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„ Joseph Smith, profetul øi væzætorul Domnului, a fæcut pentru salvarea
oamenilor din aceastæ lume mai mult decât oricare alt om care a træit în ea,
cu excepﬂia unicæ a lui Isus… A fost mare, în viaﬂæ øi dupæ moarte,
în ochii lui Dumnezeu øi ai poporului sæu” (D&L 135:3).
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rima Preøedinﬂie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au
creat colecﬂia Învæﬂæturi ale preøedinﬂilor Bisericii pentru a væ
ajuta sæ væ aprofundaﬂi cunoøtinﬂele despre Evanghelia restauratæ øi sæ væ apropiaﬂi mai mult de Domnul prin învæﬂæturile preøedinﬂilor din zilele din urmæ ai Bisericii. Pe mæsuræ ce Biserica
va publica noi volume în aceastæ colecﬂie, dumneavoastræ veﬂi
crea o colecﬂie de cærﬂi cu referinﬂe despre Evanghelie pentru cæminul dumneavoastræ. Volumele din aceastæ colecﬂie sunt menite
sæ fie folosite atât pentru studiul personal, cât øi pentru instruirea cvorumului øi a claselor.
Cartea de faﬂæ prezintæ învæﬂæturile profetului Joseph Smith
care a fost chemat de Dumnezeu sæ deschidæ dispensaﬂia plenitudinii timpurilor în zilele din urmæ. În perioada dintre viziunea
sa cu Tatæl øi Fiul din primævara anului 1820 øi martiriul sæu din
luna iunie 1844, el a întemeiat Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ øi a scos la luminæ plenitudinea Evangheliei
pentru a nu mai fi luatæ vreodatæ de pe pæmânt.
Studiul personal
În timp ce studiaﬂi învæﬂæturile profetului Joseph Smith, cæutaﬂi inspiraﬂia Spiritului. Amintiﬂi-væ promisiunea lui Nefi:
„Pentru cæ cel care cautæ cu sârguinﬂæ va gæsi; iar tainele lui
Dumnezeu le vor fi dezvæluite lor prin puterea Duhului Sfânt”
(1 Nefi 10:19). Începeﬂi-væ studiul cu o rugæciune øi continuaﬂi sæ
væ rugaﬂi øi sæ meditaﬂi în inimile voastre pe mæsuræ ce citiﬂi.
La sfârøitul fiecærui capitol, veﬂi gæsi întrebæri øi referinﬂe din
scripturi care væ vor ajuta sæ înﬂelegeﬂi øi sæ puneﬂi în practicæ învæﬂæturile lui Joseph Smith. Aveﬂi în vedere recapitularea lor
înainte de a citi capitolul.
Aveﬂi în vedere, de asemenea, urmætoarele sugestii:
• Cæutaﬂi cuvinte øi expresii cheie. Dacæ gæsiﬂi un cuvânt pe
care nu-l înﬂelegeﬂi, folosiﬂi dicﬂionarul sau altæ sursæ pentru
vii
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a-i înﬂelege mai bine sensul. Scrieﬂi o notæ pe marginea manualului pentru a væ ajuta sæ væ amintiﬂi ce aﬂi învæﬂat despre
acel cuvânt.
• Gândiﬂi-væ la înﬂelesul învæﬂæturilor lui Joseph Smith. Puteﬂi
marca expresiile øi frazele care væ învaﬂæ anumite principii ale
Evangheliei sau væ influenﬂeazæ mintea øi inima sau puteﬂi sæ
væ scrieﬂi gândurile øi sentimentele pe marginea cærﬂii.
• Reflectaﬂi la experienﬂe pe care le-aﬂi avut care au legæturæ cu
învæﬂæturile profetului.
• Meditaﬂi la modul în care vi se aplicæ învæﬂæturile lui Joseph
Smith. Gândiﬂi-væ la modul în care învæﬂæturile se referæ la preocupærile sau întrebærile pe care le aveﬂi. Hotærâﬂi ce veﬂi face ca
urmare a ceea ce aﬂi învæﬂat.
Predarea din aceastæ carte
Aceastæ carte poate fi folositæ pentru a preda acasæ sau la bisericæ. Urmætoarele sugestii væ vor ajuta.
Concentraﬂi-væ asupra cuvintelor lui
Joseph Smith øi asupra scripturilor
Domnul a poruncit ca noi sæ nu predæm „nimic altceva decât
ceea ce au scris profeﬂii øi apostolii øi ceea ce [am] fost învæﬂaﬂi
de cætre Mângâietor prin rugæciune fæcutæ cu credinﬂæ” (D&L
52:9). El a declarat, de asemenea, cæ „vârstnicii, preoﬂii øi învæﬂætorii acestei Biserici trebuie sæ propovæduiascæ principiile
Evangheliei Mele, care sunt în Biblie øi în Cartea lui Mormon,
care conﬂine plenitudinea Evangheliei” (D&L 42:12).
Responsabilitatea dumneavoastræ este sæ-i ajutaﬂi pe alﬂii sæ înﬂeleagæ învæﬂæturile profetului Joseph Smith øi scripturile. Nu læsaﬂi
deoparte aceastæ carte øi nu pregætiﬂi lecﬂiile din alte materiale.
Dedicaﬂi o parte considerabilæ a lecﬂiei citirii învæﬂæturilor lui
Joseph Smith din aceastæ carte øi discutærii înﬂelesului øi punerii
lor în practicæ.
Încurajaﬂi-i pe participanﬂi sæ aducæ aceastæ carte la bisericæ
pentru a fi mai bine pregætiﬂi sæ participe la discuﬂiile din clasæ.
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Cæutaﬂi îndrumarea Duhului Sfânt
Pe mæsuræ ce væ veﬂi ruga pentru ajutor øi væ veﬂi pregæti cu sârguinﬂæ, Duhul Sfânt væ va îndruma eforturile. El væ va ajuta sæ subliniaﬂi pærﬂile din fiecare capitol care îi vor încuraja pe ceilalﬂi sæ
înﬂeleagæ øi sæ punæ în practicæ Evanghelia.
Când predaﬂi, rugaﬂi-væ în inima dumneavoastræ ca puterea
Spiritului sæ væ însoﬂeascæ vorbele, precum øi discuﬂiile din clasæ.
Nefi a spus: „Când un om vorbeøte prin puterea Duhului Sfânt,
puterea Duhului Sfânt îi duce vorba în inimile copiilor oamenilor” (2 Nefi 33:1; vezi, de asemenea, D&L 50:13–22).
Pregætiﬂi-væ sæ predaﬂi
Capitolele din aceastæ carte au fost organizate pentru a væ
ajuta sæ væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Secﬂiunea „Din viaﬂa lui Joseph
Smith” din fiecare capitol furnizeazæ informaﬂii despre viaﬂa lui
Joseph Smith øi istoria de la începuturile Bisericii, care pot fi folosite în prezentarea øi predarea lecﬂiei. Secﬂiunea „Învæﬂæturi ale
lui Joseph Smith” este împærﬂitæ în mai multe subsecﬂiuni, cu titluri care rezumæ ideile principale ale capitolului. Aceste titluri
pot constitui un plan pe baza cæruia puteﬂi preda. Ultima secﬂiune, „Sugestii pentru studiu øi predare”, cuprinde întrebæri øi
scripturi legate de învæﬂæturi.
Predarea dumneavoastræ va fi mai eficientæ dacæ veﬂi face
urmætoarele:
1. studiaﬂi capitolul. Citiﬂi capitolul pentru a deveni încrezætor
în faptul cæ înﬂelegeﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith. Veﬂi preda
cu mai multæ sinceritate øi putere când cuvintele lui væ vor influenﬂa personal (vezi D&L 11:21). Pe mæsuræ ce citiﬂi, gândiﬂivæ la nevoile celor cærora le predaﬂi. Puteﬂi marca doctrinele øi
principiile din capitol care simﬂiﬂi cæ îi vor ajuta;
2. hotærâﬂi ce porﬂiuni sæ folosiﬂi. Fiecare capitol cuprinde mai
mult decât veﬂi putea preda într-o lecﬂie. În loc sæ încercaﬂi sæ
prezentaﬂi materialul din întregul capitol, alegeﬂi, rugându-væ,
doctrinele øi principiile care simﬂiﬂi cæ vor fi cel mai utile celor
cærora le predaﬂi. De exemplu, aﬂi putea alege sæ væ concentraﬂi
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predarea asupra a una sau douæ subsecﬂiuni øi a câtorva întrebæri care îi vor ajuta pe participanﬂi sæ discute principiile din
secﬂiunea pe care aﬂi ales-o.
3. hotærâﬂi cum sæ prezentaﬂi lecﬂia. Pentru a stârni interesul la
începutul lecﬂiei, puteﬂi împærtæøi o experienﬂæ personalæ sau îi
puteﬂi ruga pe participanﬂi sæ citeascæ o povestire de la începutul capitolului sau sæ priveascæ o ilustraﬂie din capitol. Apoi,
puteﬂi întreba: „Ce ne învaﬂæ povestirea (sau ilustraﬂia) despre
tema principalæ a capitolului?”. Alte modalitæﬂi de a începe lecﬂia sunt citirea unui pasaj din scripturi sau a unui citat din capitol sau intonarea unui imn. O altæ idee utilæ este sæ le spuneﬂi
participanﬂilor care vor fi ideile principale ale lecﬂiei. De asemenea, le puteﬂi reaminti participanﬂilor lecﬂia anterioaræ din
aceastæ carte, rugându-i sæ-øi aminteascæ evenimente, oameni,
principii sau doctrine care au fost discutate;
4. hotærâﬂi cum sæ stimulaﬂi discuﬂia. Acesta este modul în care
ar trebui sæ petreceﬂi cea mai mare parte a lecﬂiei pentru cæ
participanﬂii învaﬂæ cel mai bine doctrinele øi principiile atunci
când participæ la discutarea lor. Recapitulaﬂi sugestiile pentru
desfæøurarea unor discuﬂii edificatoare de la paginile xi–xii ale
acestei cærﬂi. Aﬂi putea folosi întrebæri din „Sugestii pentru studiu øi predare” de la sfârøitul capitolului. De asemenea, aﬂi putea pregæti singuri câteva întrebæri folosind sugestiile
urmætoare:
• adresaﬂi întrebæri care îi ajutæ pe participanﬂi sæ caute fapte,
evenimente, doctrine øi principii. Aceste tipuri de întrebæri
îi ajutæ pe participanﬂi sæ se concentreze asupra anumitor
adeværuri pe care doriﬂi sæ le subliniaﬂi øi sæ cunoascæ bine
anumite informaﬂii din învæﬂæturile profetului. De exemplu,
dupæ identificarea unui anumit citat, aﬂi putea întreba:
„Care sunt câteva cuvinte sau expresii cheie din acest citat?”
sau „Care este tema acestui citat?”;
• adresaﬂi întrebæri care sæ-i ajute pe participanﬂi sæ se gândeascæ la doctrinele øi principiile pe care le-a predat Joseph
Smith. Aceste tipuri de întrebæri îi încurajeazæ pe participanﬂi
sæ-øi analizeze øi sæ-øi împærtæøeascæ gândurile øi sentimentele
despre învæﬂæturile lui Joseph Smith. De exemplu: „De ce
x
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credeﬂi cæ este importantæ aceastæ învæﬂæturæ?” sau „Ce gânduri sau sentimente aveﬂi în legæturæ cu acest citat?” sau „Ce
înseamnæ aceastæ învæﬂæturæ pentru dumneavoastræ?”;
• adresaﬂi întrebæri care sæ-i încurajeze pe participanﬂi sæ compare ceea ce au învæﬂat din învæﬂæturile profetului cu propriile
gânduri, sentimente øi experienﬂe. De exemplu: „Ce experienﬂe aﬂi træit care au avut legæturæ cu ceea ce a spus profetul Joseph Smith?”;
• adresaﬂi întrebæri care sæ-i ajute pe participanﬂi sæ aplice în
propriile vieﬂi ceea ce învaﬂæ. Aceste întrebæri îi ajutæ pe participanﬂi sæ se gândeascæ la moduri în care pot træi potrivit
învæﬂæturilor lui Joseph Smith. De exemplu: „Ce ne încurajeazæ Joseph Smith sæ facem? În ce moduri putem pune în
practicæ ce a spus el?”. Amintiﬂi participanﬂilor cæ vor învæﬂa
nu numai din ce se discutæ, ci øi din revelaﬂia pe care o vor
primi direct (vezi D&L 121:26);
5. hotærâﬂi cum sæ încheiaﬂi lecﬂia. Puteﬂi alege sæ rezumaﬂi rapid lecﬂia sau sæ rugaﬂi pe unul sau doi participanﬂi sæ facæ
acest lucru. Mærturisiﬂi despre adeværurile discutate în timpul
lecﬂiei, aøa cum sunteﬂi îndemnat de Spirit. De asemenea, puteﬂi invita alte persoane sæ-øi împærtæøeascæ mærturiile.
Încurajaﬂi-i pe cei cærora le predaﬂi sæ urmeze îndemnurile pe
care le-au primit de la Duhul Sfânt.
În timp ce væ pregætiﬂi sæ predaﬂi, aﬂi putea cæuta idei în
Predarea, nu este chemare mai mare (36123), partea B, capitolele 14, 16, 28 øi 29, sau în Îndrumarul învæﬂætorului (34595).
Stimulaﬂi discuﬂiile edificatoare
Urmætoarele sugestii væ vor ajuta sæ încurajaﬂi øi sæ stimulaﬂi
discuﬂii edificatoare.
• Cæutaﬂi îndrumarea Duhului Sfânt. El væ poate îndemna sæ
adresaﬂi anumite întrebæri sau sæ includeﬂi anumite persoane
în discuﬂii.
• Ajutaﬂi-i pe participanﬂi sæ se concentreze asupra învæﬂæturilor
lui Joseph Smith. Rugaﬂi-i sæ citeascæ cuvintele sale pentru a
genera discuﬂii øi a ræspunde la întrebæri. Dacæ discuﬂia începe sæ se depærteze de la temæ sau devine speculativæ sau se
xi
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transformæ în disputæ, redirecﬂionaﬂi-o menﬂionând un eveniment, o doctrinæ sau un principiu din capitol.
• În funcﬂie de situaﬂie, împærtæøiﬂi experienﬂe care au legæturæ
cu învæﬂæturile din capitolul respectiv.
• Încurajaﬂi-i pe participanﬂi sæ-øi împærtæøeascæ gândurile, sæ
adreseze întrebæri øi sæ se înveﬂe unul pe altul (vezi D&L 88:122).
De exemplu, îi puteﬂi ruga sæ comenteze ce au spus ceilalﬂi sau
aﬂi putea adresa o întrebare mai multor participanﬂi.
• Nu væ fie teamæ de tæcerea care s-ar putea læsa dupæ ce adresaﬂi
întrebarea. Deseori, cei cærora le predaﬂi au nevoie de timp pentru a se gândi sau a cæuta în cærﬂile lor înainte de a-øi împærtæøi
ideile, mærturiile øi experienﬂele.
• Ascultaﬂi cu atenﬂie øi cæutaﬂi sæ înﬂelegi comentariile fiecæruia.
Exprimaﬂi-væ recunoøtinﬂa pentru participarea lor.
• Când participanﬂii împærtæøesc mai multe idei, puteﬂi scrie
ideile pe tablæ sau puteﬂi cere altcuiva sæ facæ acest lucru.
• Cæutaﬂi diverse moduri de a-i implica pe participanﬂi în discuﬂii.
De exemplu, i-aﬂi putea ruga sæ discute întrebæri în grupuri mici
sau cu persoana de alæturi.
• Puteﬂi contacta din timp unul sau doi participanﬂi. Rugaﬂi-i sæ
vinæ la clasæ pregætiﬂi sæ ræspundæ la una dintre întrebærile pe
care le-aﬂi pregætit.
• Folosiﬂi un imn, în special un imn despre restaurare, pentru a
întæri discuﬂia despre un adevær al Evangheliei. Interpretarea
unui imn este, de asemenea, un mod eficient de a începe sau
a încheia o lecﬂie.
• Nu puneﬂi capæt unei discuﬂii bune numai pentru cæ vreﬂi sæ
discutaﬂi despre tot materialul pe care l-aﬂi pregætit. Ceea ce
conteazæ mai mult este ca participanﬂii sæ simtæ influenﬂa
Spiritului øi sæ-øi întæreascæ angajamentul de a træi conform
Evangheliei.
Învæﬂæturi pentru timpul nostru
Acest manual trateazæ învæﬂæturile profetului Joseph Smith
care au aplicabilitate în zilele noastre. De exemplu, acest manual
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nu prezintæ teme cum ar fi învæﬂæturile profetului cu privire la legea consacrærii aplicatæ administrærii proprietæﬂii. Domnul a retras aceastæ lege pe care o dæduse Bisericii pentru cæ sfinﬂii nu au
fost pregætiﬂi sæ træiascæ potrivit ei (vezi D&L 119, titlul secﬂiunii).
De asemenea, manualul nu discutæ despre cæsætoriile pluraliste.
Doctrinele øi principiile referitoare la cæsætoriile pluraliste i-au
fost revelate lui Joseph Smith încæ din anul 1831. Profetul a propovæduit doctrina cæsætoriei pluraliste øi o serie de astfel de cæsætorii au fost fæcute în timpul vieﬂii lui. În urmætoarele câteva
decenii, sub îndrumarea preøedinﬂilor Bisericii care i-au urmat
lui Joseph Smith, un numær considerabil de membri ai Bisericii
au încheiat cæsætorii pluraliste. În anul 1890, preøedintele
Wilford Woodruff a emis Manifestul care punea capæt cæsætoriei
pluraliste în Bisericæ (vezi Declaraﬂia oficialæ – 1). Cæsætoria pluralistæ nu mai este practicatæ în Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.
Informaﬂii despre sursele citate în acest manual
Învæﬂæturile profetului Joseph Smith, prezentate în acest manual, au fost luate din mai multe categorii de materiale sursæ: cuvântærile profetului, articolele pregætite pentru publicare de
cætre profet sau sub îndrumarea lui, scrisorile øi jurnalele profetului, amintiri consemnate ale celor care l-au auzit pe profet vorbind øi unele dintre învæﬂæturile øi scrierile profetului, care mai
târziu au devenit scripturi. Multe dintre învæﬂæturile lui Joseph
Smith au fost citate din History of the Church. Pentru alte informaﬂii despre aceste surse, vezi anexa.
În aceastæ lucrare, sunt citate o serie de surse nepublicate.
În unele cazuri, pentru ca textul sæ poatæ fi citit mai uøor, s-au
folosit ortografia, punctuaﬂia øi regulile de gramaticæ standard.
În acelaøi scop, a fost introdusæ sau modificatæ împærﬂirea pe
paragrafe. În cazurile în care citatele provin din materiale sursæ
publicate, sursele au fost citate færæ modificæri, dacæ nu existæ
o altæ menﬂiune. Toate materialele din parantezele pætrate au
fost adæugate de redactorii acestui manual, dacæ nu existæ o
altæ menﬂiune.
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D

atele cronologice care urmeazæ furnizeazæ un scurt cadru istoric pentru învæﬂæturile profetului Joseph Smith, prezentate în
acest manual.
23 decembrie 1805: Se naøte, la Sharon, ﬁinutul Windsor,
Vermont, al cincilea copil din cei 11 ai
familiei lui Joseph Smith, tatæl, øi Lucy
Mack Smith.
cca 1813:
(7 ani)

Se îmbolnæveøte de febræ tifoidæ, complicaﬂiile impunând o operaﬂie la piciorul
stâng. În acea perioadæ, familia Smith locuia în West Lebanon, New Hampshire,
unul din multele locuri în care familia s-a
mutat între anii 1808 øi 1816, în cæutarea
unor oportunitæﬂi de a munci.

1816:
(10 ani)

Se mutæ, împreunæ cu familia, în satul
Palmyra, New York.

cca 1818–1819:
(12 sau 13 ani)

Se mutæ, împreunæ cu familia, din satul
Palmyra într-o casæ de bârne din Palmyra
Township, New York.

1820, începutul
primæverii:
(14 ani)

Se roagæ în pædurea aflatæ în apropierea
casei sale. Este vizitat de Dumnezeu,
Tatæl, øi de Isus Hristos. Întreabæ cærei
secte sæ i se alæture. Salvatorul îi spune
cæ toate sunt greøite øi cæ nu trebuie sæ i
se alæture niciuneia.

21–22 septembrie
1823:
(17 ani)

Este vizitat de Moroni care îi spune despre lucrarea Domnului pe Pæmânt în ultimele zile øi despre Cartea lui Mormon.
Vede plæcile de aur, care sunt îngropate
într-un deal din apropiere, dar i se interzice sæ le ia în acel moment.
xiv
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1825:
(19 ani)

Se mutæ împreunæ cu familia din casa din
bârne într-o casæ nou construitæ la ferma
lor din Manchester Township, New York.

18 ianuarie 1827:
(21 de ani)

Se cæsætoreøte cu Emma Hale din
Harmony, Pennsylvania; se cæsætoresc în
South Bainbridge, New York.

22 septembrie 1827: Obﬂine plæcile de la Moroni, dupæ ce se
întâlnise cu Moroni în ziua de 22 septembrie a fiecærui an începând cu anul 1823.
decembrie 1827:
(22 de ani)

Se mutæ în Harmony, Pennsylvania,
pentru a scæpa de gloata din Palmyra øi
Manchester, care încerca sæ-i fure plæcile.
La scurt timp dupæ aceea, începe traducerea Cærﬂii lui Mormon.

februarie 1828:

Martin Harris aratæ o copie a unor inscripﬂionæri din plæcile de aur unor învæﬂaﬂi cunoscuﬂi, inclusiv lui Charles Anthon øi
Samuel L. Mitchill din oraøul New York.

iunie–iulie 1828:

116 pagini de manuscris din traducerea
Cærﬂii lui Mormon au fost pierdute în
timp ce se aflau la Martin Harris.

5 aprilie 1829:
(23 de ani)

Oliver Cowdery soseøte în Harmony
pentru a sluji ca scrib pentru Cartea lui
Mormon; traducerea este reluatæ în ziua
de 7 aprilie.

15 mai 1829:

Împreunæ cu Oliver Cowdery, primeøte
Preoﬂia aaronicæ de la Ioan Botezætorul.
Joseph øi Oliver se boteazæ unul pe altul
în râul Susquehanna.

mai–iunie 1829:

Împreunæ cu Oliver Cowdery, primeøte
Preoﬂia lui Melhisedec de la apostolii
din vechime, Petru, Iacov øi Ioan lângæ
râul Susquehanna, între Harmony,
Pennsylvania, øi Colesville, New York.
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iunie 1829:

Terminæ traducerea Cærﬂii lui Mormon la
ferma lui Peter Whitmer, tatæl, din Fayette
Township, New York. Cei trei martori væd
plæcile øi pe îngerul Moroni la Fayette;
cei opt martori væd øi ating plæcile în
Palmyra Township.

26 martie 1830:
(24 de ani)

Primele exemplare tipærite ale Cærﬂii lui
Mormon sunt puse la dispoziﬂia publicului la libræria lui Egbert B. Grandin
din Palmyra.

6 aprilie 1830:

Organizeazæ oficial Biserica în casa lui
Peter Whitmer, tatæl, în Fayette (vezi
D&L 20:1). La început, numele oficial al
Bisericii este Biserica lui Hristos. În ziua
de 3 mai 1834, numele este schimbat în
Biserica Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. În
ziua de 26 aprilie 1838, numele îi este
schimbat, prin revelaﬂie, în Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ (vezi D&L 115:4).

iunie 1830:

La porunca Domnului, începe o revizuire inspiratæ a Bibliei, cunoscutæ acum
sub numele de Traducerea Bibliei de
Joseph Smith.

9 iunie 1830:

ﬁine prima conferinﬂæ a Bisericii în Fayette.

septembrie 1830:

Se mutæ din Harmony, Pennsylvania, la
Fayette, New York. Din decembrie 1827
pânæ în acest moment, Joseph øi Emma
au locuit în Harmony, dar Joseph a cælætorit periodic la Manchester, Fayette øi
Palmyra pentru a lucra la probleme legate de traducerea Cærﬂii lui Mormon,
aranjarea publicærii Cærﬂii lui Mormon,
organizarea Bisericii, prezidarea primei
conferinﬂe a Bisericii øi pentru a participa
la alte îndatoriri în Bisericæ.
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septembrie 1830:

Primeøte o revelaﬂie cæ misionarii trebuie
„sæ [se ducæ] la lamaniﬂi” pentru a predica
Evanghelia (D&L 28:8; vezi, de asemenea,
30:5–6; 32:1–3). În luna octombrie, patru
vârstnici au plecat în misiune pentru a
propovædui în teritoriul indian de la vest
de statul Missouri.

decembrie 1830:
(25 de ani)

Primeøte o revelaﬂie cæ sfinﬂii trebuie sæ
se adune în Ohio (vezi D&L 37).

1831, începutul
lunii februarie:

Dupæ ce a cælætorit peste 400 de kilometri din New York, soseøte în Kirtland,
Ohio.

20 iulie 1831:

În Independence, ﬂinutul Jackson,
Missouri, primeøte o revelaﬂie în care
Independence este identificat ca „centrul”
Sionului (vezi D&L 57:1–3).

2 august 1831:

Prezideazæ în timp ce Sidney Rigdon dedicæ ﬂinutul Jackson, Missouri, ca pæmânt
al Sionului.

3 august 1831:

Dedicæ un loc pentru templu în
Independence.

25 ianuarie 1832:
(26 de ani)

Este susﬂinut ca preøedinte al Înaltei
Preoﬂii în Amherst, Ohio.

8 martie 1832:

Organizeazæ Prima Preøedinﬂie, cu Sidney
Rigdon øi Jesse Gause în calitate de consilieri, în Kirtland. În ziua de 18 martie
1833, Frederick G. Williams îl înlocuieøte
pe Jesse Gause.

27–28 decembrie
1832:
(27 de ani)

Primeøte porunca de a construi un templu
în Kirtland (vezi D&L 88:119–120).

ianuarie 1833:

Începe Øcoala profeﬂilor.
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2 iulie 1833:

Încheie munca iniﬂialæ la traducerea inspiratæ a Bibliei, cunoscutæ acum ca
Traducerea Bibliei de Joseph Smith.
Din aceastæ muncæ au rezultat cartea lui
Moise øi Joseph Smith–Matei, incluse
acum în Perla de mare preﬂ.

20 iulie 1833:

O gloatæ distruge presa din Independence,
Missouri, la care tocmai se tipærea Cartea
poruncilor, precum øi cea mai mare parte
a paginilor tipærite. În luna septembrie
1835, revelaﬂiile din Cartea poruncilor,
precum øi alte revelaﬂii, sunt publicate, în
Kirtland, în prima ediﬂie a Doctrinei øi legæmintelor.

23 iulie 1833:

Se pun pietrele de temelie pentru templul
Kirtland.

18 decembrie 1833: Joseph Smith, tatæl, este rânduit patriarh
al Bisericii.
mai–iulie 1834:
(28 de ani)

Conduce tabæra Sionului din Kirtland,
Ohio, în ﬂinutul Clay, Missouri, pentru a
aduce alinare sfinﬂilor alungaﬂi din cæminele lor din ﬂinutul Jackson, Missouri.
Revine la Kirtland dupæ ce primeøte o revelaﬂie cæ sfinﬂii trebuie „sæ aøtepte puﬂin
mântuirea Sionului” (D&L 105:9).

14 februarie 1835:
(29 de ani)

Organizeazæ Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli.

28 februarie 1835:

Organizeazæ un Cvorum al celor Øaptezeci.

iulie 1835:

Obﬂine papirusuri egiptene care conﬂin
scrierile lui Avraam.

27 martie 1836:
(30 de ani)

Dedicæ templul din Kirtland (vezi D&L
109).
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3 aprilie 1836:

Isus Hristos li se aratæ lui Joseph Smith øi
Oliver Cowdery în templul Kirtland øi acceptæ templul. Moise, Elias øi Ilie li se aratæ,
de asemenea, øi le conferæ cheile preoﬂiei
lui Joseph øi Oliver (vezi D&L 110).

iunie 1837:
(31 de ani)

Trimite vârstnici din Kirtland øi Canada
Superioaræ pentru a sluji ca misionari în
Anglia, prima misiune în afara Americii
de Nord.

12 ianuarie 1838:
(32 de ani)

Pleacæ din Kirtland în Far West, Missouri,
pentru a scæpa de violenﬂa gloatelor.

14 martie 1838:

Soseøte în Far West øi stabileøte acolo
sediul Bisericii.

27 aprilie 1838:

Începe sæ scrie istoria sa, publicatæ în fascicule sub numele de „Istoria lui Joseph
Smith” în periodice ale Bisericii, începând
cu anul 1842; a fost republicatæ ulterior
sub numele History of the Church.

27 octombrie 1838:

Guvernatorul statului Missouri, Lilburn W.
Boggs, emite crudul „Ordin de exterminare”. Acest ordin øi persecuﬂiile îi determinæ pe sfinﬂi sæ plece din Missouri în
Illinois în timpul iernii øi primæverii
anilor 1838–1839.

1 decembrie 1838:

Este închis împreunæ cu alﬂi conducætori
ai Bisericii în închisoarea Liberty, Missouri.

20 martie 1839:
(33 de ani)

Din închisoarea Liberty, scrie sfinﬂilor o
epistolæ, pærﬂi ale ei fiind tratate ca scripturi mai târziu în Doctrinæ øi legæminte
121, 122 øi 123.

1839, mijlocul lunii
aprilie:

În timp ce este transferat, din cauza
schimbærii locului în care este judecat,
din Gallatin în Columbia, Missouri, paznicii sæi îi permit sæ scape.
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22 aprilie 1839:

Se alæturæ din nou familiei sale în Quincy,
Illinois.

10 mai 1839:

Se mutæ împreunæ cu familia într-o micuﬂæ
casæ din bârne în Commerce, Illinois.
Ulterior, renumeøte acea localitate
Nauvoo.

29 noiembrie 1839:

Îl viziteazæ pe Martin Van Buren, preøedintele Statelor Unite, în Washington, D.C.,
cæutând îndreptarea nedreptæﬂilor din
Missouri. În timp ce se aflæ acolo, înainteazæ Congresului Statelor Unite o petiﬂie
prin care solicitæ ajutor.

15 august 1840:
(34 de ani)

Anunﬂæ public doctrina botezului pentru
cei morﬂi în timpul unui serviciu funerar
în Nauvoo. Botezurile pentru morﬂi sunt
realizate prima oaræ în fluviul Mississipi øi
în cursuri de apæ locale.

septembrie 1840:

Într-un mesaj al Primei Preøedinﬂii cætre
Bisericæ, anunﬂæ cæ a sosit momentul sæ
se înceapæ clædirea templului din
Nauvoo.

4 februarie 1841:
(35 de ani)

Este ales general-locotenent al Legiunii
Nauvoo, nou organizatæ, o unitate a miliﬂiei statului Illinois.

6 aprilie 1841:

Se pun pietrele de temelie ale templului
Nauvoo.

21 noiembrie 1841:

Primele botezuri pentru morﬂi din templul Nauvoo sunt efectuate într-un bazin
din lemn, construit øi dedicat înainte ca
restul templului sæ fie terminat.

februarie–octombrie Este redactor la Times and Seasons, pu1842:
blicaﬂie periodicæ a Bisericii în Nauvoo.
(36 de ani)
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1 martie 1842:

Publicæ Scrisoarea Wentworth în Times
and Seasons; în lunile martie øi mai, publicæ øi cartea lui Avraam în Times and
Seasons.

17 martie 1842:

Organizeazæ Societatea de Alinare a
Femeilor din Nauvoo, cu Emma Smith
ca preøedintæ.

4 mai 1842:

Administreazæ primele rânduieli de înzestrare într-o cameræ de la etajul Magazinului
sæu de cæræmidæ roøie.

19 mai 1842:

Este ales primar al localitæﬂii Nauvoo.

12 iulie 1843:
(37 de ani)

Consemneazæ revelaﬂia despre noul øi
nepieritorul legæmânt, inclusiv natura
eternæ a legæmântului cæsætoriei (vezi
D&L 132).

29 ianuarie 1844:
(38 de ani)

Îøi anunﬂæ candidatura la preøedinﬂia
Statelor Unite ale Americii.

martie 1844:

Într-o adunare cu Cei Doisprezece øi
alte persoane, le încredinﬂeazæ Celor
Doisprezece responsabilitatea conducerii Bisericii în eventualitatea morﬂii sale,
explicând cæ le-a conferit toate rânduielile, autoritatea øi cheile necesare pentru
a face acest lucru.

27 iunie 1844:

Este martirizat împreunæ cu fratele sæu,
Hyrum, la închisoarea Carthage, Illinois.

29 iunie 1844:

Este înmormântat împreunæ cu Hyrum în
Nauvoo, Illinois.
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În perioada primirii Primei Viziuni, Joseph Smith locuia împreunæ
cu familia sa într-o casæ de bârne în Palmyra, New York.

Viaﬂa øi slujirea lui
Joseph Smith

J

„ oseph Smith, profetul øi væzætorul Domnului, a fæcut pentru
salvarea oamenilor din aceastæ lume mai mult decât oricare alt
om care a træit în ea, cu excepﬂia unicæ a lui Isus” (D&L 135:3).
Aceastæ declaraﬂie surprinzætoare descrie un bærbat care a fost
chemat de Dumnezeu la vârsta de 14 ani øi care a træit numai
pânæ la vârsta de 38 de ani. Între naøterea lui Joseph Smith, în
Vermont, în luna decembrie 1805 øi moartea sa tragicæ, în
Illinois, în luna iunie 1844, s-au petrecut lucruri impresionante.
Dumnezeu, Tatæl, øi Fiul Sæu, Isus Hristos, i S-au arætat, învæﬂându-l despre natura lui Dumnezeu mai multe decât se cunoøtea de secole. Profeﬂii øi apostolii din vechime i-au conferit lui
Joseph puterea preoﬂiei, fæcându-l un nou martor autorizat al lui
Dumnezeu în aceastæ ultimæ dispensaﬂie. O reværsare inegalabilæ
de cunoaøtere øi doctrinæ a fost revelatæ prin profet, inclusiv
Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi legæminte øi Perla de mare preﬂ.
Prin el, adeværata Bisericæ a Domnului a fost organizatæ din nou
pe pæmânt.
Astæzi, lucrarea care a început cu Joseph Smith merge înainte
în întreaga lume. Despre profetul Joseph Smith, preøedintele
Wilford Woodruff a mærturisit: „El a fost un profet al lui
Dumnezeu øi a pus temelia celei mai mari lucræri øi dispensaﬂii
care a fost stabilitæ vreodatæ pe pæmânt”1.
Stræmoøii øi copilæria
Joseph Smith era american de øase generaﬂii, stræmoøii sæi emigrând din Anglia în America în anii 1600. Stræmoøii profetului
aveau caracteristicile tipice întâlnite la primele generaﬂii de americani: ei credeau cæ Dumnezeu îi îndruma øi se îngrijea de ei,
aveau o eticæ sænætoasæ a muncii øi îøi slujeau cu sârguinﬂæ familia øi ﬂara.

1
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Pærinﬂii lui Joseph Smith, Joseph Smith, tatæl, øi Lucy Mack
Smith, s-au cæsætorit în anul 1796 la Tunbridge, Vermont. Erau
un cuplu cu teamæ de Dumnezeu øi muncitor, care îøi începuse
viaﬂa de familie în condiﬂii financiare favorabile. Din pæcate,
Joseph Smith, tatæl, øi-a pierdut prima fermæ øi a suferit o serie
de pierderi financiare în anii care au urmat. Familia Smith a fost
obligatæ sæ se mute de mai multe ori, pe mæsuræ ce tatæl încerca
sæ-øi câøtige existenﬂa lucrând pæmântul de pe dealurile împædurite din New England, angajându-se la alte ferme, fæcând comerﬂ
cu bunuri necesare într-o gospodærie sau predând la o øcoalæ.
Joseph Smith, fiul, s-a næscut la 23 decembrie 1805, în
Sharon, Vermont, fiind al cincilea din cei unsprezece copii. A
fost numit dupæ tatæl sæu. Copiii din familia Smith au fost în ordinea naøterii: un fiu nenumit (care a murit la scurt timp dupæ
naøtere), Alvin, Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel, Ephraim
(care a træit mai puﬂin de douæ sæptæmâni), William, Katharine,
Don Carlos øi Lucy2.
Profetul a fæcut dovada caracterului sæu extraordinar devreme
în viaﬂa sa. Familia Smith træia în West Lebanon, New Hampshire,
când o epidemie de febræ tifoidæ a fæcut victime în comunitate,
afectându-i pe toﬂi copiii familiei Smith. În timp ce ceilalﬂi copii
øi-au revenit færæ a suferi complicaﬂii, Joseph, care avea aproape
øapte ani, a fæcut o infecﬂie gravæ la piciorul stâng. Doctorul
Nathan Smith de la Øcoala de Medicinæ Dartmouth de lângæ
Hanover, New Hampshire, a fost de acord sæ foloseascæ o nouæ
proceduræ chirurgicalæ în încercarea de a salva piciorul bæiatului.
În timp ce dr. Smith øi colegii sæi se pregæteau sæ opereze, Joseph
i-a cerut mamei lui sæ pæræseascæ încæperea pentru a nu fi martoræ la suferinﬂa lui. Refuzând bæutura menitæ sæ-i micøoreze durerea øi bizuindu-se numai pe îmbræﬂiøarea încurajatoare a
tatælui, Joseph a îndurat curajos în timp ce chirurgul a fæcut un
orificiu øi i-a tæiat o parte din osul piciorului. Operaﬂia a reuøit,
deøi Joseph a umblat, în urmætorii câﬂiva ani, în cârje øi a avut un
uøor øchiopætat tot restul vieﬂii sale.
În anul 1816, dupæ ce a pierdut mai multe recolte, Joseph
Smith, tatæl, s-a mutat cu familia din Norwich, Vermont, în
Palmyra, New York, sperând sæ ajungæ la o situaﬂie mai prosperæ.
2
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Zona Palmyra, New York. Multe evenimente importante de la începuturile
istoriei Bisericii au avut loc aici, inclusiv Prima Viziune øi vizitele
fæcute de Moroni lui Joseph Smith.

„Pentru cæ eram særaci”, îøi amintea profetul ani mai târziu,
„[noi] am fost obligaﬂi sæ muncim din greu pentru a întreﬂine
familia numeroasæ… øi, pentru cæ era necesar sæ facem tot ce
putem pentru a ajuta la întreﬂinerea familiei, am fost lipsiﬂi de
posibilitatea de a primi o educaﬂie. Este suficient sæ spun cæ eu
abia am fost învæﬂat sæ citesc, sæ scriu øi regulile de bazæ ale
aritmeticii”.3

3
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Dumbrava Sacræ în jurul anului 1907. În primævara anului 1820,
tânærul Joseph Smith a mers în aceastæ dumbravæ din apropierea casei sale
pentru a se ruga Domnului pentru îndrumare.

Prima Viziune
Joseph Smith a scris despre începuturile instruirii sale:
„M-am næscut… într-o familie cu pærinﬂi buni, care au fæcut tot
ce au putut pentru a mæ instrui în religia creøtinæ”4. Dar, ca
mulﬂi alﬂi creøtini, pærinﬂii lui Joseph au înﬂeles cæ unele dintre

4
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principiile Evangheliei, propovæduite de Isus øi apostolii Sæi,
lipseau din bisericile contemporane. În anul 1820, în zona
Palmyra, mai multe denominaﬂiuni creøtine încercau sæ câøtige
convertiﬂi. Mama lui Joseph, doi dintre fraﬂii sæi øi sora lui mai
mare s-au alæturat bisericii prezbiteriene, dar Joseph, împreunæ cu tatæl øi fratele sæu, Alvin, nu au fæcut acest lucru.
Deøi numai un copil, Joseph era foarte preocupat de poziﬂia sa
în faﬂa lui Dumnezeu øi de confuzia în care se aflau diferitele
grupæri religioase.
În timp ce studia scripturile, Joseph, în vârstæ de 14 ani, a fost
impresionat de un pasaj din cartea lui Iacov: „Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, care
dæ tuturor cu mânæ largæ øi færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ”
(Iacov 1:5). Inspirat de aceastæ promisiune fæcutæ de Domnul,
într-o zi din primævara anului 1820, Joseph s-a retras în pædurea
de lângæ casa sa pentru a se ruga. A îngenuncheat øi I-a înælﬂat lui
Dumnezeu dorinﬂele inimii sale. Imediat, el a fost cuprins de puterile întunericului, care l-au copleøit în întregime øi l-au fæcut sæ
se teamæ cæ avea sæ fie distrus. Apoi, ca ræspuns la rugæciunea sa
fierbinte, cerurile s-au deschis øi el a fost eliberat de duømanul
sæu nevæzut. Într-un stâlp de luminæ mai strælucitoare ca soarele,
el a væzut douæ Personaje care stæteau deasupra lui, în aer. Unul
a vorbit, chemându-l pe bæiat pe nume, øi a spus: „Acesta este
Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!” (Joseph Smith – Istorie 1:17).
În aceastæ manifestare glorioasæ, Dumnezeu, Tatæl, øi Fiul Sæu,
Isus Hristos, în persoanæ, i S-au arætat tânærului Joseph. Joseph
a vorbit cu Salvatorul, care i-a spus cæ nu trebuia sæ se alæture niciuneia dintre bisericile din zilele acelea, pentru cæ „toate erau
greøite” øi „toate crezurile lor erau lucruri abominabile în ochii
Lui; … propovæduiesc ca doctrine poruncile oamenilor, având o
formæ de evlavie, dar ei neagæ puterea ei” (Joseph Smith – Istorie
1:19). Lui Joseph i s-a promis, de asemenea, „cæ plenitudinea
Evangheliei îi va fi fæcutæ cunoscutæ cândva în viitor”5. Dupæ secole de întuneric, cuvântul lui Dumnezeu øi realitatea lui
Dumnezeu, Tatæl, øi a Fiului Sæu, Isus Hristos, fuseseræ dezvæluite lumii prin acest vas tânær øi pur.
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Vizitele lui Moroni
Au trecut trei ani, timp în care declaraﬂia lui Joseph Smith cæ Îl
væzuse pe Dumnezeu a fost tratatæ cu dispreﬂ øi luatæ în râs de oamenii din comunitatea sa. Tânærul profet, acum în vârstæ de 17
ani, se întreba ce avea sæ se întâmple cu el. În seara zilei de 21 septembrie 1823, el s-a rugat cu sinceritate pentru a primi îndrumare
øi iertare pentru „pæcatele øi slæbiciunile” tinereﬂii sale (Joseph
Smith – Istorie 1:29). Ca ræspuns la rugæciunea sa, dormitorul sæu
de la mansardæ a fost inundat de luminæ øi un mesager ceresc,
Moroni, i s-a arætat. „[El] a declarat cæ era un înger al lui
Dumnezeu”, øi-a amintit Joseph, „trimis sæ aducæ vestea bunæ cæ
legæmântul pe care Dumnezeu l-a fæcut cu Israel din vechime era
pe cale de a se împlini, cæ lucrarea pentru pregætirea celei de a
Doua Veniri a lui Mesia avea sæ înceapæ în scurt timp; cæ se apropia vremea ca Evanghelia, în plenitudinea ei, sæ fie predicatæ cu
putere tuturor naﬂiunilor pentru ca un popor sæ poatæ fi pregætit
pentru domnia Milenaræ. Am fost informat cæ am fost ales sæ fiu un
instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a face sæ se înfæptuiascæ unele dintre scopurile Sale în aceastæ dispensaﬂie glorioasæ”6.
De asemenea, Moroni i-a spus lui Joseph cæ o compilaﬂie a
scrierilor din vechime, gravate pe plæci de aur de cætre profeﬂi
din vechime, era îngropatæ pe un deal din apropiere. Aceastæ
cronicæ sacræ descria un popor pe care Dumnezeu îl condusese
din Ierusalim în emisfera vesticæ, cu 600 de ani înainte de naøterea lui Isus. Moroni fusese ultimul profet dintre aceøti oameni øi
îngropase cronica, pe care Dumnezeu promisese s-o scoatæ la luminæ în zilele din urmæ. Joseph Smith trebuia sæ traducæ în englezæ aceastæ scriere sacræ.
În urmætorii patru ani, Joseph l-a întâlnit pe Moroni pe deal în
fiecare zi de 22 septembrie pentru a primi mai multæ cunoaøtere
øi mai multe instrucﬂiuni. El a avut nevoie de aceøti ani de pregætire øi cizelare personalæ pentru a traduce cronica veche.
Trebuia sæ fie pregætit pentru misiunea de a aduce la luminæ lucrarea al cærei scop era „convingerea iudeilor øi a neamurilor cæ
Isus este Hristosul, Dumnezeul Veønic, care Se aratæ tuturor naﬂiunilor” (pagina de titlu a Cærﬂii lui Mormon).
6
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Stabilirea împæræﬂiei lui Dumnezeu pe pæmânt
Traducerea Cærﬂii lui Mormon începe
În timp ce aøtepta sæ primeascæ
plæcile de aur, Joseph Smith a ajutat la
împlinirea nevoilor temporale ale familiei sale. În anul 1825, el a plecat la
Harmony, Pennsylvania, pentru a lucra
pentru Josiah Stowell. Acolo, a fost
gæzduit de familia lui Isaac øi Elizabeth
Hale øi a cunoscut-o pe fiica lor Emma,
o învæﬂætoare înaltæ, cu pærul negru. La
18 ianuarie 1827, Joseph øi Emma s-au
cæsætorit în South Bainbridge, New
Emma Smith
York. Deøi cæsnicia lor a fost încercatæ
de moartea copiilor, greutæﬂile financiare øi desele absenﬂe de
acasæ ale lui Joseph, plecat sæ-øi îndeplineascæ îndatoririle,
Joseph øi Emma au avut, întotdeauna, o dragoste profundæ
unul pentru celælalt.
În ziua de 22 septembrie 1827, la patru ani dupæ ce væzuse prima
oaræ plæcile, ele i-au fost, în sfârøit, încredinﬂate lui Joseph. Dar,
în timp ce plæcile se aflau în pæstrarea sa, mulﬂi oameni din partea locului au încercat, în rânduri repetate, sæ i le fure. Pentru a
evita aceastæ persecuﬂie, Joseph øi Emma s-au întors, în decembrie 1827, la Harmony, unde locuiau pærinﬂii Emmei. Dupæ ce
s-a stabilit acolo, Joseph a început traducerea plæcilor.
La începutul anului 1828, Martin Harris, un fermier prosper
din Palmyra, a primit mærturie despre lucrarea din zilele din urmæ
a Domnului øi s-a dus la Harmony pentru a-l ajuta pe Joseph la
traducere. Pânæ în luna iunie a acelui an, munca de traducere fæcutæ de Joseph a avut ca rezultat 116 pagini de manuscris. Martin
i-a cerut, în repetate rânduri, profetului sæ-i permitæ sæ ducæ manuscrisul acasæ, în Palmyra, pentru a-l aræta anumitor membri ai
familiei. Profetul a cerut permisiunea Domnului øi i s-a spus nu,
dar el L-a întrebat pe Domnul de încæ douæ ori øi, în cele din
urmæ, lui Martin i s-a permis sæ ia manuscrisul. În timp ce manuscrisul se afla în Palmyra, el a fost pierdut, færæ a fi recuperat
7
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vreodatæ. Domnul a luat Urimul øi Tumimul øi plæcile de la profet
pentru o vreme, læsându-l sæ se umileascæ øi sæ se pocæiascæ.
Printr-o revelaﬂie datæ de Domnul, Joseph a aflat cæ trebuia, întotdeauna, sæ se teamæ de Dumnezeu mai mult decât de oameni
(vezi D&L 3). Dupæ aceea, deøi avea numai 22 de ani, viaﬂa lui a
fost marcatæ de un devotament total faﬂæ de respectarea fiecærei
porunci a Domnului.
În ziua de 5 aprilie 1829, Oliver Cowdery, un învæﬂætor cu un
an mai tânær decât Joseph, a sosit în casa lui Joseph din
Harmony. Ca ræspuns la rugæciune, el a primit o mærturie despre
adeværul muncii profetului. Douæ zile mai târziu, munca de traducere începea din nou, Joseph dictând øi Oliver scriind.
Restaurarea Preoﬂiei lui Dumnezeu
În timp ce lucrau la traducerea Cærﬂii lui Mormon, Joseph øi
Oliver au citit relatarea despre vizita Salvatorului la nefiﬂii din vechime. Ca urmare, ei au hotærât sæ caute îndrumare de la
Domnul cu privire la botez. În ziua de 15 mai, ei au mers pe malul râului Susquehanna, din apropierea casei lui Joseph din
Harmony, pentru a se ruga. Spre uimirea lor, i-a vizitat o fiinﬂæ cereascæ, spunând cæ este Ioan Botezætorul. El le-a conferit Preoﬂia
aaronicæ øi i-a instruit sæ se boteze øi sæ se rânduiascæ unul pe celælalt. Mai târziu, aøa cum promisese Ioan Botezætorul, apostolii
din vechime Petru, Iacov øi Ioan le-au apærut lui Joseph øi Oliver,
le-au conferit Preoﬂia lui Melhisedec øi i-au rânduit apostoli.
Înainte de aceste vizite, Joseph øi Oliver avuseseræ cunoaøtere øi credinﬂæ. Dar, dupæ apariﬂiile mesagerilor cereøti, ei au
avut øi autoritate – puterea preoﬂiei øi autoritatea lui Dumnezeu
necesare sæ stabileascæ Biserica Sa øi sæ înfæptuiascæ rânduielile
salværii.
Publicarea Cærﬂii lui Mormon øi organizarea Bisericii
În lunile aprilie øi mai ale anului 1829, munca de traducere fæcutæ de profet în casa sa din Harmony a fost tot mai des întreruptæ de persecuﬂii. Ca urmare, Joseph øi Oliver s-au mutat
temporar la Fayette Township, New York, pentru a termina traducerea în casa lui Peter Whitmer, tatæl. Traducerea a fost terminatæ în luna iunie, la mai puﬂin de trei luni de când Oliver
8
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Copie a casei lui Peter Whitmer, tatæl, din Fayette, NewYork. Aceastæ casæ a fost reconstruitæ pe locul în care profetul a organizat oficial Biserica în ziua de 6 aprilie 1830.

începuse sæ slujeascæ în calitate de scrib al profetului. Pânæ în
luna august, Joseph încheiase un contract cu editorul Egbert B.
Grandin din Palmyra pentru a tipæri volumul. Martin Harris øi-a
ipotecat ferma domnului Grandin pentru a asigura achitarea costurilor de editare øi, ulterior, øi-a vândut 151 de acri din pæmântul fermei pentru a plæti ipoteca. Cartea lui Mormon a fost pusæ
în vânzare în libræria lui Grandin în ziua de 26 martie 1830.
În ziua de 6 aprilie 1830, la numai 11 zile dupæ ce Cartea lui
Mormon a fost pusæ în vânzare, un grup de aproximativ 60 de
oameni s-au adunat în casa de bârne a lui Peter Whitmer, tatæl,
din Fayette, New York. Acolo, Joseph Smith a organizat oficial
Biserica, denumitæ ulterior, prin revelaﬂie, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ (vezi D&L 115:4). A fost
un moment plin de bucurie, cu o mare reværsare de Spirit.
Împærtæøania a fost administratæ, credincioøi au fost botezaﬂi,
darul Duhului Sfânt a fost conferit øi bærbaﬂi au fost rânduiﬂi la
preoﬂie. Într-o revelaﬂie primitæ în timpul adunærii, Domnul l-a
desemnat pe Joseph Smith conducætor al Bisericii: „væzætor, traducætor, profet, apostol al lui Isus Hristos, vârstnic al Bisericii,
9
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prin voinﬂa lui Dumnezeu, Tatæl, øi harul Domnului tæu, Isus
Hristos” (D&L 21:1). Biserica lui Isus Hristos a fost, din nou, stabilitæ pe pæmânt.
Kirtland, Ohio: extinderea Bisericii
În timp ce membrii împærtæøeau cu entuziasm adeværul pe
care ei îl aflaseræ, tânæra Bisericæ creøtea rapid. La scurt timp, în
oraøele Fayette, Manchester øi Colesville din statul New York, au
fost stabilite ramuri. În luna septembrie 1830, la scurt timp
dupæ ce Joseph øi Emma Smith s-au mutat din Harmony,
Pennsylvania, la Fayette, Domnul a revelat profetului cæ misionari trebuiau sæ se „[ducæ] la lamaniﬂi”, care træiau la capætul
vestic al statului Missouri (D&L 28:8). Cælætoria i-a dus pe misionari prin zona Kirtland, Ohio, unde au întâlnit un grup religios care cæuta adeværul øi au convertit aproximativ 130 dintre
acei oameni, inclusiv pe Sidney Rigdon care a devenit, mai târziu, membru al Primei Preøedinﬂii. Grupul de sfinﬂi din Kirtland
a crescut la mai multe sute în timp ce membrii împærtæøeau
Evanghelia celor din jurul lor.
În timp ce Biserica creøtea în New York, opoziﬂia faﬂæ de
Bisericæ creøtea øi ea. În luna decembrie 1830, profetul a primit
o revelaﬂie prin care membrii Bisericii erau instruiﬂi sæ „[meargæ]
în Ohio” (D&L 37:1), aflat la peste 400 de km depærtare. În urmætoarele câteva luni, majoritatea sfinﬂilor din New York øi-a vândut proprietæﬂile, deseori în mare pierdere, øi a fæcut sacrificiile
necesare pentru a se aduna la Kirtland, Ohio. Joseph øi Emma
Smith s-au aflat printre primii care au pornit spre Ohio, sosind la
Kirtland în jurul datei de 1 februarie 1831.
Douæ locuri de adunare pentru sfinﬂi
În luna iunie 1831, în timp ce Biserica creøtea puternicæ în
Kirtland, Domnul i-a îndrumat pe profet øi pe alﬂi conducætori ai
Bisericii sæ cælætoreascæ în Missouri. Acolo, El dorea sæ le dezvæluie „ﬂara moøtenirii” lor (vezi D&L 52:3–5, 42–43). În lunile iunie øi iulie ale anului 1831, profetul øi alﬂi membri au stræbætut cei
aproape 1448 de kilometri din Kirtland pânæ în ﬂinutul Jackson,
Missouri, care se afla la limita vesticæ a zonei locuite a Americii. La
scurt timp dupæ sosire, profetul a primit o revelaﬂie de la Domnul
10
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în care se spunea cæ „ﬂinutul Missouri… este ﬂinutul pe care l-am
stabilit øi l-am consacrat pentru adunarea sfinﬂilor. De aceea,
acesta este pæmântul fægæduinﬂei øi locul pentru oraøul Sionului.
… Locul care acum este numit Independence este centrul; øi un
loc pentru templu se gæseøte în partea de vest” (D&L 57:1–3).
Împlinind profeﬂiile fæcute de cætre profeﬂii biblici, Joseph
Smith, în vârstæ de 25 de ani, a început sæ punæ temelia oraøului
Sion în America. În luna august 1831, el a prezidat dedicarea
pæmântului ca loc de adunare øi a dedicat locul pentru templu.
La scurt timp dupæ aceea, profetul s-a întors în Ohio, unde i-a încurajat pe unii dintre credincioøi sæ se adune în Missouri. Sute
de sfinﬂi au îndurat greutæﬂile parcurgerii, în condiﬂiile secolului
al XIX-lea, ﬂinuturilor nelocuite ale Americii øi øi-au croit drumul
cætre noul lor cæmin din Missouri.
Din anul 1831 pânæ în anul 1838, membrii Bisericii au locuit
atât în Ohio, cât øi în Missouri. Profetul, membrii Cvorumului celor Doisprezece øi mulﬂi membri ai Bisericii au locuit în Kirtland,
în timp ce alﬂi membri ai Bisericii s-au adunat în Missouri øi au
fost conduøi de conducætorii preoﬂiei acolo, sub îndrumarea profetului. Conducætorii Bisericii au corespondat prin scrisori øi au
cælætorit frecvent între Kirtland øi Missouri.
Revelaﬂia continuæ
În timp ce a locuit în zona Kirtland, profetul a primit multe revelaﬂii de la Domnul cu privire la restaurarea Evangheliei în zilele din urmæ. În luna noiembrie 1831, conducætorii Bisericii au
hotærât sæ publice multe dintre revelaﬂii într-o compilaﬂie ce avea
sæ fie cunoscutæ sub numele de Cartea poruncilor. Cartea urma
sæ fie tipæritæ în Independence, Missouri. Dar în luna iulie 1833,
gloatele au distrus presa de tipar øi multe dintre paginile tipærite.
Cu excepﬂia câtorva exemplare care au fost salvate, Cartea poruncilor nu a putut ajunge niciodatæ la membrii Bisericii. În anul
1835, revelaﬂii care fuseseræ destinate Cærﬂii poruncilor, precum
øi multe alte revelaﬂii, au fost publicate, în Kirtland, sub numele
de Doctrinæ øi legæminte.
În timp ce locuia în zona Kirtland, profetul øi-a continuat
munca la Traducerea Bibliei de cætre Joseph Smith, muncæ ce începuse în anul 1830, aøa cum poruncise Domnul. Multe lucruri
12
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Templul Kirtland în jurul anului 1900. Acest templu a fost construit
cu mari sacrificii de cætre sfinﬂi, dar a trebuit sæ fie abandonat
când persecuﬂiile i-au alungat din Kirtland.

clare øi preﬂioase fuseseræ pierdute din Biblie de-a lungul secolelor øi profetul a fost îndrumat de Spirit sæ corecteze textul versiunii King James a Bibliei øi sæ restaureze informaﬂiile care
fuseseræ pierdute. Aceastæ muncæ a dus la restaurarea adeværurilor importante ale Evangheliei, precum øi a multor revelaﬂii cuprinse acum în Doctrinæ øi legæminte. Deøi profetul a intenﬂionat
sæ publice revizuirea pe care o fæcuse Bibliei, probleme legate de
presa de tipar, precum øi persecuﬂia, l-au împiedicat s-o publice
în întregime în timpul vieﬂii.
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Ca parte a revizuirii inspirate pe care a fæcut-o Bibliei, Joseph
Smith a primit revelaﬂia care este cunoscutæ acum sub numele de
cartea lui Moise øi o traducere inspiratæ a capitolului 24 din
Matei, care se numeøte acum Joseph Smith – Matei. În anul 1835,
profetul a început traducerea cærﬂii lui Avraam de pe papirusuri
egiptene strævechi, pe care le cumpærase Biserica. Toate aceste
traduceri au fæcut parte, mai târziu, din Perla de mare preﬂ.
Printre revelaﬂiile pe care le-a primit profetul la Kirtland s-au
aflat øi acelea care stabileau modul de guvernare generalæ a
Bisericii. Sub îndrumarea Domnului, Joseph Smith a organizat
Prima Preøedinﬂie în anul 1832.7 El a organizat Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli øi un Cvorum al celor Øaptezeci în anul
1835. În anul 1834, a fost organizat, în Kirtland, un ﬂæruø. În
aceastæ perioadæ, el a stabilit, de asemenea, cvorumuri ale
Preoﬂiei lui Melhisedec øi Preoﬂiei aaronice pentru a sluji nevoilor membrilor locali ai Bisericii.
Primul templu din aceastæ dispensaﬂie
Ca una dintre cele mai importante pærﬂi ale restaurærii,
Domnul i-a revelat lui Joseph Smith necesitatea templelor sfinte.
În luna decembrie 1832, Domnul a poruncit sfinﬂilor sæ înceapæ
construirea unui templu în Kirtland, Ohio. Deøi mulﬂi membri ai
Bisericii nu aveau condiﬂii de trai, locuri de muncæ øi hranæ corespunzætoare, ei au ræspuns cu entuziasm poruncii Domnului,
profetul muncind alæturi de ei.
La 27 martie 1836, Joseph Smith a dedicat templul în mijlocul
unei reværsæri divine a Spiritului asemenea celei din ziua
Cincizecimii. O sæptæmânæ mai târziu, la 3 aprilie 1836, au avut
loc unele dintre cele mai importante evenimente din istoria religioasæ. Domnul Isus Hristos le-a apærut lui Joseph Smith øi lui
Oliver Cowdery în templu, declarând: „Eu am acceptat aceastæ
casæ øi numele Meu va fi aici; øi Eu mæ voi manifesta poporului
Meu cu îndurare în aceastæ casæ” (D&L 110:7). Trei mesageri din
dispensaﬂiile Vechiului Testament – Moise, Elias øi Ilie li s-au arætat de asemenea. Ei au restaurat cheile øi autoritatea preoﬂiei demult pierdute de pe pæmânt. Profetul Joseph Smith avea acum
autoritatea sæ adune Israelul din cele patru pærﬂi ale pæmântului
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øi sæ pecetluiascæ împreunæ familii pentru timp øi eternitate (vezi
D&L 110:11–16). Aceastæ restaurare a cheilor preoﬂiei a urmat
modelul stabilit de Domnul de a da profetului „rând dupæ rând,
precept dupæ precept, puﬂin aici, puﬂin acolo” (D&L 128:21)
pânæ când plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos a fost restauratæ pe pæmânt.
Predicarea Evangheliei nepieritoare
Pe parcursul slujirii sale, Domnul l-a îndrumat pe profet sæ trimitæ misionari sæ „[predice] Evanghelia la orice fæpturæ” (D&L
68:8). Profetul însuøi a simﬂit responsabilitatea acestei misiuni øi
øi-a pæræsit cæminul øi familia de multe ori pentru a proclama
Evanghelia. În primii ani ai existenﬂei Bisericii, misionarii au fost
chemaﬂi sæ predice în diferite pærﬂi ale Statelor Unite øi Canadei.
Apoi, în vara anului 1837, profetul a fost inspirat sæ trimitæ
vârstnici în Anglia. Profetul l-a îndrumat pe Heber C. Kimball, un
membru al Cvorumului celor Doisprezece, sæ conducæ un mic
grup de misionari în aceastæ mæreaﬂæ acﬂiune. Læsându-øi familia
aproape færæ cele necesare traiului, vârstnicul Kimball a plecat cu
credinﬂa cæ Domnul îl va îndruma. În decurs de un an, aproximativ 2.000 de oameni s-au alæturat Bisericii în Anglia. Ulterior,
Joseph Smith a trimis membri din Cei Doisprezece în Marea
Britanie, care au slujit din 1839 pânæ în 1841, øi aceastæ misiune
a avut, de asemenea, un succes remarcabil. Pânæ în 1841, mai
mult de 6,000 de persoane au îmbræﬂiøat Evanghelia. Multe dintre aceste persoane au emigrat în America, revitalizând øi fortificând Biserica în momente foarte grele.
Pæræsirea Kirtlandului
Sfinﬂii din Kirtland au fost persecutaﬂi aproape din clipa în
care au sosit acolo, dar opoziﬂia s-a intensificat în anii 1837 øi
1838. „În ceea ce priveøte împæræﬂia lui Dumnezeu”, a spus profetul, „diavolul îøi ridicæ întotdeauna regatul chiar în acelaøi timp
øi în opoziﬂie cu cel al lui Dumnezeu”8. Profetul a fost ﬂinta principalæ a ostilitæﬂilor, atât din partea duømanilor din afara
Bisericii, cât øi a apostaﬂilor care se întorseseræ împotriva lui. El
a fost acuzat pe nedrept de multe nelegiuiri, hærﬂuit în tribunal
în zeci de procese civile øi penale nefondate øi silit sæ se ascundæ
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de aceia care cæutau sæ-i ia viaﬂa. Dar el a stat credincios øi curajos în mijlocul necazurilor øi opoziﬂiei aproape permanente.
În cele din urmæ, persecuﬂiile în zona Kirtland au devenit imposibil de suportat. În ianuarie 1838, profetul øi familia sa au fost
siliﬂi sæ pæræseascæ Kirtlandul øi sæ se refugieze în Far West,
Missouri. Pânæ la sfârøitul anului, majoritatea sfinﬂilor din Kirtland
l-au urmat, læsând în urmæ casele lor øi preaiubitul lor templu.
Sfinﬂii din Missouri
Expulzarea din ﬁinutul Jackson øi marøul Taberei Sionului
În timp ce sfinﬂii din Kirtland se stræduiau sæ întæreascæ
Biserica în zona lor, mulﬂi alﬂi membri ai Bisericii fæceau acelaøi
lucru în ﬂinutul Jackson, Missouri. Sfinﬂii din zilele din urmæ au
început sæ se stabileascæ în ﬂinut în vara anului 1831. Doi ani mai
târziu, numærul lor se ridica la 1.200 de sfinﬂi sau aproximativ o
treime din populaﬂia de acolo.
Sosirea unui numær atât de mare de sfinﬂi i-a supærat pe coloniøtii vechi din acea zonæ. Missourienii se temeau cæ ar putea
pierde controlul politic în favoarea noilor veniﬂi, care erau, în
cea mai mare parte, din nordul Statelor Unite øi nu sprijineau
practicile sudiste legate de sclavie. De asemenea, missourienii
priveau cu suspiciune doctrinele unice ale sfinﬂilor din zilele din
urmæ – cum ar fi credinﬂa în Cartea lui Mormon, noua revelaﬂie
øi adunarea Sionului – øi sfinﬂii din zilele din urmæ nu le erau pe
plac pentru cæ vindeau øi cumpærau în primul rând între ei. În
scurt timp, gloatele øi miliﬂia localæ au început sæ-i hærﬂuiascæ pe
sfinﬂi øi, în noiembrie 1833, i-au alungat din ﬁinutul Jackson.
Majoritatea sfinﬂilor s-a refugiat în nord, dincolo de fluviul
Missouri, în ﬁinutul Clay, Missouri.
Joseph Smith a fost profund îngrijorat de situaﬂia disperatæ a
sfinﬂilor din Missouri. În luna august 1833, el a scris, din
Kirtland, membrilor Bisericii din Missouri: „Fraﬂii mei, dacæ aø fi
cu voi, aø lua parte activæ la suferinﬂele voastre øi, deøi este în natura umanæ sæ evitæm suferinﬂa øi moartea, totuøi, spiritul meu
nu m-ar læsa sæ væ abandonez, chiar daca aceasta ar însemna
moartea mea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Oh, bucuraﬂi-væ pentru
16
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cæ mântuirea voastræ se apropie. O, Dumnezeule, salveazæ-i pe
fraﬂii mei din Sion”9.
În luna februarie 1834, Joseph Smith a primit o revelaﬂie în
care era îndrumat sæ conducæ o expediﬂie din Kirtland în
Missouri pentru a-i sprijini pe sfinﬂii în suferinﬂæ øi a-i ajuta sæ-øi
recupereze pæmânturile din ﬁinutul Jackson (vezi D&L 103). Ca
ræspuns la porunca Domnului, profetul a organizat un grup numit Tabæra Sionului pentru a porni în marø cætre Missouri. În lunile mai øi iunie 1834, grupul, care, în final, a cuprins peste 200
de membri, øi-a croit drum spre vest prin Ohio, Indiana, Illinois
øi Missouri. Ei s-au confruntat cu multe greutæﬂi, inclusiv cu o
epidemie de holeræ. La 22 iunie 1834, când expediﬂia se apropia
de ﬁinutul Jackson, profetul a primit o revelaﬂie sæ desfiinﬂeze tabæra. Totuøi, Domnul a promis cæ Sionul va fi mântuit la timpul
stabilit de El (vezi D&L 105:9–14). Dupæ ce a organizat un ﬂæruø
în ﬁinutul Clay, avându-l pe David Whitmer ca preøedinte, profetul a revenit în Ohio.
Deøi Tabæra Sionului nu a recuperat proprietæﬂile sfinﬂilor, ea a
fost prilej de pregætire inestimabilæ pentru viitorii conducætori ai
Bisericii, pentru cæ participanﬂii au învæﬂat principiile conducerii
neprihænite din exemplul øi învæﬂæturile profetului. Într-o adunare a membrilor Taberei Sionului øi a altor membri ai Bisericii,
desfæøuratæ în Kirtland, în ziua de 14 februarie 1835, profetul a
organizat Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Douæ sæptæmâni
mai târziu, el a organizat un Cvorum al celor Øaptezeci. Nouæ dintre membrii Cvorumului celor Doisprezece øi toﬂi membrii
Cvorumului Celor Øaptezeci fuseseræ membri ai grupului numit
Tabæra Sionului.
Stabilirea în Missouri de Nord
Un numær mare de membri ai Bisericii a continuat sæ træiascæ
în ﬁinutul Clay, Missouri, pânæ în anul 1836, când locuitorii acelui ﬂinut au spus cæ nu mai pot asigura un loc de refugiu. Ca urmare, sfinﬂii au început sæ se deplaseze spre nordul statului
Missouri, cei mai mulﬂi dintre ei stabilindu-se în ﬁinutul
Caldwell, un ﬂinut nou, organizat de administraﬂia statului pentru a-i primi pe sfinﬂii din zilele din urmæ stræmutaﬂi. În anul
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1838, lor li s-a alæturat un grup mare de sfinﬂi care fuseseræ siliﬂi
sæ pæræseascæ Kirtlandul. Profetul øi familia sa au sosit în luna
martie a acelui an în Far West, aøezarea din ﬁinutul Caldwell a
prosperilor sfinﬂi din zilele din urmæ, øi a stabilit sediul Bisericii
acolo. În luna aprilie, Domnul l-a îndrumat pe Joseph Smith sæ
construiascæ un templu în Far West (vezi D&L 115:7–16).
Din nefericire, pacea a fost de scurtæ duratæ pentru sfinﬂii din
nordul statului Missouri. În toamna anului 1838, gloatele øi miliﬂia i-au hærﬂuit øi i-au atacat din nou pe sfinﬂii din zilele din urmæ.
Când membrii Bisericii au replicat øi s-au apærat, Joseph Smith øi
alﬂi conducætori ai Bisericii au fost arestaﬂi sub acuzaﬂia de trædare.
În luna noiembrie, ei au fost întemniﬂaﬂi în Independence øi, apoi,
în Richmond, Missouri; la 1 decembrie, au fost duøi la închisoarea
Liberty, Missouri. În acea iarnæ, profetul øi tovaræøii lui s-au chinuit
în condiﬂii inumane. Au fost duøi în subsolul închisorii – o celulæ
insalubræ, friguroasæ øi întunecoasæ – øi li s-a dat hranæ atât de rea,
încât nu au putut s-o mænânce decât atunci când au fost împinøi
de foame. Profetul a descris starea sa øi pe cea a sfinﬂilor drept „o
încercare a credinﬂei noastre egalæ cu cea a lui Avraam”10.

Închisoarea Liberty, unde profetul Joseph Smith
a fost închis în iarna 1838–1839.
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În timp ce profetul era în închisoare, mii de sfinﬂi din zilele din
urmæ, inclusiv familia profetului, au fost forﬂaﬂi, în timpul iernii øi
primæverii din anii 1838–1839, sæ-øi pæræseascæ locuinﬂele din
Missouri. La data de 7 martie 1839, Emma i-a scris lui Joseph din
Quincy, Illinois: „Nimeni în afaræ de Dumnezeu nu cunoaøte gândurile din mintea mea øi sentimentele din inima mea când am
pæræsit casa noastræ øi aproape tot ce aveam, cu excepﬂia copilaøilor noøtri, øi am pornit în cælætorie, pæræsind statul Missouri,
læsându-te închis în acea închisoare pustie”11. Sub îndrumarea lui
Brigham Young øi a altor conducætori ai Bisericii, sfinﬂii au fost
conduøi spre est, în Illinois.
Anii petrecuﬂi în Nauvoo
Conducætor preaiubit al poporului sæu
În luna aprilie 1839, profetul øi tovaræøii lui au fost transferaﬂi,
din cauza schimbærii locului în care era judecat, din închisoarea
Liberty la Gallatin, Missouri. În timp ce prizonierii erau transferaﬂi din nou, de la Gallatin în Columbia, Missouri, paznicii le-au
permis sæ scape din aceastæ întemniﬂare nedreaptæ. S-au îndreptat cætre Quincy, Illinois, unde se adunase majoritatea membrilor Bisericii dupæ refugierea din Missouri. În scurt timp, sub
îndrumarea profetului, majoritatea sfinﬂilor a început sæ se aøeze
la 80 de km spre nord, la Commerce, Illinois, un sat pe o meandræ a fluviului Mississippi. Joseph a redenumit acea localitate
Nauvoo øi, în anii ce au urmat, membrii øi noii convertiﬂi s-au îndreptat în numær mare cætre Nauvoo, venind din Statele Unite,
Canada øi Marea Britanie, transformându-l în una dintre cele mai
populate zone din Illinois.
Joseph øi Emma s-au aøezat lângæ fluviu, într-o micuﬂæ casæ de
bârne, care a servit drept birou al profetului la începutul øederii
în Nauvoo. El a lucrat pæmântul pentru a avea din ce træi øi, mai
târziu, a deschis un magazin cu produse de larg consum. Dar,
pentru cæ îndatoririle din Bisericæ øi cele civice îi luau mult din
timp, profetul se gæsea deseori în situaﬂia grea de a nu putea asigura nevoile temporale ale familiei sale. În luna octombrie 1841,
lista bunurilor sale cuprindea: „bætrânul Charley (un cal) primit
în Kirtland, douæ cæprioare, doi curcani bætrâni øi patru tineri,
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bætrâna vacæ primitæ de la un frate din Missouri, bætrânul lui
Major (un câine)… øi câteva piese de mobilæ”12.
La sfârøitul lunii august 1843, profetul øi familia sa s-au mutat pe partea cealaltæ a stræzii, într-o casæ cu douæ niveluri, nou
construitæ, numitæ Mansion House. Joseph øi Emma aveau
acum patru copii în viaﬂæ. De-a lungul anilor, îngropaseræ øase
copii preaiubiﬂi øi încæ un copil avea sæ se nascæ dupæ moartea
lui Joseph. Cei unsprezece copii din familia lui Joseph øi a
Emmei Smith au fost: Alvin, næscut în anul 1828, care a murit
la scurt timp dupæ naøtere; gemenii Thadeus øi Louisa, næscuﬂi
în anul 1831, care au murit la scurt timp dupæ naøtere, gemenii adoptaﬂi Joseph øi Julia, næscuﬂi în familia lui John øi Julia
Murdock în anul 1831 øi luaﬂi de Joseph øi Emma dupæ ce sora
Murdock a murit la naøtere (Joseph, în vârstæ de 11 luni, a murit în 1832)13; Joseph III, næscut în 1832; Frederick, næscut în
1836; Alexander, næscut în 1838; Don Carlos, næscut în 1840,
care a murit la 14 luni; un fiu næscut în 1842, care a murit în
ziua în care s-a næscut; øi David, næscut în 1844, la aproape
cinci luni dupæ martirizarea tatælui sæu.
În tot timpul slujirii sale, profetului i-a plæcut sæ se afle printre sfinﬂi. Despre oraøul Nauvoo øi locuitorii lui, el a spus:
„Acesta este cel mai plæcut loc øi aici se aflæ cei mai buni oameni
de sub soare”14. La rândul lor, sfinﬂii l-au iubit øi au simﬂit cæ el
era prietenul lor, spunându-i deseori „frate Joseph”. Un convertit a remarcat: „Avea un magnetism personal care-i atrægea spre
el pe toﬂi cei care ajungeau sæ-l cunoascæ”15. „Nu pretinde cæ este
un om færæ greøeli øi nesæbuinﬂe”, a scris un locuitor din Nauvoo.
„Este un om pe care nu te poﬂi abﬂine sæ-l placi… nu este înfumurat din cauza mæreﬂiei sale aøa cum presupun mulﬂi, dimpotrivæ, este prietenos cu orice om decent”16. William Clayton, un
convertit englez, a scris acasæ, din Nauvoo, spunând despre profet: „Aø fi vrut sæ fiu un astfel de om”17.
Profetul a rostit multe cuvântæri în Nauvoo øi membrilor
Bisericii le plæcea mult sæ-l asculte pentru cæ el propovæduia cu
tærie adeværurile revelate ale Evangheliei. Angus M. Cannon îøi
amintea: „Nu l-am auzit niciodatæ vorbind færæ a-mi electriza întreaga fiinﬂæ øi færæ a-mi face sufletul sæ-L slæveascæ pe Domnul”18.
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Mansion House din Nauvoo. Profetul Joseph Smith øi familia sa
s-au mutat în aceastæ casæ în august 1843.

Brigham Young a declarat: „Nu am pierdut niciun prilej de a fi
alæturi de profetul Joseph øi a-l asculta vorbind în public sau în
particular, pentru a putea sæ sorb cunoaøtere din fântâna vorbelor sale, pentru a putea s-o am øi s-o scot la ivealæ când era necesaræ... Astfel de momente erau pentru mine mai preﬂioase
decât toatæ bogæﬂia lumii”19.
Calitatea de conducætor a lui Joseph Smith a depæøit responsabilitæﬂile sale religioase. În Nauvoo, profetul a fost implicat în domeniile civil, juridic, afaceri, educaﬂie øi serviciu
militar. El a dorit ca oraøul Nauvoo sæ le ofere cetæﬂenilor sæi
toate avantajele øi oportunitæﬂile de progres cultural øi civic. În
luna ianuarie 1844, în mare parte pentru cæ era nemulﬂumit de
faptul cæ oficialitæﬂile federale øi ale statului nu acordau recompense pentru drepturile øi proprietæﬂile luate sfinﬂilor în
Missouri, Joseph Smith øi-a anunﬂat candidatura pentru funcﬂia de preøedinte al Statelor Unite ale Americii. Deøi majoritatea observatorilor a înﬂeles cæ avea puﬂine øanse sæ fie ales,
candidatura sa a atras atenﬂia publicului larg asupra nenumæratelor cazuri de încælcare a drepturilor sfinﬂilor garantate
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de Constituﬂie. „Toﬂi oamenii”, a declarat odatæ profetul, „au
drepturi egale sæ ia din roadele marelui pom al libertæﬂii noastre naﬂionale”20.
Sfinﬂenie Domnului: clædirea unui templu
pentru Dumnezeu în Nauvoo
Când sfinﬂii au fost siliﬂi sæ pæræseascæ Kirtlandul, ei au læsat în
urmæ templul la a cærui construire munciseræ din greu. Dar ei
aveau sæ aibæ din nou un templu sfânt în mijlocul lor, pentru cæ
Domnul le poruncise sæ înceapæ construirea unui templu în
Nauvoo. Munca începuse în toamna anului 1840, piatra din capul unghiului fiind pusæ în ziua de 6 aprilie 1841, în cadrul unei
ceremonii prezidate de profet. Construirea Templului Nauvoo a
fost unul dintre cele mai importante proiecte de construcﬂii din
ceea ce era, atunci, America de Vest. Pentru clædirea templului, a
fost necesar ca sfinﬂii sæ facæ sacrificii copleøitoare pentru cæ, datæ
fiind imigrarea numeroasæ în oraøul în curs de dezvoltare, membrii Bisericii erau, în general, særaci.
Profetul a început sæ predice doctrina botezului pentru morﬂi
încæ din 15 august 1840. Pentru cæ templul se afla în primele
etape ale construirii, sfinﬂii au înfæptuit, la început, botezurile
pentru cei morﬂi în râurile øi izvoarele locale. În luna ianuarie
1841, Domnul a revelat cæ aceastæ practicæ putea sæ continue
numai pânæ când botezurile puteau sæ fie înfæptuite în templu
(vezi D&L 124:29–31). În vara øi toamna anului 1841, sfinﬂii au
construit, pentru utilizare temporaræ, un bazin de botez din
lemn în subsolul nou excavat al templului. Botezurile pentru
cei morﬂi au fost înfæptuite prima oaræ în acest bazin în ziua de
21 noiembrie 1841.
În anul 1841, au fost înfæptuite primele pecetluiri iar, în anul
1843, profetul a dictat revelaﬂia în care este descrisæ natura
eternæ a legæmântului cæsætoriei (vezi D&L 132). Doctrinele din
aceastæ revelaﬂie fuseseræ cunoscute de profet încæ din anul
1831.21 Aøa cum poruncise Dumnezeu, el a propovæduit, de asemenea, doctrina cæsætoriei pluraliste.
Pentru cæ templul nu avea sæ fie terminat curând, Joseph
Smith a ales sæ meargæ mai departe cu înzestrarea din templu în
22
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Templul Nauvoo la mijlocul anilor 1840. Templul a fost ars în anul 1848,
dupæ ce sfinﬂii au fost siliﬂi sæ pæræseascæ Nauvoo, iar o parte din ziduri
a fost distrusæ ulterior de o tornadæ, zidurile ræmase devenind
atât de slabe încât a trebuit sæ fie dærâmate complet.

afara zidurilor sale sacre. În ziua de 4 mai 1842, în camera de sus
a Magazinului de cæræmidæ roøie din Nauvoo, profetul a administrat primele înzestræri unui grup mic de fraﬂi, printre care øi
Brigham Young. Profetul nu a træit sæ vadæ Templul Nauvoo terminat. Totuøi, în anii 1845 øi 1846, mii de sfinﬂi au primit înzestrarea din templu de la Brigham Young øi alﬂii care primiseræ
aceste binecuvântæri de la profet.
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Slujirea lui Joseph Smith se apropie de sfârøit
Deøi, la început, sfinﬂii s-au bucurat de o pace relativæ în
Nauvoo, norii persecuﬂiei s-au adunat tot mai mult în jurul profetului øi el a simﬂit cæ misiunea sa pæmânteanæ se apropia de
sfârøit. Într-o adunare memorabilæ din luna martie 1844, profetul le-a încredinﬂat Celor Doisprezece responsabilitatea conducerii Bisericii dupæ moartea sa, explicând cæ ei aveau acum
toate cheile øi autoritatea pentru a face aceasta. Wilford
Woodruff, membru al Cvorumului celor Doisprezece la acea
vreme, a declarat mai târziu: „Eu depun mærturie cæ, la începutul primæverii anului 1844, în Nauvoo, profetul Joseph Smith
i-a chemat pe apostoli øi le-a dat rânduielile Bisericii øi împæræﬂiei lui Dumnezeu. Øi toate cheile øi puterile pe care Dumnezeu
i le-a conferit lui, el le-a pecetluit asupra capetelor noastre øi
ne-a spus cæ trebuie sæ ne întærim umerii øi sæ facem sæ triumfe
aceastæ împæræﬂie, altfel vom fi condamnaﬂi... Faﬂa lui era curatæ
ca ambra øi era acoperit de o putere pe care nu am væzut-o niciodatæ înainte la un om în trup”22. Dupæ moartea profetului,
responsabilitatea pentru Bisericæ øi împæræﬂia lui Dumnezeu pe
pæmânt avea sæ revinæ Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.
În iunie 1844, profetul a fost acuzat de revoltæ. Deøi el a fost
achitat de aceastæ acuzaﬂie în Nauvoo, guvernatorul statului
Illinois, Thomas Ford, a insistat ca Joseph sæ fie trimis la judecatæ
sub aceeaøi acuzaﬂie la Carthage, Illinois, capitala administrativæ
a ﬁinutului Hancock. Dupæ ce profetul øi fratele sæu, Hyrum, au
sosit la Carthage, ei au fost eliberaﬂi pe cauﬂiune pentru acuzaﬂia
iniﬂialæ, dar au fost acuzaﬂi apoi de trædare împotriva statului
Illinois øi încarceraﬂi în închisoarea localæ.
În timpul dupæ-amiezii fierbinﬂi øi umede a zilei de 27 iunie
1844, o gloatæ cu feﬂele vopsite în negru a atacat închisoarea øi
i-a ucis pe Joseph øi Hyrum Smith. Aproximativ trei ore mai târziu, Willard Richards øi John Taylor, care fuseseræ în închisoare cu
martirii, au trimis un mesaj trist la Nauvoo: „Închisoarea
Carthage, ora 8:05 p.m., 27 iunie 1844. Joseph øi Hyrum sunt
morﬂi... Fapta a fost sævârøitæ într-o clipitæ”23. La vârsta de 38 de
ani, profetul Joseph Smith îøi pecetluise mærturia cu propriul
sânge. Lucrarea sa în viaﬂa muritoare se încheiase, Biserica øi
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împæræﬂia lui Dumnezeu fiind instaurate pentru ultima oaræ pe
pæmânt, Joseph Smith cæzuse sub gloanﬂele asasinilor. Despre
profetul Joseph Smith, Domnul Însuøi a mærturisit: „L-am chemat [pe Joseph Smith] prin îngerii Mei, slujitorii Mei øi prin glasul Meu din cer, pentru a duce înainte lucrarea Mea; a cærei
temelie a pus-o øi a fost credincios; øi Eu l-am luat la Mine. Mulﬂi
s-au mirat de moartea sa; dar era necesar ca el sæ-øi pecetluiascæ

Închisoarea Carthage, unde profetul Joseph Smith øi fratele lui,
Hyrum, au fost martirizaﬂi la 27 iunie 1844.
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mærturia sa cu sângele lui, pentru ca sæ poatæ fi onorat øi cei ræi
sæ fie condamnaﬂi” (D&L 136:37–39).
Joseph Smith, marele profet, væzætor øi revelator din zilele
din urmæ, a fost un slujitor curajos øi supus al Celui Preaînalt.
Preøedintele Brigham Young a confirmat: „Nu cred cæ træieøte
pe pæmânt un om care sæ-l fi cunoscut mai bine decât mine; øi
eu am îndræzneala sæ spun cæ, în afaræ de Isus Hristos, nu a
træit vreodatæ øi nu træieøte pe pæmânt un om mai bun. Eu sunt
martorul sæu”24.
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„Am væzut un stâlp de luminæ exact deasupra capului meu, mai luminos ca
strælucirea soarelui, care a coborât treptat pânæ când a cæzut deasupra mea.”
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Prima Viziune:
Tatæl øi Fiul i Se aratæ
lui Joseph Smith
„Am væzut douæ Personaje, ale cæror strælucire
øi slavæ întreceau orice descriere øi care stæteau
deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit,
chemându-mæ pe nume, øi a spus arætând cætre celælalt :
Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

upæ moartea øi învierea lui Isus Hristos, apostazia s-a ræspândit treptat. Apostolii Salvatorului au fost respinøi øi uciøi, învæﬂæturile Lui au fost modificate øi preoﬂia lui Dumnezeu a fost
luatæ de pe pæmânt. Profetul din vechime Amos a prezis vremea
apostaziei øi întunericului spiritual: „Iatæ, vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete în ﬂaræ, nu foamete de
pâine, nici sete de apæ, ci foame øi sete dupæ auzirea cuvintelor
Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazænoapte la ræsærit, vor umbla istoviﬂi încoace øi încolo, ca sæ caute
cuvântul Domnului, øi tot nu-l vor gæsi” (Amos 8:11–12).
Unul dintre aceia care au cæutat cuvântul Domnului, care fusese pierdut de pe pæmânt, a fost Joseph Smith, un tânær care
træia, în anul 1820, în comuna Palmyra, New York. Joseph era
un tânær puternic øi activ, cu ten deschis, pær castaniu øi ochi
albaøtri, al cincilea din cei 11 copii ai familiei lui Joseph Smith,
tatæl, øi Lucy Mack Smith. El a muncit multe ore ajutându-øi tatæl
øi pe fraﬂii mai mari sæ doboare copaci øi sæ semene pæmântul
fermei de aproximativ 40,5 hectare, acoperit de pædure deasæ, a
familiei lui. Potrivit relatærilor mamei lui, el era „un copil amabil, foarte tæcut”1, „mai înclinat spre meditaﬂie øi studiu” decât
29

CAPITOLUL 1

oricare dintre fraﬂii lui2. Tânærul Joseph a muncit pentru a-øi
ajuta familia øi a avut posibilitatea sæ beneficieze de educaﬂie
numai atât cât sæ øtie sæ citeascæ, sæ scrie øi regulile de bazæ ale
aritmeticii.
În acea vreme, întreaga regiune a vestului statului New York,
unde locuia familia Smith, era cuprinsæ de o fervoare religioasæ.
Familia Smith, ca multe altele, a participat la slujbele confesiunilor creøtine în acea zonæ. În timp ce unii dintre membrii familiei
lui Joseph s-au alæturat uneia dintre biserici, Joseph nu a fæcut
acest lucru. El a scris mai târziu despre aceastæ perioadæ:
„Mintea mea a devenit preocupatæ de problema foarte importantæ a bunæstærii sufletului meu nemuritor, ceea ce m-a determinat sæ cercetez scripturile, crezând, aøa cum am fost învæﬂat, cæ
ele conﬂin cuvântul lui Dumnezeu. M-am aplecat asupra studiului lor øi, cunoscându-le îndeaproape pe acelea ale diferitelor
confesiuni, m-am minunat din cale-afaræ când am descoperit cæ
ele nu prezentau frumuseﬂea profesiunii lor de credinﬂæ în a umbla în sfinﬂenie øi a vorbi cu spirit în conformitate cu ceea ce am
gæsit în acea carte sacræ. Sufletul meu a fost cuprins de durere …
Am meditat în inima mea la multe lucruri cu privire la situaﬂia
omenirii – certurile øi dezbinærile, ræutatea øi lucrurile abominabile, precum øi întunericul care au pætruns în minﬂile oamenilor.
Mintea mea a devenit nespus de nefericitæ, pentru cæ am avut un
sentiment de vinæ din cauza pæcatelor mele øi, cercetând scripturile, am constatat cæ omenirea nu a venit la Domnul, ci ea a intrat în apostazie, îndepærtându-se de la credinﬂa adeværatæ øi vie,
øi nu exista nicio societate sau confesiune care sæ clædeascæ pe
Evanghelia lui Isus Hristos aøa cum era consemnatæ în Noul
Testament, øi am simﬂit cæ jeleam pentru propriile mele pæcate øi
pentru pæcatele lumii”3.
Cæutarea adeværului l-a condus pe tânærul Joseph într-o dumbravæ pentru a-I cere lui Dumnezeu înﬂelepciunea de care avea
nevoie. Ca ræspuns la rugæciunea sa, Tatæl Ceresc øi Isus Hristos
i S-au arætat, deschizând calea pentru restaurarea Evangheliei în
zilele din urmæ. Acest eveniment minunat este relatat în cuvintele simple, dar elocvente ale lui Joseph Smith.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Cæutarea adeværului de cætre Joseph Smith ne învaﬂæ cæ
studiul scripturilor øi rugæciunea sinceræ invitæ revelaﬂia.
Joseph Smith – Istorie 1:5, 7–13: „În locul unde træiam era o
neobiønuitæ agitaﬂie pe tema religiei. Ea a început cu metodiøtii,
dar, în curând, a devenit generalæ la toate confesiunile din
aceastæ regiune a ﬂærii. Într-adevær, întreaga zonæ pærea afectatæ
de aceasta øi mulﬂimi mari s-au alæturat diferitelor grupæri religioase, fapt ce a creat tulburare øi dezbinare deloc neglijabile între oameni, unii strigând: «Iatæ, aici!» øi alﬂii: «Iatæ, acolo!». Unii
susﬂineau credinﬂa metodistæ, unii pe cea prezbiterianæ, øi alﬂii pe
cea baptistæ...
În acea perioadæ, aveam cincisprezece ani. Familia tatælui meu
era convertitæ la credinﬂa prezbiterianæ øi patru dintre ei se alæturaseræ acelei biserici, øi anume, mama mea, Lucy, fraﬂii mei
Hyrum øi Samuel Harrison øi sora mea Sophronia.
În aceastæ perioadæ de mare agitaﬂie, mintea mea a fost cuprinsæ de reflecﬂii serioase øi de mari neliniøti; dar, cu toate cæ
sentimentele mele erau profunde øi, deseori, emoﬂionante, totuøi, m-am ﬂinut departe de toate aceste grupæri, deøi am participat la unele dintre întâlnirile lor ori de câte ori am avut ocazia.
Cu timpul, gândul meu a început sæ se îndrepte spre confesiunea metodistæ øi am simﬂit o oarecare dorinﬂæ de a mæ alætura ei;
dar aøa de mare era confuzia øi cearta dintre diferitele credinﬂe,
încât era imposibil pentru o persoanæ tânæræ, aøa cum eram eu,
øi aøa de necunoscætoare de oameni øi de lucruri, sæ ajungæ la o
concluzie certæ referitoare la cine avea dreptate øi cine nu.
Din când în când, mintea mea era foarte tulburatæ, strigætele
øi agitaﬂia erau aøa de mari øi neîncetate. Prezbiterienii erau cei
mai deciøi împotriva baptiøtilor øi a metodiøtilor øi îøi foloseau
toate resursele, atât ale raﬂiunii, cât øi ale sofismului, pentru a
dovedi erorile lor sau, cel puﬂin, pentru a-i face pe oameni sæ
creadæ cæ aceøtia erau în greøealæ. Pe de altæ parte, baptiøtii øi metodiøtii, la rândul lor, erau la fel de zeloøi în încercarea lor de
a-øi consolida propriile doctrine øi de a-i respinge pe toﬂi ceilalﬂi.
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„Niciodatæ nu a pætruns un pasaj din scripturæ în inima omului cu
mai multæ putere decât a pætruns acesta, atunci, în inima mea.”

În mijlocul acestui ræzboi de cuvinte øi al tumultului de opinii,
îmi spuneam deseori: Ce este de fæcut? Care dintre toate aceste
grupæri are dreptate; sau, greøesc ele toate laolaltæ? Dacæ una
dintre ele are dreptate, care este aceasta øi cum pot s-o recunosc?
În timp ce mæ fræmântam sub apæsarea greutæﬂilor deosebit
de mari cauzate de disputele dintre aceste grupæri religioase,
am citit, într-o zi, epistola lui Iacov, capitolul întâi, versetul al cincilea, care spune: Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, care dæ tuturor cu mânæ
largæ øi færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ.
Niciodatæ nu a pætruns un pasaj din scripturæ în inima omului
cu mai multæ putere decât a pætruns acesta atunci în inima mea.
Pærea cæ intræ cu putere mare în fiecare fibræ a inimii mele. Am meditat iar øi iar asupra lui, øtiind cæ, dacæ vreo persoanæ avea nevoie
de înﬂelepciune de la Dumnezeu, eu eram aceea; pentru cæ nu
øtiam cum sæ fac øi, dacæ nu puteam obﬂine mai multæ înﬂelepciune
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decât aveam atunci, niciodatæ nu aveam sæ øtiu; pentru cæ învæﬂætorii de religie ai diferitelor grupæri religioase înﬂelegeau aceleaøi
pasaje din scripturi în moduri atât de diferite, încât se distrugea
toatæ încrederea în læmurirea întrebærii printr-un apel la Biblie.
În cele din urmæ, am ajuns la concluzia cæ trebuie fie sæ ræmân
în întuneric øi în confuzie, fie sæ fac aøa cum îndrumæ Iacov,
øi anume, sæ cer de la Dumnezeu. M-am hotærât pânæ la urmæ sæ
«cer de la Dumnezeu», ajungând la concluzia cæ, dacæ El dædea
înﬂelepciune acelora cærora le lipsea înﬂelepciunea øi o dædea cu
mânæ largæ øi færæ mustrare, puteam sæ îndræznesc”4.
Joseph Smith a fost eliberat din puterea
duømanului neprihænirii.
Joseph Smith – Istorie 1:14–16: „Astfel, în conformitate cu hotærârea mea de a cere de la Dumnezeu, m-am retras în pædure sæ
fac încercarea. Era în dimineaﬂa unei zile frumoase, senine, la începutul primæverii anului o mie opt sute douæzeci. Era pentru
prima datæ în viaﬂa mea când fæceam o astfel de încercare, pentru cæ în mijlocul tuturor fræmântærilor mele, eu nu încercasem,
încæ, niciodatæ sæ mæ rog cu glas tare.
Dupæ ce m-am retras în locul unde plænuisem dinainte sæ merg,
uitându-mæ în jurul meu øi væzându-mæ singur, am îngenuncheat øi
am început sæ înalﬂ dorinﬂele inimii mele cætre Dumnezeu. De abia
începusem, când imediat am fost cuprins de o putere care m-a copleøit în întregime øi care a avut o influenﬂæ atât de uimitoare asupra mea, încât mi-a legat limba, astfel cæ nu am mai putut vorbi. Un
întuneric de nepætruns s-a aøternut în jurul meu øi mi s-a pærut
pentru un moment cæ eram condamnat la o distrugere subitæ.
Dar, adunându-mi toate puterile pentru a-L chema pe
Dumnezeu sæ mæ elibereze din puterea acestui duøman care pusese stæpânire pe mine øi chiar în clipa când eram gata sæ mæ las cuprins de disperare øi sæ mæ las pradæ distrugerii – nu unei nimiciri
imaginare, ci puterii unei fiinﬂe reale din lumea nevæzutæ, care avea
o putere atât de uimitoare cum nu mai simﬂisem niciodatæ la vreo
fiinﬂæ – chiar în acest moment de mare panicæ, am væzut un stâlp de
luminæ exact deasupra capului meu, mai luminos ca strælucirea
soarelui, care a coborât treptat pânæ când a cæzut deasupra mea”5.
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Tatæl Ceresc øi Isus Hristos i S-au arætat lui Joseph
ca ræspuns la rugæciunea lui umilæ.
Joseph Smith – Istorie 1:17–20: „Imediat ce a apærut, m-am simﬂit eliberat de duømanul care mæ ﬂinea legat. Când lumina s-a
oprit asupra mea, am væzut douæ Personaje, ale cæror strælucire øi
slavæ întreceau orice descriere øi care stæteau deasupra mea, în
aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mæ pe nume, øi a spus
arætând cætre celælalt : Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!
Scopul meu, mergând sæ-L întreb pe Domnul, era sæ øtiu care
dintre toate confesiunile era adeværatæ, pentru ca sæ øtiu cæreia sæ
mæ alætur. De aceea, imediat ce am devenit stæpân pe mine astfel
încât sæ pot vorbi, Le-am întrebat pe cele douæ Personaje, care stæteau deasupra mea în luminæ, care dintre toate confesiunile era
cea adeværatæ (pentru cæ la vremea aceea inima mea nu simﬂise
niciodatæ cæ toate erau greøite) – øi cæreia trebuia sæ mæ alætur.
Mi s-a ræspuns cæ nu trebuie sæ mæ alætur niciuneia dintre ele,
pentru cæ toate erau greøite; øi Personajul care mi s-a adresat a
spus cæ toate crezurile lor erau lucruri abominabile în ochii Lui;
cæ acei învæﬂætori erau toﬂi corupﬂi, cæ «ei se apropie de Mine cu
buzele lor, dar inimile lor sunt departe de Mine; ei propovæduiesc ca doctrine poruncile oamenilor, având o formæ de evlavie,
dar ei neagæ puterea ei».
El mi-a interzis din nou sæ mæ alætur vreuneia dintre ele; øi
multe alte lucruri mi-a spus El mie, pe care nu le pot scrie acum.
Când mi-am revenit, eram lungit pe spate, uitându-mæ la cer.
Când lumina a dispærut, nu mai aveam forﬂæ; dar, în curând,
revenindu-mi într-o oarecare mæsuræ am plecat acasæ. Øi când
m-am rezemat de sobæ, mama m-a întrebat ce aveam. Am ræspuns: «N-am nimic, totul este bine – mæ simt bine». Dupæ aceea,
i-am spus mamei mele: «Am aflat personal cæ prezbiterianismul
nu este adeværat». Se pare cæ adversarul era conøtient, din prima
perioadæ a vieﬂii mele, cæ eram destinat sæ mæ dovedesc a fi un
perturbator øi o persoanæ care va crea necazuri împæræﬂiei lui;
dacæ nu, atunci de ce s-ar fi unit puterile întunericului împotriva
mea? De ce opoziﬂia øi persecuﬂia care s-au ridicat împotriva mea,
aproape din perioada copilæriei mele?”6
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Când mærturiile noastre sunt puternice, persecuﬂia nu ne
poate determina sæ negæm ceea ce øtim cæ este adeværat.
Joseph Smith – Istorie 1:21–26: „La câteva zile dupæ ce am avut
aceastæ viziune, s-a întâmplat sæ fiu în compania unuia dintre
predicatorii metodiøti, care era foarte activ în agitaﬂia religioasæ
menﬂionatæ mai înainte; øi, discutând cu el despre religie, am
profitat de ocazie pentru a-i relata viziunea pe care o avusesem.
Am fost foarte surprins de atitudinea lui; a tratat relatarea mea
nu numai cu uøurinﬂæ, ci øi cu mare dispreﬂ, spunând cæ totul era
de la diavol, cæ nu existæ astfel de lucruri, ca viziuni ori revelaﬂii,
în zilele de azi; cæ toate aceste lucruri încetaseræ odatæ cu apostolii øi cæ nu vor mai fi altele niciodatæ.
Curând, am constatat totuøi cæ povestirea întâmplærii mele a
stârnit, printre învæﬂætorii de religie, mari prejudicii împotriva
mea øi a fost cauza unei mari persecuﬂii, care a continuat sæ
creascæ; øi cu toate cæ eram un bæiat necunoscut, având numai
între paisprezece øi cincisprezece ani øi condiﬂiile mele în viaﬂæ
au fost de naturæ de a face din mine un bæiat færæ importanﬂæ în
lume, totuøi, oameni cu poziﬂii înalte mi-au acordat suficientæ
atenﬂie pentru a stârni opinia publicæ împotriva mea øi a crea o
persecuﬂie amaræ; øi acesta a fost un lucru comun printre toate
confesiunile: toate s-au unit pentru a mæ persecuta.
Aceasta m-a fæcut sæ mæ gândesc serios, atunci øi deseori dupæ
aceea, cæ era foarte straniu faptul cæ un bæiat necunoscut, având
puﬂin peste paisprezece ani øi, de asemenea, condamnat sæ-øi
câøtige o existenﬂæ særæcæcioasæ prin munca sa zilnicæ, a putut fi
considerat o persoanæ atât de importantæ încât sæ atragæ atenﬂia
celor mai importanﬂi oameni din cele mai cunoscute confesiuni
ale vremii øi în aøa fel încât sæ creeze în ei spiritul celei mai amari
persecuﬂii øi insulte. Dar, stranie sau nu, aceasta a fost situaﬂia øi
a fost adeseori cauza unei mari tristeﬂi pentru mine.
Totuøi, era, færæ îndoialæ, o realitate faptul cæ eu avusesem o viziune. De atunci, m-am gândit cæ mæ simﬂeam foarte asemænætor
lui Pavel, când øi-a susﬂinut apærarea înaintea regelui Agripa øi
i-a povestit despre viziunea pe care a avut-o, când a væzut o luminæ øi a auzit un glas; øi, totuøi, au fost puﬂini cei care l-au
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crezut; unii spuneau cæ nu era cinstit, alﬂii spuneau cæ era nebun; øi-au bætut joc de el øi l-au insultat. Dar toate acestea n-au
distrus realitatea viziunii sale. El avusese o viziune, el øtia cæ a
avut, øi toate persecuﬂiile de sub cer nu puteau sæ schimbe faptul acesta; øi, deøi ei aveau sæ-l persecute pânæ la moarte, el a
øtiut totuøi øi avea sæ øtie pânæ la ultima sa suflare cæ a væzut o luminæ øi a auzit un glas vorbind cu el øi toatæ lumea n-ar fi putut
sæ-l facæ sæ gândeascæ sau sæ creadæ altfel.
Aøa era øi cu mine. Væzusem, cu adeværat, o luminæ øi, în mijlocul acelei lumini, am væzut douæ Personaje øi Ele au vorbit,
într-adevær, cu mine; øi, cu toate cæ eram urât øi persecutat pentru cæ spuneam cæ am avut o viziune, totuøi era adeværat; øi în
timp ce mæ persecutau, insultându-mæ øi vorbind tot felul de lucruri rele øi neadeværate împotriva mea, pentru cæ susﬂineam
acest lucru, am ajuns sæ spun în inima mea: Pentru ce mæ persecutæ ei pe mine, pentru cæ spun adeværul? Am avut, într-adevær,
o viziune; øi cine sunt eu sæ mæ împotrivesc lui Dumnezeu? Sau
pentru ce crede lumea cæ mæ poate face sæ dezmint ceea ce am
væzut în realitate? Cæci avusesem o viziune; øtiam aceasta øi øtiam
cæ Dumnezeu øtie aceasta øi n-am putut sæ o neg, nici sæ îndræznesc sæ fac acest lucru; cel puﬂin øtiam cæ, fæcând astfel, L-aø fi
jignit pe Dumnezeu øi aø fi fost condamnat.
Acum eram satisfæcut, în mintea mea, în ceea ce privea lumea
confesiunilor: nu era datoria mea sæ mæ alætur niciuneia dintre
ele, ci sæ continui aøa cum eram pânæ când voi primi noi îndrumæri. Aflasem cæ mærturia lui Iacov este adeværatæ: cæ un om cæruia îi lipseøte înﬂelepciunea poate s-o cearæ de la Dumnezeu øi
s-o obﬂinæ færæ a fi mustrat”7.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei când studiaﬂi capitolul sau când væ
pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 29–34. Gândiﬂi-væ în ce fel este Joseph
Smith un exemplu pentru noi când cæutæm ræspuns la întrebærile noastre. Ce învæﬂaﬂi despre citirea scripturilor când
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studiaﬂi relatarea sa despre Prima Viziune? Dar despre meditaﬂie? Dar despre rugæciune?
• Revedeﬂi pagina 34. Gândiﬂi-væ la adeværurile pe care Joseph
Smith le-a aflat despre Dumnezeu, Tatæl, øi Isus Hristos când a
primit Prima Viziune. De ce trebuie ca fiecare dintre noi sæ
aibæ o mærturie despre Prima Viziune?
• Când Joseph a spus altora despre Prima Viziune, mulﬂi oameni
au arætat cæ au prejudecæﬂi øi l-au persecutat (pagina 35). De
ce credeﬂi cæ au reacﬂionat oamenii în acest fel? Meditaﬂi la
reacﬂia lui Joseph faﬂæ de persecuﬂii (paginile 35–36). Cum putem urma noi exemplul sæu când ne confruntæm cu persecuﬂii sau alte încercæri?
• Când aﬂi aflat prima oaræ despre Prima Viziune, ce efect a avut
relatarea asupra dumneavoastræ? Ce efect a avut asupra dumneavoastræ de atunci încoace? În ce fel aﬂi fost întærit când aﬂi
studiat, din nou, relatarea din acest capitol?
Scripturi suplimentare: Isaia 29:13–14; Ioel 2:28–29; Amos 3:7;
Mormon 9:7–9
Note
2. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
manuscrisul din anii 1844–1845, volumul 4, p. 1, Arhivele Bisericii.
3. Joseph Smith, History 1832, p. 1–2;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii.
4. Joseph Smith – Istorie 1:5, 7–13. În
mai multe ocazii, profetul Joseph
Smith a scris sau a dictat relatæri detaliate ale Primei Viziuni. Citatele din
acest capitol sunt din relatarea Primei
Viziuni publicate prima oaræ în anul
1842 în „History of Joseph Smith”,
Times and Seasons,15 martie 1842, p.
726–728, 1 aprilie 1842, p. 748–749, øi
inclusæ ulterior în Perla de mare preﬂ øi
publicatæ în History of the Church, vol.
1, p. 1–8. Aceasta este relatarea scripturalæ oficialæ. Profetul Joseph Smith a
pregætit aceastæ relatare în anii 1838
øi 1839 cu ajutorul scribilor lui.
5. Joseph Smith – Istorie 1:14–16.
6. Joseph Smith – Istorie 1:17–20.
7. Joseph Smith – Istorie 1:21–26.

1. Lucy Mack Smith, „The History of Lucy
Smith, Mother of the Prophet”, manuscrisul din anul 1845, p. 72, Arhivele
Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt Lake
City, Utah. Lucy Mack Smith, mama
profetului, a dictat istoria ei, care cuprinde multe informaﬂii despre viaﬂa
profetului, Marthei Jane Knowlton
Coray începând cu anul 1844 øi continuând în anul 1845. Martha Coray a
numit acest manuscris „History rough
manuscript” (Istorie - manuscris neprelucrat). Mai târziu în timpul anului
1845, Lucy Mack Smith, Martha Coray
øi soﬂul Marthei, Howard Coray, au
revizuit øi mærit manuscrisul iniﬂial.
Manuscrisul din anul 1845 este intitulat „The History of Lucy Smith, Mother
of the Prophet” (Istoria lui Lucy Smith,
mama profetului). Acest volum citeazæ
din manuscrisul din anii 1844–1845,
cu excepﬂia câtorva situaﬂii în care
manuscrisul din anul 1845 cuprinde
informaﬂii care nu se regæsesc în manuscrisul din anii 1844–1845.
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Prin Prima Viziune, Joseph Smith a aflat, prin experienﬂæ proprie, cæ Tatæl øi Fiul
sunt fiinﬂe separate øi cæ omul este modelat dupæ chipul lui Dumnezeu – adeværuri
care sunt esenﬂiale pentru înﬂelegerea relaﬂiei noastre cu Tatæl nostru din Cer.
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Dumnezeu Tatæl Veønic
„Scopurile Dumnezeului nostru sunt mæreﬂe,
dragostea Sa imposibil de înﬂeles, înﬂelepciunea Sa
infinitæ øi puterea Sa nelimitatæ; ca urmare, sfinﬂii
au motiv sæ se veseleascæ øi sæ se bucure.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

rintre stræmoøii lui Joseph Smith, s-au aflat mulﬂi care au cæutat sæ-L cunoascæ pe adeværatul Dumnezeu în zilele lor. Pærinﬂii
lui Joseph erau profund spirituali øi, deøi ei nu au gæsit adeværul
deplin despre Dumnezeu în bisericile din jurul lor, ei au preﬂuit
Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu øi au fæcut din rugæciune
o parte a vieﬂii de zi cu zi. Fratele mai mic al profetului, William,
a spus: „Obiceiurile religioase ale tatælui meu erau strict pioase
øi morale... Eram chemat sæ ascult rugæciunile atât seara, cât øi dimineaﬂa... Pærinﬂii mei, tata øi mama, îøi deschideau sufletele în
faﬂa lui Dumnezeu, sursa tuturor binecuvântærilor, pentru a le
pæzi øi proteja copiii øi a-i ﬂine departe de pæcat øi de toate faptele rele. Atât era de strictæ pietatea pærinﬂilor mei”.1 William a
mai spus: „Noi am rostit rugæciuni în familie de când mæ øtiu. Îmi
aduc bine aminte cæ tata obiønuia sæ-øi poarte ochelarii în buzunarul de la vestæ… øi, când noi, bæieﬂii, îl vedeam cæutându-øi
ochelarii, øtiam cæ acesta era semnalul cæ trebuie sæ ne pregætim
pentru rugæciune øi, dacæ noi nu-l observam, mama obiønuia sæ
spunæ: «William» sau cine era neatentul, «pregæteøte-te pentru
rugæciune». Dupæ rugæciune, aveam un cântec pe care obiønuiam sæ-l cântæm; încæ îmi amintesc o parte din el: «O altæ zi a trecut, s-a dus, Veømintele deoparte le-am pus». ” 2

Aceastæ instruire spiritualæ timpurie a pætruns adânc în sufletul tânærului Joseph Smith. Când a început sæ fie preocupat de
bunæstarea sa eternæ øi sæ caute sæ afle cæreia dintre biserici sæ i
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se alæture, el øtia cæ se putea întoarce cætre Dumnezeu pentru a
gæsi ræspunsuri:
„Am aflat din scripturi cæ Domnul era acelaøi ieri, astæzi øi în
veci, cæ El nu era pærtinitor, pentru cæ era Dumnezeu. Pentru cæ
am privit soarele, gloriosul luminætor al pæmântului, øi, de asemenea, luna stræbætând maiestuoasæ cerurile øi, de asemenea,
stelele strælucind pe calea lor; øi, de asemenea, pæmântul pe care
stæteam øi fiarele câmpului øi pæsærile cerului øi peøtii apelor;
øi, de asemenea, omul mergând pe faﬂa pæmântului semeﬂ øi cu
tæria frumuseﬂii, [cu] putere øi inteligenﬂæ în guvernarea lucrurilor care sunt peste mæsuræ de mæreﬂe øi minunate, chiar dupæ
asemænarea Lui, care le-a creat.
Øi, când am meditat la aceste lucruri, inima mea a exclamat:
Bine a zis înﬂeleptul cæ este nebun cel care spune în inima lui cæ
nu este Dumnezeu [vezi Psalmii 53:1]. Inima mea a exclamat:
Toate acestea depun mærturie øi aratæ o putere omnipotentæ øi
omniprezentæ, o Fiinﬂæ care face legi øi decrete øi leagæ toate lucrurile în legæturile lor, care umple veønicia, care a fost øi este
din veønicie pânæ în toate veøniciile. Øi, când m-am gândit la
toate aceste lucruri øi cæ acea Fiinﬂæ cæuta sæ fie preaslævitæ de
aceia care O preaslæveau în duh øi în adevær [vezi Ioan 4:23],
atunci L-am implorat pe Domnul sæ aibæ milæ, pentru cæ nu era
nimeni cætre care sæ mæ îndrept øi sæ obﬂin milæ”.3
Rugæciunii pline de credinﬂæ a lui Joseph, prin care cerea milæ
øi înﬂelepciune, i s-a ræspuns cu Prima Viziune. Acea viziune i-a
dat tânærului profet mult mai multæ cunoaøtere despre
Dumnezeu decât poseda oricare dintre bisericile din timpul sæu,
cunoaøtere care fusese pierdutæ pentru lume timp de secole.
Prin Prima Viziune, Joseph a aflat, prin experienﬂæ proprie, cæ
Tatæl øi Fiul sunt fiinﬂe separate, cæ puterea Lor este mai mare
decât puterea ræului øi cæ omul este, cu adeværat, modelat dupæ
chipul lui Dumnezeu – adeværuri care sunt esenﬂiale pentru înﬂelegerea relaﬂiei noastre cu Tatæl nostru din Cer.
Au urmat alte revelaﬂii despre natura lui Dumnezeu, inclusiv
cele care se aflæ acum în scripturile din zilele din urmæ. Ca instrument ales de Dumnezeu pentru a restaura adeværul Evangheliei în
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lume, profetul a mærturisit despre Dumnezeu în tot timpul slujirii
sale. „Am sæ întreb despre Dumnezeu”, a declarat el , „pentru cæ
vreau ca voi toﬂi sæ-L cunoaøteﬂi pe El øi sæ deveniﬂi apropiaﬂi de
El... Atunci veﬂi øti cæ eu sunt slujitorul Lui; pentru cæ vorbesc ca
unul care are autoritate”4.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu este Tatæl iubitor al întregii
omeniri øi sursa a tot ce este bun.
„În timp ce o parte a rasei umane o judecæ øi o condamnæ færæ
milæ pe cealaltæ, Marele Pærinte al universului vegheazæ întreaga
familie umanæ cu grijæ de tatæ øi sentiment patern. El îi priveøte
pe oameni ca pe mlædiﬂele Sale øi, færæ vreunul dintre acele sentimente meschine care-i influenﬂeazæ pe copiii oamenilor, face
«sæ ræsaræ soarele Sæu peste cei ræi øi peste cei buni, øi dæ ploaie
peste cei drepﬂi øi peste cei nedrepﬂi» [Matei 5:45].”5
„Noi acceptæm cæ Dumnezeu este marea sursæ øi fântânæ de
unde izvoræøte tot binele; cæ El este inteligenﬂa perfectæ øi cæ înﬂelepciunea Sa este singura suficientæ sæ guverneze øi sæ reglementeze semeﬂele creaﬂii øi lumi care strælucesc øi ard cu atâta
mæreﬂie øi splendoare deasupra capetelor noastre, ca øi cum ar fi
atinse de degetul Sæu øi miøcate de cuvântul Sæu Atotputernic...
Cerurile spun slava lui Dumnezeu øi întinderea lor vesteøte lucrarea mâinilor Lui [vezi Psalmii 19:1]; øi reflecﬂia de un moment
este suficientæ sæ-l înveﬂe pe omul cu o inteligenﬂæ obiønuitæ cæ
toate aceste lumi nu sunt doar produsul întâmplærii, nici nu pot
fi susﬂinute de vreo putere mai micæ decât cea a unei mâini
Atotputernice”.6
„Dumnezeu vede izvoarele secrete ale faptelor umane øi cunoaøte inimile tuturor fæpturilor”.7
Scopurile Dumnezeului nostru sunt mari, dragostea Sa este
imposibil de înﬂeles, înﬂelepciunea Sa nemærginitæ øi puterea
Sa nelimitatæ; de aceea, sfinﬂii au motiv sæ se veseleascæ øi sæ
se bucure, øtiind cæ «Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi cælæuza noastræ pânæ la moarte»
[Psalmii 48:14]”.8
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Când înﬂelegem caracterul lui Dumnezeu, noi ne înﬂelegem
pe noi înøine øi øtim cum sæ ne apropiem de El.
„Existæ puﬂine fiinﬂe pe lume care înﬂeleg corect caracterul lui
Dumnezeu. Cei mai mulﬂi dintre oameni nu înﬂeleg nimic, nici
din ce a trecut, nici din ce va veni, cu privire la relaﬂia lor cu
Dumnezeu. Ei nu cunosc, nici nu înﬂeleg natura acestei relaﬂii; øi,
ca urmare, ei cunosc numai puﬂin mai mult decât fiara sælbaticæ
sau puﬂin mai mult decât sæ mænânce, sæ bea øi sæ doarmæ. Aceasta
este tot ceea ce omul cunoaøte despre Dumnezeu sau existenﬂa
Sa, dacæ nu i se dæ prin inspiraﬂie de la Cel Atotputernic.
Dacæ un om nu învaﬂæ nimic mai mult decât sæ mænânce, sæ
bea øi sæ doarmæ øi dacæ nu înﬂelege niciunul dintre proiectele lui
Dumnezeu, fiara înﬂelege aceleaøi lucruri. Ea mænâncæ, bea,
doarme øi nu cunoaøte nimic mai mult despre Dumnezeu; totuøi,
ea cunoaøte la fel de multe ca noi, dacæ noi nu suntem în stare
sæ înﬂelegem prin inspiraﬂie de la Dumnezeu cel Atotputernic.
Dacæ oamenii nu înﬂeleg caracterul lui Dumnezeu, ei nu se înﬂeleg pe ei înøiøi. Doresc sæ mæ întorc la începuturi øi prin aceasta
sæ væ ridic gândirea în sfere mai înalte øi la o înﬂelegere mai spiritualæ decât cele la care aspiræ, în general, mintea umanæ.
Scripturile ne învaﬂæ: «Øi viaﬂa veønicæ este aceasta: sæ Te cunoascæ pe Tine, singurul Dumnezeu adeværat øi pe Isus Hristos,
pe care L-ai trimis Tu» [Ioan 17:3].
Dacæ vreun om nu-L cunoaøte pe Dumnezeu øi întreabæ ce fel
de fiinﬂæ este El – dacæ el îøi va cerceta cu sârguinﬂæ propria inimæ
– dacæ declaraﬂia lui Isus øi a apostolilor este adeværatæ, el va înﬂelege cæ el nu are viaﬂæ eternæ; pentru cæ viaﬂa eternæ nu are la
bazæ un alt principiu (decât cunoaøterea lui Dumnezeu).
Primul meu obiectiv este sæ descopær caracterul singurului
Dumnezeu înﬂelept øi adeværat øi ce fel de fiinﬂæ este El …
Dumnezeu Însuøi a fost odatæ aøa cum suntem noi acum øi este
un om care a fost exaltat øi stæ întronat în ceruri! Acesta este marele secret. Dacæ vælul ar fi ridicat astæzi øi marele Dumnezeu, care
ﬂine acest pæmânt pe orbita sa øi care susﬂine lumile øi toate
lucrurile prin puterea Sa, ni S-ar înfæﬂiøa – spun, dacæ ar fi sæ-L
vedeﬂi astæzi, L-aﬂi vedea sub înfæﬂiøarea unui om – ca voi înøivæ în
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„Cunoscându-L pe Dumnezeu, noi începem sæ cunoaøtem cum sæ ne
apropiem de El øi cum sæ cerem astfel încât sæ primim un ræspuns.”

întreaga persoanæ, la chip øi având chiar forma unui om; pentru
cæ Adam a fost creat dupæ modelul, chipul øi asemænarea lui
Dumnezeu øi a primit instrucﬂiuni de la El øi a pæøit alæturi de El
øi a vorbit øi a conversat cu El, aøa cum un om vorbeøte cu altul øi
este aproape de el …
Cunoscându-L pe Dumnezeu, noi începem sæ cunoaøtem cum
sæ ne apropiem de El øi cum sæ cerem astfel încât sæ primim un
ræspuns. Când înﬂelegem caracterul lui Dumnezeu øi øtim cum
sæ venim la El, El începe sæ ne dezvæluie cerurile øi sæ ne spunæ
totul despre ele. Când suntem pregætiﬂi sæ venim la El, El este
pregætit sæ vinæ la noi”.9
În Dumnezeire, existæ trei Personaje
distincte øi separate.
Articolele de credinﬂæ 1:1: „Noi credem în Dumnezeu, Tatæl
Veønic, øi în Fiul Sæu, Isus Hristos, øi în Duhul Sfânt”10.
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Joseph Smith ne-a învæﬂat urmætoarele în luna aprilie 1843,
învæﬂæturæ consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte
130:22: „Tatæl are un trup din carne øi oase tot atât de tangibil ca
øi cel al omului; Fiul, de asemenea; dar Duhul Sfânt nu are un
trup din carne øi oase, ci este un personaj de Spirit. Dacæ nu era
aøa, Duhul Sfânt nu putea træi în noi”11.
„Eu am declarat întotdeauna cæ Dumnezeu este un personaj
distinct, cæ Isus Hristos este un personaj distinct øi separat de
Dumnezeu Tatæl øi cæ Duhul Sfânt este un personaj distinct øi
este un Spirit: øi acestea trei reprezintæ trei personaje distincte øi
trei Dumnezei.”12
„Ce este færæ trup sau pærﬂi ale lui este nimic. Nu existæ alt
Dumnezeu în cer în afaræ de acel Dumnezeu din carne øi oase.”13
Dumnezeirea existæ în unitate perfectæ
øi Dumnezeu Tatæl prezideazæ.
„Se spun multe despre Dumnezeu øi Dumnezeire... Învæﬂætorii
de astæzi spun cæ Tatæl este Dumnezeu, cæ Fiul este Dumnezeu øi
cæ Duhul Sfânt este Dumnezeu øi cæ ei sunt, toﬂi, într-un trup øi
un Dumnezeu. Isus s-a rugat ca aceia pe care Tatæl I-a dat în lume
sæ poatæ fi una, cum erau Ei [vezi Ioan 17:11–23]…
Petru øi Øtefan au mærturisit cæ ei L-au væzut pe Fiul Omului
stând la dreapta lui Dumnezeu. Orice persoanæ care a væzut cerurile deschise øtie cæ existæ trei Personaje în ceruri, care deﬂin
cheile puterii øi Unul prezideazæ asupra tuturor.”14
„Legæmântul nepieritor s-a încheiat între trei Personaje înainte
de organizarea acestui pæmânt øi se referæ la dispensaﬂia lucrurilor
pe care Ele au dat-o oamenilor pe pæmânt. Aceste Personaje… se
numesc primul Dumnezeu, Creatorul, al doilea Dumnezeu,
Mântuitorul, øi al treilea Dumnezeu, Martorul sau Mærturisitorul.”15
„[Intræ în] sfera de autoritate a Tatælui sæ prezideze ca øi
Comandant sau Preøedinte, Isus ca Mijlocitor øi Duhul Sfânt ca
Mærturisitor sau Martor. Fiul [are] un tabernacol øi [la fel] are
Tatæl, dar Duhul Sfânt este un personaj de Spirit færæ tabernacol.”16
„Scripturile spun: «Eu øi Tatæl una suntem» [Ioan 10:30]; øi, din
nou, cæ Tatæl, Fiul øi Duhul Sfânt sunt una øi Aceøtia trei sunt una
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în mærturisirea Lor [vezi 1 Ioan 5:7–8]. Astfel S-a rugat Salvatorul
Tatælui: «Nu Mæ rog pentru lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai
dat Tu, pentru ca noi sæ putem fi una» sau, altfel spus, sæ fim o
singuræ gândire în unitatea credinﬂei [vezi Ioan 17:9, 11]. Dar,
pentru cæ fiecare este o persoanæ diferitæ sau separatæ, tot aøa
sunt persoane separate Dumnezeu øi Isus Hristos øi Duhul Sfânt,
dar Ei, toﬂi, sunt de acord sau împærtæøesc acelaøi lucru”17.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 39–41, remarcând în ce fel tânærul
Joseph Smith a væzut dovada „puterii omnipotente øi omniprezente” în lumea din jurul lui. Observând lumea din jurul
dumneavoastræ, ce anume din ce aﬂi væzut depune mærturie
despre Dumnezeu?
• Recapitulaﬂi prima secﬂiune din acest capitol (paginile
42–43), cæutând învæﬂæturile care dezvæluie caracterul lui
Dumnezeu. Cum ne pot ajuta aceste învæﬂæturi sæ „ne veselim øi sæ ne bucuræm”?
• Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Marele Pærinte al universului
vegheazæ întreaga familie umanæ cu grijæ de tatæ øi sentiment
patern” (pagina 41). Care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ în timp ce meditaﬂi la aceastæ afirmaﬂie?
• Citiﬂi secﬂiunea de la p. 42–43. De ce este imposibil sæ ne înﬂelegem pe noi înøine dacæ nu înﬂelegem caracterul lui
Dumnezeu?
• Profetul Joseph Smith a mærturisit cæ Dumnezeu Tatæl, Isus
Hristos øi Duhul Sfânt sunt „trei personaje distincte”. El a
propovæduit, de asemenea, cæ Ele sunt una (paginile 43–44).
În ce fel sunt membrii Dumnezeirii una? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi pagina paginile 44–45.)
• În ce fel pot pærinﬂii hræni dragostea copiilor pentru Tatæl lor
Ceresc? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi pagina 39.)
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Scripturi suplimentare: Ioan 8:17–19; Evrei 1:1–3; 12:9; Moise
1:3–6, 39
Note
1. William Smith, Notes on Chambers’
life of Joseph Smith, cca. 1875,
Arhivele Bisericii, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. William Smith, interviu realizat de E. C.
Briggs øi J. W. Peterson, octombrie sau
noiembrie 1893, publicat iniﬂial în
Zion’s Ensign (publicaﬂie periodicæ a
Bisericii Reorganizate a lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, numitæ
acum Comunitatea lui Hristos); retipærit în Deseret Evening News, 20 ianuarie 1894, p. 2; punctuaﬂie modernizatæ.
3. Joseph Smith, History 1832, p. 2–3;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 6:305; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
øi William Clayton.
5. History of the Church, 4:595; din
„Baptism for the Dead”, un editorial
publicat în Times and Seasons,
15 aprilie 1842, p. 759; Joseph Smith
era redactorul publicaﬂiei periodice.
6. History of the Church, 2:12, 14; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din „The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad”,
22 ianuarie 1834, publicat în Evening
and Morning Star, februarie 1834,
p. 136, martie 1834, p. 142.
7. History of the Church, 1:317; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William W. Phelps, 11 ianuarie 1833,
Kirtland, Ohio; aceastæ scrisoare este
incorect datatæ 14 ianuarie 1833 în
History of the Church.
8. History of the Church, 4:185; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith øi a consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂiei adresatæ sfinﬂilor, septembrie 1840, Nauvoo,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, octombrie 1840, p. 178.
9. History of the Church, 6:303–305,
308; redactare modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 7 aprilie 1844, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock øi William Clayton;
vezi, de asemenea, anexa de la pagina
593, punctul 3.
Articolele de credinﬂæ 1:1.
Doctrinæ øi legæminte 130:22; instrucﬂiuni date de Joseph Smith la data de
2 aprilie 1843, în Ramus, Illinois.
History of the Church, 6:474; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 16 iunie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
Citat de William Clayton, relatând despre un discurs nedatat rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois; în
L. John Nuttall, „Extracts from William
Clayton’s Private Book”, p. 7, Journals
of L. John Nuttall, 1857–1904, colecﬂiile speciale ale lui L. Tom Perry,
Universitatea Brigham Young, Provo,
Utah; exemplar în arhivele Bisericii.
History of the Church, 5:426; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.
Citat de William Clayton, relatând
despre un discurs nedatat rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois; în
L. John Nuttall, „Extracts from William
Clayton’s Private Book”, p. 10–11,
Journals of L. John Nuttall,
1857–1904, colecﬂiile speciale ale lui
L. Tom Perry, Universitatea Brigham
Young, Provo, Utah; exemplar în
Arhivele Bisericii.
Citat de William P. McIntire, relatând
despre un discurs rostit de Joseph
Smith la începutul anului 1841, în
Nauvoo, Illinois; William Patterson
McIntire, Notebook 1840–1845, arhivele Bisericii. William McIntire a fæcut
scurte prezentæri ale mai multor discursuri rostite de Joseph Smith în
Nauvoo la începutul anului 1841.
Aceastæ carte citeazæ din patru dintre
aceste rapoarte, niciunul nefiind datat.
Citat de George Laub, într-o compilaﬂie de extrase din discursuri ale lui
Joseph Smith, cca. 1845; George Laub,
Reminiscences and Journal, ianuarie
1845 – aprilie 1857, p. 29–30, Arhivele
Bisericii.
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Isus Hristos, Mântuitorul
divin al lumii
„Salvarea nu ar fi putut veni în lume færæ
mijlocirea lui Isus Hristos.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

C

u ani înainte de a se naøte Joseph Smith, bunicul din partea tatælui a avut sentimentul inspirat cæ, în familia lui, se va întâmpla ceva
care „va schimba fundamental lumea”1. În istoria lui Joseph Smith,
se consemneazæ: „Bunicul meu, Asael Smith, a prezis cu mult timp
în urmæ cæ, în familia lui, va fi ridicat un profet iar bunica mea a fost
pe deplin mulﬂumitæ cæ predicﬂia s-a împlinit prin mine. Bunicul
meu, Asael, a murit în East Stockholm, ﬂinutul St. Lawrence, New
York, dupæ ce a primit Cartea lui Mormon øi a citit-o aproape toatæ;
øi el a declarat cæ eu eram chiar profetul despre care el a aflat,
cu mult timp în urmæ, cæ avea sæ vinæ în familia lui”2.

Ca profet al restaurærii, unul dintre cele mai importante roluri
ale lui Joseph Smith a fost sæ mærturiseascæ despre Isus Hristos. El
a fost binecuvântat sæ se bucure de cunoaøterea personalæ a divinitæﬂii lui Isus Hristos øi sæ înﬂeleagæ rolul Sæu ca Mântuitor al lumii.
Aceastæ cunoaøtere a început cu Prima Viziune în care tânærul
Joseph I-a væzut pe Tatæl Ceresc øi pe Isus Hristos øi L-a auzit pe
Tatæl declarând: „Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!”. ( Joseph
Smith – Istorie 1:17). În aceastæ experienﬂæ sacræ pe care a træit-o,
Joseph a avut privilegiul de a primi învæﬂæturæ de la Salvatorul lumii.
Aproape 12 ani mai târziu, în ziua de 16 februarie 1832, profetul traducea Biblia, avându-l pe Sidney Rigdon drept scrib, în casa
lui John Johnson din Hiram, Ohio. Dupæ ce profetul a tradus Ioan
5:29, care descrie învierea celor care sunt buni øi a celor care sunt
ræi, lui Joseph øi Sidney li s-a dat o viziune øi ei L-au væzut pe
Salvator øi au vorbit cu El:
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Salvatorul li S-a arætat lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery în templul Kirtland.
„Vælul a fost ridicat de pe mintea noastræ”, a spus Joseph, „øi ochii înﬂelegerii
noastre s-au deschis. L-am væzut pe Domnul stând pe balustrada pupitrului.”
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„Prin puterea Spiritului, ochii noøtri s-au deschis øi înﬂelegerea
noastræ a fost luminatæ, astfel încât sæ vedem øi sæ înﬂelegem lucrurile lui Dumnezeu – chiar acele lucruri care au fost de la început, înainte de a fi lumea, care au fost rânduite de cætre Tatæl,
prin Singurul Lui Fiu Næscut, care a fost în sânul Tatælui, chiar de
la început; despre care mærturisim; øi mærturia pe care o depunem este plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos, care este Fiul,
pe care L-am væzut øi cu care am vorbit în viziunea cereascæ. …
Øi noi am væzut slava Fiului la dreapta Tatælui øi am primit din
plenitudinea Sa; øi am væzut îngerii sfinﬂi øi pe aceia care sunt
sfinﬂiﬂi înaintea tronului Sæu, preaslævind pe Dumnezeu øi pe
Miel, care Îl preaslævesc pe El în vecii vecilor.
Øi acum, dupæ numeroasele mærturii care au fost date despre
El, aceasta este mærturia, ultima dintre toate, pe care o dæm despre El: Cæ El træieøte!
Pentru cæ L-am væzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu; øi I-am
auzit glasul depunând mærturie cæ El este Singurul Næscut al
Tatælui – cæ de El, prin El øi din El lumile sunt øi au fost create øi
locuitorii din ele sunt næscuﬂi ca fii øi fiice ale lui Dumnezeu
(D&L 76:12–14, 20–24).
Joseph Smith L-a væzut pe Salvator din nou, în ziua de 3 aprilie 1836. Profetul øi Oliver Cowdery s-au retras la pupitrul din
vest din Templul Kirtland. Ei øi-au plecat capetele, au îngenucheat în rugæciune solemnæ, dupæ care Salvatorul a apærut în faﬂa
lor. Profetul a declarat:
„Vælul a fost ridicat de pe mintea noastræ øi ochii înﬂelegerii
noastre s-au deschis. L-am væzut pe Domnul stând pe balustrada
pupitrului, înaintea noastræ; øi sub picioarele Sale era o lucrare
pavatæ cu aur pur, de culoarea chihlimbarului. Ochii Lui erau ca
flacæra focului; pærul de pe capul Lui era alb ca zæpada curatæ; înfæﬂiøarea Sa era mai strælucitoare decât soarele; øi glasul Sæu era ca
sunetul vuietului unor ape mari, chiar glasul lui Iehova spunând:
Eu sunt Cel dintâi øi Cel de pe urmæ; Eu sunt Acela care træieøte,
Eu sunt Acela care a fost ucis; Eu sunt avocatul vostru pe lângæ
Tatæl” (D&L 110:1–4).
Din astfel de experienﬂe, profetul a dobândit cunoaøtere direct
de la Domnul øi a devenit martor special al divinitæﬂii Salvatorului.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
În toate dispensaﬂiile, poporul lui Dumnezeu s-a bizuit
pe ispæøirea lui Hristos pentru iertarea pæcatelor lui.
„Salvarea nu ar fi putut veni în lume færæ mijlocirea lui Isus
Hristos.”3
„Dumnezeu… a pregætit o jertfæ prin darul propriului Sæu Fiu,
care avea sæ fie trimis la vremea cuvenitæ, pentru a pregæti calea
sau a deschide o uøæ prin care omul putea intra în prezenﬂa
Domnului, de unde fusese alungat pentru nesupunere. Din timp
în timp, aceste veøti bune au ajuns la urechile oamenilor din diverse epoci ale lumii pânæ la timpul venirii lui Mesia.
Cu credinﬂæ în aceastæ ispæøire sau acest plan al mântuirii, Abel
a adus lui Dumnezeu o jertfæ care a fost acceptatæ, care a fost din
oile întâi næscute ale turmei. Cain a adus o jertfæ din roadele pæmântului øi nu a fost acceptatæ, pentru cæ el nu a putut s-o facæ
prin credinﬂæ; el nu a avut credinﬂæ sau nu a putut sæ-øi exercite
credinﬂa, lucru contrar planului cerului. Trebuia sæ fie værsarea
sângelui Singurului Fiu Næscut pentru a ispæøi pentru om, pentru
cæ acesta era planul mântuirii øi, færæ værsarea sângelui, nu era iertare. Øi, pentru cæ jertfa a fost instituitæ ca simbol dupæ care omul
putea sæ discearnæ marea Jertfæ pe care Dumnezeu o pregætise,
dacæ se aduce o jertfæ contrar acestui mod, ea nu se poate face cu
credinﬂæ, pentru cæ mântuirea nu a fost dobânditæ, cumpæratæ în
acest fel, nici puterea ispæøirii nu a fost instituitæ dupæ aceastæ ordine; ca urmare, Cain nu putea avea credinﬂæ; øi tot ce nu este din
credinﬂæ este pæcat. Dar Abel a adus o jertfæ acceptabilæ, prin care
a cæpætat mærturia cæ era neprihænit, Dumnezeu Însuøi primind
darurile lui [vezi Evrei 11:4].
Desigur, værsarea sângelui unei sælbæticiuni nu putea fi de folos niciunui om, dacæ nu era fæcutæ dupæ un model sau ca un
simbol sau ca o explicaﬂie a ceea ce avea sæ se dea prin darul lui
Dumnezeu Însuøi – øi, dacæ acest act nu se fæcea privind înainte,
ca un singur ochi, cu credinﬂæ, la puterea acelui mæreﬂ Sacrificiu
pentru iertarea pæcatelor. …
Noi nu putem crede cæ oamenii din vechime, din toate epocile,
au fost atât de ignoranﬂi în ceea ce priveøte sistemul cerului, cum
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presupun mulﬂi, deoarece toﬂi care au fost vreodatæ salvaﬂi au fost
salvaﬂi prin puterea acestui mæreﬂ plan al mântuirii, atât înainte de
venirea lui Hristos, cât øi dupæ aceea; dacæ nu, Dumnezeu are diverse planuri în funcﬂiune (dacæ ne putem exprima astfel) pentru
a-i aduce din nou pe oameni sæ locuiascæ alæturi de El. Øi aceasta
noi nu o putem crede, pentru cæ nu a avut loc nicio schimbare în
natura omului de când a cæzut; øi rânduirea sau instituirea jertfei
de sânge ca sacrificiu a fost plænuitæ sæ aibæ loc pânæ când Hristos
avea sæ fie dat øi sæ-Øi verse sângele – aøa cum s-a spus – pentru
ca omul sæ poatæ privi înainte, cu credinﬂæ, la acea vreme. …
Faptul cæ sacrificiul a fost numai pentru a îndrepta mintea
omului cætre Hristos, îl putem deduce din aceste cuvinte remarcabile ale lui Isus cætre iudei: «Tatæl vostru Avraam a sæltat de bucurie cæ are sæ vadæ ziua Mea: a væzut-o øi s-a bucurat» [Ioan
8:56]. Deci, pentru cæ oamenii din vechime au oferit jertfæ, ea nu
i-a împiedicat sæ audæ Evanghelia; ci i-a ajutat, aøa cum am spus,
deschizându-le ochii øi fæcându-i capabili sæ priveascæ înainte la
timpul venirii Salvatorului øi sæ se bucure de mântuirea adusæ de
El... Tragem concluzia cæ, ori de câte ori Domnul S-a arætat oamenilor din zilele din vechime øi le-a poruncit sæ-I aducæ jertfe,
aceasta s-a fæcut pentru ca ei sæ poatæ privi înainte, cu credinﬂæ,
la timpul venirii Lui øi sæ se bizuie pe puterea acelei ispæøiri pentru iertarea pæcatelor lor. Øi aceasta au fæcut ei, mii care au plecat înaintea noastræ, ale cæror veøminte sunt færæ patæ øi care
aøteaptæ, ca Iov, øi sunt siguri ca øi el cæ ei Îl vor vedea pe El la
urmæ pe pæmânt, chiar în carnea lor [vezi Iov 19:25–26].
Putem trage concluzia cæ, deøi au existat diferite dispensaﬂii,
totuøi, toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a comunicat oamenilor Lui au fost menite sæ le îndrepte minﬂile cætre mæreﬂul scop
øi sæ-i înveﬂe sæ se bizuie numai pe Dumnezeu ca Urzitorul salværii lor, aøa cum se aratæ în legea Sa”.4
Pentru cæ Isus Hristos s-a ridicat din morﬂi,
întreaga omenire va fi înviatæ.
„Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse
în mærturia apostolilor øi profeﬂilor cu privire la Isus Hristos, cæ
El a murit, a fost înmormântat øi s-a ridicat din nou, în a treia zi,
øi s-a înælﬂat la cer; øi toate celelalte lucruri care ﬂin de religia
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noastræ sunt numai anexe ale acesteia. Dar, referitor la aceste
principii, noi credem în darul Duhului Sfânt, puterea credinﬂei,
bucuria darurilor spirituale potrivit voinﬂei lui Dumnezeu, restaurarea casei lui Israel øi triumful final al adeværului.”5
„«Øi dupæ cum toﬂi mor în Adam, tot aøa, toﬂi vor învia în
Hristos»; toﬂi vor fi ridicaﬂi din morﬂi [1 Corinteni 15:22]. Mielul
lui Dumnezeu a fæcut posibilæ învierea, astfel încât toﬂi se vor
ridica din morﬂi.”6
„Dumnezeu a stabilit o zi în care El va judeca lumea øi El a dat
asigurarea cæ aceasta se va întâmpla prin faptul cæ L-a ridicat din
morﬂi pe Fiul Sæu Isus Hristos – lucru pe care se întemeiazæ speranﬂa în viitoarea lor fericire øi bucurie a tuturor celor care cred
în inspirata cronicæ; pentru cæ «dacæ n-a înviat Hristos», le-a spus
Pavel corintenilor, «credinﬂa voastræ este zadarnicæ, voi sunteﬂi
încæ în pæcatele voastre, øi prin urmare øi cei ce au adormit în
Hristos, sunt pierduﬂi» [1 Corinteni 15:17–18] …
Hristos Însuøi s-a ridicat, cu siguranﬂæ, din morﬂi; øi, dacæ El
s-a ridicat din morﬂi, El îi va aduce, prin puterea Sa, pe toﬂi oamenii sæ stea în faﬂa Lui: pentru cæ, dacæ El s-a ridicat din morﬂi,
legæturile morﬂii vremelnice sunt rupte øi mormântul nu a obﬂinut nicio victorie. Dacæ, deci, mormântul nu a obﬂinut nicio victorie, cei care ascultæ cuvintele lui Isus øi se supun învæﬂæturilor
Sale au nu numai promisiunea învierii din morﬂi, ci øi asigurarea
cæ vor fi primiﬂi în împæræﬂia Sa glorioasæ; pentru cæ El Însuøi a
spus: «Unde sunt Eu, acolo va fi øi slujitorul Meu» [Ioan 12:26]”.7
„Cei care au murit în Isus Hristos se pot aøtepta sæ aibæ parte de
plenitudinea acelei bucurii atunci când vor învia, bucurie pe care
au avut-o sau au anticipat-o aici... Mæ bucur cæ am privilegiul sæ væ
comunic unele lucruri care, dacæ sunt bine înﬂelese, væ vor fi de
ajutor când cutremurele mugesc, norii se adunæ, fulgerele scapæræ
øi furtunile sunt gata sæ se næpusteascæ asupra voastræ cu bubuituri
de tunet. Nu læsaﬂi sæ væ scape aceste lucruri øi nu væ læsaﬂi genunchii sau încheieturile sæ tremure, nici inimile sæ se tulbure; øi,
atunci, ce pot face cutremurele, ræzboaiele øi tornadele? Nimic. Tot
ce pierdeﬂi væ va fi înapoiat la înviere, cu condiﬂia sæ continuaﬂi în
credinﬂæ. În viziunea de la Atotputernicul, eu am væzut aceasta …
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„Mielul lui Dumnezeu a fæcut posibilæ învierea,
astfel încât toﬂi se vor ridica din morﬂi.”

Dumnezeu ni L-a dezvæluit pe Fiul Sæu din ceruri øi ne-a
dezvæluit, de asemenea, doctrina învierii; øi noi avem cunoaøterea cæ, pe aceia pe care noi îi înmormântæm aici, Dumnezeu îi va
ridica din nou, îmbræcaﬂi øi însufleﬂiﬂi de Spiritul marelui
Dumnezeu; øi ce conteazæ dacæ noi îi aøezæm în mormânt sau
dacæ murim cu ei, când oricum nu-i mai putem pæstra? Fie ca
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aceste adeværuri sæ fie bine stabilite în inimile noastre, pentru ca
noi sæ putem, chiar aici, sæ începem sæ ne bucuræm de ceea ce
vom avea din plin în viaﬂa de dupæ moarte.”8
Prin ispæøirea lui Hristos øi supunere faﬂæ de Evanghelie,
noi putem deveni moøtenitori împreunæ cu Isus Hristos.
„Eu cred în Divinitatea lui Isus Hristos øi cæ El a murit pentru
pæcatele tuturor oamenilor care au cæzut din cauza lui Adam.”9
Articolele de credinﬂæ 1:3: „Noi credem cæ, prin Ispæøirea lui
Hristos, toﬂi oamenii pot fi salvaﬂi supunându-se legilor øi rânduielilor Evangheliei”10.
„Dupæ ce Dumnezeu a creat cerurile øi pæmântul, El a coborât
øi, în a øasea zi, a spus: «Sæ facem om dupæ chipul Nostru». Dupæ
al Cui chip? Dupæ chipul Dumnezeilor i-au creat Ei pe ei, parte
bærbæteascæ øi parte femeiascæ, inocenﬂi, inofensivi øi færæ patæ,
având acelaøi caracter øi acelaøi chip cu Dumnezeii [vezi Genesa
1:26–27]. Øi, când omul a cæzut, el nu øi-a pierdut chipul, iar caracterul lui a pæstrat totuøi chipul Creatorului lui. Hristos, care
este chipul omului, este, de asemenea, întipærirea Fiinﬂei Tatælui
[vezi Evrei 1:3]… Prin ispæøirea lui Hristos øi înviere øi prin supunere faﬂæ de Evanghelie, noi vom fi, din nou, asemenea chipului Fiului Sæu, Isus Hristos [vezi Romani 8:29]; atunci, noi
vom fi ajuns la chipul, slava øi caracterul lui Dumnezeu.”11
„Tatæl spiritelor noastre [a oferit] un sacrificiu pentru fæpturile
Sale, un plan al mântuirii, o putere a ispæøirii, un plan al salværii
având ca obiective principale aducerea oamenilor înapoi în prezenﬂa Împæratului cerului, încoronarea lor în slava celestialæ øi
transformarea lor în moøtenitori, împreunæ cu Fiul, ai acelei moøteniri care este nestricæcioasæ, neîntinatæ øi care nu se spulberæ.”12
„Scriptura spune cæ cei care se vor supune poruncilor vor fi
moøtenitori ai lui Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Isus
Hristos... «Însuøi Duhul adevereøte împreunæ cu duhul nostru cæ
suntem copii ai lui Dumnezeu. Øi, dacæ suntem copii, suntem øi
moøtenitori: moøtenitori ai lui Dumnezeu, øi împreunæ moøtenitori cu Hristos, dacæ suferim cu adeværat împreunæ cu El, ca sæ
fim øi proslæviﬂi împreunæ cu El» [vezi Romani 8:16–17].”13
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„Câtæ alinare vor avea cei care jelesc pierderea soﬂului, soﬂiei,
tatælui, mamei, copilului sau a unei rude dragi sæ øtie cæ, deøi tabernacolul pæmântesc este înmormântat øi descompus, ei se vor
ridica din nou pentru a locui în flæcærile nepieritoare din slava
nemuririi, færæ sæ mai fie triøti, færæ sæ mai sufere sau sæ mai
moaræ, ci ei vor fi moøtenitori ai lui Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Isus Hristos.”14
Isus Hristos este perfect, pur øi sfânt
øi El ne-a chemat sæ fim ca El.
„Cine, dintre toﬂi sfinﬂii din aceste ultime zile, se poate considera la fel de bun ca Domnul nostru? Cine este la fel de perfect?
Cine este la fel de pur? Cine este la fel de sfânt cum a fost El?
Exitæ cineva? El nu a pæcætuit øi nu a încælcat niciodatæ o poruncæ
sau o lege a cerului – nu s-a gæsit niciun vicleøug în gura Lui,
nicio înøelæciune în inima Lui... Unde existæ cineva ca Hristos?
Nu poate fi gæsit pe acest pæmânt.”15
„Fæptura a fost supusæ deøertæciunii, nu de voie, dar cu nædejde în Hristos [vezi Romani 8:20] – toﬂi sunt supuøi deøertæciunii în timp ce umblæ pe cæræri sucite øi trec prin greutæﬂile care
îi înconjoaræ. Unde este omul care nu este supus deøertæciunii?
Nimeni nu a fost vreodatæ perfect în afaræ de Isus; øi de ce a fost
El perfect? Pentru cæ El a fost Fiul lui Dumnezeu øi a avut plenitudinea Spiritului øi putere mai mare decât a oricærui om.”16
„Pe când era încæ bæiat [Isus Hristos] avea toatæ inteligenﬂa necesaræ pentru a putea conduce øi guverna împæræﬂia iudeilor øi putea discuta cu cei mai înﬂelepﬂi øi mai profunzi învæﬂætori ai legii øi
divinitæﬂii øi putea face ca teoriile øi practicile lor sæ paræ lucruri
necugetate în comparaﬂie cu înﬂelepciunea pe care El o avea.”17
„Noi speræm cæ voi meditaﬂi permanent, în inimile voastre,
asupra poruncilor Domnului nostru, care væ învaﬂæ nu numai
voinﬂa Sa în proclamarea Evangheliei Sale, ci øi comportamentul
Lui umil øi perfect înaintea tuturor, chiar øi în acele vremuri de
persecuﬂii øi abuzuri mari la care a fost supus din plin de un
neam viclean øi preacurvar. Amintiﬂi-væ, fraﬂilor, cæ El v-a chemat
la sfinﬂire; mai este necesar sæ spunem sæ fiﬂi ca El în puritate? Cât
de înﬂelept, cât de sfânt; cât de cast øi cât de perfect trebuie deci
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„Când reflectæm la sfinﬂenia øi perfecﬂiunea marelui nostru Învæﬂætor…
inimile noastre se topesc în noi pentru bunævoinﬂa Lui.”

sæ væ purtaﬂi în faﬂa Lui; øi amintiﬂi-væ, de asemenea, cæ ochii Lui
sunt continuu asupra voastræ.”18
„Când ne gândim la sfinﬂenia øi perfecﬂiunea marelui nostru
Învæﬂætor, care a deschis o cale pe care putem veni la El, chiar
prin sacrificiul Lui Însuøi, inimile noastre se topesc în noi pentru
bunævoinﬂa Lui. Øi, când ne gândim, de asemenea, cæ El ne-a chemat sæ fim desævârøiﬂi în toate lucrurile, pentru ca sæ putem fi
pregætiﬂi sæ-L întâlnim în pace când va veni în Slava Sa cu toﬂi
sfinﬂii îngeri, noi simﬂim cæ trebuie sæ-i îndemnæm cu îndræznealæ
pe fraﬂii noøtri sæ fie umili øi pioøi, sæ umble, într-adevær, ca niøte
copii ai luminii øi ai zilei, pentru ca ei sæ poatæ avea harul sæ reziste oricærei ispite øi sæ înfrângæ orice ræu în numele nepreﬂuit
al Domnului nostru Isus Hristos. Pentru cæ, fiﬂi siguri fraﬂilor, cæ
este cu adeværat aproape ziua în care Stæpânul casei se va ridica
øi va închide uøa øi nimænui, în afara celor care poartæ veømântul
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de nuntæ, nu i se va permite sæ se bucure de un loc la ospæﬂul de
nuntæ [vezi Matei 22:1–14]!”19

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatærile despre viziunile lui Joseph Smith cu privire la Salvator (paginile 47–49). Ce gânduri øi sentimente
aveﬂi în timp ce meditaﬂi la aceste experienﬂe?
• În vechime, oferirea unui animal ca jertfæ îi ajuta pe oamenii
Domnului „deschizându-le ochii øi fæcându-i… sæ priveascæ
înainte la timpul venirii Salvatorului øi sæ se bucure de mântuirea adusæ de El” (pagina 51). Care sunt unele lucruri care
væ ajutæ sæ væ gândiﬂi la Salvator astæzi?
• Citiﬂi paragraful care începe în josul paginii 51. Reﬂineﬂi cæ, în
aceastæ declaraﬂie, o anexæ este ceva care are legæturæ cu ceva
de importanﬂæ mai mare, cum ar fi o ramuræ care are legæturæ
cu trunchiul unui copac. De ce credeﬂi cæ mærturiile apostolilor øi profeﬂilor cu privire la ispæøirea øi învierea Salvatorului
sunt „principiile fundamentale ale religiei noastre”? Cum v-aﬂi
putea aborda slujirea în cæmin øi în Bisericæ dacæ v-aﬂi aminti
cæ toate celelalte lucruri sunt anexe ale acestor principii?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului Joseph despre înviere
(paginile 51–54). Ce alinare væ aduce cunoaøterea faptului cæ
„tot ce pierdeﬂi væ va fi înapoiat la înviere, cu condiﬂia sæ continuaﬂi în credinﬂæ”? În ce fel poate cunoaøterea despre înviere
sæ ne ajute sæ „începem sæ ne bucuræm de ceea ce vom avea
din plin în viaﬂa de dupæ moarte”?
• În timp ce recapitulaﬂi paginile 54–55, gândiﬂi-væ la ceea ce a
fæcut Salvatorul pentru ca noi sæ putem deveni moøtenitori
împreunæ cu El. Gândiﬂi-væ la modalitæﬂi în care Îi puteﬂi aræta
recunoøtinﬂa dumneavoastræ pentru sacrificiul Sæu ispæøitor.
• La paginile 55–57, profetul Joseph Smith menﬂioneazæ multe
dintre træsæturile Salvatorului. La ce alte træsæturi væ gândiﬂi
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când meditaﬂi la viaﬂa øi misiunea Salvatorului? Gândiﬂi-væ la ce
puteﬂi face pentru a deveni mai asemænætori Lui.
Scripturi suplimentare: Isaia 53:1–12; 2 Nefi 9:5–26; D&L
20:21–29
Note
10. Articolele de credinﬂæ 1:3.
11. Citat de James Burgess, într-o compilaﬂie de extrase din discursuri ale lui
Joseph Smith; James Burgess, Journals,
1841–1848, vol. 2, Arhivele Bisericii.
12. History of the Church, 2:5; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and
Morning Star, februarie 1834, p. 135.
13. Citat de George Laub, într-o compilaﬂie de extrase din discursuri ale lui
Joseph Smith, cca. 1845; George Laub,
Reminiscences and Journal ianuarie
1845 – aprilie 1857, p. 31, Arhivele
Bisericii.
14. History of the Church, 6:306; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
øi William Clayton.
15. History of the Church, 2:23; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and Morning
Star, aprilie 1834, p. 152.
16. History of the Church, 4:358; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 16 mai 1841, în Nauvoo, Illinois;
consemnat în Times and Seasons,
1 iunie 1841, p. 429–430.
17. History of the Church, 6:608; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 27 iunie 1844, din închisoarea
Carthage, Carthage, Illinois; consemnate de Cyrus H. Wheelock.
18. History of the Church, 2:13; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and Morning
Star, martie 1834, p. 142.
19. Scrisoare a lui Joseph Smith øi a înalﬂilor preoﬂi adresatæ fraﬂilor din
Geneseo, New York, 23 noiembrie
1833, Kirtland, Ohio, Arhivele
Bisericii.

1. Consemnat de George A. Smith,
Deseret News, 12 august 1857, p. 183.
2. History of the Church, 2:443; din
„History of the Church” (manuscris),
book B-1, anexæ, p. 5, Arhivele
Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt
Lake City, Utah.
3. History of the Church, 5:555; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 27 august 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi
William Clayton.
4. History of the Church, 2:15–17; punctuaﬂia modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and
Morning Star, martie 1834, p. 143.
5. History of the Church, 3:30; dintr-un
editorial publicat în Elders’ Journal,
iulie 1838, p. 44; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
6. History of the Church, 6:366; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 12 mai 1844 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
7. History of the Church, 2:18–19; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din
„The Elders of the Church in Kirtland,
to Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and Morning
Star, martie 1834, p. 144.
8. History of the Church, 5:361–362; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 16 aprilie 1843, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff øi Willard Richards.
9. History of the Church, 4:78; dintr-o
scrisoare de la Matthew L. Davis adresatæ lui Mary Davis, 6 februarie 1840,
Washington, D.C.; consemneazæ un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 5 februarie 1840, în Washington,
D.C.
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Cartea lui Mormon: cheia
de boltæ a religiei noastre
„Le-am spus fraﬂilor despre Cartea lui Mormon
cæ este cea mai corectæ carte de pe Pæmânt
øi cheia de boltæ a religiei noastre.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

T

recuseræ mai mult de trei ani de la dimineaﬂa anului 1820 în
care Joseph Smith se rugase pentru a øti cærei biserici trebuia
sæ i se alæture. Tânærul profet avea acum 17 ani øi a dorit sæ cunoascæ situaﬂia sa în faﬂa lui Dumnezeu øi sæ primeascæ iertare.
În seara zilei de 21 septembrie 1823, Joseph Smith s-a retras în
dormitorul din mansarda casei de bârne a familiei sale din
Palmyra, New York, dar a ræmas treaz dupæ ce ceilalﬂi din cameræ adormiseræ, rugându-se cu sinceritate pentru a cunoaøte
mai multe în legæturæ cu scopurile lui Dumnezeu în legæturæ cu
el. „M-am adresat în rugæciune øi implorare Atotputernicului
Dumnezeu”, a spus el, „sæ-mi ierte toate pæcatele øi slæbiciunile
mele øi, de asemenea, sæ-mi dea un semn pentru a putea cunoaøte starea øi situaﬂia mea în faﬂa Lui; pentru cæ aveam deplinæ încredere cæ voi obﬂine o manifestare divinæ dupæ cum
avusesem una mai înainte” (Joseph Smith – Istorie 1:29).
Ca ræspuns la rugæciunea sa, Joseph a væzut o luminæ apærând
în camera sa, care a devenit tot mai puternicæ pânæ când camera a
fost „mai luminoasæ decât ziua în amiaza mare”. Un mesager ceresc a apærut la marginea patului sæu, stând în aer, purtând o mantie de un „alb minunat” (Joseph Smith – Istorie 1:30–31). Acest
mesager a fost Moroni, ultimul profet nefit care, cu secole în
urmæ, îngropase plæcile pe care era scrisæ Cartea lui Mormon øi
care deﬂinea acum cheile acestei cronici sacre (vezi D&L 27:5). El
fusese trimis sæ-i spunæ lui Joseph cæ Dumnezeu îi iertase pæcatele1
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Joseph Smith a primit plæcile de aur de la Moroni în ziua de 22 septembrie 1827.
„Le-am obﬂinut”, a mærturisit profetul „øi, odatæ cu ele, Urimul øi Tumimul cu
ajutorul cærora am tradus plæcile øi, astfel, a apærut Cartea lui Mormon”.
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øi cæ avea o lucrare pe care sæ o facæ el. Ca parte a acestei lucræri,
Joseph trebuia sæ meargæ pe un deal din apropiere, unde era depozitatæ o cronicæ sacræ, scrisæ pe plæci de aur. Aceastæ cronicæ fusese scrisæ de profeﬂi care træiseræ în vechime pe continentul
american. Prin harul øi puterea lui Dumnezeu, Joseph avea sæ traducæ acea cronica øi s-o aducæ lumii.
În ziua urmætoare, Joseph s-a dus pe dealul unde erau îngropate plæcile pe care era inscripﬂionatæ Cartea lui Mormon. Acolo,
el l-a întâlnit pe Moroni øi a væzut plæcile, dar i s-a spus cæ nu le
va primi decât dupæ patru ani. Pentru el, începea o perioadæ importantæ de pregætire, în urma cæreia avea sæ devinæ capabil sæ îndeplineascæ misiunea sacræ a traducerii Cærﬂii lui Mormon.
Joseph s-a întors pe acel deal în fiecare zi de 22 septembrie din
urmætorii patru ani pentru a primi mai multe instrucﬂiuni de la
Moroni (vezi Joseph Smith – Istorie 1:33–54). În timpul acestor
ani, el a primit, de asemenea, „multe vizite ale îngerilor lui
Dumnezeu, care dezvæluiau mæreﬂia øi slava evenimentelor ce
trebuiau sæ se întâmple în ultimele zile”2.
Aceastæ perioadæ de pregætire a adus, de asemenea, binecuvântarea cæsætoriei în viaﬂa profetului. În luna ianuarie 1827, el s-a
cæsætorit cu Emma Hale, pe care o cunoscuse în timp ce lucra în
Harmony, Pennsylvania. Emma avea sæ-i fie de mare ajutor profetului în timpul slujirii sale. În ziua de 22 septembrie 1827, ea a
mers cu el pe deal øi a aøteptat în apropiere în timp ce Moroni i-a
înmânat plæcile profetului.
Având cronica sacræ în posesia sa, Joseph a descoperit în scurt
timp de ce îl avertizase Moroni øi-i spusese sæ protejeze plæcile
(vezi Joseph Smith – Istorie 1:59–60). Oameni din partea locului
au început sæ-l hærﬂuiascæ pe profet, fæcând eforturi repetate sæ-i
fure plæcile. Într-o zi friguroasæ din luna decembrie 1827, sperând
sæ gæseascæ un loc în care sæ lucreze în pace, Joseph øi Emma au
pæræsit casa familiei Smith cæutând refugiu la pærinﬂii Emmei, în
Harmony. Acolo, profetul a început munca de traducere. În luna
februarie a anului urmætor, Martin Harris, un prieten din Palmyra
al familiei Smith a fost inspirat sæ meargæ în Harmony pentru a-l
ajuta pe profet. Avându-l pe Martin drept scrib, Joseph a progresat cu traducerea cronicii sacre.
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Rezultatele muncii profetului aveau sæ fie publicate mai târziu
sub numele de Cartea lui Mormon. Aceastæ carte remarcabilæ,
conﬂinând plenitudinea Evangheliei, stæ mærturie a adeværului
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ øi a misiunii profetice a lui Joseph Smith.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Cartea lui Mormon a fost tradusæ prin
harul øi puterea lui Dumnezeu.
Ræspunzând întrebærii „Cum øi unde ai obﬂinut Cartea lui
Mormon?” Joseph Smith a spus: „Moroni, care a depozitat plæcile
pe un deal din Manchester, ﬂinutul Ontario din statul New York,
care murise øi fusese înviat din nou din morﬂi, mi-a apærut øi
mi-a spus unde se aflau øi mi-a dat îndrumæri cum sæ le obﬂin.
Le-am obﬂinut øi, odatæ cu ele, Urimul øi Tumimul cu ajutorul
cærora am tradus plæcile øi, astfel, a apærut Cartea lui Mormon”3.
„Mi s-a spus [de cætre Moroni] unde erau depozitate niøte
plæci pe care era gravatæ o prescurtare a cronicilor profeﬂilor din
vechime, care au existat pe acest continent... Aceste cronici erau
gravate pe plæci care pæreau a fi din aur; fiecare placæ avea 15
centimetri læﬂime øi 20 de centimetri lungime øi nu atât de groasæ
ca tabla obiønuitæ. Ele erau pline cu graværi, caractere egiptene,
øi legate împreunæ într-un volum ca foile unei cærﬂi, cu ajutorul
a trei inele. Volumul avea o grosime de aproximativ 15 centimetri, o parte a lui fiind pecetluitæ. Caracterele de pe partea nepecetluitæ erau mici øi frumos gravate. Întreaga carte prezenta
multe semne de vechime în aspectul ei øi multæ mæiestrie în arta
graværii. Împreunæ cu cronicile, se afla un instrument curios, pe
care cei din vechime îl numeau «Urim øi Tumim», care consta din
douæ pietre transparente montate într-un arc ataøat unei platoøe.
Cu ajutorul Urimului øi Tumimului am tradus cronica prin harul
øi puterea lui Dumnezeu.”4
„Prin puterea lui Dumnezeu am tradus Cartea lui Mormon din
hieroglife – a cæror cunoaøtere a fost pierdutæ de lume øi, în
aceastæ minunatæ întâmplare, am fost singur, un tânær neînvæﬂat,
sæ combat înﬂelepciunea lumeascæ øi ignoranﬂa colectivæ a optsprezece secole, cu o nouæ revelaﬂie.”5
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La stânga, pagina de titlu a primei ediﬂii a Cærﬂii lui Mormon.

„Doresc sæ menﬂionez aici cæ pagina de titlu a Cærﬂii lui
Mormon este o traducere întocmai, luatæ de pe ultima foaie, de
pe partea stângæ a culegerii sau cærﬂii de plæci, care conﬂinea
cronica ce a fost tradusæ, scrierea de pe întreaga culegere de
plæci curgând în aceeaøi direcﬂie ca toatæ scrierea ebraicæ în general [adicæ de la dreapta la stânga]; øi cæ pagina de titlu menﬂionatæ nu este sub nicio formæ o compoziﬂie modernæ, a mea
sau a oricærui alt om care a træit sau træieøte în aceastæ generaﬂie... Dau mai jos acea parte a paginii de titlu, în varianta în englezæ a Cærﬂii lui Mormon, care este traducerea fidelæ øi întocmai
a paginii de titlu a originalului Cærﬂii lui Mormon aøa cum este
consemnatæ pe plæci:
„«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
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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.»”6
Înﬂelepciunea Domnului este mai
mare decât viclenia diavolului.
Pânæ în ziua de 14 iunie 1828, munca de traducere a plæcilor Cærﬂii lui Mormon, fæcutæ de Joseph Smith, a avut ca rezultat 116 pagini de manuscris. Atunci, s-a produs un incident
care l-a învæﬂat pe profet lucruri importante despre mâna îndrumætoare a lui Dumnezeu în scoaterea la luminæ a acestei
cronici sacre. Profetul a consemnat: „La un timp dupæ ce domnul Harris a început sæ scrie pentru mine, el a început sæ insiste
sæ-i acord libertatea de a duce scrierile acasæ øi a le aræta; øi a dorit ca eu sæ-L întreb pe Domnul, prin Urim øi Tumim, dacæ el putea face astfel. Eu am întrebat øi ræspunsul a fost cæ el nu trebuia
sæ facæ astfel. Totuøi, nu a fost mulﬂumit cu acest ræspuns øi a dorit ca eu sæ întreb din nou. Am fæcut-o øi ræspunsul a fost ca øi
mai înainte. Totuøi, el nu a putut fi mulﬂumit, ci a insistat ca eu
sæ întreb încæ o datæ.
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Dupæ multæ insistenﬂæ sinceræ, eu L-am întrebat din nou pe
Domnul øi i s-a acordat permisiunea sæ aibæ scrierile cu anumite condiﬂii; care erau ca el sæ le arate numai fratelui sæu,
Preserved Harris; propriei soﬂii; tatælui øi mamei lui; øi doamnei
Cobb, o soræ a soﬂiei lui. Potrivit acestui din urmæ ræspuns, eu
i-am spus cæ trebuia sæ se lege printr-un legæmânt faﬂæ de mine,
în cel mai solemn mod, cæ el nu va face altfel decât fusese îndrumat. El a fæcut aceasta. El a fæcut legæmânt aøa cum i-am cerut, a luat scrierile øi a plecat. Færæ a ﬂine seama, totuøi, de
marile restricﬂii care i se impuseseræ øi de solemnitatea legæmântului pe care îl fæcuse cu mine, el le-a arætat altora øi, prin
stratagemæ, ei i le-au luat øi ele nu au fost niciodatæ recuperate
pânæ în aceastæ zi.”7
În prefaﬂa primei ediﬂii a Cærﬂii lui Mormon, profetul a declarat cæ scopurile lui Dumnezeu nu au putut fi împiedicate de
pierderea celor 116 pagini: „Pentru cæ au circulat multe informaﬂii false cu privire la [Cartea lui Mormon] øi, de asemenea, au
fost luate multe mæsuri nelegale de cætre persoane cu scopuri
rele pentru a mæ distruge pe mine øi, de asemenea, lucrarea, væ
voi informa cæ eu am tradus prin harul øi puterea lui Dumnezeu
øi am fæcut sæ se scrie o sutæ øaisprezece pagini, pe care le-am
luat din Cartea lui Lehi, care a fost o relatare prescurtatæ, de
mâna lui Mormon, de pe plæcile lui Lehi; care relatare a fost furatæ sau ascunsæ de mine de cætre o persoanæ sau persoane, în
ciuda eforturilor mele mari de o recupera – øi, fiindcæ Domnul
mi-a poruncit cæ nu trebuia sæ traduc aceeaøi relatare din nou,
pentru cæ Satana pusese în inimile lor dorinﬂa sæ-L ispiteascæ pe
Domnul Dumnezeul lor, modificând cuvintele, astfel încât ele sæ
spunæ contrarul a ceea ce eu tradusesem øi fæcusem sæ fie scris;
øi, dacæ eu aduceam la luminæ aceleaøi cuvinte din nou sau, cu
alte cuvinte, dacæ traduceam aceeaøi relatare din nou, ei aveau sæ
publice ceea ce furaseræ øi Satana avea sæ stârneascæ inimile acestei generaﬂii, pentru ca ei sæ nu poatæ primi aceastæ lucrare: dar,
iatæ, Domnul mi-a spus: Eu nu voi permite ca Satana sæ-øi îndeplineascæ planul ræu în acest lucru: ca urmare, tu vei traduce de
pe plæcile lui Nefi pânæ ajungi la ceea ce ai tradus øi ai pæstrat; øi
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iatæ, tu o vei publica sub numele de cronica lui Nefi; øi astfel, îi
voi învinge pe cei care au schimbat cuvintele Mele. Eu nu voi
permite ca ei sæ distrugæ lucrarea Mea; da, Eu le voi aræta cæ înﬂelepciunea Mea este mai mare decât viclenia diavolului [vezi
D&L 10:38–43].
De aceea, pentru a mæ supune poruncilor lui Dumnezeu, eu
am realizat, prin slava øi mila Sa, ceea ce El mi-a poruncit cu privire la acest lucru.”8
Cartea lui Mormon este
cuvântul lui Dumnezeu.
„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 învæﬂæturilor ei, decât ale oricærei alte cærﬂi”.9
Articolele de credinﬂæ 1:8: „Noi credem cæ Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, în mæsura în care este tradusæ corect; noi credem, de asemenea, cæ øi Cartea lui Mormon este cuvântul lui
Dumnezeu”10.
„[Cartea lui Mormon] ne relateazæ cæ Salvatorul nostru Øi-a
fæcut apariﬂia pe acest continent dupæ învierea Sa; cæ El a stabilit Evanghelia aici în toatæ plenitudinea øi bogæﬂia øi puterea
ei, precum øi cu toate binecuvântærile ei; cæ locuitorii acestui
continent au avut apostoli, profeﬂi, pastori, învæﬂætori øi evangheliøti; aceeaøi ordine, aceeaøi preoﬂie, aceleaøi rânduieli, daruri, puteri øi binecuvântæri de care se bucurau cei de pe
continentul din est; cæ oamenii au fost alungaﬂi ca o consecinﬂæ
a încælcærilor lor; cæ ultimului dintre profeﬂii lor, care au existat printre ei, i s-a poruncit sæ scrie o prescurtare a profeﬂiilor,
istoriei etc. lor øi s-o ascundæ în pæmânt øi cæ ea avea sæ fie
scoasæ la luminæ øi unitæ cu Biblia pentru împlinirea scopurilor
lui Dumnezeu în ultimele zile.”11
David Osborn a fost prezent când Joseph Smith a predicat în
Far West, Missouri, în anul 1837. El øi-a amintit aceste cuvinte
ale profetului: „Cartea lui Mormon este adeværatæ, aøa cum
spune cæ este, øi pentru aceastæ mærturie eu mæ aøtept sæ dau socotealæ în ziua judecæﬂii”12.
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Scripturile din zilele din urmæ sunt publicate „pentru ca cei cu inima onestæ sæ
poatæ fi veseli øi alinaﬂi øi sæ-øi poatæ vedea de drum plini de bucurie”.

Scripturile ne înveselesc øi ne alinæ øi ne dau
înﬂelepciunea care duce la salvare.
„Tipærirea øi circulaﬂia Cærﬂii lui Mormon, Doctrinei øi legæmintelor… øi noii traduceri a [Bibliei] sunt legate de clædirea
Împæræﬂiei. Nu este necesar sæ spunem ceva despre aceste lucræri;
cei care le-au citit øi care au bæut din izvorul cunoaøterii pe care o
transmit øtiu cum sæ le aprecieze; øi, deøi nechibzuiﬂii øi-ar putea
bate joc de ele, ele sunt totuøi menite sæ dea oamenilor înﬂelepciunea care duce la salvare øi sæ distrugæ pânzele de pæianjen ale
superstiﬂiei veacurilor, sæ arunce luminæ asupra lucrærilor lui
Iehova care au fost deja împlinite øi sæ descrie viitorul cu toate
realitæﬂile lui înspæimântætoare øi glorioase. Cei care au gustat din
beneficiul pe care îl aduce studiul acestor lucræri, se vor întrece,
færæ îndoialæ, unul cu altul în zelul lor de a le trimite peste hotare,
în întreaga lume, pentru ca fiecare fiu al lui Adam sæ aibæ aceleaøi
privilegii øi sæ se bucure de aceleaøi adeværuri.”13
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„[Scripturile din zilele din urmæ sunt publicate] pentru ca cei cu
inima onestæ sæ poatæ fi veseli øi alinaﬂi øi sæ-øi poatæ vedea de
drum plini de bucurie, în timp ce sufletele lor devin sensibile øi înﬂelegerea lor este luminatæ de cunoaøterea lucrærii lui Dumnezeu
prin stræmoøii din zilele dintâi precum øi de cunoaøterea a ceea ce
El este pe cale sæ facæ în zilele din urmæ pentru a împlini cuvintele
stræmoøilor.”14
„Noi luæm scrierile sacre în mâinile noastre øi recunoaøtem cæ
ele au fost date prin inspiraﬂie directæ pentru binele omului. Noi
credem cæ Dumnezeu a binevoit sæ vorbeascæ din ceruri øi sæ-Øi
declare voinﬂa cu privire la familia umanæ, pentru a da oamenilor legi drept øi sfinte, pentru a le reglementa comportamentul
øi a-i îndruma pe calea dreaptæ, pentru ca, la vremea cuvenitæ, El
sæ-i poatæ lua la El øi sæ-i facæ împreunæ moøtenitori cu Fiul Sæu.
Dar, când acest fapt este recunoscut, cæ voinﬂa imediatæ a cerului este cuprinsæ în scripturi, nu suntem noi obligaﬂi, ca fæpturi
raﬂionale, sæ træim potrivit tuturor preceptelor sale? Ne va fi de
folos simpla recunoaøtere cæ aceasta este voinﬂa cerului, dacæ noi
nu ne conformæm tuturor învæﬂæturilor? Nu acﬂionæm noi împotriva Inteligenﬂei Supreme a cerului când recunoaøtem adeværul
învæﬂæturilor Sale dar nu ne supunem lor? Printr-un astfel de
comportament, nu eøuæm noi în a acﬂiona potrivit cunoaøterii
noastre øi înﬂelepciunii mai mari cu care cerul ne-a înzestrat? Din
aceste motive, dacæ ni se dau revelaﬂii direct din cer, cu siguranﬂæ, acele revelaﬂii nu ar fi date niciodatæ pentru a fi tratate færæ
respectul cuvenit, færæ ca cel lipsit de respect sæ nu atragæ nemulﬂumirea øi ræzbunarea asupra propriului sæu cap, dacæ existæ
dreptate în cer; øi faptul cæ existæ trebuie recunoscut de fiecare
individ care acceptæ adeværul øi puterea învæﬂæturilor lui
Dumnezeu, binecuvântærile øi blestemele Sale, aøa cum sunt cuprinse în volumul sacru. …
Cel, care poate recunoaøte puterea Omnipotenﬂei înscrisæ asupra cerurilor, poate, de asemenea, sæ vadæ scrisul de mânæ al lui
Dumnezeu în volumul sacru: øi cel, care îl citeøte adesea, îl va plæcea cel mai mult øi cel, care este familiarizat cu acesta, va cunoaøte
mâna oriunde o va vedea; øi, odatæ ce o va descoperi, el nu numai
cæ o va recunoaøte, ci se va øi supune tuturor preceptelor cereøti.”15
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„O, voi, Cei Doisprezece! Øi toﬂi sfinﬂii! Profitaﬂi de aceastæ importantæ Cheie – în toate încercærile, necazurile, ispitele, durerile, relaﬂiile, în închisoare øi în moarte, urmaﬂi-o, pentru ca voi
sæ nu trædaﬂi cerul; pentru ca voi sæ nu-L trædaﬂi pe Isus Hristos;
pentru ca voi sæ nu-i trædaﬂi pe fraﬂi; pentru ca voi sæ nu trædaﬂi
revelaﬂiile lui Dumnezeu, fie din Biblie, din Cartea lui Mormon
sau din Doctrinæ øi legæminte, fie din oricare altæ scriere care a
fost sau care va fi, vreodatæ, datæ øi revelatæ omului în aceastæ
lume sau în cea care va veni.”16

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi experienﬂele træite de Joseph Smith în perioada
21 septembrie 1823 øi 22 septembrie 1827 (paginile 59–62).
Cum credeﬂi cæ l-au pregætit aceste experienﬂe pentru traducerea plæcilor de aur? În ce fel aﬂi fost pregætiﬂi pentru chemæri
de la Domnul?
• Recapitulaﬂi în întregime primul paragraf de la pagina 64, remarcând scopurile Cærﬂii lui Mormon. În ce fel aﬂi væzut aceste
scopuri împlinite în viaﬂa dumneavoastræ øi în viaﬂa altora?
• Ce învæﬂaﬂi despre Dumnezeu în timp ce meditaﬂi la relatarea
profetului referitoare la faptul cæ i s-a poruncit sæ nu retraducæ
cele 116 pagini ale manuscrisului care au fost pierdute (paginile 64–66)? Cum ar putea sæ influenﬂeze înﬂelegerea acestei
relatæri hotærârile pe care le luæm?
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 66. Reﬂineﬂi cæ, într-un arc
fæcut din pietre, cheia de boltæ este plasatæ în vârf, fixând în
locul lor toate celelalte pietre. În ce moduri este Cartea lui
Mormon „cheia de boltæ a religiei noastre”? Cum v-a ajutat
Cartea lui Mormon sæ ajungeﬂi „mai aproape de Dumnezeu”?
• Joseph Smith a vorbit despre binecuvântærile care vin când am
„bæut din izvorul cunoaøterii” cuprinse în scripturi øi am „gustat
din beneficiul” cuvântului lui Dumnezeu (paginile 67–69). Ce
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væ sugereazæ aceste expresii despre studiul scripturilor? Ce putem face pentru ca studiul scripturilor sæ fie mai util?
• Citiﬂi paragraful care începe în josul paginii 67. De ce credeﬂi
cæ aceia care studiazæ scripturile devin zeloøi în a le împærtæøi
altora? Ce putem face pentru a împærtæøi Cartea lui Mormon?
Ce experienﬂe aﬂi træit când aﬂi împærtæøit Cartea lui Mormon
sau când cineva v-a împærtæøit-o?
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 68. Care sunt acele câteva
pasaje din Cartea lui Mormon care v-au fæcut sæ fiﬂi „veseli øi
alinaﬂi”? În ce feluri v-a luminat înﬂelegerea Cartea lui
Mormon?
Scripturi suplimentare: Ezechiel 37:15–17; introducere la
Cartea lui Mormon; 1 Nefi 13:31–42; 2 Nefi 27:6–26; D&L
20:6–15; Joseph Smith – Istorie 1:29–54
Note
7. History of the Church, 1:21; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; din „History of
the Church” (manuscris), book A-1,
p. 9–10, Arhivele Bisericii.
8. Prefaﬂa primei ediﬂii (1830) a Cærﬂii
lui Mormon; împærﬂirea paragrafelor
a fost modificatæ.
9. History of the Church, 4:461; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 28 noiembrie 1841, în
Nauvoo, Illinois; consemnate de
Wilford Woodruff.
10. Articolele de credinﬂæ 1:8.
11. History of the Church, 4:538; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare
a lui Joseph Smith scrisæ la cererea
lui John Wentworth øi George
Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ
în Times and Seasons, 1 martie 1842,
p. 707–708.
12. Citat de David Osborn, în „Recollections of the Prophet Joseph Smith”,
Juvenile Instructor,15 martie 1892,
p. 173.
13. History of the Church, 4:187; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith øi a consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂiei
adresatæ sfinﬂilor, septembrie 1840,
Nauvoo, Illinois, publicatæ în Times
and Seasons, octombrie 1840,
p. 179.

1. Vezi Joseph Smith, History 1832, p. 4;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 4:537; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith scrisæ la
cererea lui John Wentworth øi George
Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 martie 1842,
p. 707.
3. History of the Church, 3:28; dintr-un
editorial publicat în Elders’ Journal,
iulie 1838, p. 42–43; Joseph Smith
era redactorul publicaﬂiei periodice.
4. History of the Church, 4:537; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-o scrisoare a
lui Joseph Smith scrisæ la cererea lui
John Wentworth øi George Barstow,
Nauvoo, Illinois, publicatæ în Times
and Seasons, 1 martie 1842, p. 707.
5. History of the Church, 6:74; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui James Arlington Bennet, 13 noiembrie 1843, Nauvoo, Illinois; numele de
familie al lui James Bennet este incorect scris „Bennett” în History of the
Church.
6. History of the Church, 1:71–72; cuvinte în parantezæ în original; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 34–35, Arhivele Bisericii.
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16. History of the Church, 3:385; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 2 iulie 1839, în Montrose, Iowa;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards. Consemnarea fæcutæ
de vârstnicul Richards a avut la bazæ
consemnærile acestui discurs fæcute
de alte persoane. De asemenea, vârstnicul Richards a folosit consemnærile
fæcute de alte persoane øi când a consemnat discursul rostit de profet în
ziua de 27 iunie 1839 øi cele douæ
discursuri datate „aprox. iulie 1839”.
Aceste discursuri vor fi menﬂionate în
aceastæ carte.

14. Scrisoare de la Joseph Smith adresatæ publicaﬂiei Times and Seasons,
aprox. martie 1842, Nauvoo, Illinois;
Miscellany, Joseph Smith, Collection,
Arhivele Bisericii; se pare cæ scrisoarea nu a fost trimisæ.
15. History of the Church, 2:11, 14; punctuaﬂia modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and
Morning Star, februarie 1834,
p. 136; martie 1834, p. 142.
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Pocæinﬂa este posibilæ datoritæ sacrificiului ispæøitor al Salvatorului, Isus Hristos.
„Cercetaﬂi-væ inimile øi vedeﬂi dacæ voi sunteﬂi asemænætori lui Dumnezeu”,
a declarat profetul Joseph Smith. „Eu am cercetat-o pe a mea øi simt
cæ trebuie sæ mæ pocæiesc de toate pæcatele mele.”
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Pocæinﬂa
„Chiar în aceastæ zi sæ o luæm de la capæt øi
sæ spunem acum, din toatæ inima, cæ noi vom
abandona pæcatele noastre øi vom fi neprihæniﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n ziua de 14 iunie 1828, Martin Harris a pæræsit Harmony,
Pennsylvania, luând primele 116 pagini de manuscris, traduse de
pe plæcile de aur, pentru a le aræta unora dintre membrii familiei
sale din Palmyra, New York. Chiar a doua zi, s-a næscut primul copil al lui Joseph øi al Emmei, un fiu pe care l-au numit Alvin.
Bebeluøul a murit în aceeaøi zi øi sænætatea Emmei s-a deteriorat
într-atât încât ea însæøi s-a aflat foarte aproape de moarte. Mama
profetului a scris mai târziu: „O vreme [Emma] pærea cæ stætea
nehotærâtæ la uøa morﬂii. Atât de nesiguræ a pærut soarta ei o
vreme cæ, pe parcursul a douæ sæptæmâni, soﬂul ei nu a dormit
nici mæcar o oræ în liniøte netulburatæ. La sfârøitul acestei perioade, îngrijorarea sa în legæturæ cu manuscrisul a devenit atât
de mare încât a hotærât, pentru cæ soﬂia lui era acum mai bine,
ca, de îndatæ ce ea va cæpæta ceva mai multæ forﬂæ, el sæ facæ o cælætorie la New York øi sæ se îngrijeascæ de el”1.

În luna iulie, la sugestia Emmei, profetul a læsat-o pe Emma în
grija mamei ei øi a cælætorit, cu diligenﬂa, la casa pærinﬂilor lui din
Manchester Township, New York. Cælætoria profetului a fost de
aproximativ 200 de kilometri øi a durat douæ sau trei zile.
Îndurerat din cauza pierderii primului sæu fiu næscut, îngrijorat
din cauza soﬂiei øi foarte preocupat de manuscris, Joseph nu a
mâncat, nici nu a dormit în timpul întregii cælætorii. Un tovaræø de
cælætorie, celælalt pasager al diligenﬂei, a observat cât de slæbit era
profetul øi a insistat sæ-l însoﬂeascæ cei 32 de kilometri de mers pe
jos de la staﬂia diligenﬂei pânæ acasæ la familia Smith. De-a lungul
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ultimilor øase kilometri øi jumætate de mers, îøi amintea mama
profetului, „stræinul a fost obligat sæ-l ducæ pe Joseph de braﬂ pentru cæ tæria naturalæ a lui Joseph era prea epuizatæ pentru a-l mai
putea susﬂine øi ar fi adormit în picioare”2. Imediat ce a ajuns la
casa pærinﬂilor, profetul a trimis dupæ Martin Harris.
Martin a sosit la casa familiei Smith la începutul dupæ-amiezii,
deprimat øi trist. Nu avea manuscrisul, spunea el, øi nu øtia unde
se afla. Auzind aceasta, Joseph a exclamat: „O” Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu... Totul este pierdut, este pierdut. Ce mæ fac?
Am pæcætuit. Eu sunt cel care am provocat mânia lui Dumnezeu
cerându-I ceea ce nu aveam dreptul sæ-I cer... Cum mæ voi înfæﬂiøa înaintea Domnului? Ce dojanæ nu merit din partea îngerului
Celui Prea Înalt?”.
În timp ce ziua se scurgea, profetul a umblat în sus øi în jos
prin casa pærinﬂilor sæi în mare suferinﬂæ „plângând øi fiind mâhnit”. În urmætoarea zi, el a plecat spre Harmony unde, a spus el:
„Am început sæ mæ umilesc în rugæciune puternicæ înaintea
Domnului… ca, dacæ era posibil, sæ obﬂin milæ din mâna Lui øi sæ
fiu iertat de tot ce fæcusem care fusese contrar voinﬂei Lui”3.
Domnul l-a mustrat aspru pe profet pentru cæ se temuse de
om mai mult decât de Dumnezeu, dar l-a asigurat cæ putea fi iertat. „Iatæ, tu eøti Joseph”, a spus Domnul, „øi tu ai fost ales sæ faci
lucrarea Domnului, dar din cauza pæcatului tæu, dacæ nu eøti
atent, tu vei cædea. Dar, aminteøte-ﬂi, Dumnezeu este milostiv; de
aceea, pocæieøte-te de ceea ce ai fæcut contrar poruncilor pe care
ﬂi le-am dat øi, atunci, tu mai eøti încæ ales øi eøti din nou chemat
la aceastæ lucrare” (D&L 3:9–10).
O vreme, Domnul a luat Urimul øi Tumimul øi plæcile de la
Joseph. Dar aceste lucruri i-au fost date înapoi în scurt timp.
„Îngerul era bucuros când mi-a dat înapoi Urimul øi Tumimul”, a
spus profetul, „øi a spus cæ lui Dumnezeu îi erau pe plac credinﬂa
øi umilinﬂa mea øi mæ iubea pentru penitenﬂa mea øi sârguinﬂa în
rugæciune, pe care le dovedisem din plin øi de aceea... puteam sæ
încep munca de traducere din nou”4. În timp ce Joseph mergea
înainte în mæreaﬂa lucrare ce-o avea în faﬂæ, el era acum întærit de
sentimentele dulci ale primirii iertærii Domnului øi hotærârii înnoite de a face voinﬂa Sa.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Pocæindu-ne de pæcatele noastre, noi ne apropiem de
Dumnezeu øi devenim mai asemænætori Lui.
Wilford Woodruff, în timp ce slujea ca membru al Cvorumului
celor Doisprezece, a consemnat: „Joseph, væzætorul, s-a ridicat
prin puterea lui Dumnezeu; a condamnat øi a dojenit ticæloøia
înaintea oamenilor, în numele Domnului Dumnezeu. El a dorit sæ
spunæ câteva cuvinte potrivite cu starea grupului adunat øi,
atunci, a spus:
«Voi vorbi cu autoritatea preoﬂiei în numele Domnului
Dumnezeu… Chiar dacæ aceastæ congregaﬂie susﬂine cæ este
una de sfinﬂi, totuøi, eu stau în mijlocul tuturor [felurilor de]
caractere øi tipuri de oameni. Dacæ doriﬂi sæ mergeﬂi unde este
Dumnezeu, voi trebuie sæ fiﬂi ca Dumnezeu sau sæ aveﬂi principiile pe care le are Dumnezeu, pentru cæ, dacæ noi nu ne
apropiem de Dumnezeu în principiu, noi ne îndepærtæm de El
øi ne apropiem de diavol. Da, eu stau în mijlocul tuturor felurilor de oameni.
Cercetaﬂi-væ inimile øi vedeﬂi dacæ voi sunteﬂi asemænætori lui
Dumnezeu. Eu am cercetat-o pe a mea øi simt cæ trebuie sæ mæ
pocæiesc de toate pæcatele mele.
Avem hoﬂi printre noi, persoane adultere, mincinoøi, ipocriﬂi.
Dacæ Dumnezeu ar vorbi din cer, El v-ar porunci sæ nu furaﬂi, sæ
nu comiteﬂi adulter, sæ nu poftiﬂi la bunurile aproapelui, sæ nu
înøelaﬂi, ci sæ fiﬂi credincioøi în puﬂine lucruri... Nu este
Dumnezeu bun? Atunci, voi trebuie sæ fiﬂi buni; dacæ El este credincios, atunci øi voi sæ fiﬂi credincioøi. Adæugaﬂi-i virtute credinﬂei voastre, virtuﬂii adæugaﬂi-i cunoaøtere øi cæutaﬂi fiecare
lucru bun. Biserica trebuie sæ fie curæﬂitæ øi eu predic împotriva
tuturor nedreptæﬂilor». ”5
„Voi trebuie sæ fiﬂi færæ de vinæ sau nu puteﬂi urca înaintea lui
Dumnezeu: dacæ vrem sæ mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie sæ ne pæstræm puri, dupæ cum El este pur. Diavolul are mare
putere sæ înøele; el va transforma lucrurile în aøa fel încât sæ-i
facæ pe unii sæ se holbeze la aceia care împlinesc voinﬂa lui
Dumnezeu... Nedreptatea trebuie curæﬂitæ din mijlocul sfinﬂilor;
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atunci, vælul va fi rupt øi binecuvântærile cerului se vor reværsa –
vor curge ca fluviul Mississippi”.6
„Niciun om sæ nu-øi declare propria neprihænire, pentru cæ alﬂii o pot vedea dacæ o are; ci mai degrabæ sæ-øi mærturiseascæ pæcatele øi, apoi, el va fi iertat øi el va aduce mai multæ roadæ.”7
„Toate inimile trebuie sæ se pocæiascæ øi sæ fie pure øi
Dumnezeu le va privi øi le va binecuvânta într-un fel în care ele
nu ar putea fi binecuvântate în niciun alt mod.”8
Este voinﬂa lui Dumnezeu ca noi sæ ne abandonæm
pæcatele øi sæ curæﬂim ræul din mijlocul nostru.
„Ascultaﬂi, voi toﬂi de la marginile pæmântului – voi toﬂi preoﬂii,
voi toﬂi pæcætoøii øi toﬂi oamenii. Pocæiﬂi-væ! Pocæiﬂi-væ! Supuneﬂi-væ
Evangheliei. Întoarceﬂi-væ cætre Dumnezeu.”9
„Chiar în aceastæ zi sæ o luæm de la capæt øi sæ spunem acum,
din toatæ inima, cæ noi vom abandona pæcatele noastre øi vom fi
neprihæniﬂi.”10
„Necredinciosul va apuca fiecare pai pentru a se ajuta pânæ
când moartea îl va privi în faﬂæ øi, atunci, necredinﬂa sa va dispærea, pentru cæ realitæﬂile lumii veønice îl apasæ cu multæ forﬂæ; øi
când fiecare sprijin øi ajutor pæmântesc îl vor pæræsi, el va simﬂi
foarte bine adeværurile eterne ale nemuririi sufletului. Noi trebuie sæ ascultæm avertizarea øi sæ nu aøteptæm patul morﬂii pentru a ne pocæi; pentru cæ, aøa cum vedem pruncul luat de
moarte, tot aøa tânærul sau cel de vârstæ mijlocie, ca øi pruncul,
pot fi, pe neaøteptate, chemaﬂi în eternitate. Atunci, fie ca aceasta
sæ fie o avertizare pentru toﬂi ca ei sæ nu amâne pocæinﬂa sau sæ
aøtepte patul de moarte, pentru cæ este voinﬂa lui Dumnezeu ca
omul sæ se pocæiascæ øi sæ-L slujeascæ pe El fiind sænætos øi având
tæria øi puterea minﬂii sale, pentru a-øi asigura binecuvântarea
Lui, øi sæ nu aøtepte pânæ când este chemat sæ moaræ.”11
„Împærtæøania a fost administratæ Bisericii [la 1 martie 1835].
Înainte de administrare, eu am vorbit despre ordinea cuvenitæ a
acestei rânduieli în Bisericæ øi am subliniat importanﬂa împlinirii
ei spunând da înaintea Domnului øi am întrebat: Cât timp presupuneﬂi cæ poate un om sæ participe la aceastæ rânduialæ færæ sæ fie
demn øi færæ ca Domnul sæ retragæ Spiritul Sæu de la el? Cât timp,
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Aøa cum fiul risipitor a fost bine primit în casa tatælui sæu, voinﬂa Tatælui
nostru Ceresc este „de a ierta pæcatele øi de a restaura toate darurile
tuturor acelora care doresc sæ se umileascæ înaintea Sa”.

deci, va trata el færæ respect lucrurile sacre øi Domnul nu-l va
abandona loviturilor lui Satana pânæ în ziua mântuirii! … De
aceea, inimile noastre trebuie sæ fie umile øi noi trebuie sæ ne pocæim de pæcatele noastre øi sæ curæﬂim ræul din mijlocul nostru.”12
„Pocæinﬂa este un lucru care nu poate fi tratat færæ respect în
fiecare zi. Încælcarea zilnicæ øi pocæinﬂa zilnicæ nu sunt plæcute în
ochii lui Dumnezeu.”13
Profetul Joseph Smith a scris urmætoarele fratelui sæu William
Smith dupæ ce William s-a supærat pe el øi l-a tratat cu dispreﬂ:
„[Îﬂi vorbesc] cu scopul anume de a te avertiza, îndemna, sfætui øi
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salva de la a cædea în greutæﬂi øi tristeﬂi, în care prevæd cæ vei ajunge,
dacæ vei ceda spiritului pæcætos, pe care-l numeøti pasiunile tale, pe
care ar trebui sæ le limitezi øi sæ le stæpâneøti øi sæ le pui sub picioarele tale; ceea ce, dacæ nu faci, nu vei putea fi salvat niciodatæ,
dupæ pærerea mea, în Împæræﬂia lui Dumnezeu. Dumnezeu cere ca
voinﬂa fæpturilor Sale sæ fie înghiﬂitæ în voinﬂa Sa.”14
Tatæl nostru Ceresc doreøte sæ-i ierte pe aceia care
se pocæiesc øi se întorc la El cu toatæ inima.
În anul 1835, Joseph Smith a primit o scrisoare de la Harvey
Whitlock care cæzuse în apostazie personalæ faﬂæ de Bisericæ øi
dorea sæ redevinæ membru cu drepturi depline. Profetul a ræspuns: „Am primit scrisoarea ta din 28 septembrie 1835 øi am citit-o de douæ ori øi ea mi-a dat sentimente care sunt mai uøor de
imaginat decât de descris; este suficient sæ spun cæ zægazurile
inimii mele s-au rupt – nu m-am putut abﬂine sæ nu plâng.
Mulﬂumesc lui Dumnezeu cæ inima ta îﬂi spune sæ încerci sæ te
întorci la Domnul øi la acest popor øi, dacæ este aøa, El va avea
milæ de tine. L-am întrebat pe Domnul cu privire la cazul tæu;
aceste cuvinte au venit la mine:
„Revelaﬂie cætre Harvey Whitlock.
«Adeværat, aøa îﬂi spune Domnul – Fie ca el, care a fost slujitorul meu Harvey, sæ se întoarcæ la Mine øi la sânul Bisericii Mele øi
sæ abandoneze toate pæcatele prin care a pæcætuit împotriva Mea
øi sæ ducæ de aici înainte o viaﬂæ virtuoasæ øi dreaptæ øi sæ ræmânæ
sub îndrumarea acelora pe care Eu i-am numit sæ fie stâlpii øi capetele Bisericii Mele. Øi, iatæ, spune Domnul Dumnezeul tæu, pæcatele lui vor fi øterse de sub cer øi vor fi iertate de oameni øi nu
vor urca la urechile Mele, nici nu vor fi consemnate pentru a fi
ﬂinute minte împotriva lui, ci Eu îl voi ridica, ca din noroi adânc,
øi el va fi exaltat în locurile înalte øi va fi considerat demn sæ stea
printre prinﬂi øi, mai mult, va fi fæcut o sægeatæ ascuﬂitæ în tolba
Mea pentru a distruge punctele întærite ale ticæloøiei acelora care
s-au mærit pe ei înøiøi, pentru ca ei sæ se sfætuiascæ împreunæ împotriva Mea øi a unøilor Mei în ultimele zile. De aceea, el sæ se
pregæteascæ grabnic øi sæ vinæ la tine, chiar în Kirtland. Øi, în mæsura în care el va asculta toate sfaturile tale de aici înainte, el va
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fi restaurat la starea sa de dinainte øi va primi salvare deplinæ,
chiar aøa cum Domnul Dumnezeul tæu træieøte. Amin.»
„Astfel, tu vezi, dragul meu frate, voinﬂa Tatælui nostru Ceresc
de a ierta pæcatele øi de a restaura toate darurile tuturor acelora
care doresc sæ se umileascæ înaintea Sa øi sæ-øi mærturiseascæ pæcatele lor øi sæ le abandoneze øi sæ se întoarcæ la El cu toatæ
inima, færæ ipocrizie sau înøelæciune, pentru a-L sluji pânæ la sfârøit [vezi 2 Nefi 31:13].
Nu te minuna cæ Domnul a binevoit sæ vorbeascæ din ceruri øi
sæ-ﬂi dea instrucﬂiuni prin care tu îﬂi poﬂi învæﬂa îndatorirea. El
aude rugæciunile tale øi vede umilinﬂa ta øi-ﬂi întinde mâna afecﬂiunii paterne pentru ca tu sæ te întorci; îngerii se bucuræ pentru
tine, în timp ce sfinﬂii doresc sæ te primeascæ din nou ca frate.”15
„Niciodatæ spiritul nu este prea bætrân ca sæ se apropie de
Dumnezeu. Mila iertætoare poate ajunge la toate spiritele care nu
au comis pæcatul care nu poate fi iertat.”16

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Ce lucruri aflaﬂi despre Joseph Smith în timp ce citiﬂi relatarea despre reacﬂia profetului la auzul pierderii celor 116 pagini (paginile 73–74)? Ce învæﬂaﬂi despre pocæinﬂæ din
exemplul sæu?
• Recapitulaﬂi secﬂiunea care începe la pagina 75. În timp ce meditaﬂi la învæﬂæturile din acest capitol, faceﬂi-væ timp sæ væ cercetaﬂi inima, aøa cum ne-a sfætuit profetul. Gândiﬂi-væ la ce
trebuie sæ faceﬂi – øi la ce trebuie sæ încetaﬂi sæ faceﬂi – pentru
a deveni mai asemænætori lui Dumnezeu.
• Meditaﬂi la avertismentele cu privire la amânarea pocæinﬂei
noastre pe care ni le dæ Joseph Smith (paginile 76–78). Care
sunt unele consecinﬂe posibile ale amânærii pocæinﬂei?
• Studiaﬂi sfatul profetului Joseph cu privire la întoarcerea la
Dumnezeu øi umilirea noastræ înaintea Sa (paginile 76–79).
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De ce ar fi pocæinﬂa incompletæ færæ umilinﬂæ? Ce credeﬂi cæ
înseamnæ „sæ se întoarcæ la [Dumnezeu] cu toatæ inima”
(pagina 78)?
• Citiﬂi revelaﬂia pe care Joseph Smith a primit-o pentru Harvey
Whitlock, remarcând promisiunile pe care le face Domnul
dacæ fratele Whitlock se pocæieøte sincer (paginile 78–79).
Care sunt gândurile sau sentimentele dumneavoastræ în timp
ce meditaﬂi la „voinﬂa Tatælui nostru Ceresc de a ierta pæcatele
øi de a [ne] restaura toate darurile”?
Scripturi suplimentare: 2 Corinteni 7:9–10; Mosia 4:10–12;
Alma 34:31–38; D&L 1:31–33; 58:42–43
Note
8. Discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow, în Relief
Society, Minute Book, martie 1842 –
martie 1844, p. 34, Arhivele Bisericii.
9. History of the Church, 6:317; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
øi William Clayton.
10. History of the Church, 6:363; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 12 mai 1844 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
11. History of the Church, 4:553–554;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph Smith în ziua de
20 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
12. History of the Church, 2:204; din procesul verbal al adunærii Consiliului
Bisericii, desfæøuratæ în ziua de 1 martie 1835, în Kirtland, Ohio.
13. History of the Church, 3:379; dintrun discurs rostit de Joseph Smith în
ziua de 27 iunie 1839, în Commerce,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
14. History of the Church, 2:342; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William Smith, 18 decembrie 1835,
Kirtland, Ohio.

1. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscript, book 7, p.
1–2, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscript, book 7, p. 5,
Arhivele Bisericii.
3. Citat de Lucy Mack Smith, „The
History of Lucy Smith, Mother of the
Prophet”, 1844–1845 manuscript,
book 7, p. 6–9, Arhivele Bisericii.
4. Citat de Lucy Mack Smith, „The
History of Lucy Smith, Mother of the
Prophet”, 1844–1845 manuscript,
book 7, p. 11, Arhivele Bisericii.
5. History of the Church, 4:588; cuvinte
în paranteze în original; redactare modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a
fost modificatæ; dintr-un discurs rostit
de Joseph Smith la data de 10 aprilie
1842, în Nauvoo, Illinois; consemnat
de Wilford Woodruff.
6. History of the Church, 4:605; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 28 aprilie 1842,
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Eliza R. Snow.
7. History of the Church, 4:479; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 19 decembrie 1841, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff.
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16. History of the Church, 4:425; din
procesul verbal al unei conferinﬂe
a Bisericii desfæøuratæ în ziua de
3 octombrie 1841, Nauvoo, Illinois,
publicatæ în Times and Seasons,
15 octombrie 1841, p. 577.

15. History of the Church, 2:314–315;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ lui
Harvey Whitlock, 16 noiembrie 1835,
Kirtland, Ohio.
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Ioan Botezætorul a restaurat Preoﬂia lui Aaron conferind-o profetului Joseph Smith
øi lui Oliver Cowdery în ziua de 15 mai 1829, spunând: „Vouæ, tovaræøilor
mei în slujire, în numele lui Mesia, eu væ confer Preoﬂia lui Aaron”.
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Misiunea lui Ioan Botezætorul
„Ioan [Botezætorul] a deﬂinut Preoﬂia aaronicæ øi a fost
administrator legal øi premergætorul lui Hristos øi
a venit pentru a pregæti calea înaintea Lui”.

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n Harmony, Pennsylvania, în iarna dintre anii 1828–1829,
Joseph Smith a continuat sæ lucreze la traducerea Cærﬂii lui
Mormon, dar munca progresa încet. Nu numai cæ Joseph trebuia
sæ munceascæ la ferma sa pentru a asigura cele necesare familiei
sale, dar el nici nu avea un scrib care sæ-l ajute permanent. În
aceastæ perioadæ de încercare, a spus el, „L-am implorat pe
Domnul sæ-mi dea mijloacele pentru a îndeplini lucrarea pânæ
unde îmi poruncise El”1. Domnul a promis cæ avea sæ-i dea lui
Joseph Smith ajutorul de care avea nevoie pentru a continua
munca de traducere (vezi D&L 5:34). În ziua de 5 aprilie 1829,
un tânær învæﬂætor, pe nume Oliver Cowdery, l-a însoﬂit pe fratele
profetului, Samuel, la Harmony pentru a-l cunoaøte pe Joseph.
Oliver auzise despre plæci în timpul în care a stat în casa pærinﬂilor profetului øi, dupæ ce s-a rugat în legæturæ cu acest lucru,
a primit revelaﬂie personalæ cæ el trebuia sæ scrie pentru profet.
În ziua de 7 aprilie, cei doi bærbaﬂi au început munca de traducere, Oliver fiind scribul.
În timp ce Joseph øi Oliver traduceau de pe plæci, ei au citit
instrucﬂiunile pe care Salvatorul le-a dat nefiﬂilor cu privire la
botezul pentru iertarea pæcatelor.2 În ziua de 15 mai, ei au
mers în zona împæduritæ din apropierea casei profetului pentru a cere Domnului sæ-i ajute sæ înﬂeleagæ mai bine aceastæ
rânduialæ importantæ. „Sufletele noastre erau concentrate în
rugæciune puternicæ”, a spus Oliver Cowdery, „sæ øtim cum puteam obﬂine binecuvântærile botezului øi ale Spiritului Sfânt, în
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acord cu ordinul lui Dumnezeu, øi noi cæutam sârguincios
dreptul pærinﬂilor øi autoritatea sfintei preoﬂii øi puterea de a
administra potrivit ei.”3
Joseph Smith a consemnat ce s-a întâmplat ca ræspuns la rugæciunea lor: „În timp ce eram astfel ocupaﬂi, rugându-ne øi
chemându-L pe Domnul, un mesager din ceruri a coborât întrun nor de luminæ øi aøezându-øi mâinile pe noi ne-a rânduit, spunând: Vouæ, tovaræøilor mei în slujire, în numele lui Mesia, væ
confer Preoﬂia lui Aaron, care deﬂine cheile slujirii îngerilor, ale
Evangheliei pocæinﬂei øi ale botezului prin scufundare, pentru
iertarea pæcatelor; øi aceasta nu va mai fi niciodatæ luatæ de
pe pæmânt pânæ ce fiii lui Levi nu vor oferi din nou Domnului
o ofrandæ în neprihænire.
El a spus cæ aceastæ Preoﬂie aaronicæ nu avea puterea de a
aøeza mâinile pentru darul Duhului Sfânt, dar cæ aceasta ne va fi
conferitæ mai târziu …
Mesagerul care ne-a vizitat cu aceastæ ocazie øi care ne-a conferit aceastæ preoﬂie a spus cæ numele sæu era Ioan, acelaøi care
este numit Ioan Botezætorul în Noul Testament; øi cæ el a acﬂionat sub îndrumarea lui Petru, Iacov øi Ioan, care deﬂineau
cheile Preoﬂiei lui Melhisedec, preoﬂie care, a spus el, ne va fi
conferitæ øi nouæ la timpul potrivit” (Joseph Smith – Istorie
1:68–70, 72).
Venirea lui Ioan Botezætorul a fost un eveniment important
în viaﬂa profetului Joseph Smith øi în progresul împæræﬂiei lui
Dumnezeu pe pæmânt. Deøi Joseph Smith Îi væzuse pe
Dumnezeu, Tatæl, øi pe Isus Hristos, fusese vizitat de mesageri
cereøti øi primise plæcile de aur øi capacitatea de a le traduce,
nu i se dæduseræ încæ autoritatea øi puterea preoﬂiei. Acum,
puterea Preoﬂiei aaronice fusese restauratæ pe pæmânt øi puterea Preoﬂiei lui Melhisedec avea sæ fie restauratæ în scurt timp.
Joseph Smith devenise administrator legal al împæræﬂiei lui
Dumnezeu.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Ioan Botezætorul a îndeplinit misiunile importante de a
pregæti calea înaintea Salvatorului øi de a-L boteza.
„Am participat la [o] adunare în templu [în 29 ianuarie
1843]… Am spus cæ au fost douæ întrebæri, care mi s-au adresat
cu privire la subiectul meu din sabatul trecut, cærora am promis
sæ le ræspund public øi mæ voi folosi de aceastæ ocazie.
Întrebarea s-a pus dupæ ce am citit cele spuse de Isus: «Dintre
cei næscuﬂi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan
Botezætorul. Totuøi, cel mai mic în Împæræﬂia lui Dumnezeu este
mai mare decât el» [Luca 7:28]. De ce este Ioan considerat unul
dintre cei mai mari profeﬂi? Mæreﬂia lui nu ar fi putut fi determinatæ de miracolele lui [vezi Ioan 10:41].
În primul rând. Lui i s-a încredinﬂat misiunea divinæ de a pregæti calea înaintea Domnului. Cine s-a mai bucurat de o astfel de
încredere înaintea lui sau dupæ el? Niciun om.
În al doilea rând. I s-a încredinﬂat misiunea importantæ øi i s-a
cerut ca el însuøi sæ-L boteze pe Fiul Omului. Cine a mai avut
onoarea sæ facæ aceasta? Cine a mai avut un privilegiu øi o glorie
atât de mari? Cine L-a mai condus pe Fiul lui Dumnezeu în apele
botezului øi a avut privilegiul de a-L vedea pe Duhul Sfânt coborând sub formæ de porumbel sau, mai bine spus, ca semn al
porumbelului, fiind martor al acestei slujiri? Semnul porumbelului a fost instituit înainte de crearea lumii, un martor pentru
Duhul Sfânt, øi diavolul nu poate veni ca semn al porumbelului.
Duhul Sfânt este o persoanæ øi are forma unei persoane. El nu se
limiteazæ la forma unui porumbel, ci are ca simbol semnul unui
porumbel. Duhul Sfânt nu poate fi transformat într-un porumbel; dar semnul unui porumbel i-a fost dat lui Ioan pentru a simboliza adeværul rânduielii, deoarece porumbelul este o emblemæ
sau un simbol al adeværului øi inocenﬂei.
În al treilea rând. Ioan a fost, la acea vreme, singurul administrator legal al treburilor împæræﬂiei care era atunci pe pæmânt øi
deﬂinea cheile puterii. Iudeii trebuiau sæ se supunæ instrucﬂiunilor lui sau erau condamnaﬂi de propria lor lege; øi Hristos Însuøi
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a împlinit tot ce trebuia împlinit, supunându-se legii pe care El
i-o dæduse lui Moise pe munte øi, ca urmare, a împlinit-o cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ øi a cinstit-o, nu a distrus-o. Fiul lui Zaharia a
obﬂinut cu greu cheile, împæræﬂia, puterea, slava de la iudei prin
sfânta ungere øi împuternicire din cer øi aceste trei motive l-au
fæcut cel mai mare profet næscut din femeie.
A doua întrebare: Cum era cel mai mic în împæræﬂia cerului
mai mare decât el [vezi Luca 7:28]?
Ca ræspuns, eu am întrebat: Pe cine a indicat Isus ca fiind cel
mai mic? Isus a fost considerat ca având cea mai micæ pretenﬂie
în împæræﬂia lui Dumnezeu øi a fost, [în aparenﬂæ], cel mai puﬂin
îndreptæﬂit sæ fie considerat de ei profet; este ca øi cum El ar fi
spus: «El care este considerat cel mai mic între voi este mai mare
decât Ioan – adicæ Eu Însumi». ”4
Trebuie sæ existe administratori legali
în împæræﬂia lui Dumnezeu.
„Unii spun cæ împæræﬂia lui Dumnezeu nu a fost stabilitæ pe pæmânt pânæ în ziua Cincizecimii øi cæ Ioan [Botezætorul] nu a predicat botezul prin pocæinﬂæ pentru iertarea pæcatelor; dar eu
spun, în numele Domnului, cæ împæræﬂia lui Dumnezeu a fost
stabilitæ pe pæmânt din zilele lui Adam pânæ în prezent. Ori de
câte ori existæ un om neprihænit pe pæmânt cæruia Dumnezeu
i-a revelat cuvântul Sæu øi i-a dat putere øi autoritate pentru a administra în numele Sæu øi unde existæ un preot al lui Dumnezeu
– un slujitor care are putere øi autoritate de la Dumnezeu sæ administreze rânduielile Evangheliei øi sæ oficieze în preoﬂia lui
Dumnezeu, acolo este împæræﬂia lui Dumnezeu; øi, ca urmare a
respingerii Evangheliei lui Isus Hristos øi a profeﬂilor pe care
Dumnezeu i-a trimis, judecæﬂile lui Dumnezeu au venit asupra
oamenilor, oraøelor øi a naﬂiunilor, în diferite epoci ale lumii,
ceea ce s-a întâmplat øi în cazul oraøelor Sodoma øi Gomora, care
au fost distruse pentru cæ-i respinseseræ pe profeﬂi. …
Referitor la Evanghelia øi botezul pe care Ioan le-a predicat, aø
spune cæ Ioan a venit predicând Evanghelia pentru iertarea pæcatelor; el avea autoritatea sa de la Dumnezeu øi revelaﬂiile lui
Dumnezeu erau cu el øi împæræﬂia lui Dumnezeu a pærut, pentru
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o vreme, sæ fie numai cu Ioan singur. Domnul i-a promis lui
Zaharia cæ el va avea un fiu care era urmaø al lui Aaron, Domnul
promiﬂând cæ preoﬂia avea sæ continue cu Aaron øi seminﬂia lui
de-a lungul generaﬂiilor ei. Nimeni nu-øi ia cinstea aceasta singur,
ci o ia dacæ este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron [vezi
Evrei 5:4]; øi Aaron øi-a primit chemarea prin revelaﬂie …
Dar, ar putea spune cineva, împæræﬂia lui Dumnezeu nu putea
fi stabilitæ în zilele lui Ioan, pentru cæ Ioan a spus cæ împæræﬂia
era aproape, la îndemânæ. Dar aø întreba dacæ ea putea sæ fie mai
aproape de cei care îl ascultau din moment ce ea se afla la îndemâna lui Ioan. Oamenii nu aveau nevoie sæ aøtepte zilele
Cincizecimii pentru a gæsi împæræﬂia lui Dumnezeu, pentru cæ
Ioan o avea cu el øi el a ieøit din pustietate strigând: «Pocæiﬂi-væ,
cæci Împæræﬂia cerurilor este aproape» [Matei 3:2] sau, cu alte cuvinte, «Aici am împæræﬂia lui Dumnezeu øi vin sæ v-o ofer; am împæræﬂia lui Dumnezeu øi voi o puteﬂi lua øi eu vin sæ v-o ofer; øi,
dacæ voi nu o primiﬂi, voi veﬂi fi condamnaﬂi»; øi scripturile ne
spun cæ tot Ierusalimul a ieøit la botezul lui Ioan [Matei 3:5–6].
Acolo a existat un administrator legal øi aceia care au fost botezaﬂi au fost supuøii unui împærat; øi legile øi revelaﬂiile lui
Dumnezeu au fost acolo, de asemenea; ca urmare, împæræﬂia lui
Dumnezeu a fost acolo; pentru cæ niciun om nu ar fi putut avea
o autoritate sæ administreze mai mare decât Ioan; øi Salvatorul
nostru s-a supus El Însuøi acelei autoritæﬂi, fiind botezat de Ioan;
ca urmare, împæræﬂia lui Dumnezeu era stabilitæ pe pæmânt, chiar
øi în zilele lui Ioan …
Hristos a venit potrivit cuvintelor lui Ioan [vezi Marcu 1:7] øi
El a fost mai mare decât Ioan pentru cæ El deﬂinea cheile Preoﬂiei
lui Melhisedec øi ale împæræﬂiei lui Dumnezeu øi, deøi revelase
anterior preoﬂia lui Moise, totuøi Hristos a fost botezat de Ioan
pentru a împlini tot ce trebuia împlinit [vezi Matei 3:15] …
[Isus] spune: «Dacæ nu se naøte cineva din apæ øi din Duh,
nu poate sæ intre în Împæræﬂia lui Dumnezeu» øi «cerul øi pæmântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece» [Ioan 3:5;
Matei 24:35]. Dacæ un om se naøte din apæ øi Duh, el poate intra în împæræﬂia lui Dumnezeu. Este evident cæ împæræﬂia lui
Dumnezeu se afla pe pæmânt, iar Ioan îi pregætea pe supuøi
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Salvatorul a mers la Ioan Botezætorul pentru a fi botezat pentru cæ Ioan
„a deﬂinut Preoﬂia aaronicæ øi a fost administrator legal”.

pentru împæræﬂie predicându-le Evanghelia øi botezându-i øi el
pregætea calea înaintea Salvatorului sau venea ca premergætor
øi-i pregætea pe supuøi pentru predicile lui Hristos; øi Hristos a
predicat în Ierusalim, în acelaøi loc în care predicase Ioan…
Ioan… a predicat aceeaøi Evanghelie øi acelaøi botez pe care
Isus øi apostolii le-au predicat dupæ el …
Ori de câte ori oamenii pot afla voinﬂa lui Dumnezeu øi gæsi un
administrator legal autorizat de la Dumnezeu, acolo existæ
împæræﬂia lui Dumnezeu; dar acolo unde acestea nu sunt, împæræﬂia lui Dumnezeu nu este. Toate rânduielile, sistemele øi administraﬂiile de pe pæmânt nu sunt de niciun folos copiilor
oamenilor, dacæ ele nu sunt rânduite øi autorizate de Dumnezeu;
pentru cæ nimic nu va salva un om în afaræ de un administrator
legal; pentru cæ nimeni altcineva nu va fi recunoscut de
Dumnezeu sau îngeri.”5
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„Ioan [Botezætorul] a deﬂinut Preoﬂia aaronicæ øi a fost administrator legal øi premergætorul lui Hristos øi a venit pentru a
pregæti calea înaintea Lui... Ioan a fost preot dupæ ordinul lui
Aaron înaintea lui Hristos …
Cheile Preoﬂiei aaronice i-au fost încredinﬂate øi al lui a fost
glasul care striga în pustie, spunând: «Pregætiﬂi calea Domnului,
neteziﬂi-I cærærile» [Matei 3:3] …
Salvatorul I-a spus lui Ioan: Eu trebuie sæ fiu botezat de tine.
De ce? Sæ împlinim tot ce trebuie împlinit [vezi Matei 3:15]…
Isus nu avea niciun administrator legal [în afaræ de] Ioan.
Nu existæ salvare între cele douæ coperte ale Bibliei færæ un administrator legal.”6
O persoanæ care are spiritul lui Elias a fost desemnatæ
de Domnul sæ facæ o muncæ pregætitoare.
Aø vrea sæ vorbesc întâi despre spiritul lui Elias; øi, pentru a
prezenta acest subiect, voi aduce câteva mærturii din scripturæ øi
o voi depune pe a mea.
În primul rând, este suficient sæ spun cæ am mers în pædure
pentru a-L întreba pe Domnul, prin rugæciune, despre voinﬂa Sa
cu privire la mine øi am væzut un înger [Ioan Botezætorul] øi el
øi-a aøezat mâinile pe capul meu øi m-a rânduit sæ fiu preot dupæ
ordinul lui Aaron øi sæ deﬂin cheile acestei preoﬂii, al cærei oficiu
a fost sæ predice pocæinﬂa øi botezul pentru iertarea pæcatelor øi,
de asemenea, sæ boteze. Dar eu am fost informat cæ acest oficiu
nu include aøezarea mâinilor pentru conferirea Duhului Sfânt;
cæ acel oficiu era o lucrare mai mare øi avea sæ fie datæ dupæ
aceea; dar cæ rânduirea mea era o muncæ pregætitoare sau
înainte mergætoare, care era în spiritul lui Elias; pentru cæ spiritul lui Elias era înainte mergætor pentru a pregæti calea pentru
ceva mai mæreﬂ, aøa cum a fost cazul lui Ioan Botezætorul. El a venit strigând în pustie: «Pregætiﬂi calea Domnului, neteziﬂi-I cærærile» [Matei 3:3]. Øi ei au fost informaﬂi cæ, dacæ ei îl puteau
primi, acesta era spiritul lui Elias [vezi Matei 11:14]; øi Ioan avea
grijæ sæ spunæ oamenilor cæ nu era el Lumina, ci el a fost trimis
sæ depunæ mærturie despre Luminæ [vezi Ioan 1:8].
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El a spus oamenilor cæ misiunea sa era sæ predice pocæinﬂæ øi
sæ boteze cu apæ; dar Cel ce venea dupæ el avea sæ boteze cu foc
øi cu Duhul Sfânt [vezi Matei 3:11].
Dacæ ar fi fost un impostor, el ar fi putut face o muncæ pentru care nu avea autoritate øi ar fi putut înfæptui rânduieli care
nu aparﬂineau acelui oficiu øi acelei chemæri, potrivit spiritului
lui Elias.
Spiritul lui Elias înseamnæ pregætirea cærærii pentru o revelaﬂie
mai mare de la Dumnezeu, care [spiritul lui Elias] este Preoﬂia lui
Elias sau preoﬂia la care a fost rânduit Aaron. Øi, când Dumnezeu
trimite un om în lume pentru pregætirea unei lucræri mai mari,
deﬂinând cheile puterii lui Elias, acea lucrare s-a numit doctrina
lui Elias, chiar din primele veacuri ale lumii.
Misiunea lui Ioan s-a limitat la predicæ øi botez; dar ce a fæcut
el a fost legal; øi, când a venit Isus Hristos la ucenicii lui Ioan, El
i-a botezat cu foc øi Duhul Sfânt... Ioan nu øi-a depæøit autoritatea, ci a îndeplinit cu credinﬂæ acea parte care aparﬂinea oficiului
sæu; øi fiecare parte a mæreﬂei clædiri trebuie sæ fie pregætitæ corect øi pusæ la locul ei; øi este necesar sæ se cunoascæ cine deﬂine
cheile puterii øi cine nu, sau noi am putea fi înøelaﬂi.
Acea persoanæ care deﬂine cheile lui Elias face o muncæ pregætitoare... Spiritul lui Elias mi-a fost revelat øi eu øtiu cæ este adeværat; de aceea, eu vorbesc cu îndræznealæ, pentru cæ eu øtiu bine
cæ doctrina mea este adeværatæ.”7

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi relatarea despre Ioan Botezætorul conferind Preoﬂia aaronicæ lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery (paginile 83–84, 89).
Ce efect a avut acest eveniment asupra lui Joseph øi Oliver? Ce
efect are acest eveniment asupra vieﬂii dumneavoastræ?
• Citiﬂi în întregime al doilea paragraf de la pagina 84, remarcând cæ Ioan Botezætorul i-a numit pe Joseph øi Oliver „tova90
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ræøii [sæi] în slujire”. În ce feluri îi poate ajuta aceastæ expresie pe deﬂinætorii preoﬂiei? În ce feluri ar putea influenﬂa
aceastæ expresie interacﬂiunea noastræ cu tinerii bæieﬂi care
deﬂin Preoﬂia aaronicæ?
• Recapitulaﬂi secﬂiunea din acest capitol care începe la pagina
85. Care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ despre Ioan Botezætorul øi misiunea pe care a îndeplinit-o în
viaﬂa sa muritoare?
• Profetul Joseph ne-a învæﬂat cæ Ioan Botezætorul era „administrator legal” (paginile 86–89). Ce credeﬂi cæ înseamnæ expresia „administrator legal” când este vorba de preoﬂie? De ce „nu existæ
salvare… færæ un administrator legal” (pagina 89)?
• În timp ce citiﬂi ultima secﬂiune din acest capitol (paginile
89–90), recapitulaﬂi øi definiﬂia termenului „Elias” din Ghidul
pentru scripturi (pagina 61). Ce este spiritul lui Elias? Cum a
pregætit Ioan Botezætorul calea pentru venirea Salvatorului?
• Joseph Smith a spus cæ aceastæ conferire a Preoﬂiei aaronice
este „lucrarea pregætitoare” pentru cæ ea pregæteøte calea pentru ceva mai mæreﬂ (pagina 89). Ce pot face deﬂinætorii Preoﬂiei
aaronice pentru a se pregæti sæ primeascæ Preoﬂia lui
Melhisedec? Ce pot face pærinﬂii, bunicii, învæﬂætorii øi conducætorii pentru a-i ajuta sæ se pregæteascæ?
Scripturi suplimentare: Matei 3:1–17; 1 Nefi 10:7–10;
Traducerea lui Joseph Smith, Matei 3:43–46
Note
3. Oliver Cowdery, declaraﬂie consemnatæ
în luna septembrie 1835 în „The Book
of Patriarchal Blessings, 1834”, p. 8–9;
Patriarchal Blessings, 1833–2005,
Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 5:260–261; cuvinte în paranteze în original; redactare modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 29
ianuarie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi un
corespondent neidentificat al publicaﬂiei Boston Bee. Scrisoarea din Boston

1. Joseph Smith, History 1832, p. 6;
Letter Book 1, 1829–1835, Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Oliver Cowdery, citat din Joseph
Smith – Istorie 1:71, notæ de subsol;
dintr-o scrisoare a lui Oliver Cowdery
adresatæ lui William W. Phelps, 7 septembrie 1834, Norton, Ohio; publicat
în Messenger and Advocate, octombrie 1834, p. 15.
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6. Discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 23 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
Joseph Smith, Collection, Addresses,
23 iulie 1843, Arhivele Bisericii.
7. History of the Church, 6:249–251;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 10 martie 1844 în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff.

Bee a fost scrisæ în ziua de 24 martie
1843 în Nauvoo, Illinois, øi publicatæ
în Times and Seasons,15 mai 1843,
p. 200. Vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
5. History of the Church, 5:256–259; redactarea øi punctuaﬂia modernizate;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 22 ianuarie 1843
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff.
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Botezul øi darul
Duhului Sfânt
„Botezul cu apæ, færæ botezul cu foc øi Duhul Sfânt
care sæ-l însoﬂeascæ, nu este de niciun folos;
ele sunt în mod necesar øi inseparabil legate.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n timpul lui Joseph Smith, râul Susquehanna curgea într-o albie
mare, øerpuitoare, prin pædurile cu copaci de esenﬂæ tare øi pini,
înconjuratæ de dealuri unduitoare øi câmpuri de cereale. Fiind cel
mai mare râu din Pennsylvania, el a fost un element central al peisajului din jurul localitæﬂii Harmony, Pennsylvania. Pentru cæ râul
se afla în apropierea casei sale øi oferea locuri retrase, liniøtite,
profetul se retrægea uneori acolo pentru a medita øi a se ruga.
Pe malul acestui râu au mers profetul øi Oliver Cowdery în
ziua de 15 mai 1829 pentru a se ruga cu privire la importanﬂa botezului. Ca ræspuns la rugæciunea lor, Ioan Botezætorul li s-a arætat øi le-a conferit Preoﬂia aaronicæ øi le-a poruncit sæ se boteze
unul pe celælalt. Binecuvântarea pe care o cæutaseræ putea fi
acum înfæptuitæ în modul potrivit øi cu puterea øi autoritatea lui
Dumnezeu. Coborând în râu, ei s-au botezat unul pe altul, întâi
Joseph botezându-l pe Oliver, aøa cum i-a îndrumat Ioan. Joseph
øi-a aøezat mâinile pe capul lui Oliver øi l-a rânduit la Preoﬂia lui
Aaron iar Oliver a fæcut la fel pentru Joseph. Profetul a spus:
„Am træit experienﬂa unor mari øi glorioase binecuvântæri de
la Tatæl nostru Ceresc. De abia îl botezasem pe Oliver Cowdery
øi Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui, iar el s-a ridicat øi a profeﬂit multe lucruri care urmau sæ se întâmple în scurt timp. Øi
tot aøa, imediat ce am fost botezat de el, am avut øi eu spiritul
profeﬂiei, când, ridicându-mæ am profeﬂit despre creøterea acestei Biserici øi despre multe alte lucruri referitoare la Bisericæ øi
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Tatæl profetului, Joseph Smith, tatæl, a fost botezat în ziua de 6 aprilie 1830.
În timp ce tatæl sæu ieøea din apæ, profetul „øi-a îngropat faﬂa la
pieptul tatælui sæu øi a plâns tare de bucurie”.
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la actuala generaﬂie a copiilor oamenilor. Noi eram plini de
Duhul Sfânt øi ne bucuram de Dumnezeul salværii noastre”
(Joseph Smith – Istorie 1:73).
Binecuvântærile botezului au fost, în scurt timp, primite øi de
alﬂi credincioøi. Mai târziu în cursul lunii mai, fratele mai tânær al
profetului, Samuel, a venit în vizitæ la Joseph øi Oliver în
Harmony. „Noi… am fæcut eforturi sæ-l convingem cu privire la
Evanghelia lui Isus Hristos, care era acum pe cale sæ fie revelatæ
în plenitudinea ei”, a afirmat profetul. Samuel a primit o mærturie despre lucrare øi Oliver Cowdery l-a botezat, dupæ care
Samuel „s-a întors la casa tatælui lui, slævindu-L øi læudându-L
mult pe Dumnezeu, fiind plin de Spiritul Sfânt”1. În luna iunie,
profetul l-a botezat pe fratele lui mai mare, Hyrum, care era de
mult timp un credincios neclintit al mesajului profetului. „De
atunci înainte, mulﬂi au devenit credincioøi”, a consemnat
Joseph, „øi unii au fost botezaﬂi în timp ce noi am continuat sæ
instruim øi sæ convingem”2.
Profetul a fost deosebit de recunoscætor sæ-l vadæ pe tatæl
sæu, Joseph Smith, tatæl, botezat. Profetul avea o dragoste profundæ pentru tatæl sæu, care fusese primul care a crezut mesajul sæu dupæ ce el a fost vizitat, prima datæ, de Moroni. Joseph
Smith, tatæl, a fost botezat în ziua de 6 aprilie 1830, ziua în care
a fost organizatæ Biserica. Mama profetului, Lucy Mack Smith, a
spus: „ Joseph stætea pe mal când tatæl lui a ieøit din apæ øi, în
timp ce-i strângea mâna a spus cu glas tare: «Am træit sæ-l væd
pe tatæl meu botezat în biserica adeværatæ a lui Isus Hristos» øi
øi-a îngropat faﬂa la pieptul tatælui sæu øi a plâns tare de bucurie aøa cum a fæcut Iosif din vechime când l-a væzut pe tatæl sæu
urcând în ﬂara Egiptului”3.
În ziua în care Biserica a fost organizatæ, mulﬂi sfinﬂi care fuseseræ
botezaﬂi anterior au primit darul Duhului Sfânt prin puterea
Preoﬂiei lui Melhisedec. Profetul Joseph Smith i-a învæﬂat insistând
cæ erau necesare atât botezul, cât øi aøezarea mâinilor pentru darul
Duhului Sfânt. „Botezul cu apæ, færæ botezul cu foc øi Duhul Sfânt
care sæ-l însoﬂeascæ, nu este de niciun folos”, a declarat el. „Ele sunt
în mod necesar øi inseparabil legate. Un individ trebuie sæ se nascæ
din apæ øi Spirit pentru a putea intra în împæræﬂia lui Dumnezeu”4.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Rânduiala botezului este necesaræ pentru exaltare.
„Dumnezeu a stabilit multe semne pe pæmânt, precum øi în ceruri; de exemplu, stejarul din pædure, fructul pomului, iarba câmpului – toate poartæ un semn cæ sæmânﬂa a fost plantatæ acolo;
pentru cæ este o lege de la Domnul cæ fiecare pom, plantæ sau
iarbæ care poartæ sæmânﬂæ trebuie sæ dea rod de felul ei øi nu
poate fi dupæ nicio altæ lege sau principiu.
Dupæ acelaøi principiu, eu susﬂin cæ botezul este un semn
rânduit de Dumnezeu, pentru ca cel care crede în Hristos sæ-l ia
asupra lui pentru a intra în împæræﬂia lui Dumnezeu, pentru cæ
«dacæ nu se naøte cineva din apæ øi din Duh, nu poate sæ intre în
împæræﬂia lui Dumnezeu», a spus Salvatorul [Ioan 3:5]. Este un
semn øi o poruncæ pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru ca un
om sæ intre în împæræﬂia Sa. Cei care cautæ sæ intre în oricare alt
fel vor cæuta în zadar; pentru cæ Dumnezeu nu-i va primi, nici îngerii nu vor recunoaøte lucrærile lor ca fiind acceptate, pentru cæ
ei nu s-au supus rânduielilor, nici nu au fost atenﬂi la semnele pe
care Dumnezeu le-a rânduit pentru salvarea omului, pentru a-l
pregæti øi a-i da dreptul la o slavæ celestialæ; øi Dumnezeu a decretat cæ toﬂi cei care nu se vor supune glasului Sæu nu vor scæpa
de osândirea iadului. Ce este osândirea iadului? Sæ faci parte din
acel grup de oameni care nu s-a supus poruncilor Sale.
Botezul este un semn pentru Dumnezeu, îngeri øi cer cæ noi
facem voinﬂa lui Dumnezeu øi nu este niciun alt semn sub ceruri
prin care Dumnezeu a rânduit ca omul sæ vinæ la El pentru a fi
salvat øi sæ intre în împæræﬂia lui Dumnezeu, altfel decât prin credinﬂa în Isus Hristos, pocæinﬂæ øi botez pentru iertarea pæcatelor
øi orice altæ cale este zadarnicæ; atunci aveﬂi promisiunea darului
Duhului Sfânt.”5
„Dacæ cercetæm paginile sacre ale Bibliei, cæutæm în profeﬂi øi
cuvintele apostolilor, nu gæsim niciun subiect atât de strâns legat de salvare ca acela al botezului... Sæ înﬂelegem cæ acest cuvânt botez vine de la verbul din limba greacæ baptiso øi
înseamnæ a scufunda …
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Poate nu ar fi greøit sæ prezint ordinele øi poruncile lui Isus
Însuøi despre acest subiect. El a spus celor doisprezece sau, de
fapt, unsprezece la acea vreme: «Duceﬂi-væ øi faceﬂi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatælui øi al Fiului øi al
Sfântului Duh. Øi învæﬂaﬂi-i sæ pæzeascæ tot ce v-am poruncit».
Astfel este consemnat de Matei [Matei 28:19–20]. În Marcu, noi
avem aceste cuvinte importante: «Duceﬂi-væ în toatæ lumea øi
propovæduiﬂi Evanghelia la orice fæpturæ. Cine va crede øi se va
boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit»
[Marcu 16:15–16] …
«Nicodim, un fruntaø al iudeilor… a venit la Isus, noaptea, øi
I-a zis: ‘Învæﬂætorule, øtim cæ eøti un Învæﬂætor, venit de la
Dumnezeu; cæci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu,
dacæ nu este Dumnezeu cu el’. Drept ræspuns, Isus i-a zis:
‘Adeværat, adeværat îﬂi spun cæ, dacæ un om nu se naøte din nou,
nu poate vedea Împæræﬂia lui Dumnezeu’. Nicodim I-a zis: ‘Cum
se poate naøte un om bætrân? Poate el sæ intre a doua oaræ în
pântecele maicii sale øi sæ se nascæ?’. Isus i-a ræspuns: ‘Adeværat,
adeværat îﬂi spun, cæ, dacæ nu se naøte cineva din apæ øi din Duh,
nu poate sæ intre în Împæræﬂia lui Dumnezeu’» [Ioan 3:1–5].
Acest ræspuns hotærât øi explicit al lui Isus, cu privire la botez,
ræspunde la întrebarea: Dacæ Dumnezeu este acelaøi ieri øi azi øi în
veci, nu este de mirare cæ El este atât de explicit în marea declaraﬂie: «Cine va crede øi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va
crede, va fi osândit!» [Marcu 16:16]. Nu este niciun alt nume dat
sub cer, nici o altæ rânduialæ acceptatæ prin care omul sæ poatæ fi
salvat. Nu este de mirare cæ apostolul a spus cæ «fiind îngropaﬂi împreunæ cu El prin botez», voi veﬂi învia din morﬂi! [Coloseni 2:12].
Nu este de mirare cæ Pavel a trebuit sæ se scoale, sæ fie botezat øi
sæ-øi spele pæcatele [vezi Faptele apostolilor 9:17–18]”.6
În toate dispensaﬂiile, sfinﬂii au fost botezaﬂi
în numele lui Isus Hristos.
„Stræmoøii care au fost, de fapt, pærinﬂii Bisericii în diversele
epoci, când Biserica a înflorit pe pæmânt… au fost iniﬂiaﬂi în împæræﬂie prin botez, pentru cæ este evident din scripturæ –
Dumnezeu nu se schimbæ. Apostolul spune cæ Evanghelia este
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Alma botezând în apele lui Mormon. Joseph Smith ne-a învæﬂat:
„Înainte ca Salvatorul sæ vinæ în trup, «sfinﬂii» erau botezaﬂi în numele
lui Isus Hristos care avea sæ vinæ, pentru cæ nu a exitat vreodatæ un
alt nume prin care oamenii sæ poatæ fi salvaﬂi”.

puterea lui Dumnezeu spre salvarea acelora care cred; øi, de asemenea, ne informeazæ cæ viaﬂa øi neputrezirea au fost aduse la luminæ prin Evanghelie [vezi Romani 1:16; 2 Timotei 1:10] …
Acum, considerând de la sine înﬂeles cæ scripturile spun ceea ce
vor sæ dea de înﬂeles øi dau de înﬂeles ceea ce spun, noi avem motive suficiente pentru a merge mai departe øi a dovedi, din Biblie,
cæ Evanghelia a fost întotdeauna aceeaøi; rânduielile pentru împlinirea cerinﬂelor ei, aceleaøi; øi oficianﬂii care sæ oficieze, aceiaøi;
øi semnele øi roadele rezultate din promisiuni, aceleaøi; de aceea,
pentru cæ Noe a fost propovæduitorul neprihænirii, el trebuie sæ fi
fost botezat øi rânduit la preoﬂie prin aøezarea mâinilor etc. Pentru
cæ niciun om nu-øi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacæ este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron [vezi Evrei 5:4] …
Se va vedea øi accepta cæ, dacæ a fost pæcat printre oameni, pocæinﬂa a fost la fel de necesaræ într-o perioadæ sau epocæ a lumii
ca øi într-o alta – øi cæ niciun om nu poate pune o altæ temelie
decât cea care a fost pusæ øi care este Isus Hristos. Atunci, dacæ
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Abel a fost un om neprihænit, el trebuie sæ fi devenit astfel prin
ﬂinerea poruncilor; dacæ Enoh a fost suficient de neprihænit pentru a intra în prezenﬂa lui Dumnezeu øi a pæøi alæturi de El, el
trebuie sæ fi devenit astfel prin ﬂinerea poruncilor Sale øi tot aøa
fiecare persoanæ neprihænitæ, fie cæ a fost Noe, propovæduitorul
neprihænirii; Avraam, tatæl credincioøilor; Iacov, cel ce luptæ cu
Dumnezeu; Moise, omul care a scris despre Hristos øi a adus la
luminæ legea prin poruncæ, ca un învæﬂætor care duce oamenii la
Hristos; sau fie cæ a fost Isus Hristos Însuøi, care nu avea nevoie
de pocæinﬂæ, pentru cæ nu fæcuse niciun pæcat; potrivit declaraﬂiei solemne fæcute lui Ioan – Lasæ-Mæ sæ fiu botezat: pentru cæ
niciun om nu poate intra în împæræﬂie færæ sæ se supunæ acestei
rânduieli: cæci aøa se cade, sæ împlinim toatæ dreptatea [vezi
Traducerea lui Joseph Smith, Matei 3:43]. Cu siguranﬂæ, atunci,
dacæ a fost nevoie ca Ioan øi Isus Hristos, Salvatorul, sæ împlineascæ toatæ dreptatea pentru a fi botezaﬂi – tot atât de sigur,
atunci, va fi nevoie ca fiecare persoanæ care cautæ împæræﬂia cerului sæ meargæ øi sæ facæ la fel; pentru cæ El este uøa øi cine sare
pe altæ parte, acela este un hoﬂ øi un tâlhar! [vezi Ioan 10:1–2].
„În vremurile de la începutul lumii, înainte ca Salvatorul sæ vinæ
în trup, «sfinﬂii» erau botezaﬂi în numele lui Isus Hristos care avea
sæ vinæ, pentru cæ nu a existat vreodatæ un alt nume prin care
oamenii sæ poatæ fi salvaﬂi; øi, dupæ ce El a venit în trup øi a fost
ræstignit, atunci sfinﬂii au fost botezaﬂi în numele lui Isus Hristos,
care a fost ræstignit, a înviat din morﬂi øi s-a înælﬂat la cer, pentru ca
ei sæ poatæ fi înmormântaﬂi prin botez ca øi El øi sæ fie înælﬂaﬂi în
slavæ ca øi El, pentru cæ, aøa cum a fost un singur Domn, o singuræ
credinﬂæ, un botez øi un Dumnezeu øi Tatæ al nostru, al tuturor [vezi
Efeseni 4:5–6], tot aøa a fost o singuræ uøæ cætre locaøurile bucuriei
cereøti.”7
Copiii care mor înainte de a ajunge la vârsta
responsabilitæﬂii nu au nevoie sæ fie botezaﬂi;
ei sunt mântuiﬂi prin ispæøirea lui Isus Hristos.
„Botezul este pentru iertarea pæcatelor. Copiii nu au pæcate.
Isus i-a binecuvântat øi a spus: «Faceﬂi ce M-aﬂi væzut pe Mine cæ
fac». Pruncii sunt vii în Hristos, iar cei care sunt mai mari sunt
prin credinﬂæ øi pocæinﬂæ.”8
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Doctrina botezærii pruncilor sau stropirii lor cu apæ, ori ei vor
suferi în iad, este o doctrinæ neadeværatæ, nesusﬂinutæ de sfintele
scripturi øi nepotrivitæ caracterului lui Dumnezeu. Toﬂi copiii sunt
mântuiﬂi prin sângele lui Isus Hristos øi, în momentul în care
pruncii pæræsesc aceastæ lume, ei sunt luaﬂi la sânul lui Avraam.”9
Profetul Joseph Smith a descris urmætoarele ca parte a unei
viziuni pe care a primit-o în ziua de 21 ianuarie 1836, consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 137:1, 10: „Cerurile
s-au deschis pentru noi øi eu am væzut împæræﬂia celestialæ a lui
Dumnezeu øi slava ei… Øi, de asemenea, am væzut cæ toﬂi copiii
care mor înainte de a ajunge la vârsta responsabilitæﬂii sunt salvaﬂi
în împæræﬂia celestialæ a cerului”10.
Dupæ botezul cu apæ, noi primim Duhul Sfânt
prin aøezarea mâinilor.
„Evanghelia cere botezul prin scufundare pentru iertarea pæcatelor, care este sensul cuvântului în limba originalæ – øi anume,
a înmormânta sau scufunda... Eu cred, de asemenea, în darul
Duhului Sfânt conferit prin aøezarea mâinilor [aøa cum a fost arætat] de predica lui Petru din ziua Cincizecimii, Faptele apostolilor 2:38. Botezarea unui om ar avea acelaøi efect ca botezarea
unui sac de nisip dacæ botezul nu s-ar face pentru iertarea pæcatelor øi dobândirea Duhului Sfânt. Botezul cu apæ este numai jumætate din botez øi nu este bun de nimic færæ cealaltæ jumætate –
adicæ botezul prin Duhul Sfânt. Salvatorul a spus: «Dacæ nu se
naøte cineva din apæ øi din Duh, nu poate sæ intre în Împæræﬂia
lui Dumnezeu» [Ioan 3:5].”11
Daniel Tyler øi-a amintit o cuvântare a profetului rostitæ în
Springfield, Pennsylvania, în anul 1833: „În timpul scurtei sale
øederi, el a predicat în casa tatælui meu, o umilæ casæ de bârne.
El a citit capitolul 3 din Ioan… Explicând versetul al cincilea, el
a spus: a «se naøte din apæ øi din Duh» înseamnæ a fi scufundat
în apæ pentru iertarea pæcatelor øi primirea darului Duhului
Sfânt dupæ aceea. Acesta a fost conferit prin aøezarea mâinilor de
cætre cineva având autoritatea datæ lui de Dumnezeu”12.
„Naøterea din nou vine prin Spiritul lui Dumnezeu prin
rânduieli.”13
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Duhul Sfânt este „conferit prin aøezarea mâinilor de cætre
cineva având autoritatea datæ lui de Dumnezeu”.

„Botezul este o rânduialæ sfântæ pregætitoare pentru primirea Duhului Sfânt; este canalul øi cheia prin care va fi administrat Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt prin aøezarea mâinilor
nu poate fi primit prin niciun alt principiu în afara principiului neprihænirii.”14
„Ce s-ar întâmpla dacæ noi am încerca sæ obﬂinem darul Duhului
Sfânt prin alte mijloace decât semnele sau calea pe care Dumnezeu
le-a indicat – l-am obﬂine? Cu siguranﬂæ, nu; toate celelalte mijloace
ar da greø. Domnul spune faceﬂi aøa øi aøa øi Eu væ voi binecuvânta.
Existæ anumite cuvinte øi semne cheie, care ﬂin de preoﬂie,
care trebuie sæ fie respectate pentru a obﬂine binecuvântarea.
Semnul [propovæduit] de Petru a fost pocæinﬂa øi botezul pentru
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iertarea pæcatelor, cu promisiunea darului Duhului Sfânt; øi în
niciun alt fel nu este obﬂinut darul Duhului Sfânt [vezi Faptele
apostolilor 2:38].
Existæ o diferenﬂæ între Duhul Sfânt øi darul Duhului Sfânt.
Cornelius a primit Duhul Sfânt înainte de a fi botezat, acesta
fiind puterea de convingere a lui Dumnezeu despre adeværul
Evangheliei care a coborât asupra lui, dar el n-a putut primi darul Duhului Sfânt decât dupæ ce a fost botezat. Dacæ n-ar fi luat
asupra lui acest semn sau rânduialæ, Duhul Sfânt care l-a convins
despre adeværul lui Dumnezeu l-ar fi pæræsit [vezi Faptele apostolilor 10:1–48]. Pânæ când el nu s-a supus acestor rânduieli øi
nu a primit darul Duhului Sfânt, prin aøezarea mâinilor, potrivit
ordinului lui Dumnezeu, el nu a putut sæ vindece bolnavi øi nici
sæ porunceascæ unui duh ræu sæ iasæ dintr-un om, care l-a ascultat; pentru cæ duhul i-ar fi putut spune cum le-a spus fiilor lui
Sceva: «Pe Isus Îl cunosc øi pe Pavel îl øtiu; dar voi, cine sunteﬂi?»
[vezi Faptele apostolilor 19:13–15].”15
În luna decembrie 1839, în timp ce se aflau la Washington D.C.
pentru a cæuta sæ obﬂinæ îndreptarea relelor fæcute sfinﬂilor din
Missouri, Joseph Smith øi Elias Higbee i-au scris urmætoarele lui
Hyrum Smith: „În întrevederea noastræ cu preøedintele [Statelor
Unite], el ne-a întrebat prin ce se deosebeøte religia noastræ de celelalte religii care existau. Fratele Joseph a spus cæ se deosebeøte
prin modul de a boteza øi prin darul Duhului Sfânt conferit prin
aøezarea mâinilor. Noi am considerat cæ toate celelalte aspecte
erau cuprinse în darul Duhului Sfânt.”16
Darul Duhului Sfânt aduce pace, bucurie, îndrumare
divinæ øi alte daruri în vieﬂile noastre.
„Noi avem credinﬂa cæ ne bucuræm în prezent de darul Duhului
Sfânt în aceeaøi mæsuræ în care s-au bucurat de el oamenii în vremea apostolilor; noi credem cæ el [darul Duhului Sfânt] este necesar pentru a crea øi organiza preoﬂia, cæ niciun om nu poate fi
chemat pentru a ocupa un oficiu în slujire færæ el; noi credem, de
asemenea, în profeﬂie, în vorbirea limbilor, în viziuni øi în revelaﬂii, în daruri øi în vindecæri; øi cæ nu ne putem bucura de aceste
lucruri færæ darul Duhului Sfânt. Noi avem credinﬂa cæ oamenii
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sfinﬂi din vechime au vorbit aøa cum au fost îndemnaﬂi de Duhul
Sfânt øi cæ oamenii sfinﬂi din aceste zile vorbesc potrivit aceluiaøi
principiu; noi credem cæ el este un mângâietor øi martor, cæ el ne
aduce în memorie lucruri din trecut, ne conduce spre tot adeværul øi ne aratæ lucruri care vor veni; noi credem cæ «nimeni nu
poate zice: Isus este Hristosul, decât prin Duhul Sfânt» [vezi
1 Corinteni 12:3]. Noi credem în el [acest dar al Duhului Sfânt],
în toatæ deplinætatea sa øi în toatæ puterea, mæreﬂia øi gloria sa.”17
În luna februarie 1847, la aproape trei ani dupæ ce a fost
martirizat, profetul Joseph Smith i s-a arætat preøedintelui
Brigham Young øi i-a læsat urmætorul mesaj: „Spune oamenilor
sæ fie umili øi credincioøi øi sæ fie siguri cæ pæstreazæ Spiritul
Domnului, care îi va conduce drept. Fiﬂi atenﬂi øi nu îndepærtaﬂi
glasul liniøtit øi slab; el væ va învæﬂa ce sæ faceﬂi øi unde sæ mergeﬂi; va produce roadele împæræﬂiei. Spune fraﬂilor sæ ﬂinæ inimile
lor deschise pentru a se læsa convinse, astfel ca, atunci când
Duhul Sfânt vine la ei, inimile lor sæ fie pregætite pentru a-L
primi. Ei pot deosebi Spiritul Domnului de toate celelalte spirite.
El va øopti pace øi bucurie sufletelor lor; el va lua ræutatea, ura,
cearta øi toate relele din inimile lor; øi întreaga lor dorinﬂæ va fi
de a face bine, de a scoate la ivealæ neprihænirea øi de a clædi împæræﬂia lui Dumnezeu. Spune fraﬂilor cæ, dacæ vor urma Spiritul
Domnului, ei vor merge pe calea dreaptæ.”18

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 93–95, în care profetul Joseph Smith a
exprimat sentimentele pe care le-a avut când el øi Oliver
Cowdery au fost botezaﬂi øi când tatæl sæu a fost botezat. Ce
amintire aveﬂi despre botezul dumneavoastræ sau despre botezurile membrilor familiei øi prietenilor dumneavoastræ?
Gândiﬂi-væ sæ consemnaﬂi aceste amintiri în jurnalul dumneavoastræ sau în istoria familiei.
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• Declaraﬂiile de la paginile 96–100 sunt luate din mesaje pe
care Joseph Smith le-a trimis oamenilor care fuseseræ deja botezaﬂi. De ce credeﬂi cæ membrii botezaﬂi ai Bisericii aveau nevoie sæ li se aminteascæ aceste adeværuri? Ce lucruri noi aﬂi
înﬂeles în timp ce aﬂi studiat aceste învæﬂæturi?
• Ce i-aﬂi putea spune unui prieten care crede cæ botezul nu
este necesar? Ce i-aﬂi putea spune unui prieten care crede cæ
pruncii trebuie sæ fie botezaﬂi? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi
paginile 97–100.)
• Citiﬂi în întregime secﬂiunea de la pagina 100. De ce este botezul „bun de nimic” færæ darul Duhului Sfânt? Joseph Smith a
spus: „Existæ o diferenﬂæ între Duhul Sfânt øi darul Duhului
Sfânt” (pagina 102). Din experienﬂa dumneavoastræ, care sunt
câteva dintre binecuvântærile pe care le putem avea în viaﬂæ
când avem darul Duhului Sfânt?
• Recapitulaﬂi al doilea paragraf de la pagina 102. De ce metoda
de a boteza diferenﬂiazæ Biserica restauratæ de celelalte biserici? De ce reprezintæ darul Duhului Sfânt o diferenﬂæ
importantæ? De ce sunt „toate celelalte aspecte… cuprinse în
darul Duhului Sfânt”?
• Studiaﬂi ultimul paragraf din capitol (pagina 103). Gândiﬂi-væ
cum puteﬂi træi pentru a fi demni sæ primiﬂi øi sæ recunoaøteﬂi
îndemnurile Duhului Sfânt.
Scripturi suplimentare: Ioan 15:26; Romani 6:3–6; 2 Nefi 31:13;
3 Nefi 11:18–41; Moroni 8:1–23
Note
1. History of the Church, 1:44; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 19, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:51; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 23, Arhivele Bisericii.
3. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscript, book 9, p. 12,
Arhivele Bisericii.
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4. History of the Church, 6:316; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
øi William Clayton.
5. History of the Church, 4:554–555; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
în ziua de 20 martie 1842, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
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6. „Baptism”, un editorial publicat în
Times and Seasons,1 septembrie
1842, p. 903–905; punctuaﬂia modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ; caracterele italice au fost
øterse; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
7. „Baptism”, un editorial publicat în
Times and Seasons,1 septembrie
1842, p. 903–905; punctuaﬂia modernizatæ; caracterele italice au fost
øterse; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
8. History of the Church, 5:499; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 9 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
9. History of the Church, 4:554; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 20 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
10. Doctrinæ øi legæminte 137:1, 10; viziune datæ lui Joseph Smith în ziua de
21 ianuarie 1836, în Templul Kirtland,
Ohio.
11. History of the Church,5:499; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la data de 9 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Willard Richards; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.

12. Daniel Tyler, „Recollections of the
Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 1 februarie 1892, p.
93–94; scriere øi punctuaﬂie modernizate; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ.
13. History of the Church, 3:392; dintrun discurs rostit de Joseph Smith în
preajma lunii iulie a anului 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
14. History of the Church, 3:379; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 27 iunie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
15. History of the Church, 4:555; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 20 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
16. History of the Church, 4:42; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith øi Elias
Higbee adresatæ lui Hyrum Smith øi
altor conducætori ai Bisericii, 5 decembrie 1839, Washington, D.C.; în
acea perioadæ, preøedintele Statelor
Unite era Martin Van Buren.
17. History of the Church, 5:27; primul
øi al treilea rând de cuvinte în paranteze în original; din „Gift of the Holy
Ghost”, un editorial publicat în Times
and Seasons, 15 iunie 1842, p. 823;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
18. Citat de Brigham Young, în Brigham
Young, Office Files, Brigham Young,
Vision, 17 februarie 1847, Arhivele
Bisericii.
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Apostolii din vechime Petru, Iacov øi Ioan au conferit Preoﬂia lui Melhisedec lui
Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery. „Cheile [preoﬂiei]”, a declarat profetul,
„trebuie sæ fie aduse din cer de fiecare datæ când este trimisæ Evanghelia”.
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Preoﬂia nepieritoare
„Preoﬂia lui Melhisedec… este canalul prin care sunt
revelate din cer toatæ cunoaøterea, doctrina,
planul salværii øi toate lucrurile importante.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

upæ ce au primit Preoﬂia aaronicæ øi rânduiala botezului,
Joseph Smith si Oliver Cowdery au træit binecuvântæri pe care
nu le cunoscuseræ niciodatæ înainte. Profetul a consemnat:
„Minﬂile noastre fiind acum luminate, am început sæ înﬂelegem
scripturile, iar adeværata semnificaﬂie øi intenﬂie a celor mai
misterioase pasaje ne erau dezvæluite într-un fel la care niciodatæ nu am putut ajunge înainte øi nici nu ne-am mai gândit
niciodatæ” (Joseph Smith – Istorie 1:74). Cu aceastæ introspectivæ suplimentaræ, ei au continuat munca lor de traducere a
Cærﬂii lui Mormon. Dar profetul nu primise încæ o binecuvântare importantæ – una care era necesaræ înainte ca el sæ poatæ
organiza Biserica, sæ poatæ stabili oficiile øi cvorumurile preoﬂiei øi sæ poatæ conferi darul Duhului Sfânt. El trebuia sæ primeascæ Preoﬂia lui Melhisedec.
Aøa cum promisese Ioan Botezætorul, aceastæ binecuvântare
le-a fost datæ lui Joseph øi Oliver la scurt timp dupæ ce au primit Preoﬂia aaronicæ. Apostolii din vechime, Petru, Iacov øi
Ioan li s-au arætat într-un loc izolat din apropierea râului
Susquehanna øi le-au conferit Preoﬂia lui Melhisedec. Mai târziu, Joseph a declarat cæ a auzit „glasul lui Petru, Iacov øi Ioan
în pustiu, între Harmony, ﬂinutul Susquehanna, øi Colesville,
ﬂinutul Broome, pe râul Susquehanna, declarând cæ ei posedæ
cheile împæræﬂiei øi ale dispensaﬂiei plenitudinii timpurilor!”
(D&L 128:20).
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În anii care au urmat, Joseph Smith a fost vizitat de cætre mulﬂi
alﬂi deﬂinætori ai preoﬂiei din timpurile strævechi. Aceøti mesageri
de la Dumnezeu au venit sæ restaureze cheile preoﬂiei necesare
pentru ca binecuvântærile Evangheliei, în plenitudinea lor, sæ fie
puse la dispoziﬂia copiilor lui Dumnezeu. Ei au venit, de asemenea, sæ-l înveﬂe pe profetul care avea sæ fie conducætorul dispensaﬂiei plenitudinii timpurilor.
Preøedintele John Taylor, al treilea preøedinte al Bisericii, a explicat: „Moise, Ilie, Elias øi multe alte personaje de seamæ menﬂionate în scripturi, care acﬂionaseræ în diverse dispensaﬂii, au
venit øi i-au conferit lui Joseph diferitele chei, puteri, drepturi,
privilegii øi [libertæﬂi] de care ei se bucuraseræ în timpurile lor…
Oricare au fost cunoøtinﬂele, informaﬂiile, preoﬂia, puterile, revelaﬂiile conferite acestor bærbaﬂi în diferitele epoci, ele au fost restaurate din nou pe pæmânt prin slujirea øi prin intermediul
acelora care au deﬂinut preoﬂia sfântæ a lui Dumnezeu în diferitele dispensaﬂii în care au træit”1.
Preøedintele Taylor a declarat, de asemenea: „Dacæ ar fi sæ-l întrebaﬂi pe Joseph cum aræta Adam, el v-ar spune pe loc; v-ar
spune despre înælﬂime, înfæﬂiøare øi totul despre el. L-aﬂi fi putut
întreba ce fel de oameni erau Petru, Iacov øi Ioan øi el v-ar fi putut spune. De ce? Pentru cæ el i-a væzut”2.
În luna septembrie 1842, profetul a scris o scrisoare Bisericii,
exprimându-øi bucuria în timp ce medita la cunoaøterea øi cheile
preoﬂiei restaurate acum pe pæmânt: „Øi din nou, ce auzim noi?
Veøti bune din Cumora! Moroni, un înger din cer, declarând împlinirile profeﬂilor: cartea care trebuia revelatæ … Øi glasul lui
Mihail, arhanghelul; glasul lui Gabriel øi al lui Rafael øi al diferiﬂilor îngeri de la Mihail sau Adam pânæ în prezent, toﬂi declarând
dispensaﬂiile lor, drepturile lor, cheile lor, onorurile lor, mæreﬂiile øi slava lor øi puterea preoﬂiei lor; dând rând dupæ rând,
precept dupæ precept; puﬂin aici, puﬂin acolo; dându-ne consolare, arætându-ne ceea ce va veni, confirmând speranﬂele noastre!” (D&L 128:20–21).
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Preoﬂia este nepieritoare øi a fost deﬂinutæ
de profeﬂi în fiecare dispensaﬂie.
„A existat un lanﬂ al autoritæﬂii øi puterii de la Adam pânæ în
prezent”3.
„Preoﬂia a fost datæ mai întâi lui Adam; el a fost rânduit în oficiul Primei Preøedinﬂii øi a deﬂinut cheile ei din generaﬂie în generaﬂie. El a obﬂinut-o în Creaﬂie, înainte ca lumea sæ fie formatæ,
ca în Genesa 1:26, 27, 28. Lui i s-a dat în stæpânire fiecare fæpturæ
vie. El este Mihail, arhanghelul, despre care se vorbeøte în scripturi. Apoi, lui Noe care este Gavril; el se aflæ alæturi de Adam în
ceea ce priveøte autoritatea în preoﬂie; el a fost chemat de
Dumnezeu în acest oficiu øi a fost tatæl tuturor fiinﬂelor din zilele
sale øi lui i s-a dat stæpânirea. Aceøti bærbaﬂi au deﬂinut chei, întâi
pe pæmânt øi, apoi, în cer.
Preoﬂia este un principiu nepieritor øi a existat cu Dumnezeu
din eternitate øi va exista în eternitate, færæ început al zilelor øi
færæ sfârøit al anilor [vezi Traducerea lui Joseph Smith, Evrei 7:3].
Cheile trebuie aduse din cer ori de câte ori este trimisæ
Evanghelia. Când ele sunt revelate din cer, aceasta se face prin
autoritatea lui Adam.
Daniel, în capitolul øapte, vorbeøte despre Îmbætrânitul de
zile; el vrea sæ spunæ cel mai bætrân om, tatæl nostru Adam,
Mihail; el îi va chema pe toﬂi copiii sæi împreunæ øi va ﬂine un
consiliu cu ei pentru a-i pregæti pentru venirea Fiului Omului
[vezi Daniel 7:9–14]. El (Adam) este tatæl familiei umane øi prezideazæ asupra spiritelor tuturor oamenilor øi toﬂi care au avut
cheile trebuie sæ stea în faﬂa lui în acest mare consiliu... Fiul
Omului stæ înaintea lui øi i se dæ slavæ øi stæpânire. Adam îi încredinﬂeazæ slujirea sa lui Hristos, aceea care i-a fost încredinﬂatæ
lui, de a deﬂine cheile universului, dar îøi pæstreazæ poziﬂia de
conducætor al familiei umane...
Tatæl a chemat toate spiritele înaintea Sa la crearea omului øi
le-a organizat. El (Adam) este conducætorul øi i s-a spus sæ se înmulﬂeascæ. Cheile i-au fost date întâi lui øi el le-a dat altora. El va
trebui sæ ræspundæ de slujirea lui øi ei sæ ræspundæ în faﬂa lui.
109

CAPITOLUL 8

Preoﬂia este nepieritoare. Salvatorul, Moise øi Elias [Ilie] le-au
dat cheile lui Petru, Iacov øi Ioan pe munte, când ei au fost
schimbaﬂi la faﬂæ înaintea Sa. Preoﬂia este nepieritoare – færæ început al zilelor øi færæ sfârøit al anilor; færæ tatæ, færæ mamæ etc.
Dacæ rânduielile nu se schimbæ, preoﬂia nu se schimbæ. Oriunde
sunt administrate rânduielile Evangheliei, acolo existæ preoﬂia.
Cum am ajuns noi la preoﬂie în ultimele zile? Ea a mers în jos,
în jos, în succesiunea obiønuitæ. Petru, Iacov øi Ioan au primit-o
øi ei au dat-o altora. Hristos este Marele Înalt Preot; Adam, urmætorul. Pavel vorbeøte despre faptul cæ Biserica reuneøte companii nenumærate de îngeri – pe Dumnezeu, Judecætorul tuturor
– spiritele oamenilor neprihæniﬂi fæcuﬂi desævârøiﬂi; pe Isus,
Mijlocitorul legæmântului celui nou [vezi Evrei 12:22–24].”4
Profeﬂii care au deﬂinut cheile preoﬂiei în timpurile strævechi
au participat la împlinirea lucrærii ultimei dispensaﬂii.
„L-am væzut pe Adam în valea Adam-ondi-Ahman. El i-a chemat
la un loc pe copiii sæi øi i-a binecuvântat cu o binecuvântare patriarhalæ. Domnul a apærut în mijlocul lor øi el (Adam) i-a binecuvântat pe toﬂi øi a prezis ce avea sæ se întâmple celor din cea
din urmæ generaﬂie.
Acesta este motivul pentru care Adam øi-a binecuvântat posteritatea; el a dorit sæ o aducæ în prezenﬂa lui Dumnezeu. Ea cæuta
o cetate etc. [«al cærei meøter øi ziditor este Dumnezeu» – Evrei
11:10]. Moise a cæutat sæ-i aducæ pe copiii lui Israel în prezenﬂa lui
Dumnezeu, prin puterea preoﬂiei, dar el nu a putut. În primele
ere ale lumii, ei au încercat sæ facæ acelaøi lucru; øi au fost ridicaﬂi
mai mulﬂi bærbaﬂi cu titlul de Elias care au încercat sæ restaureze
chiar aceste glorii, dar nu le-au obﬂinut; dar ei au profeﬂit despre
ziua în care aceastæ glorie avea sæ fie revelatæ. Pavel a vorbit despre dispensaﬂia plenitudinii timpurilor, când Dumnezeu avea sæ
adune împreunæ toate lucrurile într-unul etc. [vezi Efeseni 1:10];
øi acei oameni cærora le-au fost date aceste chei vor trebui sæ fie
acolo; øi færæ noi, ei nu pot ajunge la desævârøire.
Aceøti oameni sunt în cer, dar copiii lor sunt pe pæmânt.
Inimile lor ne duc dorul. Dumnezeu trimite jos oameni din acest
motiv. «Fiul omului va trimite pe îngerii Sæi øi ei vor smulge din
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„L-am væzut pe Adam în valea Adam-ondi-Ahman. El i-a chemat la un loc pe copiii sæi
øi i-a binecuvântat cu o binecuvântare patriarhalæ. Domnul a apærut în mijlocul lor.”

Împæræﬂia Lui toate lucrurile care sunt pricinæ de pæcætuire øi pe
cei ce sævârøesc færædelegea» [Matei 13:41]. Toate aceste personaje cu autoritate vor coborî øi se vor uni cu noi în împlinirea
acestei lucræri.
Împæræﬂia Cerului este ca o sæmânﬂæ de muøtar. Sæmânﬂa de
muøtar este micæ, dar din ea creøte un copac mare øi pæsærile cerului îøi fac cuiburi în ramurile lui. [vezi Marcu 4:30–32]. Pæsærile
sunt îngerii. Deci îngerii coboaræ, se unesc pentru a-øi aduna copiii øi îi adunæ. Noi nu putem deveni desævârøiﬂi færæ ei, nici ei
færæ noi; când aceste lucruri vor fi realizate, Fiul Omului va coborî, Îmbætrânitul de zile va øedea jos; noi ne-am putea apropia
de zecile de mii de îngeri, ne-am uni cu ei øi am primi instrucﬂiuni de la ei”5.
Rânduielile preoﬂiei au fost stabilite de la început
øi trebuie ﬂinute în felul arætat de Dumnezeu.
„Adam… a fost primul om, despre care se vorbeøte în Daniel
ca fiind «Îmbætrânitul de zile» [Daniel 7:9] sau, cu alte cuvinte,
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primul øi cel mai vârstnic dintre toﬂi, mæreﬂul, marele stræmoø,
despre care se spune în alt loc cæ este Mihail, pentru cæ el a fost
primul øi tatæl tuturor, nu numai al urmaøilor, ci øi primul care a
deﬂinut binecuvântærile spirituale, cæruia i s-a fæcut cunoscut planul rânduielilor pentru salvarea posteritæﬂii sale pânæ la sfârøit øi
cæruia Hristos i S-a arætat întâi øi prin care Hristos S-a arætat din
cer øi va continua sæ se arate de aici înainte. Adam deﬂine cheile
dispensaﬂiei împlinirii vremilor; adicæ dispensaﬂia tuturor vremilor a fost øi va fi dezvæluitæ prin el de la începuturi pânæ la
Hristos øi de la Hristos pânæ la sfârøitul tuturor dispensaﬂiilor
care vor fi arætate …
[Dumnezeu] a stabilit ca rânduielile sæ fie aceleaøi veønic øi întotdeauna øi a stabilit ca Adam sæ vegheze asupra lor, pentru a le
dezvælui din cer omului sau a trimite îngeri sæ le dezvæluie. «Nu
sunt oare toﬂi duhuri slujitoare trimise sæ îndeplineascæ o slujbæ
pentru cei ce vor moøteni mântuirea?» [Evrei 1:14].
Aceøti îngeri sunt sub îndrumarea lui Mihail sau Adam, care acﬂioneazæ sub îndrumarea Domnului. Din citatul de mai sus, aflæm
cæ Pavel a înﬂeles perfect scopurile lui Dumnezeu cu privire la
prezenﬂa Sa în viaﬂa omului øi ordinea glorioasæ øi perfectæ pe
care El a întemeiat-o prin El Însuøi, prin care El a trimis putere,
revelaﬂii øi slavæ.
Dumnezeu nu va accepta ceea ce El nu a chemat, rânduit øi
ales. La început, Dumnezeu l-a chemat pe Adam cu propriul Sæu
glas. «Øi Domnul Dumnezeu a chemat pe om øi i-a zis: ‘Unde
eøti?’ El a ræspuns: ‘ﬁi-am auzit glasul în grædinæ; øi mi-a fost fricæ
pentru cæ eram gol, øi m-am ascuns’» [Genesa 3:9–10]. Adam a
primit porunci øi instrucﬂiuni de la Dumnezeu: aceasta a fost ordinea de la început.
Cæ el a primit revelaﬂii, porunci øi rânduieli, de la început, este
sigur; altfel, cum sæ fi început ei sæ aducæ jertfe lui Dumnezeu
într-un mod acceptabil? Øi, dacæ ei au adus jertfe, ei trebuie sæ fi
avut autoritatea prin rânduire. Noi citim în Genesa [4:4] cæ Abel
a adus o jertfæ din oile întâi næscute ale turmei øi din græsimea
lor øi Domnul a privit cu plæcere spre Abel øi spre jertfa lui …
Aceasta este deci natura preoﬂiei; fiecare om sæ deﬂinæ preøedinﬂia dispensaﬂiei sale øi un om sæ deﬂinæ Preøedinﬂia lor,
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a tuturor, chiar Adam; øi Adam sæ primeascæ preøedinﬂia sa øi
autoritate de la Domnul, dar nu poate primi în deplinætate
pânæ când Hristos nu va prezenta Tatælui Împæræﬂia, ceea ce se
va întâmpla la sfârøitul ultimei dispensaﬂii.
Puterea, slava øi binecuvântærile preoﬂiei puteau continua cu
aceia care au primit rânduirea numai dacæ neprihænirea lor continua; deoarece Cain a fost, de asemenea, autorizat sæ aducæ
jertfæ, dar, pentru cæ nu a oferit-o în neprihænire, a fost blestemat. Aceasta înseamnæ deci cæ rânduielile trebuie ﬂinute chiar în
felul în care Dumnezeu a arætat; altfel, preoﬂia lor se va dovedi a
fi blestem în loc de binecuvântare”6.
Preoﬂia lui Melhisedec este canalul prin care Dumnezeu
se dezvæluie pe Sine øi scopurile Sale.
„Sunt douæ preoﬂii despre care se vorbeøte în scripturi, adicæ
cea a lui Melhisedec øi cea aaronicæ sau leviticæ. Deøi sunt douæ
preoﬂii, totuøi Preoﬂia lui Melhisedec include Preoﬂia aaronicæ
sau leviticæ øi este marele conducætor øi deﬂine cea mai înaltæ autoritate care aparﬂine preoﬂiei øi cheile Împæræﬂiei lui Dumnezeu
în toate epocile lumii, pânæ la cei din urmæ urmaøi de pe pæmânt
øi este canalul prin care sunt revelate din cer toatæ cunoaøterea,
doctrina, planul salværii øi toate lucrurile importante.
Ea a fost instituitæ înainte de «întemeierea acestui pæmânt sau
înainte ca stelele dimineﬂii sæ izbucneascæ în cântæri de bucurie
øi ca toﬂi fiii lui Dumnezeu sæ scoatæ strigæte de bucurie» [vezi Iov
38:4–7] øi este cea mai înaltæ øi mai sfântæ preoﬂie øi este dupæ
ordinul Fiului lui Dumnezeu øi toate celelalte preoﬂii sunt numai
pærﬂi, ramificaﬂii, puteri øi binecuvântæri aparﬂinând ei øi sunt deﬂinute, controlate øi conduse de ea. Este canalul prin care
Atotputernicul a început sæ dezvæluie slava Sa la începutul creærii acestui pæmânt øi prin care El a continuat sæ Se dezvæluie pe
Sine copiilor oamenilor pânæ în timpul prezent øi prin care El va
face cunoscute scopurile Sale pânæ la sfârøitul timpului”7.
A deﬂine puterea Preoﬂiei lui Melhisedec înseamnæ a avea puterea «vieﬂii nepieritoare»; pentru cæ legæmântul nepieritor nu
poate fi încælcat … Care a fost puterea lui Melhisedec? Nu a fost
Preoﬂia lui Aaron cea care administreazæ rânduielile temporale øi
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oferirea de jertfe. Cei care deﬂin plenitudinea Preoﬂiei lui
Melhisedec sunt împæraﬂi øi preoﬂi ai Dumnezeului Celui Mai
Înalt, deﬂinând cheile puterii øi binecuvântærilor. De fapt, acea
preoﬂie este o lege desævârøitæ a teocraﬂiei øi Îl reprezintæ pe
Dumnezeu pentru a da legi oamenilor, administrând viaﬂa nesfârøitæ fiilor øi fiicelor lui Adam …
«Færæ tatæ, færæ mamæ, færæ spiﬂæ de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârøit al vieﬂii – dar care a fost asemænat cu
Fiul lui Dumnezeu, – ræmâne preot în veac» [Evrei 7:3]. Preoﬂia
lui Melhisedec deﬂine dreptul de la Dumnezeul veønic øi nu,
prin obârøie, de la tatæ øi mamæ; øi acea preoﬂie este veønicæ precum Dumnezeu Însuøi, neavând nici început al zilelor, nici sfârøit al vieﬂii …
Preoﬂia leviticæ [aaronicæ], constând din preoﬂi care administreazæ rânduiala temporalæ, [este] fæcutæ færæ juræmânt; dar
Preoﬂia lui Melhisedec este fæcutæ prin juræmânt øi legæmânt”8.
„Înalta Preoﬂie a lui Melhisedec nu [este] alta decât Preoﬂia
Fiului lui Dumnezeu; … sunt anumite rânduieli care aparﬂin
acestei Preoﬂii, din care decurg anumite rezultate … Un mare privilegiu al Preoﬂiei este obﬂinerea revelaﬂiilor despre hotærârea øi
voinﬂa lui Dumnezeu. Este, de asemenea, privilegiul Preoﬂiei lui
Melhisedec sæ mustre, sæ certe øi sæ admonesteze, precum øi sæ
primeascæ revelaﬂii”9.
„Întreaga preoﬂie este a lui Melhisedec; dar existæ diferite pærﬂi
sau grade ale ei … Toﬂi profeﬂii au avut Preoﬂia lui Melhisedec”10.
„Îi sfætuiesc pe toﬂi sæ înainteze cætre desævârøire øi sæ cerceteze tot mai profund øi mai profund în misterele Dumnezeirii.
Un om nu poate face nimic pentru sine dacæ Dumnezeu nu-l îndrumæ pe calea dreaptæ; øi preoﬂia existæ în acest scop”11.
Un bærbat trebuie sæ fie autorizat de Dumnezeu øi rânduit
la preoﬂie pentru a putea administra rânduielile salværii.
Articolele de credinﬂæ 1:5: „Noi credem cæ un om trebuie sæ
fie chemat de Dumnezeu, prin profeﬂie øi prin aøezarea mâinilor
de cætre aceia care deﬂin autoritatea de a predica Evanghelia øi de
a administra rânduielile acesteia”12.
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„Noi credem cæ un om trebuie sæ fie chemat de Dumnezeu, prin profeﬂie øi prin
aøezarea mâinilor de cætre aceia care deﬂin autoritatea de a predica
Evanghelia øi de a administra rânduielile acesteia.”

„Noi credem cæ niciun om nu poate administra salvarea prin
Evanghelie sufletelor oamenilor, în numele lui Isus Hristos,
dacæ nu este autorizat de Dumnezeu, prin revelaﬂie sau rânduit
de cætre cineva pe care Dumnezeu l-a trimis prin revelaﬂie, aøa
cum este scris de Pavel, în Romani 10:14–15: «Dar cum vor
chema pe Acela în care n-au crezut? Øi cum vor crede în Acela,
despre care n-au auzit? Øi cum vor auzi despre El færæ propovæduitor? Øi cum vor propovædui, dacæ nu sunt trimiøi?». Øi, eu voi
întreba, cum pot fi ei trimiøi færæ revelaﬂie sau alt mijloc vizibil
de manifestare a lui Dumnezeu? Øi, din nou, Evrei 5:4: «Nimeni
nu-øi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacæ este chemat de
Dumnezeu, cum a fost Aaron» – Øi, aø întreba, cum a fost chemat Aaron altfel decât prin revelaﬂie?”13.
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„Îngerul i-a spus bunului bætrân Corneliu cæ el trebuia sæ trimitæ dupæ Petru pentru a afla cum sæ se salveze [vezi Faptele
apostolilor 10:21–22]: Petru putea sæ boteze, iar îngerii nu puteau, atât timp cât existau oficianﬂi dupæ lege, în trup, care deﬂineau cheile împæræﬂiei sau autoritatea preoﬂiei. Mai existæ o
dovadæ cu privire la acest lucru øi aceasta este cæ Isus Însuøi,
când i S-a arætat lui Pavel, pe drumul lui spre Damasc, nu l-a informat cum putea fi el salvat. El a dat în Bisericæ întâi apostoli øi,
apoi, profeﬂi, în vederea lucrærii de slujire, desævârøirea sfinﬂilor
etc. [vezi Efeseni 4:11–12]; øi pentru cæ regula grandioasæ a cerului era cæ niciodatæ nu se va face ceva pe pæmânt færæ ca El
sæ-Øi dezvæluie taina slujitorilor Sæi, profeﬂii, în acord cu Amos
3:7, tot aøa Pavel nu a putut afla atât de multe de la Domnul cu
privire la îndatorirea sa în salvarea omului cum a putut afla de la
unul dintre ambasadorii lui Hristos, chemat cu aceeaøi chemare
cereascæ a Domnului øi înzestrat cu aceeaøi putere din înalturi –
astfel încât orice legau ei pe pæmânt avea sæ fie legat în ceruri øi
orice aveau sæ dezlege pe pæmânt avea sæ fie dezlegat în ceruri
[vezi Matei 16:19]”14.
Este un mare privilegiu sæ îndeplinim cu credinﬂæ
øi sârguinﬂæ orice oficiu al preoﬂiei.
„Preoﬂia… poate fi ilustratæ folosindu-se trupul uman, care are
diferite mædulare care au oficii diferite de îndeplinit; toate sunt
necesare în locul în care sunt øi trupul nu este complet færæ unul
dintre mædulare … Dacæ un preot îøi înﬂelege îndatorirea, chemarea øi slujirea øi predicæ prin Duhul Sfânt, bucuria sa este mare, ca
øi cum ar fi unul din Preøedinﬂie; øi slujirile sale sunt necesare în
trup, aøa cum sunt toate acelea ale învæﬂætorilor øi diaconilor”15.
Eliza R. Snow a consemnat: „[Joseph Smith a dat] instrucﬂiuni cu privire la diferitele oficii øi necesitatea ca fiecare individ sæ acﬂioneze în sfera de responsabilitate repartizatæ lui øi sæ
îndeplineascæ diferitele oficii în care sunt numiﬂi. El a vorbit
despre înclinaﬂia multor oameni de a considera dezonorabile
oficiile mai mici din Bisericæ øi de a privi cu ochi geloøi la poziﬂiile altora care sunt chemaﬂi sæ prezideze asupra lor; cæ era
nebunia øi nechibzuinﬂa inimii omeneøti ca o persoanæ sæ as116
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pire la alte poziﬂii decât cele pe care Dumnezeu le-a indicat
pentru a fi ocupate de ei; cæ ar fi mai bine ca indivizii sæ-øi îndeplineascæ cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ respectivele lor chemæri …
Fiecare trebuie sæ aspire numai la a-øi îndeplini cu credinﬂæ øi
sârguinﬂæ propriul oficiu øi propria chemare”16.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi relatarea despre Petru, Iacov øi Ioan conferind Preoﬂia
lui Melhisedec lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery (pagina
107). Ce binecuvântæri aﬂi primit dumneavoastræ øi familia
dumneavoastræ pentru cæ Preoﬂia lui Melhisedec a fost restauratæ?
• În tot acest capitol, Joseph Smith mærturiseøte despre lanﬂul
autoritæﬂii preoﬂiei printr-o succesiune de profeﬂi. De ce credeﬂi
cæ a fost important ca el sæ predea aceastæ doctrinæ în zilele
sale? De ce este nevoie ca noi sæ înﬂelegem aceastæ doctrinæ
astæzi? Care este legætura dintre lanﬂul autoritæﬂii pe care îl descrie Joseph Smith øi linia autoritæﬂii preoﬂiei unui om?
• Pe mæsuræ ce citiﬂi acest capitol, observaﬂi folosirea, de cætre
profetul Joseph Smith, a cuvintelor nepieritor, veønic øi eternitate. Ce væ spun aceøti termeni despre natura øi importanﬂa
preoﬂiei?
• Joseph Smith ne-a învæﬂat cæ Dumnezeu „a stabilit ca rânduielile sæ fie aceleaøi veønic øi întotdeauna” øi cæ „rânduielile trebuie ﬂinute în chiar felul în care Dumnezeu a arætat” (paginile
112–113). Cum væ ajutæ aceste învæﬂæturi sæ înﬂelegeﬂi mai bine
rânduielile Evangheliei?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului Joseph Smith despre
Preoﬂia lui Melhisedec (paginile 113–114). Gândiﬂi-væ la cât
este de necesaræ Preoﬂia lui Melhisedec în toate aspectele
Evangheliei. Care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ în timp ce væ gândiﬂi la Preoﬂia lui Melhisedec în acest fel?
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• Recapitulaﬂi ultimele douæ paragrafe din capitol (paginile
116–117). Cum aﬂi observat cæ fiecare membru al Bisericii
joacæ un rol important în lucrarea Domnului? Care poate fi rezultatul dacæ noi „privim cu ochi geloøi” la cei care sunt chemaﬂi sæ slujeascæ în calitate de conducætori în Bisericæ?
Gândiﬂi-væ la ce aﬂi putea face dumneavoastræ pentru a væ îndeplini chemarea cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ.
Scripturi suplimentare: Alma 13:1–12; D&L 27:5–14; 84:33–44,
109–110; 107:6–20; 121:34–46
Note
1. John Taylor, Deseret News: SemiWeekly, 18 aprilie 1882, p. 1; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ.
2. John Taylor, Deseret News: SemiWeekly, 20 martie 1877, p. 1.
3. History of the Church, 4:425; din
procesul verbal al unei conferinﬂe a
Bisericii desfæøuratæ în ziua de 3 octombrie 1841, în Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons,15
octombrie 1841, p. 577.
4. History of the Church, 3:385–388;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în
preajma lunii iulie a anului 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
5. History of the Church, 3:388–389; primele cuvinte în paranteze din al doilea paragraf în original; punctuaﬂie
modernizatæ; dintr-un discurs rostit
de Joseph Smith în preajma lunii iulie
a anului 1839, în Commerce, Illinois;
consemnat de Willard Richards.
6. History of the Church, 4:207–209;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs pregætit de Joseph Smith øi citit la
o conferinﬂæ a Bisericii desfæøuratæ la
data de 5 octombrie 1840, în Nauvoo,
Illinois.
7. History of the Church, 4:207; ortografie øi punctuaﬂie modernizate; dintrun discurs pregætit de Joseph Smith øi
citit la o conferinﬂæ a Bisericii desfæøuratæ la data de 5 octombrie 1840, în
Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 5:554–555; redactare modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 27 august 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi
William Clayton; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
9. History of the Church, 2:477; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la data de 6
aprilie 1837, în Kirtland, Ohio; consemnat de Messenger and Advocate,
aprilie 1837, p. 487.
10. Citat de William Clayton, care consemna un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 5 ianuarie 1841, în
Nauvoo, Illinois; în L. John Nuttall,
„Extracts from William Clayton’s
Private Book”, p. 5, Journals of L. John
Nuttall, 1857–1904, colecﬂiile speciale
ale lui L. Tom Perry, Universitatea
Brigham Young, Provo, Utah; exemplar în Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
11. History of the Church, 6:363; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 12 mai 1844 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
12. Articolele de credinﬂæ 1:5.
13. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Isaac Galland, 22 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty, Missouri,
publicatæ în Times and Seasons, februarie 1840, p. 54; punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
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14. „Baptism”, un editorial publicat în
Times and Seasons, 1 septembrie
1842, p. 905; gramaticæ modernizatæ;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
15. History of the Church, 2:478; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintrun discurs rostit de Joseph Smith în
ziua de 6 aprilie 1837, în Kirtland,

Ohio; consemnat de Messenger and
Advocate, aprilie 1837, p. 487.
16. History of the Church, 4:603, 606; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
în ziua de 28 aprilie 1842, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Eliza R. Snow;
vezi, de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
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O parte dintr-o paginæ din manuscrisul original al Cærﬂii Mormon.
Cuvintele indicate fac parte din relatarea lui Lehi despre viziunea
pomului vieﬂii, aøa cum se gæseøte în 1 Nefi 8:11–23.
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Darurile Spiritului
„Dacæ væ veﬂi supune Evangheliei cu inimi oneste,
væ promit, în numele Domnului, cæ darurile, aøa cum
au fost promise de Salvatorul nostru, væ vor urma.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n pagina de titlu din Cartea lui Mormon ne este explicat modul în care aceastæ remarcabilæ carte de scripturi va fi pusæ la dispoziﬂia lumii. În timpurile strævechi, plæcile de aur au fost
„[scrise øi pecetluite øi ascunse pentru Domnul pentru a nu putea fi distruse]”. În zilele din urmæ, ele au [apærut] prin harul øi
puterea lui Dumnezeu” øi au fost interpretate „prin harul lui
Dumnezeu”. În împlinirea acestei profeﬂii, Dumnezeu l-a ales pe
Joseph Smith sæ traducæ aceastæ cronicæ sacræ. Evident, capacitatea lui Joseph de a traduce caracterele strævechi nu a fost obﬂinutæ prin educaﬂie: el avea numai cunoøtinﬂele pe care le
dobândise în cadrul øcolii primare: de a citi, scrie øi a face calcule
simple de aritmeticæ. Capacitatea sa de a traduce consemnæri
scrise cu secole în urmæ, într-o limbæ pe care nu o cunoøtea defel, a venit ca un dar de la Dumnezeu Însuøi.
Emma Smith, un scrib de la începutul muncii soﬂului ei, a depus mærturie despre acest dar divin: „Niciun om nu ar putea sæ
dicteze scrierea manuscrisului dacæ nu ar fi inspirat; pentru cæ,
atunci când [am fost] scribul lui, [Joseph] îmi dicta oræ dupæ oræ
øi, când reveneam, dupæ mese sau dupæ întreruperi, el obiønuia
sæ înceapæ imediat de unde ræmæsese, færæ a vedea manuscrisul
sau a i se citi vreo parte din el”1.

Domnul i-a dat profetului un ajutor temporal vital care i-a permis sæ înainteze în munca sa de traducere. Joseph Knight, tatæl, un
prieten al profetului, i-a dat lui Joseph bani øi hranæ în mai multe
rânduri. Într-un moment în care situaﬂia era disperatæ, fraﬂii Knight
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au mers la casa profetului pentru a le duce lui Joseph øi Oliver
„un butoi cu scrumbie øi foi liniate de scris”, precum øi „nouæ sau
zece baniﬂe de grâne øi cinci sau øase baniﬂe de barabule [cartofi]”. Fratele Knight a consemnat: „Joseph øi Oliver… s-au întors
acasæ øi m-au gæsit acolo cu proviziile øi s-au bucurat, pentru cæ
ræmæseseræ færæ”2.
În lunile aprilie øi mai ale anului 1829, munca de traducere
fæcutæ de profet în casa sa din Harmony, Pennsylvania, a fost tot
mai des întreruptæ de persecuﬂii. Oliver Cowdery a scris unui
prieten, David Whitmer, spunându-i despre munca sacræ øi rugându-l sæ permitæ ca munca sæ fie continuatæ în casa Whitmer
din Fayette, New York. La sfârøitul lunii mai øi începutul lunii
iunie 1829, profetul øi Oliver s-au deplasat, împreunæ cu David
Whitmer în cæruﬂa sa cu un cal, la ferma tatælui lui David, Peter
Whitmer, tatæl. În timpul lunii iunie, în camera de la etaj a casei Whitmer, traducerea a fost terminatæ prin harul øi puterea
lui Dumnezeu.
Oliver Cowdery a descris minunata experienﬂæ pe care a træit-o
slujind ca scrib al profetului: „Au fost zile de neuitat – faptul cæ
am stat ascultând sunetul unui glas vorbind prin inspiraﬂia cerului a trezit în inimæ recunoøtinﬂa cea mai produndæ! Zi dupæ zi,
continuam, færæ întrerupere, sæ scriu istoria sau cronica numitæ
«Cartea lui Mormon», aøa cum ieøeau cuvintele din gura lui,
în timp ce traducea cu Urimul øi Tumimul... ”3
În acest timp, Joseph Smith a învæﬂat cæ darul divin era cu el
numai când era demn sæ fie îndrumat de Spirit. David Whitmer
a povestit: „Într-o dimineaﬂæ, când [Joseph Smith] se pregætea sæ
reia traducerea s-a întâmplat ceva în casæ øi el s-a supærat din
acea cauzæ. Fusese ceva ce fæcuse Emma, soﬂia sa. Oliver øi cu
mine am urcat la etaj, iar Joseph a urcat øi el la scurt timp pentru a continua traducerea, dar nu a putut sæ facæ nimic. Nu a putut sæ traducæ nicio silabæ. El a coborât, s-a dus în livadæ øi a
înælﬂat rugæciune fierbinte Domnului; a fost plecat aproape o oræ
– s-a întors în casæ, i-a cerut iertare Emmei øi, apoi, a urcat la etaj,
unde ne aflam noi, iar traducerea a continuat færæ dificultate. El
nu putea sæ facæ nimic dacæ nu era umil øi credincios”4.
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Folosind cu umilinﬂæ øi credinﬂæ darul pe care i-l dæduse
Dumnezeu, tânærul profet a îndeplinit însærcinarea, ce pærea imposibilæ, de a traduce aproape toatæ Cartea lui Mormon în perioada dintre începutul lunii aprilie øi sfârøitul lunii iunie 1829.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Fiecæruia dintre noi i se dau daruri ale Spiritului;
darurile fiecærei persoane sunt necesare în Bisericæ.
Articolele de credinﬂæ 1:7: „Noi credem în darul de a vorbi în
alte limbi, de a profeﬂi, de a avea revelaﬂii, de a avea viziuni, de a
tæmædui, de a interpreta limbile øi aøa mai departe”5.
„Noi… credem în profeﬂie, în vorbirea în alte limbi, în viziuni
øi în revelaﬂii, în daruri øi în tæmæduiri øi de aceste lucruri nimeni
nu se poate bucura færæ darul Duhului Sfânt”6.
Amasa Potter a povestit: „Mi-l amintesc pe profet ridicându-se
sæ predice unei congregaﬂii numeroase în dumbrava aflatæ la vest
de Templul Nauvoo. El a spus cæ avea sæ propovæduiascæ despre
daruri spirituale… Joseph a spus cæ fiecare sfânt din zilele din
urmæ avea un dar øi cæ, dacæ ducea o viaﬂæ neprihænitæ øi dacæ îl
cerea, Spiritul Sfânt avea sæ i-l dezvæluie”7.
„Pavel spune: «Unuia îi este dat darul feluritelor limbi, altuia
darul profeﬂiei øi altuia darul tæmæduirilor»; øi, din nou: «Toﬂi
sunt profeﬂi? Toﬂi vorbesc în alte limbi? Toﬂi tælmæcesc?», arætând,
evident, cæ nu toﬂi posedæ aceste câteva daruri; dar cæ unul a primit un dar øi un altul a primit alt dar – nu toﬂi au profeﬂit, nu toﬂi
au vorbit în alte limbi, nu toﬂi au fæcut minuni; dar toﬂi au primit
darul Duhului Sfânt; uneori, ei au vorbit în alte limbi øi au profeﬂit în zilele apostolilor øi alteori, nu…
Biserica este un organism compact format din diferiﬂi membri
øi este strict analogæ cu trupul omenesc øi Pavel, dupæ ce vorbeøte
despre diferitele daruri, spune: «Voi sunteﬂi trupul lui Hristos øi
mædularele Lui øi Dumnezeu a rânduit în Bisericæ, întâi apostoli,
al doilea profeﬂi, al treilea, învæﬂætori, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tæmæduirilor, ajutorærilor, cârmuirilor øi vorbirii feluritelor limbi. Toﬂi sunt învæﬂætori? Toﬂi sunt
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fæcætori de minuni? Toﬂi vorbesc în alte limbi? Toﬂi tælmæcesc?».
Este evident cæ nu; totuøi, ei toﬂi sunt mædularele aceluiaøi trup.
Toate mædularele trupului firesc nu sunt ochi, urechi, cap sau
mânæ – totuøi ochiul nu poate zice urechii: Nu am trebuinﬂæ de
tine; nici capul nu poate zice piciorului: Nu am trebuinﬂæ de tine;
ele sunt toate pærﬂi ale unui mecanism perfect – unicul trup; øi,
dacæ suferæ un mædular, toate mædularele suferæ împreunæ cu el;
dacæ este preﬂuit un mædular, toate mædularele se bucuræ împreunæ cu el [vezi 1 Corinteni 12:9–10, 18–21, 26–30].
Acestea sunt deci toate daruri; ele vin de la Dumnezeu; ele
sunt ale lui Dumnezeu; ele sunt, toate, daruri ale Duhului Sfânt”8.
Noi primim darurile Spiritului prin supunere øi credinﬂæ.
„Deoarece credinﬂa lipseøte, roadele lipsesc. De la crearea lumii, niciun om nu a avut credinﬂæ færæ sæ aibæ øi altceva împreunæ
cu ea. Credincioøii din vechime au stins puterea focului, au scæpat de ascuﬂiøul sabiei, femeile øi-au primit înapoi morﬂii lor etc.
Prin credinﬂæ au fost fæcute lumile [vezi Evrei 11:3, 34–35]. Un om
care nu are niciun dar, nu are niciun pic de credinﬂæ; øi el se înøalæ singur dacæ el presupune cæ are. Credinﬂa a lipsit nu numai
printre pægâni, ci øi în creøtinætatea activæ, aøa încât vorbirea altor
limbi, tæmæduirea, profeﬂirea øi profeﬂii øi apostolii øi toate darurile øi binecuvântærile au lipsit”9.
„Aceastæ iarnæ [1832–1833] a fost petrecutæ cu traducerea
scripturilor, la Øcoala profeﬂilor øi la conferinﬂe. Am avut multe
perioade glorioase de împrospætare. Darurile care îi urmeazæ pe
aceia care cred øi se supun Evangheliei, ca simboluri cæ Domnul
este întotdeauna acelaøi în prezenﬂa Sa în viaﬂa iubitorilor øi ucenicilor umili ai adeværului, încep sæ se reverse printre noi ca în
zilele din vechime”10.
Edward Stevenson a fost prezent când Joseph Smith a predicat în Pontiac, Michigan, în anul 1834. El øi-a amintit aceste
cuvinte ale profetului: „Dacæ væ veﬂi supune Evangheliei cu inimi
oneste, væ promit, în numele Domnului, cæ darurile, aøa cum au
fost promise de Salvatorul nostru, væ vor urma øi, prin aceasta,
îmi puteﬂi dovedi cæ sunteﬂi slujitori fideli ai lui Dumnezeu”11.
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Darurile Spiritului se primesc, de obicei, în liniøte
øi singurætate, færæ manifestæri exterioare.
„Diverse øi divergente sunt pærerile oamenilor cu privire la darul Duhului Sfânt. Unii oameni au obiceiul de a numi orice manifestare supranaturalæ drept efect al Spiritului lui Dumnezeu, în
timp ce alﬂii gândesc cæ nu existæ nicio manifestare care sæ aibæ
vreo legæturæ cu Acesta; øi cæ aceasta nu este decât un simplu impuls al minﬂii sau un sentiment interior, o impresie sau o mærturie sau dovadæ secretæ pe care oamenii o posedæ øi cæ nu existæ
un astfel de lucru ca manifestarea exterioaræ.
Nu este o surprizæ cæ oamenii trebuie sæ fie ignoranﬂi, în mare
mæsuræ, în ceea ce priveøte principiile salværii øi, în special, natura, oficiul, puterea, influenﬂa, darurile øi binecuvântærile darului Duhului Sfânt, dacæ ne gândim cæ familia umanæ a fost
învæluitæ de mult întuneric øi ignoranﬂæ timp de multe secole din
trecut, færæ revelaﬂie sau alt criteriu just [prin care] sæ ajungæ la cunoaøterea lucrurilor lui Dumnezeu, care pot fi cunoscute numai
prin Spiritul lui Dumnezeu. De aceea nu sunt rare situaﬂiile în
care, când vârstnicii acestei Biserici predicæ locuitorilor lumii cæ,
dacæ ei se supun Evangheliei, ei vor primi darul Duhului Sfânt, oamenii aøteaptæ sæ vadæ o manifestare minunatæ, o mare demonstraﬂie de putere sau înfæptuirea unui miracol extraordinar. …
Membrii familiei umane sunt foarte înclinaﬂi sæ se situeze la extreme, mai ales în probleme religioase øi, de aceea, oamenii, în
general, doresc producerea unor miracole, sau ei nu vor crede
deloc în darul Duhului Sfânt. Dacæ un vârstnic îøi aøeazæ mâinile
asupra unei persoane, mulﬂi gândesc cæ persoana trebuie sæ se ridice imediat øi sæ vorbeascæ în alte limbi øi sæ profeﬂeascæ; aceastæ
idee vine de la situaﬂia lui Pavel care øi-a aøezat mâinile pe anumiﬂi
indivizi care fuseseræ anterior (dupæ cum au afirmat) botezaﬂi cu
botezul lui Ioan; dupæ ce el a fæcut acest lucru, ei «vorbeau în alte
limbi øi proroceau» [vezi Faptele apostolilor 19:1–6] …
Noi credem cæ Duhul Sfânt este conferit prin aøezarea mâinilor de cætre aceia care au autoritatea øi cæ darul limbilor øi, de
asemenea, darul profeﬂiei sunt daruri ale Spiritului øi sunt obﬂinute prin El; dar a spune cæ oamenii au profeﬂit întotdeauna øi
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au vorbit în alte limbi, când mâinile au fost aøezate deasupra lor,
ar însemna afirmarea unui lucru care este neadeværat, contrar
practicii apostolilor øi în contradicﬂie cu scriptura …
Toate darurile Spiritului nu sunt vizibile pentru ochiul trupesc
sau înﬂelegerea omului; într-adevær, foarte puﬂine dintre ele sunt.
… Puﬂine dintre ele au putut fi recunoscute de omenire în general. Petru øi Ioan au fost apostoli, totuøi tribunalul evreiesc i-a
biciuit numindu-i impostori. Pavel a fost atât apostol, cât øi profet; totuøi, ei l-au bætut cu pietre øi l-au aruncat în închisoare.
Oamenii nu au øtiut nimic despre aceasta, dar el a avut în posesia sa darul Duhului Sfânt. Salvatorul nostru a fost «uns cu un
untdelemn de bucurie mai pe sus decât tovaræøii [Sæi]» [Evrei
1:9]; totuøi, oamenii au fost departe de a-L cunoaøte, ei au spus
cæ El era Belzebut øi L-au ræstignit ca impostor. Cine poate aræta
un pastor, un învæﬂætor sau un evanghelist dupæ înfæﬂiøarea lui?
Totuøi, ei au darul Duhului Sfânt.
Dar, dacæ vom vorbi despre ceilalﬂi membri ai Bisericii øi le
vom examina darurile despre care vorbeøte Pavel, vom constata
cæ lumea ar putea, în general, sæ nu øtie nimic despre ele øi cæ
sunt doar unul sau douæ care ar putea fi recunoscute imediat,
dacæ ele, toate, ar fi reværsate imediat dupæ aøezarea mâinilor. În
[1 Corinteni 12:4–11], Pavel spune: «Sunt felurite daruri, dar
este acelaøi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaøi Domn; sunt
felurite lucræri, dar este acelaøi Dumnezeu, care lucreazæ totul în
toﬂi. Øi fiecæruia i se dæ arætarea Duhului spre folosul altora. De
pildæ, unuia îi este dat, prin Duhul, sæ vorbeascæ despre înﬂelepciune; altuia, sæ vorbeascæ despre cunoøtinﬂæ, datoritæ aceluiaøi
Duh; altuia credinﬂa, prin acelaøi Duh; altuia, darul tæmæduirilor,
prin acelaøi Duh; altuia, puterea sæ facæ minuni; altuia, prorocia;
altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; øi altuia, tælmæcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul øi acelaøi
Duh, care dæ fiecæruia în parte, cum voieøte».
Sunt mai multe daruri menﬂionate aici; totuøi, care dintre
toate acestea ar putea fi recunoscut de un observator la aøezarea mâinilor? Vorbirea despre înﬂelepciune øi vorbirea despre
cunoøtinﬂæ sunt daruri în aceeaøi mæsuræ ca oricare altul; totuøi,
dacæ o persoanæ posedæ amândouæ aceste daruri sau le-a primit
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prin aøezarea mâinilor, cine ar putea øti? Un altul ar putea primi
darul credinﬂei øi el ar putea sæ nu øtie. Sau sæ presupunem cæ
un om are darul tæmæduirii sau puterea de a face minuni, care
nu ar fi cunoscute; ar fi nevoie de timp øi condiﬂii pentru ca
aceste daruri sæ intre în acﬂiune. Sæ presupunem cæ un om are
darul deosebirii duhurilor, cine l-ar recunoaøte? Sau dacæ el ar
avea darul tælmæcirii limbilor, dacæ cineva nu vorbeøte într-o
limbæ necunoscutæ, el ar trebui, desigur, sæ tacæ; existæ numai
douæ daruri care ar putea deveni vizibile – darul vorbirii limbilor øi darul profeﬂiei. Acestea sunt lucruri despre care se vorbeøte cel mai mult øi, totuøi, dacæ un om vorbeøte într-o limbæ
necunoscutæ, potrivit mærturiei lui Pavel, el ar fi un stræin pentru cei prezenﬂi [vezi 1 Corinteni 14:11]. Ei vor spune cæ sunt
sunete færæ de înﬂeles; øi, dacæ el a profeﬂit, ei o vor numi prostie. Darul limbilor este probabil cel mai mic dar dintre toate øi,
totuøi, este cel mai cæutat.
Ca urmare, potrivit mærturiei scripturii øi manifestærilor
Spiritului în zilele din vechime, s-au putut cunoaøte foarte puﬂine
despre el de cætre mulﬂime, cu excepﬂia unei ocazii extraordinare,
ca cea din ziua Cincizecimii. Despre cele mai mari, cele mai bune
øi cele mai utile daruri, un observator nu ar putea øti nimic…
Manifestærile darului Duhului Sfânt, slujirea îngerilor sau desfæøurarea puterii, maiestuozitæﬂii sau slavei lui Dumnezeu s-au manifestat foarte rar în public øi aceasta, în general, oamenilor lui
Dumnezeu, ca de exemplu israeliﬂilor; dar, cel mai adesea, când îngerii au venit sau Dumnezeu Însuøi S-a dezvæluit, aceasta li s-a întâmplat indivizilor în particular, în camerele lor, în pustietate sau
pe câmp øi aceasta, în general, færæ zgomot sau agitaﬂie. Îngerul
l-a eliberat pe Petru din închisoare la miezul nopﬂii; a venit la Pavel
neobservat de restul echipajului; i s-a arætat Mariei øi Elisavetei færæ
ca alﬂii sæ aibæ cunoøtinﬂæ de aceasta; i-a vorbit lui Ioan Botezætorul
în timp ce oamenii din jur nu l-au recunoscut.
Când Elisei a væzut carele lui Israel øi cælæreﬂii, acestea nu erau
cunoscute de alﬂii. Când Domnul i s-a arætat lui Avraam, a fost la
uøa cortului lui; când îngerii s-au dus la Lot, nicio persoanæ nu
i-a cunoscut cu excepﬂia lui, ca øi în cazul, probabil, al lui Avraam
øi al soﬂiei lui; când Domnul i S-a arætat lui Moise, s-a întâmplat
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„Puterea, maiestuozitatea sau gloria lui Dumnezeu [sunt] foarte rar manifestat public …
Când Domnul i s-a arætat lui Avraam, a fost la uøa cortului sæu [vezi Genesa 18:1]”.

în tufiøul în flæcæri, în tabernacol sau pe vârful muntelui; când
Ilie a fost luat de un car de foc, s-a întâmplat færæ ca lumea sæ
vadæ; øi când el a fost într-o peøteræ, s-a auzit un tunet puternic,
dar Domnul nu a fost în tunet; a fost un cutremur, dar Domnul
nu a fost în cutremur; øi, apoi, a venit un glas blând øi subﬂire,
care a fost glasul Domnului, spunând: «Ce faci tu aici, Ilie?» [vezi
1 Împæraﬂi 19:11–13].
Domnul nu poate fi cunoscut întotdeauna dupæ tunetul glasului Sæu, dupæ înfæﬂiøarea slavei Sale sau manifestarea puterii Sale;
øi aceia care sunt cei mai neræbdætori sæ vadæ aceste lucruri sunt
cel mai puﬂin pregætiﬂi sæ le întâlneascæ øi, dacæ Domnul ar fi sæ-Øi
manifeste puterea aøa cum a fæcut-o faﬂæ de copiii lui Israel, astfel
de oameni ar fi primii care ar spune: «Dar sæ nu ne mai vorbeascæ
Dumnezeu, ca sæ nu murim» [vezi Exodul 20:19]”12.
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Domnul i-a dat profetului Joseph Smith darul de a putea traduce plæcile de aur (paginile 121–123). Când v-a dat Domnul
daruri pentru a væ ajuta sæ participaﬂi la lucrarea Sa?
• Ce putem învæﬂa din relatarea lui David Whitmer de la paginile 122–123? Ce experienﬂe din viaﬂa dumneavoastræ v-au
învæﬂat cæ trebuie sæ fiﬂi demni pentru a væ putea folosi darurile spirituale?
• Recapitulaﬂi secﬂiunea care începe la pagina 123. În ce moduri
beneficiazæ Biserica de faptul cæ are membri cu diferite daruri
ale Spiritului? Cum aﬂi beneficiat dumneavoastræ de darurile
spirituale ale altora? Când aﬂi væzut oameni cu daruri diferite
lucrând împreunæ pentru a se ajuta unii pe alﬂii?
• Studiaﬂi secﬂiunea de la pagina 124. Gândiﬂi-væ la unele daruri spirituale care v-ar întæri pe dumneavoastræ personal sau
v-ar ajuta sæ-L slujiﬂi pe Domnul øi pe ceilalﬂi. Stabiliﬂi ce veﬂi
face ca sæ „cæutaﬂi cu sinceritate darurile cele mai bune”
(D&L 46:8).
• Recapitulaﬂi secﬂiunea care începe la pagina 125. Gândiﬂi-væ
sau discutaﬂi despre sfatul pe care-l gæsiﬂi cu privire la modul
în care se manifestæ darurile spirituale. De ce este important
sæ ne amintim cæ darurile spirituale „s-au manifestat foarte rar
în public” (pagina 127)? De ce credeﬂi cæ multe daruri spirituale vin în liniøte øi færæ a fi væzute de oameni? De ce este important sæ ne amintim cæ multe daruri spirituale au nevoie „de
timp øi condiﬂii pentru a intra în acﬂiune” (pagina 127)?
• Dupæ ce aﬂi citit acest capitol, care aﬂi spune cæ sunt unele dintre scopurile darurilor spirituale?
Scripturi suplimentare: 1 Corinteni 12:1–31; 3 Nefi 29:6;
Moroni 10:6–23; D&L 46:8–33

129

CAPITOLUL 9

Note
1. Emma Smith, interviu realizat de
Joseph Smith III, februarie 1879,
Saints’ Herald (publicaﬂie periodicæ
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Rugæciunea øi revelaﬂia personalæ
„Este privilegiul copiilor lui Dumnezeu sæ vinæ la
Dumnezeu øi sæ primeascæ revelaﬂie.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

ânæ în iunie 1829, multe evenimente importante din restaurarea, în desfæøurare, a Evangheliei avuseseræ deja loc. Cerurile
se deschiseseræ la vremea Primei Viziuni øi Dumnezeu vorbise
din nou oamenilor de pe pæmânt. Profetul Joseph Smith primise
plæcile cuprinzând Cartea lui Mormon øi traducea mesajul lor sacru. Preoﬂia sfântæ fusese restauratæ øi rânduiala botezului fusese
pusæ la dispoziﬂia copiilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre aceste
evenimente se produsese ca ræspuns la rugæciune, pe mæsuræ ce
profetul cæuta îndrumare de la Domnul.
Pe când munca de traducere se apropia de sfârøit, profetul a
cæutat, încæ o datæ, îndrumare de la Domnul. Pentru cæ Moroni
îl instruise pe Joseph sæ nu arate plæcile nimænui dacæ nu i se poruncea sæ facæ acest lucru, Joseph s-a simﬂit foarte singur øi foarte
împoværat de responsabilitatea sa în timp ce traducea plæcile.
Totuøi, el descoperise din cronicæ însæøi cæ Domnul avea sæ dea
trei martori speciali care aveau sæ mærturiseascæ lumii cæ aceastæ
Carte a lui Mormon era adeværatæ (vezi 2 Nefi 11:3; Eter 5:2–4).

„Aproape imediat dupæ ce noi am fæcut aceastæ descoperire”,
relateazæ Joseph Smith, „s-a întâmplat cæ Oliver Cowdery, David
Whitmer øi… Martin Harris (care venise sæ întrebe despre progresul muncii noastre) au vrut ca eu sæ-L întreb pe Domnul pentru a øti dacæ ei puteau sæ obﬂinæ de la El privilegiul de a fi aceøti
trei martori speciali”1. Profetul s-a rugat pentru îndrumare øi a
primit o revelaﬂie în care se declara cæ acestor trei bærbaﬂi li se va
permite sæ vadæ plæcile, precum øi sabia lui Laban, Urimul øi
Tumimul øi Liahona (vezi D&L 17).
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În luna iunie 1829, Oliver Cowdery, David Whitmer øi Joseph Smith au avut
privilegiul sæ-l vadæ pe Moroni øi plæcile de aur. Scurt timp mai târziu,
în aceeaøi zi, Martin Harris a væzut øi el îngerul øi plæcile.
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Câteva zile mai târziu, profetul øi cei trei bærbaﬂi au mers în pædurea din apropierea casei familiei Whitmer din Fayette, New
York, øi au început sæ se roage pentru a li se acorda acest mare
privilegiu. Martin s-a retras, simﬂindu-se nedemn. Profetul a consemnat ce s-a întâmplat dupæ aceea: „Nu ne rugam de prea mult
timp, când am væzut o luminæ deasupra noastræ, în aer, de o strælucire deosebitæ; øi, iatæ, un înger [Moroni] stætea înaintea noastræ. În mâinile sale, el ﬂinea plæcile în legæturæ cu care noi ne
rugaseræm pentru ca aceøti bærbaﬂi sæ le vadæ. El a întors foile una
câte una, pentru ca noi sæ le putem vedea øi sæ distingem clar
graværile fæcute pe ele”2. Bærbaﬂii au auzit, de asemenea, glasul
lui Dumnezeu mærturisind despre adeværul traducerii øi poruncindu-le sæ mærturiseascæ despre ceea ce væzuseræ øi auziseræ.
Apoi, Joseph s-a dus sæ-l gæseascæ pe Martin care se ruga în alt loc
din pædure. Ei s-au rugat împreunæ øi au væzut aceeaøi viziune øi
au auzit acelaøi glas.
Mama lui Joseph Smith, care se afla în vizitæ la profet, în
Fayette, în acea perioadæ, a relatat despre bucuria øi uøurarea fiului ei dupæ aceastæ manifestare: „Când Joseph a intrat în [casa familiei Whitmer], el s-a aruncat jos, lângæ mine. «Tatæ! Mamæ!»,
a spus el, «nu øtiﬂi ce fericit sunt. Domnul a fæcut ca plæcile sæ fie
arætate altor trei persoane în afaræ de mine, care au væzut øi un
înger øi vor trebui sæ mærturiseascæ despre adeværul celor spuse
de mine, pentru cæ ei øtiu din experienﬂæ proprie cæ eu nu încerc
sæ înøel oamenii. Øi eu mæ simt ca øi cum aø fi fost uøurat de o povaræ cumplitæ care era aproape prea grea pentru a o îndura. Dar,
acum, ei vor trebui sæ poarte o parte a ei øi sufletul meu se
veseleøte cæ nu voi mai fi cu totul singur în lume»”3.
De-a lungul vieﬂii sale, Joseph Smith s-a îndreptat cætre
Dumnezeu în rugæciune pentru a cæuta ajutorul øi îndrumarea
de care avea nevoie. Un membru al Bisericii a relatat cæ l-a auzit
rugându-se în Kirtland, Ohio, într-un moment în care trecea
printr-o mare încercare personalæ: „Niciodatæ pânæ atunci nu auzisem un om adresându-se Creatorului sæu ca øi cum El era prezent ascultându-l aøa cum un tatæ bun ascultæ plângerile
copilului sæu supus … Nu era ostentaﬂie, nici glas ridicat ca de
entuziasm, ci un ton de simplæ conversaﬂie, aøa cum un om se
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adreseazæ unui prieten prezent. Îmi pærea ca øi cum, în cazul în
care vælul ar fi ridicat, L-aø fi væzut pe Domnul stând în faﬂa celui
mai umil dintre toﬂi slujitorii Sæi pe care i-am væzut vreodatæ”4.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu va auzi rugæciunile noastre øi ne va vorbi
astæzi chiar aøa cum a vorbit sfinﬂilor din vechime.
„Væzând cæ Domnul nu a dat de înﬂeles niciodatæ lumii, prin nimic din ceea ce a revelat, cæ El a încetat, pentru totdeauna, sæ
vorbeascæ fæpturilor Sale când este cæutat cum se cuvine, de ce
ar fi considerat un lucru incredibil ca Lui sæ-I facæ plæcere sæ vorbeascæ din nou, în aceste ultime zile, pentru salvarea lor?
Aﬂi putea fi surprinøi de aceastæ afirmaﬂie, pe care ar trebui s-o
spun pentru salvarea fæpturilor Sale din aceste ultime zile, pentru
cæ noi avem deja în posesia noastræ un volum vast din cuvintele
Sale, pe care El l-a dat anterior. Dar veﬂi recunoaøte cæ cele spuse
lui Noe nu au fost suficiente pentru Avraam sau nu i s-a cerut lui
Avraam sæ pæræseascæ pæmântul pe care s-a næscut øi sæ-øi caute o
moøtenire într-o ﬂaræ stræinæ, potrivit cuvântului spus lui Noe, ci
el însuøi a obﬂinut promisiunile din mâna Domnului øi a pæøit în
aøa desævârøire, încât a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Lui
Isaac, sæmânﬂa promisæ, nu i s-a cerut sæ se bizuie pe promisiunea
fæcutæ tatælui sæu, Avraam, ci i-a fost dat privilegiul de a primi asigurarea cæ are trecere în ochii cerului direct prin glasul Domnului
care i s-a adresat.
Dacæ un om se poate bizui pe revelaﬂiile date altuia, n-aø putea eu întreba, pe bunæ dreptate, de ce a fost atunci necesar ca
Domnul sæ-i vorbeascæ lui Isaac, aøa cum a fæcut, aøa cum este
consemnat în al 26-lea capitol al Genesei? Pentru cæ Domnul repetæ acolo sau, mai degrabæ, promite din nou sæ ﬂinæ juræmântul
pe care El îl fæcuse anterior lui Avraam. Øi de ce l-a repetat lui
Isaac? De ce nu a fost prima promisiune la fel de siguræ pentru
Isaac cum a fost pentru Avraam? Nu era Isaac fiul lui Avraam?
Øi nu putea el sæ aibæ încredere absolutæ în cuvântul tatælui sæu
ca om al lui Dumnezeu? Puteﬂi spune cæ el era un om deosebit øi
diferit de oamenii din aceste ultime zile; ca urmare, Domnul l-a
favorizat cu binecuvântæri deosebite øi diferite, pentru cæ el era
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diferit de oamenii din epoca lui. Recunosc cæ el era un om deosebit øi cæ nu numai cæ a fost binecuvântat în mod deosebit, ci øi
mult binecuvântat. Dar tot caracterul deosebit pe care îl pot descoperi în acest om sau toatæ diferenﬂa dintre el øi oamenii din
epoca lui constau în aceea cæ el era mai sfânt øi mai desævârøit
înaintea lui Dumnezeu øi venea la El cu inima mai puræ øi cu mai
multæ credinﬂæ decât oamenii din zilele lui.
Acelaøi lucru s-ar putea spune despre istoria lui Iacov. De ce
i-a vorbit Domnul cu privire la aceeaøi promisiune dupæ ce o fæcuse o datæ lui Avraam øi o înnoise lui Isaac? De ce nu putea
Iacov sæ se bizuiascæ mulﬂumit pe cuvântul spus pærinﬂilor lui?
Când s-a apropiat timpul împlinirii promisiunii de a-i elibera
pe copiii lui Israel din ﬂara Egiptului, de ce a fost necesar ca
Domnul sæ înceapæ sæ le vorbeascæ? Promisiunea sau cuvântul cætre Avraam a fost cæ sæmânﬂa lui va fi robitæ øi apæsatæ greu timp
de patru sute de ani øi, dupæ aceea, ea va ieøi de acolo cu mari
bogæﬂii. De ce nu s-au bizuit ei pe aceastæ promisiune øi, dupæ ce
au ræmas în robie în Egipt patru sute de ani, nu au ieøit de acolo
færæ a mai aøtepta o altæ revelaﬂie, acﬂionând în totalitate pe baza
promisiunii fæcute lui Avraam cæ ei vor ieøi de acolo? …
Pot crede cæ Enoh a pæøit alæturi de Dumnezeu. Pot crede cæ
Avraam a fost în comuniune cu Dumnezeu øi a vorbit cu îngeri.
Pot crede cæ Isaac a obﬂinut o înnoire a legæmântului fæcut cu
Avraam direct prin glasul Domnului. Pot crede cæ Iacov a vorbit
cu îngeri sfinﬂi øi a auzit cuvântul Creatorului sæu, cæ el a luptat
cu un înger pânæ când a învins øi a obﬂinut o binecuvântare. Pot
crede cæ Ilie a fost luat la cer într-un car de foc ce avea cai înspæimântætori. Pot crede cæ sfinﬂii L-au væzut pe Domnul øi au
vorbit cu El faﬂæ în faﬂæ dupæ învierea Sa. Pot crede cæ biserica iudaicæ s-a apropiat de muntele Sion øi de oraøul Dumnezeului
Celui Viu, Ierusalimul ceresc øi de zecile de mii de îngeri. Pot
crede cæ ei au privit în veønicie øi L-au væzut pe Judecætorul tuturor øi pe Isus, Mijlocitorul noului legæmânt.
Dar îmi vor cumpæra toate acestea o asigurare sau mæ vor purta
cætre regiunile în care este veønic zi, veømântul meu fiind færæ
patæ, pur øi alb? Sau ar trebui sæ obﬂin singur, prin propria mea
credinﬂæ øi sârguinﬂæ în ﬂinerea poruncilor Domnului, o asigurare
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a salværii mele? Øi nu am eu un privilegiu egal cu cel al sfinﬂilor
din vechime? Øi nu-mi va auzi Domnul rugæciunile øi nu-mi va asculta rugæminﬂile la fel de repede cum a fæcut cu ale lor, dacæ mæ
apropii de El aøa cum au fæcut ei?”5
Noi putem face din toate acﬂiunile noastre
un subiect al rugæciunii.
Sarah Granger Kimball a spus: „La Øcoala profeﬂilor… când
Joseph Smith dædea instrucﬂiuni fraﬂilor, el le-a spus sæ facæ din
toate acﬂiunile lor un subiect de rugæciune”6.
„Cæutaﬂi sæ-L cunoaøteﬂi pe Dumnezeu în odæile voastre, chemaﬂi-L când sunteﬂi pe câmp. Urmaﬂi îndrumærile din Cartea lui
Mormon øi rugaﬂi-væ în legæturæ cu ele øi pentru familiile voastre,
vitele voastre, cirezile voastre, turmele voastre, grânele voastre øi
toate lucrurile pe care le posedaﬂi [vezi Alma 34:18–27]; cereﬂi
binecuvântærile lui Dumnezeu asupra tuturor muncilor voastre
øi tuturor lucrurilor în care sunteﬂi angajaﬂi”7.

„Nu væ neglijaﬂi îndatoririle din familiile voastre, ci chemaﬂi-L pe Dumnezeu
ca binecuvântærile Lui sæ fie asupra voastræ øi a familiilor voastre.”
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„Nu væ neglijaﬂi îndatoririle din familiile voastre, ci chemaﬂi-L
pe Dumnezeu ca binecuvântærile Lui sæ fie asupra voastræ øi a familiilor voastre, cirezilor øi turmelor voastre øi tuturor lucrurilor
pe care le aveﬂi – ca sæ aveﬂi pace øi prosperitate – øi, în timp ce
faceﬂi aceasta, «rugaﬂi-væ pentru pacea Sionului, cæci vor prospera cei care îl iubesc» [vezi Psalmii 122:6]”8.
O rugæciune pe care profetul a consemnat-o în luna august
1842 aratæ dorinﬂa sa de a primi înﬂelepciune de la Dumnezeu:
„O, Tu, care vezi øi cunoøti inimile tuturor oamenilor… priveøte
în jos la slujitorul Tæu, Joseph, acum; øi lasæ sæ-i fie conferitæ credinﬂæ în numele Fiului Tæu Isus Hristos într-o mæsuræ mai mare
decât a avut vreodatæ slujitorul Tæu, chiar credinﬂa lui Ilie; øi lasæ
lampa vieﬂii veønice sæ ardæ în inima sa, pentru a nu fi niciodatæ
luatæ; øi lasæ cuvintele vieﬂii veønice sæ se reverse în sufletul slujitorului Tæu, pentru ca el sæ poatæ øti voinﬂa Ta, legile Tale øi poruncile Tale øi judecæﬂile Tale pentru a le face. Ca roua pe
Muntele Hermon sæ curgæ harul, slava øi cinstea Ta divine, în plenitudinea milei, puterii øi bunætæﬂii Tale, jos, asupra capului slujitorului Tæu”9.
Când ne rugæm cu credinﬂæ øi simplitate, noi primim
binecuvântærile pe care Dumnezeu consideræ
potrivit sæ le reverse asupra noastræ.
„Rugaﬂi-væ umili la tronul harului, ca Spiritul Domnului sæ fie
mereu asupra voastræ. Aduceﬂi-væ aminte cæ, færæ a cere, noi nu
putem primi nimic; de aceea, cereﬂi cu credinﬂæ øi veﬂi primi
binecuvântærile pe care Dumnezeu consideræ potrivit sæ le reverse asupra voastræ. Nu væ rugaﬂi cu inimi lacome pentru ca sæ
risipiﬂi în plæcerile voastre, ci rugaﬂi-væ cu sinceritate pentru darurile cele mai bune [vezi D&L 46:8–9]”10.
„Virtutea este unul dintre cele mai importante principii care
ne dau posibilitatea sæ avem încredere în apropierea de Tatæl
nostru care este în cer pentru a cere înﬂelepciune din mâna Sa.
Ca urmare, dacæ tu vei preﬂui acest principiu în inima ta, tu poﬂi
cere cu toatæ încrederea înainte Sa øi se va reværsa asupra capului tæu [vezi D&L 121:45–46].”11
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„Læsaﬂi rugæciunile sfinﬂilor sæ se înalﬂe la cer, pentru ca ele sæ
ajungæ la urechile Domnului Sabatului, pentru cæ rugæciunile celor neprihæniﬂi au mare putere [vezi Iacov 5:16].”12
Henry W. Bigler a consemnat: „Vorbind despre rugæciunea cætre Tatæl nostru din cer, eu l-am auzit odatæ pe profetul Joseph
Smith spunând: «Fiﬂi clari øi simpli øi cereﬂi ceea ce vreﬂi, ca øi
cum v-aﬂi duce la un vecin øi i-aﬂi spune: Vreau sæ împrumut calul tæu sæ merg la moaræ».”13
Putem primi revelaﬂie personalæ prin Duhul Sfânt.
„Este privilegiul copiilor lui Dumnezeu sæ vinæ la Dumnezeu
øi sæ primeascæ revelaﬂie… Dumnezeu nu este pærtinitor; noi toﬂi
aveam acelaøi privilegiu.”14
„Noi credem cæ avem dreptul la revelaﬂii, viziuni øi vise de la
Dumnezeu, Tatæl nostru Ceresc øi la luminæ øi inteligenﬂæ prin darul Duhului Sfânt, în numele lui Isus Hristos, cu privire la toate
subiectele ce ﬂin de bunæstarea noastræ spiritualæ; aceasta dacæ
noi ﬂinem poruncile Lui, pentru a ne face demni în ochii Lui.”15
„O persoanæ ar putea profita observând primul indiciu al spiritului revelaﬂiei; de exemplu, când simﬂi inteligenﬂa puræ reværsându-se în tine, el ar putea face ca brusc, în mintea ta, sæ vinæ
idei, aøa încât, observând indiciul, poﬂi constata împlinirea lor
în aceeaøi zi sau în scurt timp; (adicæ) acele lucruri care au fost
prezentate minﬂii tale prin Spiritul lui Dumnezeu se vor întâmpla; øi, astfel, învæﬂând Spiritul lui Dumnezeu øi înﬂelegându-L,
poﬂi progresa în principiul revelaﬂiei, pânæ când devii desævârøit
în Isus Hristos.”16
„Am o ediﬂie veche a Noului Testament în limbile latinæ,
ebraicæ, germanæ øi greacæ… Îi mulﬂumesc lui Dumnezeu pentru
cæ am aceastæ carte veche; dar Îi mulﬂumesc mai mult pentru darul Duhului Sfânt. Am cea mai veche carte din lume; dar am cea
mai veche carte din lume în inima mea, chiar darul Duhului
Sfânt … Duhul Sfânt… este în mine øi înﬂelege mai mult decât întreaga lume; øi eu mæ voi asocia cu El.”17
„Niciun om nu poate primi Duhul Sfânt færæ a primi revelaﬂii.
Duhul Sfânt este un revelator.”18
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John Taylor, în timp ce slujea ca preøedinte al Cvorumului celor Doisprezece, a consemnat: „Îmi amintesc bine o observaﬂie
pe care mi-a fæcut-o Joseph Smith cu peste patruzeci de ani în
urmæ. El a spus: «Vârstnice Taylor, ai fost botezat, s-au aøezat mâinile deasupra capului tæu pentru primirea Duhului Sfânt øi ai
fost rânduit la preoﬂia sfântæ. Acum, dacæ vei continua sæ urmezi
îndrumærile acelui Spirit, El te va îndruma întotdeauna bine.
Uneori, te-ar putea îndruma contrar judecæﬂii tale; nu o lua în
seamæ, urmeazæ directivele, îndemnurile Sale; øi, dacæ vei urma
cu fidelitate øoaptele Sale, cu timpul, va deveni pentru tine un
principiu al revelaﬂiei astfel încât tu vei øti toate lucrurile».”19

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Reﬂineﬂi importanﬂa rugæciunii în experienﬂa træitæ de Joseph
Smith øi Cei trei martori ai Cærﬂii lui Mormon (paginile
131–134). Cum a influenﬂat rugæciunea experienﬂele dumneavoastræ legate de Cartea lui Mormon? Ce alte aspecte ale vieﬂii
dumneavoastræ sunt influenﬂate de rugæciune?
• La ce væ gândiﬂi în timp ce citiﬂi paragraful din josul paginii
133? În timp ce meditaﬂi la aceastæ afirmaﬂie, gândiﬂi-væ la ce
aﬂi putea face pentru a îmbunætæﬂi modul în care væ „[adresaﬂi]
Creatorului” dumneavoastræ.
• De ce nu ne putem bizui numai pe revelaﬂiile din trecut?
(Pentru câteva exemple, vezi paginile 134–136.) De ce avem
nevoie de revelaﬂie personalæ continuæ?
• Recapitulaﬂi secﬂiunea care începe la pagina 136. Identificaﬂi
învæﬂæturile profetului referitoare la când trebuie sæ ne rugæm
øi pentru ce trebuie sæ ne rugæm. Cum ar putea sæ væ ajute
aceste învæﬂæturi în rugæciunile personale? Cum ar putea acestea sæ ajute familiile în rugæciunile de familie?
• Studiaﬂi învæﬂæturile profetului de la paginile 137–138 despre
cum ar trebui sæ ne rugæm. Care este avantajul folosirii limbajului „clar øi simplu” când ne rugæm? În ce fel viaﬂa dusæ în ne139
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prihænire ne dæ încredere când Îl abordæm în rugæciune pe
Tatæl nostru Ceresc? Ce v-a ajutat sæ dobândiﬂi o mærturie cæ
Dumnezeu aude rugæciunile øi le ræspunde?
• Citiﬂi în întregime al cincilea paragraf de la pagina 138. Când
aﬂi profitat de observarea „primului indiciu” al îndemnurilor
Spiritului? Cum putem învæﬂa sæ recunoaøtem øoaptele
Spiritului imediat ce acestea vin?
Scripturi suplimentare: 1 Împæraﬂi 19:11–12; Iacov 1:5–6;
Helaman 5:30; 3 Nefi 18:18–21; D&L 6:22–23; 8:2–3; 88:63–65
Note
1. History of the Church, 1:52–53; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 23, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:54; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 24–25, Arhivele Bisericii.
3. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscript, book 8, p. 11,
Arhivele Bisericii.
4. Daniel Tyler, în „Recollections of the
Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 15 februarie 1892, p. 127.
5. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
unchiului sæu Silas Smith, 26 septembrie 1833, Kirtland, Ohio; în Lucy
Mack Smith, „The History of Lucy
Smith, Mother of the Prophet”, 1845
manuscript, p. 229–232, Arhivele
Bisericii.
6. Sarah Granger Kimball, în „R. S.
Report”, Woman’s Exponent, 15
august 1892, p. 30.
7. History of the Church, 5:31; din „Gift
of the Holy Ghost”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iunie
1842, p. 825; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
8. „To the Saints of God”, un editorial
publicat în Times and Seasons, 15 octombrie 1842, p. 952; punctuaﬂia modernizatæ; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.

9. History of the Church, 5:127–128; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-o consemnare din jurnalul
lui Joseph Smith, 23 august 1842,
lângæ Nauvoo, Illinois; aceastæ consemnare este incorect datatæ 22 august 1842, în History of the Church.
10. Scrisoare a lui Joseph Smith øi
John Whitmer adresatæ sfinﬂilor din
Colesville, New York, 20 august 1830,
Harmony, Pennsylvania; în Newel
Knight, Autobiography and Journal,
aprox. 1846–1847, p. 129, Arhivele
Bisericii.
11. Afirmaﬂie scrisæ de Joseph Smith în
luna februarie 1840 în Philadelphia,
Pennsylvania; originalul în posesie
particularæ.
12. History of the Church, 6:303; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock øi
William Clayton.
13. Henry W. Bigler, în „Recollections of
the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 1 martie 1892, p. 151–152.
14. Discurs rostit de Joseph Smith în
preajma lunii iulie a anului 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards, în Willard Richards,
Pocket Companion, p. 75, 78–79,
Arhivele Bisericii.
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15. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Isaac Galland, 22 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty, Missouri,
publicatæ în Times and Seasons, februarie 1840, p. 54.
16. History of the Church, 3:381; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 27 iunie 1839, în Commerce,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
17. History of the Church, 6:307–308;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph

Smith în ziua de 7 aprilie 1844, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock øi William Clayton.
18. History of the Church, 6:58; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 15 octombrie 1843, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
19. John Taylor, Deseret News: SemiWeekly,15 ianuarie 1878, p. 1.
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La sfârøitul verii anului 1829, Joseph Smith, Martin Harris øi alﬂi câﬂiva s-au întâlnit
cu tipograful Cærﬂii lui Mormon, Egbert B. Grandin, pentru a verifica forma finalæ
a paginii de titlu a Cærﬂii lui Mormon, prima paginæ ce urma sæ fie tipæritæ.
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Organizarea øi destinul
Bisericii adeværate øi vii
„Nu øtiﬂi mai mult despre destinul acestei Biserici øi a
acestei împæræﬂii decât øtie un prunc care stæ în braﬂele
mamei sale. Nu îl înﬂelegeﬂi... Aceastæ Bisericæ va umple
America de Nord øi America de Sud – va umple pæmântul.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n luna iunie 1829, profetul Joseph Smith a terminat traducerea
Cærﬂii lui Mormon. „Când traducerea noastræ era aproape gata”,
a afirmat profetul, „ne-am dus în Palmyra, ﬂinutul Wayne, New
York, am obﬂinut drepturile de autor øi ne-am înﬂeles cu domnul
Egbert B. Grandin sæ tipæreascæ cinci mii de exemplare în schimbul sumei de trei mii de dolari.”1 Egbert B. Grandin era un tânær,
mai mic cu un an decât Joseph Smith, care era proprietarul unei
tipografii în Palmyra. El tocmai îøi achiziﬂionase o nouæ maøinæ tipograficæ a cærei tehnologie fæcea ca procesul de tipærire sæ fie
mult mai rapid. A fost remarcabil cæ profetul a putut gæsi un tipograf, în micuﬂul oraø Palmyra, capabil sæ tipæreascæ atât de
mult exemplare ale unui volum atât de mare cum era Cartea lui
Mormon. Deoarece tipærirea Cærﬂii lui Mormon era un proiect
atât de mare øi de scump, Martin Harris øi-a ipotecat ferma domnului Grandin pentru a garanta plata costurilor de tipærire.
La sfârøitul verii anului 1829, Joseph Smith, Martin Harris øi
alﬂi câﬂiva s-au adunat la tipografie pentru a verifica forma finalæ
a paginii de titlu a Cærﬂii lui Mormon, prima paginæ a cærﬂii ce
urma sæ fie tipæritæ. Dupæ ce profetul a declarat cæ era mulﬂumit
de felul în care aræta pagina, tipæritul a continuat pe cât de repede s-a putut. Lucrarea a avut nevoie de aproximativ øapte luni
pentru a fi terminatæ øi exemplare ale Cærﬂii lui Mormon au fost
puse la dispoziﬂia publicului la data de 26 martie 1830.
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Deoarece acum munca de traducere øi publicare a Cærﬂii lui
Mormon era finalizatæ, Joseph Smith a mers mai departe cu organizarea Bisericii. În revelaﬂia care se gæseøte acum în secﬂiunea 20 din Doctrinæ øi legæminte, Domnul i-a revelat profetului
„ziua precisæ în care, potrivit voinﬂei øi poruncii Sale, trebuia sæ
organizæm din nou Biserica Sa pe pæmânt.”2 Ziua specificatæ era
6 aprilie 1830.
„Noi... le-am fæcut cunoscut fraﬂilor noøtri”, a spus profetul,
„cæ am primit porunca de a organiza Biserica; øi în acord cu
aceasta, ne-am adunat împreunæ pentru acest scop în casa domnului Peter Whitmer, tatæl, (øase dintre noi luând parte la aspectele legale ale organizærii Bisericii), în ziua de marﬂi, a øasea zi
din luna aprilie a anului o mie opt sute treizeci d.H.”3
Aproximativ 60 de oameni s-au adunat în casa domnului
Whitmer din Fayette, New York, umplând complet douæ camere
ale casei. Øase dintre bærbaﬂii prezenﬂi au fost prezentaﬂi ca fiind
membrii fondatori ai noii Biserici pentru a respecta legea din
New York – profetul Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hyrum
Smith, Peter Whitmer, fiul, Samuel Smith øi David Whitmer.4
Deøi Biserica a fost foarte micæ la început, Joseph Smith a avut
o viziune profeticæ a destinului ei mæreﬂ. Wilford Woodruff a relatat cæ, în timpul unei adunæri a preoﬂiei desfæøurate în aprilie
1834 în Kirtland, Ohio, profetul a încercat sæ-i ajute pe fraﬂi sæ înﬂeleagæ situaﬂia din viitor a împæræﬂiei lui Dumnezeu pe pæmânt:
„Profetul le-a cerut tuturor celor care deﬂineau preoﬂia sæ se
adune în casa micæ din bârne, în care era organizatæ øcoala, pe
care o aveau acolo. Era o cæsuﬂæ de aproximativ 18 metri pætraﬂi.
Însæ a putut sæ-i gæzduiascæ pe toﬂi deﬂinætorii preoﬂiei din
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ care erau
atunci în oraøul Kirtland... Dupæ ce ne-am adunat, profetul le-a
cerut vârstnicilor Israelului ca împreunæ cu el sæ depunæ mærturie despre aceastæ lucrare... Dupæ ce au terminat, profetul a
spus: «Fraﬂilor, am fost foarte edificat øi instruit datoritæ mærturiilor voastre din aceastæ searæ, dar doresc sæ væ spun, înaintea
Domnului, cæ nu øtiﬂi mai mult despre destinul acestei Biserici
øi al acestei împæræﬂii decât øtie un prunc care stæ în braﬂele mamei sale. Nu îl înﬂelegeﬂi.» Am fost surprins. El a spus: «Ceea ce
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vedeﬂi, aici, în aceastæ searæ, este doar un numær mic de deﬂinætori ai preoﬂiei, însæ aceastæ Bisericæ va umple America de Nord
øi America de Sud – va umple pæmântul».”5

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos a fost organizatæ de
Joseph Smith în dispensaﬂia plenitudinii timpurilor.
Joseph Smith a declarat despre evenimentele din cadrul adunærii ﬂinute la data de 6 aprilie 1830, legate de organizarea
Bisericii: „Începând adunarea cu o rugæciune solemnæ adresatæ
Tatælui nostru Ceresc, am continuat, conform poruncii pe care o
primisem anterior, întrebându-i pe fraﬂii noøtri dacæ ne acceptau
ca învæﬂætori ai lor în lucrurile împæræﬂiei lui Dumnezeu øi dacæ
erau mulﬂumiﬂi ca noi sæ mergem mai departe øi sæ ne organizæm
ca Bisericæ în acord cu porunca menﬂionatæ pe care o primisem.
Ei au votat în unanimitate în favoarea acestor câteva propuneri.
Apoi, eu mi-am aøezat mâinile pe capul lui Oliver Cowdery øi
l-am rânduit ca vârstnic al «Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ», dupæ care, el m-a rânduit, de asemenea, la oficiul de vârstnic al Bisericii menﬂionate. Apoi, am luat pâine, am
binecuvântat-o øi am rupt-o în prezenﬂa lor; de asemenea, vin,
l-am binecuvântat øi l-am bæut alæturi de ei. Dupæ aceea, ne-am
aøezat mâinile pe capul fiecærui membru al Bisericii care era prezent pentru ca ei sæ poatæ primi darul Duhului Sfânt øi sæ fie confirmaﬂi membri ai Bisericii lui Hristos. Duhul Sfânt a fost reværsat
asupra noastræ într-o mæsuræ foarte mare – unii au profeﬂit în timp
ce cu toﬂii L-am slævit pe Domnul øi ne-am bucurat foarte mult...
Am continuat apoi sæ chemæm øi sæ rânduim alﬂi fraﬂi la diferite oficii ale preoﬂiei, dupæ cum ne-a îndrumat Spiritul: øi dupæ
o perioadæ fericitæ în care am simﬂit pentru noi înøine øi am fost
martori la puterile øi binecuvântærile Duhului Sfânt, prin harul
lui Dumnezeu reværsat asupra noastræ, am încheiat adunarea
având plæcuta cunoaøtere cæ, acum, eram fiecare în parte
membri, fiind recunoscuﬂi de Dumnezeu, ai «Bisericii lui Isus
Hristos», organizatæ conform poruncilor øi revelaﬂiilor pe care El
ni le-a dat în aceste zile din urmæ, precum øi conform Bisericii
descrise în Noul Testament.”6
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Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ a fost organizatæ
oficial de cætre profetul Joseph Smith la data de 6 aprilie 1830 în casa lui
Peter Whitmer tatæl, din Fayette, New York. Biserica din zilele din urmæ
este organizatæ în acelaøi fel ca Biserica din timpul Salvatorului, cu
„apostoli, proroci, pastori, învæﬂætori, evangheliøti øi aøa mai departe”.

La prima conferinﬂæ generalæ a Bisericii, desfæøuratæ la
Fayette, New York, la data de 9 iunie 1830, împærtæøania a fost
administratæ, câﬂiva oameni au fost confirmaﬂi membri ai
Biserici, alﬂii au fost rânduiﬂi la oficii ale preoﬂiei, iar Duhul
Sfânt a fost reværsat asupra sfinﬂilor. Profetul Joseph Smith a
consemnat: „Astfel de experienﬂe au fost menite sæ ne umple inimile cu o bucurie de nedescris øi ne-au fæcut sæ avem sentimente
de veneraﬂie øi de pioøenie faﬂæ de acea Fiinﬂæ Atotputernicæ, prin
al Cærei har am fost chemaﬂi sæ fim unelte în realizarea, pentru
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copiii oamenilor, bucuriei unor asemenea binecuvântæri glorioase care erau reværsate asupra noastræ acum, în acest timp. Sæ
ne implice în aceleaøi lucruri în care sfinﬂii apostoli din trecut au
fost implicaﬂi; sæ ne facæ sæ înﬂelegem importanﬂa øi solemnitatea
acestor proceduri; øi sæ fim martori øi sæ simﬂim noi înøine aceleaøi manifestæri glorioase ale puterilor preoﬂiei, darurile øi
binecuvântærile Duhului Sfânt, precum øi bunætatea øi bunævoinﬂa unui Dumnezeu milos faﬂæ de aceia care træiesc conform
Evangheliei nepieritoare a Domnului nostru Isus Hristos; aceste
lucruri s-au îmbinat pentru a crea în noi sentimente de recunoøtinﬂæ sinceræ øi pentru a ne inspira cu ardoare øi energie proaspete pentru cauza adeværului.”7
Biserica lui Hristos este organizatæ conform
ordinii lui Dumnezeu.
„Hristos a fost capul Bisericii, piatra din capul unghiului, stânca
spiritualæ pe care Biserica a fost construitæ, iar porﬂile iadului nu o
vor birui [vezi Matei 16:18; Efeseni 2:20]. El a clædit Împæræﬂia,
a ales apostoli øi i-a rânduit la Preoﬂia lui Melhisedec dându-le
puterea de a administra rânduielile Evangheliei.”8
„«Øi El a dat pe unii apostoli; pe alﬂii, proroci; pe alﬂii, evangheliøti; pe alﬂii, pæstori øi învæﬂætori» [Efeseni 4:11]. Øi cum au
fost aleøi apostolii, prorocii, pastorii, învæﬂætorii øi evangheliøtii?
Prin profeﬂie (revelaﬂie) øi prin aøezarea mâinilor – printr-o comunicare divinæ, øi printr-o rânduialæ stabilitæ în mod divin –
prin intermediul preoﬂiei organizatæ în acord cu ordinea lui
Dumnezeu, prin numire divinæ.”9
„[Cartea lui Mormon] ne relateazæ cæ Salvatorul nostru Øi-a
fæcut apariﬂia pe acest continent [american] dupæ învierea Sa;
cæ El a stabilit Evanghelia aici în toatæ plenitudinea, bogæﬂia øi
puterea ei, precum øi cu toate binecuvântærile ei; cæ locuitorii
acestui continent au avut apostoli, profeﬂi, pastori, învæﬂætori øi
evangheliøti; aceeaøi ordine, aceeaøi preoﬂie, aceleaøi rânduieli,
daruri, puteri øi binecuvântæri de care se bucurau cei de pe continentul din est.”10
„Evanghelistul este un patriarh... Oriunde pe pæmânt este întemeiatæ Biserica lui Hristos, acolo trebuie sæ fie un patriarh pentru
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folosul urmaøilor sfinﬂilor, aøa cum a fost øi în cazul lui Iacov care
le-a dat binecuvântarea patriarhalæ fiilor sæi.”11
Articolele de credinﬂæ 1:6: „Noi credem în aceeaøi organizare
care exista în Biserica din vechime, øi anume: apostoli, profeﬂi,
preoﬂi, învæﬂætori, evangheliøti øi aøa mai departe.”12
Biserica este condusæ de cætre Prima Preøedinﬂie,
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli øi de
Cvorumurile celor Øaptezeci.
„Cred cu fermitate în profeﬂi øi apostoli, Isus Hristos fiind piatra din capul unghiului øi vorbesc ca unul care are putere, nu ca
øi cærturarii.”13
„Preøedinﬂii sau [Prima] Preøedinﬂie prezideazæ asupra Bisericii;
øi revelaﬂiile despre gândurile øi voia lui Dumnezeu în ceea ce priveøte Biserica trebuie sæ vinæ prin intermediul Preøedinﬂiei.
Aceasta este ordinea cerului, øi puterea øi privilegiul Preoﬂiei lui
[Melhisedec].”14
„Ce este specific importanﬂei chemærii celor Doisprezece
Apostoli øi diferit de celelalte chemæri sau oficianﬂi din cadrul
Bisericii? Ei sunt Cei Doisprezece Apostoli care sunt chemaﬂi în
oficiul Înaltului Consiliu care cælætoreøte øi care vor prezida asupra bisericilor sfinﬂilor... Ei vor deﬂine cheile slujirii pentru a deschide poarta împæræﬂiei cerului pentru toate naﬂiunile øi pentru
a propovædui Evanghelia la orice fæpturæ. Aceasta este puterea,
autoritatea øi virtutea chemærii lor de apostoli.”15
Orson Pratt, care a slujit în Cvorumul celor Doisprezece
Apostoli, a declarat: „Domnul... a dispus cæ trebuie organizat
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a cærui însærcinare urmeazæ sæ fie aceea de a le predica popoarelor Evanghelia, în primul rând neamurilor øi, apoi, iudeilor. Dupæ construirea
templului Kirtland, deﬂinætorii preoﬂiei au fost adunaﬂi laolaltæ øi,
vorbind despre cei Doisprezece Apostoli, profetul Joseph le-a
spus cæ fuseseræ rânduiﬂi ca apostoli øi cæ primiseræ toate puterile ce aparﬂin acestei chemæri, la fel cum primiseræ øi apostolii
din vechime”.16
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, a declarat: „Joseph a chemat doisprezece apostoli. Cine erau ei? Domnul
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i-a spus: «Cei Doisprezece sunt aceia care vor dori, cu toatæ inima,
sæ ia asupra lor numele Meu. Øi, dacæ doresc sæ ia asupra lor numele Meu cu toatæ inima, ei sunt chemaﬂi sæ meargæ în toatæ lumea
sæ propovæduiascæ Evanghelia Mea cætre fiecare fæpturæ» [D&L
18:27–28]. Când profetul Joseph a organizat Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, el i-a învæﬂat principiul unitæﬂii. El i-a fæcut
sæ înﬂeleagæ faptul cæ ei trebuiau sæ fie într-o singuræ inimæ øi
într-un singur gând øi cæ trebuiau sæ ia asupra lor numele lui
Hristos în totalitate; cæ, dacæ Dumnezeu le poruncea sæ facæ ceva,
ei trebuiau sæ meargæ øi sæ facæ”.17
„Cei Øaptezeci trebuie sæ fie organizaﬂi în cvorumuri care cælætoresc, pentru a merge în întreaga lume, oriunde le vor cere cei
Doisprezece Apostoli”.18
„Cei Øaptezeci nu sunt chemaﬂi pentru a sluji la mese [vezi
Faptele apostolilor 6:1–2]... ci sæ predice Evanghelia øi sæ clædeascæ [bisericile] øi sæ-i punæ deoparte pe alﬂii, care nu fac parte
din aceste cvorumuri, pentru a prezida asupra [bisericilor], fiind
înalﬂi preoﬂi. Cei Doisprezece trebuie, de asemenea, sæ ducæ
aceste chei ale Împæræﬂiei tuturor popoarelor øi sæ le deschidæ
poarta Evangheliei, sæ le cearæ celor Øaptezeci sæ meargæ în urma
lor øi sæ-i sprijine.”19
Chiar dacæ forﬂele ræului cautæ sæ distrugæ Biserica, „nicio
mânæ nesfinﬂitæ nu poate sæ opreascæ lucrarea din progres”.
„Încæ de la organizarea Bisericii lui Hristos... la data de 6 aprilie 1830, am avut satisfacﬂia de a fi martori la ræspândirea adeværului în diferite pærﬂi ale ﬂinutului nostru, chiar dacæ duømanii sæi
au încercat continuu sæ opreascæ ræspândirea øi progresul acesteia; deøi diavolul øi persoane ræu voitoare s-au aliat pentru a-l
distruge pe cel inocent... cu toate acestea, Evanghelia glorioasæ
se ræspândeøte în plenitudinea ei øi câøtigæ zilnic convertiﬂi; øi rugæciunea noastræ cætre Dumnezeu este ca acest lucru sæ poatæ
continua øi ca cei care se alæturæ Bisericii sæ fie cei care vor fi salvaﬂi pentru eternitate.”20
„Drapelul adeværului a fost ridicat; nicio mânæ nesfinﬂitæ nu
poate sæ opreascæ lucrarea din progres; persecuﬂiile se pot dezlænﬂui, gloatele se pot uni, armatele se pot aduna, calomnia poate
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sæ defæimeze, însæ adeværul lui Dumnezeu va merge înainte færæ
teamæ, cu nobleﬂe øi liber, pânæ când va pætrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare ﬂaræ øi va ræsuna în fiecare ureche, pânæ când scopurile lui Dumnezeu vor fi
realizate øi Marele Iehova va spune cæ lucrarea este terminatæ.”21
„Mai departe, [Salvatorul] le-a spus o altæ pildæ despre
Împæræﬂie, cæ trebuie întemeiatæ chiar înainte sau chiar la vremea
seceriøului, care sunæ astfel: «Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ cu
un græunte de muøtar, pe care l-a luat un om øi l-a semænat în ﬂarina sa. Græuntele acesta, într-adevær, este cea mai micæ dintre
toate seminﬂele; dar, dupæ ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile øi se face un copac, aøa cæ pæsærile cerului vin øi îøi fac
cuiburi în ramurile lui» [Matei 13:31–32]. Acum, putem sæ înﬂelegem foarte clar cæ acest simbol reprezintæ Biserica, aøa cum va
progresa în zilele din urmæ. Iatæ, Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ
cu el. Acum, ce se aseamænæ cu ea?
Sæ vorbim despre Cartea lui Mormon, pe care un bærbat a
luat-o øi a ascuns-o pe câmpul lui, protejând-o cu credinﬂa lui,
pentru a ieøi la luminæ în zilele din urmæ sau la momentul potrivit; sæ privim cum iese din pæmânt, fiind cu siguranﬂæ ultima
sæmânﬂæ dintre toate, cum se ramificæ, da, înælﬂându-se øi având
ramuri care se înalﬂæ spre cer øi o mæreﬂie asemænætoare cu a lui
Dumnezeu, pânæ când, asemenea seminﬂei de muøtar, devine
mai mæreaﬂæ decât toate plantele. Øi existæ adevær, øi acesta a înmugurit øi a ieøit din pæmânt, iar neprihænirea începe sæ priveascæ de la înælﬂimea cerurilor [vezi Psalmii 85:11; Moise 7:62]
øi Dumnezeu Îøi trimite jos puterile, darurile øi îngerii pentru a
ocroti ramurile.
Împæræﬂia cerurilor este ca o sæmânﬂæ de muøtar. Iatæ, atunci
nu este aceasta Împæræﬂia cerurilor care îøi ridicæ propriul cap în
zilele din urmæ cu mæreﬂia Dumnezeului ei, chiar Biserica
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, ca o stâncæ impenetrabilæ, neclintitæ în mijlocul adâncului cel mare, expusæ furtunilor øi vijeliilor
lui Satana, care, pânæ acum, a ræmas neclintitæ øi care continuæ
sæ înfrunte curajos valurile de persecuﬂii ce sunt împinse de vânturile puternice ale lucrærilor decadente care slæbesc puterea,
care [s-au izbit] øi care încæ se izbesc cu furie de marginea ei
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triumfætoare; împinse înainte cu o furie de douæ ori mai mare de
cætre duømanul neprihænirii?”22
În rugæciunea sa de dedicare a templului Kirtland, consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 109:72–76, profetul
Joseph Smith a spus: „Aminteøte-ﬁi de toate Bisericile Tale, o,
Doamne, împreunæ cu toate familiile lor, øi de rudele lor apropiate, de toﬂi bolnavii øi de suferinzii lor, de toﬂi særacii øi de toﬂi
cei umili de pe pæmânt; pentru ca împæræﬂia, pe care Tu ai stabilit-o færæ ajutorul vreunei mâini, sæ poatæ deveni un munte mare
øi sæ umple întreg pæmântul; pentru ca Biserica Ta sæ iasæ din pustiul întunericului øi sæ stræluceascæ frumoasæ ca luna, claræ ca soarele øi teribilæ ca o armatæ cu steaguri; øi sæ fie împodobitæ ca o
mireasæ pentru ziua în care Tu vei dezvælui cerurile øi vei face ca
munﬂii sæ fie doborâﬂi în prezenﬂa Ta, ca væile sæ se înalﬂe øi ca locurile accidentate sæ fie netezite; pentru ca slava Ta sæ umple pæmântul; pentru ca, atunci când trâmbiﬂa va suna pentru morﬂi, sæ
fim ridicaﬂi în nori ca sæ te întâlnim, pentru ca sæ fim pentru totdeauna cu Domnul; pentru ca veømintele noastre sæ fie pure,
pentru ca sæ putem fi îmbræcaﬂi cu hainele neprihænirii, cu ramuri
de palmier în mânæ øi cununi de slavæ pe capetele noastre øi sæ
recoltæm bucurie veønicæ pentru toate suferinﬂele noastre.”23
Cu toﬂii avem responsabilitatea de a întæri Biserica øi de a
ne face partea în clædirea împæræﬂiei lui Dumnezeu.
„Cauza lui Dumnezeu este o cauzæ comunæ de care sfinﬂii sunt
cu toﬂii interesaﬂi; noi, toﬂi, suntem mædulare ale unui singur trup
øi beneficiem cu toﬂii de acelaøi spirit, suntem botezaﬂi cu un singur botez øi avem cu toﬂii aceeaøi speranﬂæ glorioasæ. Progresul
cauzei lui Dumnezeu øi clædirea Sionului sunt importante pentru
toﬂi membrii în egalæ mæsuræ. Singura diferenﬂæ este aceea cæ unul
este chemat sæ îndeplineascæ o anumitæ responsabilitate, iar altul,
o altæ responsabilitate; «øi dacæ suferæ un mædular, toate mædularele suferæ împreunæ cu el; dacæ este preﬂuit un mædular, toate
mædularele se bucuræ împreunæ cu el; øi ochiul nu poate zice mâinii: ‘N-am trebuinﬂæ de tine’; nici capul nu poate zice picioarelor:
‘N-am trebuinﬂæ de voi.’»; sentimentele parﬂiale, interesele separate, planurile concepute doar pentru o singuræ persoanæ trebuie
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„Progresul cauzei lui Dumnezeu øi clædirea Sionului sunt la fel de importante
pentru toatæ lumea. Singura diferenﬂæ este aceea cæ unul este chemat sæ
îndeplineascæ o anumitæ responsabilitate, iar altul, o altæ responsabilitate.”

sæ nu existe într-o cauzæ comunæ, în interesul unui întreg [vezi
1 Corinteni 12:21, 26].”24
„Fraﬂi øi surori, fiﬂi credincioøi, fiﬂi sârguincioøi, luptaﬂi pentru
credinﬂa care a fost datæ sfinﬂilor odatæ pentru totdeauna [vezi
Iuda 1:3]; fie ca fiecare bærbat, femeie øi copil sæ înﬂeleagæ importanﬂa lucrærii øi sæ acﬂioneze ca øi cum succesul depinde numai de stræduinﬂa sa personalæ; fie ca toatæ lumea sæ fie
interesatæ de aceasta, iar apoi sæ se gândeascæ la faptul cæ træiesc
într-o zi care a provocat cele mai profunde sentimente ale regilor, profeﬂilor øi oamenilor neprihæniﬂi când s-au gândit la ea, cu
mii de ani în urmæ – a cærei perspectivæ a inspirat cele mai dulci
note øi cele mai înælﬂætoare cântece øi i-a fæcut sæ adreseze cuvântæri atât de minunate, care sunt consemnate în scripturi; øi în
scurt timp va trebui sæ exclamæm, într-un limbaj inspirator –
«Domnul a adus din nou Sionul;
Domnul a mântuit poporul Sæu, Israel.» [D&L 84:99].”25
Dupæ cum a relatat Wilford Woodruff, Joseph Smith a fæcut urmætoarea declaraﬂie membrilor din Cei Doisprezece care plecau
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în misiune în Marea Britanie, în anul 1839: „Indiferent de lucrurile cu care væ veﬂi confrunta, îndreptaﬂi-væ umerii øi înfruntaﬂi-le
susﬂinând øi apærând întotdeauna interesele Bisericii øi ale împæræﬂiei lui Dumnezeu”.26

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Imaginaﬂi-væ cum ar fi fost sæ participaﬂi la adunarea preoﬂiei
descrisæ la paginile 144–145. Cum credeﬂi cæ v-aﬂi fi simﬂit auzindu-l pe Joseph Smith profeﬂind cæ Biserica va umple pæmântul într-o bunæ zi? Dacæ priviﬂi înapoi acum la acea
profeﬂie, care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ?
• Recapitulaﬂi paginile 145–147, remarcând mæsurile luate la organizarea Bisericii øi la prima conferinﬂæ generalæ. Joseph
Smith a spus: „Astfel de experienﬂe ne-au umplut inimile cu o
bucurie de nedescris øi ne-au fæcut sæ avem sentimente de veneraﬂie øi de pioøenie faﬂæ de [Dumnezeu]” (pagina 146).
Când aﬂi avut sentimentele descrise de Joseph Smith?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith despre Biserica din
vremea lui Isus øi din perioada Cærﬂii lui Mormon (paginile
147–148). În ce fel urmeazæ Biserica acelaøi tipar în ziua de astæzi?
• De ce credeﬂi cæ avem nevoie de conducætori care sæ prezideze
asupra Bisericii din întreaga lume? (Pentru câteva exemple,
vedeﬂi paginile 148–149.) Cum aﬂi fost binecuvântaﬂi datoritæ
slujirii Primei Preøedinﬂii, a Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli, a Cvorumurilor celor Øaptezeci øi a Episcopatului
care prezideazæ?
• La ce væ gândiﬂi sau ce simﬂiﬂi atunci când citiﬂi profeﬂiile lui
Joseph Smith legate de destinul Bisericii? (Vedeﬂi paginile
149–151.) În ce moduri putem lua parte la aceastæ lucrare?
(Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 151–153.)
• Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Fie ca fiecare bærbat, femeie øi copil sæ înﬂeleagæ importanﬂa lucrærii øi sæ acﬂioneze ca øi cum
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succesul depinde numai de stræduinﬂa sa personalæ” (pagina
152). Gândiﬂi-væ la moduri concrete în care puteﬂi pune în
practicæ acest sfat în viaﬂa dumneavoastræ.
• Dacæ cineva v-ar întreba de ce sunteﬂi membru al Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, ce i-aﬂi spune?
Scripturi suplimentare: Daniel 2:31–45; Mosia 18:17–29; D&L
20:1–4; 65:1–6; 115:4–5
Note
1. History of the Church, 1:71; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 34, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:64; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 29, Arhivele Bisericii.
3. History of the Church, 1:75–77; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 37, Arhivele Bisericii.
4. Legea statului New York prevedea cæ
erau necesare între trei øi nouæ persoane pentru a organiza sau tranzacﬂiona treburile unei biserici. Profetul a
ales sæ foloseascæ øase persoane.
5. Wilford Woodruff, în Conference
Report, aprilie 1898, p. 57; punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
6. History of the Church, 1:77–79; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din „History of the Church”
(manuscris), book A-1, p. 37–38,
Arhivele Bisericii.
7. History of the Church, 1:85–86; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 42, Arhivele Bisericii.
8. Discurs rostit de Joseph Smith la data
de 23 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
Joseph Smith, Colecﬂie, Cuvântæri,
23 iulie 1843, Arhivele Bisericii.
9. History of the Church, 4:574; din „Try
the Spirits”, un editorial publicat în
Times and Seasons, 1 aprilie 1842,
p. 744–745; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
10. History of the Church, 4:538; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith scrisæ la
cererea lui John Wentworth øi George
Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 martie 1842,
p. 707–708.

11. History of the Church, 3:381; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 27 iunie 1839, în Commerce,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
12. Articolele de credinﬂæ 1:6.
13. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Isaac Galland, 22 martie 1839,
Liberty Jail, Liberty, Missouri, publicatæ în Times and Seasons, februarie
1840, p. 53; punctuaﬂia øi redactarea
au fost modernizate.
14. History of the Church, 2:477; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 6 aprilie 1837, în Kirtland, Ohio;
consemnat de Messenger and
Advocate, aprilie 1837, p. 487.
15. History of the Church, 2:200; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din
procesul verbal al unui consiliu al
Bisericii desfæøurat la data de 27 februarie 1835, în Kirtland, Ohio; consemnat de Oliver Cowdery.
16. Orson Pratt, Millennial Star, 10 noiembrie 1869, p. 732.
17. Wilford Woodruff, Deseret Weekly,
30 august 1890, p. 306; redactare
modernizatæ.
18. History of the Church, 2:202; din
„History of the Church” (manuscris),
book B-1, p. 577, Arhivele Bisericii.
19. History of the Church, 2:431–432; din
instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 30 martie 1836, în Kirtland,
Ohio.
20. History of the Church, 2:22; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and Morning
Star, aprilie 1834, p. 152.
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21. History of the Church, 4:540; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith scrisæ la
cererea lui John Wentworth øi George
Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 martie 1842,
p. 709.
22. History of the Church, 2:268; cuvântul
din ultima parantezæ este ca øi în original; punctuaﬂia, redactarea øi gramatica
au fost modernizate; dintr-o scrisoare a
lui Joseph Smith adresatæ vârstnicilor
Bisericii, decembrie 1835, Kirtland,
Ohio, publicatæ în Messenger and
Advocate, decembrie 1835, p. 227.
23. Doctrinæ øi legæminte 109:72–76; rugæciunea spusæ de Joseph Smith la
data de 27 martie 1836, la dedicarea
templului din Kirtland, Ohio.

24. History of the Church, 4:609; din
„The Temple”, un editorial publicat
în Times and Seasons, 2 mai 1842,
p. 776; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
25. History of the Church, 4:214; dintrun raport oferit de Joseph Smith øi
consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie,
4 octombrie 1840, Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons, octombrie 1840, p. 188.
26. Citat de cætre Wilford Woodruff,
Deseret News: Semi-Weekly, 20 martie
1883, p. 1.
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Fie cæ le-a predicat celor din jurul lui, fie cæ a trimis misionari în lume,
profetul Joseph Smith a preﬂuit munca misionaræ.
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Proclamaﬂi vestea bunæ
lumii întregi
„Sufletele sunt tot la fel de preﬂioase în faﬂa lui Dumnezeu
cum au fost întotdeauna; øi vârstnicii [trebuie] sæ-i convingæ
øi sæ-i invite pe toﬂi oamenii sæ se pocæiascæ pentru ca
ei sæ poatæ deveni moøtenitori ai salværii.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

upæ ce Biserica a fost organizatæ la data de 6 aprilie 1830,
Joseph Smith a continuat sæ proclame veøtile bune de mare bucurie ale Evangheliei. În timpul lunii aprilie, el a cælætorit la
Colesville, New York, pentru a-øi vizita prietenul Joseph Knight,
tatæl, care, împreunæ cu familia lui, a devenit interesat de
Evanghelie. Profetul a ﬂinut adunæri în cartier øi „mulﬂi au început
sæ se roage cu ardoare Dumnezeului celui Atotputernic, ca El sæ
le dea înﬂelepciunea de a înﬂelege adeværul”1. Dupæ aproximativ
douæ luni, în timpul celei de-a doua vizite în Colesville, profetul
a aflat cæ un numær de oameni dintre cei care auziseræ Evanghelia
dorea acum sæ fie botezat. Pentru a accepta Evanghelia, aceøti noi
convertiﬂi au trebuit sæ dea dovadæ de curaj øi credinﬂæ, dupæ cum
a consemnat profetul:
„Noi am stabilit o adunare pentru ziua de Sabat iar, în dupæamiaza zilei de sâmbætæ, am construit un mic baraj pe o apæ curgætoare din apropiere, cu scopul de a înfæptui acolo rânduiala
botezului; dar, în timpul acelei nopﬂi, o gloatæ s-a adunat øi ne-a
dærâmat barajul, fapt ce ne-a împiedicat sæ participæm la botez în
ziua de Sabat... Luni, dimineaﬂa devreme, am fost activi øi,
înainte ca duømanii noøtri sæ realizeze ce fæceam, am reparat barajul øi urmætoarele treisprezece persoane [au fost] botezate de
Oliver Cowdery, øi anume: Emma Smith; Hezekiah Peck øi soﬂia;
Joseph Knight, tatæl, øi soﬂia; William Stringham øi soﬂia; Joseph
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Knight, fiul; Aaron Culver øi soﬂia; Levi [Hall]; Polly Knight øi
Julia Stringham”2.
În acea toamnæ, Domnul i-a revelat lui Joseph Smith cæ Oliver
Cowdery, Peter Whitmer, fiul, Parley P. Pratt øi Ziba Peterson trebuiau sæ „[se ducæ] la lamaniﬂi øi sæ le [predice] Evanghelia Mea”
(D&L 28:8; 30:5–6; 32:1–3). Aceøti misionari au cælætorit aproximativ 2.400 de kilometri, predicând pentru scurt timp printre
diferite triburi de indieni, inclusiv tribul Seneca din New York,
tribul Wyandot din Ohio, precum øi triburile Delaware øi
Shawnee din teritoriile indiene. Totuøi, cel mai mare succes al
misionarilor a avut loc atunci când s-au oprit în ﬂinutul Kirtland,
Ohio. Acolo, ei au botezat aproximativ 130 de convertiﬂi, în cea
mai mare parte oameni care aparﬂineau congregaﬂiei baptiste reformate a lui Sidney Rigdon, deschizându-se astfel ceea ce avea
sæ devinæ, în anul urmætor, locul de adunare pentru sute de
membri ai Bisericii. Misionarii au gæsit, de asemenea, mai mulﬂi
convertiﬂi printre coloniøtii din ﬂinutul Jackson, Missouri, acolo
unde mai târziu ar fi urmat sæ fie întemeiat oraøul Sion.
Fie cæ le-a predicat celor din jurul lui, fie cæ a trimis misionari
în lume, profetul Joseph Smith a preﬂuit munca misionaræ.
Vârstnicul Parley P. Pratt a consemnat urmætoarea întâmplare desfæøuratæ în anul 1839: „În timp ce eram în vizitæ în Philadelphia
[Pennsylvania], împreunæ cu fratele Joseph, o bisericæ foarte
mare a fost deschisæ ca el sæ predice în ea øi aproximativ trei mii
de oameni s-au adunat ca sæ-l asculte. Fratele Rigdon a vorbit primul, despre Evanghelie, explicând ceea ce spunea cu ajutorul
Bibliei. Dupæ ce a terminat, fratele Joseph s-a ridicat, asemenea
unui leu care urmeazæ sæ ræcneascæ; øi, fiind plin de Duhul Sfânt,
a vorbit cu mare putere, depunând mærturie despre viziunile pe
care le-a avut, despre slujirea îngerilor de care el a avut parte, despre cum a gæsit plæcile Cærﬂii lui Mormon øi cum le-a tradus prin
harul øi puterea lui Dumnezeu. El a început spunând: «Dacæ nimeni altcineva nu a avut curajul sæ mærturiseascæ despre un mesaj atât de glorios venit din cer øi despre gæsirea unei cronici atât
de speciale, el a simﬂit cæ este responsabil øi cæ doreøte s-o facæ,
pentru a face ceea ce este drept pentru oameni, læsând în seama
lui Dumnezeu modul în care este primitæ mærturia lui».
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Întreaga congregaﬂie a fost uimitæ, øocatæ øi copleøitæ de faptul
cæ simﬂea adeværul øi puterea cu care el vorbise, precum øi de minunile pe care le relatase. Avusese loc un efect de duratæ; multe
suflete se adunau la turmæ. Øi eu depun mærturie cæ el, prin mærturia lui puternicæ øi plinæ de credinﬂæ, øi-a curæﬂat veømintele de
sângele lor. Mulﬂi oameni au fost botezaﬂi în Philadelphia øi în zonele învecinate”3.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Deoarece lumea se aflæ în întuneric spiritual, noi trebuie
sæ fim sârguincioøi în predicarea Evangheliei.
În anul 1834, Joseph Smith øi alﬂi vârstnici ai Bisericii din
Kirtland au trimis urmætoarea scrisoare fraﬂilor din celelalte
zone: „Deøi scrisorile noastre cætre voi sunt destul de dese, speræm sæ le primiﬂi cu sentimente de bunætate fræﬂeascæ; øi, ca de la
noi, fraﬂii voøtri nedemni, sæ acceptaﬂi ca un îndemn sæ aibæ loc
în inima voastræ pe mæsuræ ce vedeﬂi marea extindere a puterii øi
dominaﬂiei prinﬂului întunericului øi sæ înﬂelegeﬂi cât de mare
este numærul oamenilor care se înghesuie pe drumul care duce
la moarte færæ sæ dea vreodatæ ascultare sunetului încurajator al
Evangheliei Domnului nostru, Isus Hristos.
Fraﬂilor, gândiﬂi-væ pentru o clipæ la împlinirea cuvintelor profetului; cæci iatæ, întunericul acoperæ pæmântul øi neguræ mare acoperæ mintea popoarelor lui [vezi Isaia 60:2], cæ infracﬂiuni de toate
genurile sunt din ce în ce mai multe printre oameni; sunt practicate vicii extreme; generaﬂia care se ridicæ creøte în plenitudinea
mândriei øi aroganﬂei; cei în vârstæ îøi pierd convingerile øi se pare
cæ îøi pierd credinﬂa cæ va exista o zi a judecæﬂii; necumpætarea,
imoralitatea, extravaganﬂa, mândria, împietrirea inimii, idolatria,
pierderea dragostei fireøti, dragostea pentru aceastæ lume øi indiferenﬂa faﬂæ de lucrurile ce aparﬂin eternitæﬂii sporesc printre cei
care practicæ o credinﬂæ în religia cerului øi necredinﬂæ în ræspândirea acesteia ca o consecinﬂæ a aceloraøi lucruri; oameni care se
oferæ sæ înfæptuiascæ fapte nebuneøti øi dintre cele mai diabolice,
hulesc, înøalæ, atacæ reputaﬂia vecinilor, furæ, jefuiesc, omoaræ,
apæræ minciuna øi se opun adeværului, încalcæ legæmântul ceresc øi
neagæ credinﬂa în Isus – øi, printre toate aceste lucruri, ziua
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Domnului se apropie cu repeziciune, când nimænui cu excepﬂia
celor ce vor fi îmbræcaﬂi cu haina de nuntæ nu i se va permite sæ
mænânce øi sæ bea alæturi de Mire, Domnul Pæcii!
Având o înﬂelegere a adeværului acestor certitudini, ce sentimente pot avea cei care au beneficiat de darul ceresc øi au gustat
cuvântul cel bun al lui Dumnezeu øi puterile veacului viitor? [Vezi
Evrei 6:4–5.] Cine poate lucra via Domnului færæ sæ simtæ starea
deplorabilæ a lumii... dacæ nu cei care pot vedea situaﬂia periculoasæ în care se aflæ omenirea în aceastæ generaﬂie? Cine, cu excepﬂia celor care s-au gândit într-adevær la bunævoinﬂa Tatælui
spiritelor noastre atunci când El a oferit o jertfæ pentru creaﬂiile
Sale – un plan al mântuirii, o putere a ispæøirii, un proiect al salværii, având ca obiective mæreﬂe aducerea oamenilor înapoi în
prezenﬂa Împæratului cerului, încoronarea lor în slava celestialæ øi
faptul de a-i face moøtenitori alæturi de Fiul la o moøtenire nestricæcioasæ øi neîntinatæ øi care nu se poate veøteji [vezi 1 Petru
1:4] – cine, cu excepﬂia acestora poate înﬂelege importanﬂa unei
conduite perfecte în faﬂa tuturor oamenilor øi a unei sârguinﬂe în
a-i chema pe toﬂi oamenii sæ beneficieze de aceste binecuvântæri?
Cât de glorioase sunt aceste lucruri pentru omenire! Într-adevær,
aceste lucruri pot fi considerate a fi o mare bucurie pentru toatæ
lumea, precum øi lucruri care ar trebui sæ umple tot pæmântul øi
sæ înveseleascæ inima fiecærei persoane atunci când le aude”.4
„Îngerul distrugætor va începe sæ-i distrugæ pe locuitorii pæmântului înainte ca slujitorii lui Dumnezeu sæ fi avertizat toate
popoarele neamurilor øi aøa cum a spus profetul: «Øi numai vuietul ei væ va îngrozi». [Vezi Isaia 28:19.] Vorbesc astfel pentru
cæ-mi pasæ de semenii mei; o fac în numele Domnului, fiind inspirat de Spiritul Sfânt. O, dacæ aø putea sæ-i salvez din vârtejul
nefericirii în care i-am væzut intrând singuri, din cauza pæcatelor
lor; dacæ aø putea sæ-i avertizez prin glasul meu, sæ fiu o unealtæ
în aducerea lor la o pocæinﬂæ sinceræ, ca ei sæ aibæ credinﬂa de a
se putea împotrivi în ziua cea rea!”5
„Fie ca Dumnezeu sæ ne permitæ sæ ne înfæptuim juræmintele øi
legæmintele unul faﬂæ de celælalt, cu toatæ credinﬂa øi neprihænirea
în faﬂa Sa, ca influenﬂa noastræ sæ fie resimﬂitæ printre toate popoarele pæmântului, cu putere, chiar pânæ la distrugerea împæræﬂiilor
160

CAPITOLUL 12

Profetul Joseph Smith i-a sfætuit pe sfinﬂi sæ-i invite pe toﬂi oamenii sæ se bucure de
binecuvântærile Evangheliei. „Cât de glorioase sunt aceste lucruri pentru omenire!”

întunericului, pânæ la triumful asupra vicleøugurilor preoﬂeøti øi a
duhurilor ræutæﬂii care sunt în locurile cereøti, pânæ la distrugerea
tuturor împæræﬂiilor care se opun împæræﬂiei lui Hristos øi pânæ la
ræspândirea luminii øi adeværului Evangheliei nepieritoare de la
râuri pânæ la marginile pæmântului.”6
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, øi-a
amintit urmætoarele cuvinte ale profetului Joseph Smith:
„Lumea este acoperitæ de întuneric. Pæcatul øi ticæloøia copleøesc
lumea aøa cum fundul mærii este acoperit de ape. Diavolul conduce lumea în cea mai mare parte. Lumea va lupta împotriva
voastræ; diavolul o va face, pæmântul o va face øi iadul o va face.
Însæ... voi trebuie sæ predicaﬂi Evanghelia, sæ væ faceﬂi treaba øi
Domnul va fi alæturi de voi. Pæmântul øi iadul nu væ vor birui.”7
Responsabilitatea noastræ este de a-i invita pe toﬂi
oamenii sæ se pocæiascæ, sæ fie botezaﬂi, sæ primeascæ
Duhul Sfânt øi sæ devinæ moøtenitori ai salværii.
„Noi credem cæ aceasta este datoria noastræ – de a propovædui
întregii omeniri doctrina pocæinﬂei, pe care trebuie sæ ne stræduim s-o arætæm din citatele urmætoare:
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«Atunci le-a deschis mintea, ca sæ înﬂeleagæ scripturile øi le-a
zis: ‘Aøa este scris øi aøa trebuia sæ pætimeascæ Hristos øi sæ învieze
a treia zi dintre cei morﬂi. Øi sæ se propovæduiascæ tuturor neamurilor în Numele Lui, pocæinﬂa øi iertarea pæcatelor, începând
din Ierusalim’» [Luca 24:45–47].
«Prin aceasta învæﬂæm cæ Hristos trebuia sæ sufere, sæ fie ræstignit øi sæ învie în a treia zi, pentru ca pocæinﬂa øi iertarea pæcatelor sæ fie predicate tuturor popoarelor.
‘Pocæiﬂi-væ, le-a zis Petru, øi fiecare din voi sæ fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea pæcatelor voastre; apoi veﬂi
primi darul Sfântului Duh. Cæci fægæduinﬂa aceasta este pentru
voi, pentru copiii voøtri øi pentru toﬂi cei ce sunt departe acum,
în oricât de mare numær îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru’ [Faptele apostolilor 2:38–39].
Prin aceasta învæﬂæm cæ promisiunea de a primi Duhul Sfânt a
fost fæcutæ tuturor celor cærora urma sæ li se predice doctrina pocæinﬂei, adicæ tuturor naﬂiunilor... De aceea, noi credem în predicarea doctrinei pocæinﬂei cætre toate naﬂiunile, atât celor în
vârstæ, cât øi celor tineri, atât celor bogaﬂi, cât øi celor særaci, atât
celor subjugaﬂi, cât øi celor liberi».8
«Sufletele sunt la fel de preﬂioase în faﬂa lui Dumnezeu cum au
fost întotdeauna; øi vârstnicii nu au fost chemaﬂi niciodatæ pentru a væ conduce cætre iad, ci pentru a-i convinge øi a-i invita pe
toﬂi oamenii sæ se pocæiascæ, pentru ca ei sæ poatæ deveni moøtenitori ai salværii. Este anul de îndurare al Domnului: eliberaﬂi
captivii de ræzboi ca ei sæ poatæ cânta Osana (vezi Isaia 61:1–2]».9
«Responsabilitatea vârstnicului este aceea de a apæra cu îndræznealæ cauza lui Hristos øi de a-i avertiza pe oameni, într-un
acord unanim, sæ se pocæiascæ øi sæ fie botezaﬂi pentru iertarea
pæcatelor øi pentru Duhul Sfânt».10
«Væ voi spune ce le cere Domnul tuturor oamenilor, înalﬂi øi
scunzi, bogaﬂi øi særaci, bærbaﬂi øi femei, pastori øi oameni obiønuiﬂi, practicanﬂi øi nepracticanﬂi de religie, pentru ca ei sæ se
poatæ bucura pe deplin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu
øi sæ scape de judecæﬂile lui Dumnezeu, care sunt aproape gata
sæ se næpusteascæ asupra popoarelor pæmântului. Pocæiﬂi-væ de
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toate pæcatele voastre øi fiﬂi botezaﬂi în apæ pentru iertarea lor, în
numele Tatælui øi al Fiului øi al Duhului Sfânt øi primiﬂi rânduiala
aøezærii mâinilor aceluia care este rânduit øi pecetluit sæ deﬂinæ
aceastæ putere, ca voi sæ puteﬂi primi Spiritul Sfânt al lui
Dumnezeu; øi aceasta este în acord cu sfintele scripturi øi Cartea
lui Mormon; øi singura cale prin care omul poate intra în împæræﬂia celestialæ. Acestea sunt cerinﬂele noului legæmânt sau ale
primelor principii ale Evangheliei lui Hristos».11
«Li se cere tuturor oamenilor sæ aibæ credinﬂæ în Domnul Isus
Hristos, sæ se pocæiascæ de toate pæcatele lor øi sæ fie botezaﬂi (de
cætre cineva care are autoritate) în numele lui Isus Hristos pentru iertarea pæcatelor øi sæ li se aøeze mâinile pe cap pentru a
primi darul Duhului Sfânt, pentru a-i face membri ai Bisericii lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ».12”
Slujitorii Domnului merg în întreaga lume pentru
a-i gæsi pe cei care sunt dornici sæ accepte
Evanghelia lui Isus Hristos.
„Trimite pe cineva în America Centralæ øi în toate ﬂærile de pe
continentul american unde se vorbeøte limba spaniolæ; øi nu læsa
nici mæcar un singur colﬂ al pæmântului færæ o misiune.”13
„Noi nu cerem nimænui sæ arunce vreun bun pe care l-a primit; noi îi cerem doar sæ vinæ øi sæ ia mai mult. Ce s-ar întâmpla
dacæ toatæ lumea ar accepta aceastæ Evanghelie? Atunci, ei se vor
înﬂelege, iar binecuvântærile lui Dumnezeu ar fi reværsate asupra
oamenilor, ceea ce îmi doresc din tot sufletul.”14
„Mii de oameni care au auzit Evanghelia s-au supus acesteia øi
se bucuræ de darurile øi binecuvântærile ei. Prejudiciul, alæturi de
ræul care-l însoﬂeøte, cedeazæ locul forﬂei adeværului ale cærui influenﬂe benefice încep sæ fie simﬂite de popoarele îndepærtate...
A fost un timp când se credea cæ eram niøte mincinoøi øi cæ «mormonismul» avea sæ disparæ în scurt timp, cæ va fi nimicit øi va fi
uitat. Însæ timpul când eram priviﬂi ca un lucru pieritor, ca
spuma mærii, a trecut øi acum pætrunde adânc în inima øi în sentimentele de dragoste ale tuturor celor care au o gândire suficient de deschisæ pentru a læsa deoparte prejudecæﬂile øi pentru
a cerceta subiectul cu sinceritate øi candoare.”15
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„O parte dintre Cei Doisprezece øi alﬂii au început deja în
Europa [în septembrie 1839], øi ne aøteptæm ca restul celor chemaﬂi în acea misiune sæ plece peste câteva zile... Lucrarea
Domnului progreseazæ într-un mod foarte plæcut, atât în aceastæ
ﬂaræ, cât øi în ﬂara stræveche. În Anglia, ni s-au alæturat sute de oameni în ultimul timp; dar chiar øi aøa, explicaﬂia trebuie sæ fie cæ
«Efraim se amestecæ printre popoare» [Osea 7:8]. Øi Salvatorul a
spus: «Oile Mele ascultæ glasul Meu» [Ioan 10:27], precum øi
«Cine væ ascultæ pe voi, pe Mine Mæ ascultæ» [Luca 10:16] øi «Iatæ,
îi aduc înapoi din ﬂara de la miazænoapte, îi adun de la marginile
pæmântului» [Ieremia 31:8]. Øi aøa cum Ioan a auzit glasul spunând: «Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul Meu» [Apocalipsa 18:4],
chiar aøa trebuie ca totul sæ se înfæptuiascæ; ca poporul
Domnului sæ poatæ træi atunci când «a cæzut, a cæzut, Babilonul
cel mare» [Apocalipsa 18:2].”16
Într-o scrisoare scrisæ din închisoarea Liberty, în luna martie
a anului 1839, profetul Joseph Smith a declarat urmætoarele,
declaraﬂie consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte
123:12: „Pentru cæ sunt încæ mulﬂi printre toate sectele, grupurile
øi confesiunile care sunt orbiﬂi de subtila viclenie a oamenilor,
prin care ei stau la pândæ pentru a înøela, øi care sunt împiedicaﬂi
sæ gæseascæ adeværul doar pentru cæ nu øtiu unde sæ-l gæseascæ”.17

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi al doilea paragraf de la pagina 158 øi primul paragraf de la pagina 159. De ce avem nevoie câteodatæ de curaj
pentru a ne împærtæøi mærturia despre restaurare øi Cartea lui
Mormon? Cum putem dobândi un astfel de curaj?
• Joseph Smith a descris întunericul spiritual în care se aflæ lumea, apoi, a mærturisit despre „lucrurile de mare bucurie” ale
Evangheliei restaurate (paginile 159–161). Cum ne pot ajuta
aceste douæ idei sæ ne deschidem gura øi sæ împærtæøim
Evanghelia?
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• Citiﬂi penultimul paragraf de la pagina 161. Când a fost Domnul
alæturi de dumneavoastræ în munca dumneavoastræ misionaræ?
• Reflectaﬂi asupra pasajelor din scripturi citate de Joseph
Smith pentru a ne aminti de datoria noastræ de a propovædui
Evanghelia întregii omeniri (paginile 161–163). Gândiﬂi-væ
sau discutaﬂi despre ce aﬂi putea face dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ pentru a împærtæøi Evanghelia altora.
• Citiﬂi al cincilea paragraf de la pagina 162, unde profetul vorbeøte despre munca misionaræ ca despre un efort de
a-i elibera pe cei captivi. În ce mod pot fi consideraﬂi anumiﬂi
oameni ca fiind captivi? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 161–162.) În ce moduri îi pot elibera primele principii øi
rânduieli ale Evangheliei?
• Recapitulaﬂi invitaﬂia profetului din al treilea paragraf de la pagina 163. Cum poate aceastæ invitaﬂie sæ-i încurajeze pe oameni
sæ înveﬂe despre Evanghelia restauratæ? Recapitulaﬂi al patrulea
paragraf de la pagina 163 øi ultimul paragraf al capitolului. Ce
putem sæ facem pentru a-i ajuta pe oameni sæ „renunﬂe la prejudecæﬂile [lor]” despre Bisericæ? Cum pot faptele noastre sæ-i
ajute pe oameni sæ øtie unde sæ gæseascæ adeværul?
• Ce binecuvântæri aﬂi primit ca urmare a eforturilor dumneavoastræ de a predica Evanghelia?
Scripturi suplimentare: Marcu 16:15–20; 2 Nefi 2:8; Alma 26:1–9,
26–37; D&L 42:6–9, 11–14; 88:77–83
Note
1. History of the Church, 1:81; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 39–40, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:86–88; redactare modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 42–43, Arhivele Bisericii.
3. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley
P. Pratt, ed. Parley P. Pratt, fiul (1938),
p. 298–299; redactare modernizatæ.
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4. History of the Church, 2:5–6; redactare
modernizatæ; din „The Elders of the
Church in Kirtland, to Their Brethren
Abroad”, 22 ianuarie 1834, publicat în
Evening and Morning Star, februarie
1834, p. 135.
5. History of the Church, 2:263; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
vârstnicilor Bisericii, noiembrie 1835,
Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger
and Advocate, noiembrie 1835,
p. 211.
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6. History of the Church, 2:375; din procesul verbal al unui consiliu al Primei
Preøedinﬂii øi al celor Doisprezece desfæøurat la data de 16 ianuarie 1836, în
Kirtland, Ohio; consemnat de Warren
Parrish.
7. Citat de cætre Wilford Woodruff,
Deseret News, 30 iulie 1884, p. 434.
8. History of the Church, 2:255–256;
împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith adresatæ vârstnicilor Bisericii,
septembrie 1835, Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger and Advocate,
septembrie 1835, p. 180–181.
9. History of the Church, 2:229, nota de
subsol; din „To the Saints Scattered
Abroad”, Messenger and Advocate,
iunie 1835, p. 138.
10. History of the Church, 2:263; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
vârstnicilor Bisericii, noiembrie 1835,
Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger
and Advocate, noiembrie 1835, p. 211.
11. History of the Church, 1:314–315;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
adresatæ lui N. C. Saxton, 4 ianuarie
1833, Kirtland, Ohio; în History of the
Church, numele domnului Saxton este
scris greøit ca fiind „N. E. Seaton”.
12. Ræspunsul redactorului la o scrisoare a
lui Richard Savary, Times and Seasons,

13.

14.

15.

16.

17.
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15 martie 1842, p. 732; redactare modernizatæ; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
History of the Church, 5:368; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 19 aprilie 1843, în Nauvoo,
Illinois; consemnate de Willard
Richards.
History of the Church, 5:259; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 22 ianuarie 1843, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff.
History of the Church, 4:336–337; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-un
raport al lui Joseph Smith øi al consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie, 7
aprilie 1841, Nauvoo, Illinois, publicat în Times and Seasons, 15 aprilie
1841, p. 384.
History of the Church, 4:8–9; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare
a lui Joseph Smith adresatæ lui Isaac
Galland, 11 septembrie 1839,
Commerce, Illinois.
Doctrinæ øi legæminte 123:12; o scrisoare a lui Joseph Smith øi a altora
adresatæ lui Edward Partridge øi
Bisericii, 20 martie 1839, închisoarea
Liberty, Liberty, Missouri.

C A P I T O L U L

1 3

Supunere:
„Când Domnul porunceøte,
fæ ceea ce a poruncit”
„Træieøte în supunere strictæ faﬂæ de poruncile lui
Dumnezeu øi umblæ cu umilinﬂæ înaintea Lui.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

in decembrie 1827 pânæ în august 1830, Joseph øi Emma
Smith au locuit în Harmony, Pennsylvania, profetul cælætorind
periodic la New York pentru a se ocupa de treburile Bisericii. În
septembrie 1830, Joseph øi Emma s-au mutat la Fayette, New
York, pentru a li se alætura sfinﬂilor care locuiau în vestul statului
New York. În luna decembrie care a urmat, profetul a primit o
revelaﬂie prin care membrilor Bisericii din New York li se cerea
sæ facæ mari sacrificii. Ei trebuiau sæ-øi pæræseascæ fermele, casele
øi afacerile øi sæ se adune în Kirtland, Ohio (vezi D&L 37). Acolo,
ei aveau sæ li se alæture convertiﬂilor care locuiau în zonæ, pentru
a clædi Biserica øi, aøa cum li se promisese de cætre Domnul, a
„fi înzestraﬂi cu putere de sus” (D&L 38:32). Joseph øi Emma
Smith au fost printre primii care s-au supus poruncii Domnului,
pæræsind New Yorkul la sfârøitul lunii ianuarie a anului 1831.
Ei au cælætorit peste 400 de kilometri cu sania pentru a ajunge la
Kirtland, în mijlocul unei ierni foarte grele, Emma fiind însærcinatæ, urmând sæ aducæ pe lume gemeni.
Newel K. Whitney, locuitor din Kirtland, a fost printre primii
care l-au întâmpinat pe profet, dupæ cum a descris nepotul sæu,
Orson F. Whitney: „În jurul datei de 1 februarie 1831, o sanie
care transporta patru persoane mergea pe stræzile din Kirtland øi
s-a oprit la uøa magazinului lui Gilbert øi Whitney... Unul dintre
cei din sanie, o persoanæ tânæræ øi robustæ, a særit din sanie øi a
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În februarie 1831, Joseph Smith a sosit în Kirtland, Ohio, a intrat în magazinul
lui Newel K. Whitney øi a spus: „Eu sunt Joseph, profetul... Mæ aflu aici
datoritæ rugæciunilor tale; cum te pot ajuta?”
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fugit sus pe scæri, intrând în magazin, oprindu-se acolo unde se
afla asociatul secundar.
«Newel K. Whitney! Tu eøti acela!», a exclamat el, întinzându-øi
mâna cordial, ca øi cum ar fi fæcut-o cu o cunoøtinﬂæ veche.
«Sunteﬂi în avantaj», a ræspuns [proprietarul magazinului],
în timp ce a strâns din reflex mâna întinsæ – având o înfæﬂiøare
jumætate amuzatæ øi jumætate perplexæ – «Nu væ pot spune pe
nume, aøa cum aﬂi fæcut dumneavoastræ».
«Eu sunt Joseph, profetul», a spus stræinul, zâmbind. «Mæ aflu
aici datoritæ rugæciunilor tale; cum te pot ajuta?».
Domnul Whitney, uimit, dar încântat în acelaøi timp, imediat
ce øi-a revenit din uimire, i-a condus pe membrii grupului... pe
partea cealaltæ a stræzii, la casa sa din colﬂ øi i-a prezentat soﬂiei
sale [Elizabeth Ann]. Ea a fost, de asemenea, surprinsæ øi entuziasmatæ. Joseph a spus despre aceastæ întâmplare: «Am fost bine
primiﬂi øi bineveniﬂi în casa fratelui N. K. Whitney. Eu øi soﬂia mea
am locuit cu familia fratelui Whitney timp de câteva sæptæmâni øi
am avut parte de toatæ atenﬂia øi bunætatea la care te puteai aøtepta! [Vezi History of the Church, 1:145–146]”.1
Orson F. Whitney a declarat: „Prin ce putere l-a recunoscut
acest bærbat remarcabil, Joseph Smith, pe acela pe care nu-l mai
væzuse în trup niciodatæ înainte? De ce nu l-a recunoscut Newel
K. Whitney? Deoarece Joseph Smith era un væzætor, un væzætor
ales; de fapt, el îl væzuse pe Newel K. Whitney când se afla în
genunchi, de la sute de kilometri depærtare, rugându-se pentru
venirea lui în Kirtland. Incredibil – dar adeværat!”2
Pânæ în luna mai, încæ aproximativ 200 de sfinﬂi din New York
au parcurs drumul pânæ în Kirtland – unii cu sania sau cæruﬂa,
însæ cei mai mulﬂi cu barja, pe canalul Erie iar, apoi, au traversat
lacul Erie cu vaporul cu aburi sau corabia cu pânze. În aceastæ
cælætorie cætre Kirtland, ca øi în numeroasele circumstanﬂe grele
ale vieﬂii sale, Joseph Smith i-a condus pe sfinﬂi în ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu, indiferent cât de greu era.
Patru ani mai târziu, în mijlocul numeroaselor greutæﬂi întâmpinate în conducerea Bisericii din Kirtland aflatæ în creøtere, profetul a exprimat convingerea care i-a caracterizat viaﬂa: „În nicio
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lunæ nu am fost aøa de ocupat ca în luna noiembrie; dar având în
vedere cæ viaﬂa mea consta din activitæﬂi øi eforturi neîncetate,
mi-am stabilit urmætoare regulæ: Când Domnul porunceøte, fæ
ceea ce a poruncit”3.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Când cæutæm sæ øtim voia lui Dumnezeu øi sæ facem
tot ceea ce El ne porunceøte, binecuvântærile
cerului se vor reværsa asupra noastræ.
„Pentru a dobândi salvarea, trebuie nu numai sæ facem anumite lucruri, ci tot ceea ce Dumnezeu a poruncit. Oamenii pot
predica øi practica totul cu excepﬂia acelor lucruri pe care
Dumnezeu ne porunceøte sæ le facem øi, prin urmare, la sfârøit
vor fi condamnaﬂi. Putem sæ plætim zeciuialæ din izmæ øi din rutæ
øi din toate zarzavaturile øi, totuøi, sæ nu ne supunem poruncilor
lui Dumnezeu [vezi Luca 11:42]. Scopul meu este sæ mæ supun
øi sæ-i învæﬂ pe ceilalﬂi sæ se supunæ lui Dumnezeu în tot ceea ce
El ne spune sæ facem. Nu conteazæ dacæ principiul respectiv este
sau nu la modæ, eu voi preda întotdeauna un principiu adeværat,
chiar dacæ o voi face de unul singur.”4
„Ca Bisericæ øi ca oameni, se aøteaptæ din partea noastræ sæ
fim înﬂelepﬂi øi sæ cæutæm sæ øtim voia lui Dumnezeu iar, apoi, sæ
dorim s-o îndeplinim, deoarece: «Ferice de cei ce ascultæ cuvântul lui Dumnezeu øi-l pæzesc», spun scripturile. «Vegheaﬂi dar
în tot timpul øi rugaﬂi-væ, ca sæ aveﬂi putere sæ scæpaﬂi de toate
lucrurile acestea, care se vor întâmpla øi sæ staﬂi în picioare
înaintea Fiului omului.» [Vezi Luca 11:28; 21:36.] Dacæ Enoh,
Avraam, Moise øi copiii lui Israel øi toﬂi oamenii lui Dumnezeu
au fost salvaﬂi prin ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu, noi, dacæ
vom fi salvaﬂi, vom fi salvaﬂi folosindu-se acelaøi principiu. Aøa
cum Dumnezeu i-a condus pe Avraam, Isaac øi pe Iacov ca familii, øi pe copiii lui Israel ca popor, tot aøa øi noi, ca Bisericæ, trebuie sæ fim sub îndrumarea Sa dacæ vrem sæ prosperæm, sæ fim
pæstraﬂi øi susﬂinuﬂi. Singura noastræ încredere trebuie sæ fie în
Dumnezeu; singura noastræ înﬂelepciune vine de la El øi El singur trebuie sæ fie protectorul øi apærætorul nostru, atât spiritual,
cât øi material, altfel vom cædea.
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„Când Domnul porunceøte, fæ ceea ce a poruncit”, a spus Joseph Smith. Legea zeciuielii,
ca toate poruncile date de Domnul, aduce mari binecuvântæri celor care i se supun.

În trecut, am fost mustraﬂi de mâna lui Dumnezeu pentru cæ
nu ne-am supus poruncilor Sale, deøi nu am încælcat niciodatæ
vreo lege omeneascæ sau vreun precept omenesc; totuøi, nu am
tratat cu seriozitate poruncile Sale øi ne-am îndepærtat de rânduielile Sale, iar Domnul ne-a mustrat cu severitate øi am simﬂit
braﬂul Sæu øi am acceptat mustrarea cu umilinﬂæ; sæ fim înﬂelepﬂi
în viitor øi sæ ne amintim mereu cæ: «Ascultarea face mai mult
decât jertfele, øi pæzirea cuvântului Sæu face mai mult decât græsimea berbecilor» [1 Samuel 15:22].”5
„Când suntem instruiﬂi, trebuie sæ ne supunem acelui glas, sæ
respectæm legile împæræﬂiei lui Dumnezeu, pentru ca binecuvântærile cerului sæ se poatæ reværsa asupra noastræ. Totul trebuie fæcut în armonie, altfel nimic nu poate fi fæcut øi totul trebuie
înfæptuit în acord cu preoﬂia stræveche; deci, sfinﬂii trebuie sæ fie
oameni aleøi, separaﬂi de toate relele lumii – aleøi, virtuoøi øi
sfinﬂi. Domnul urmeazæ sæ facæ din Biserica lui Isus Hristos o împæræﬂie a preoﬂilor, a oamenilor sfinﬂi, a unei generaﬂii alese [vezi
Exodul 19:6; 1 Petru 2:9], ca øi în timpul lui Enoh, care are toate
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darurile aøa cum sunt descrise Bisericii în epistola øi învæﬂæturile
lui Pavel cætre bisericile din vremurile sale.”6
„Orice om poate crede cæ Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu
øi poate fi fericit cu acel crez øi, totuøi, sæ nu se supunæ poruncilor Sale iar, la sfârøit, este alungat din cauza nesupunerii faﬂæ de
cerinﬂele neprihænite ale Domnului.”7
„Fiﬂi virtuoøi øi puri; fiﬂi oameni ai integritæﬂii øi ai adeværului;
ﬂineﬂi poruncile lui Dumnezeu øi apoi veﬂi putea sæ înﬂelegeﬂi
mult mai bine diferenﬂa dintre bine øi ræu – dintre lucrurile lui
Dumnezeu øi lucrurile oamenilor; øi calea voastræ va fi ca cea a
celor neprihæniﬂi, care stræluceøte mereu crescând pânæ la miezul zilei [vezi Proverbe 4:18].”8
Wilford Woodruff, în timp ce slujea ca membru al Cvorumului
celor Doisprezece, a declarat: „Preøedintele Joseph... a citit pilda
viﬂei øi a mlædiﬂelor ei [vezi Ioan 15:1–8], a explicat-o øi a spus:
«Dacæ ﬂinem poruncile lui Dumnezeu, vom aduce roade, vom fi
prietenii lui Dumnezeu øi vom øti ce a fæcut Domnul nostru».”9
Dumnezeu ne dæ legi care ne vor pregæti pentru odihna
în împæræﬂia celestialæ dacæ ne vom supune lor.
„Dumnezeu nu va porunci nimic decât dacæ este potrivit pentru a ameliora starea fiecærui om indiferent de circumstanﬂele în
care s-ar afla atunci când porunca este datæ, indiferent de împæræﬂia sau ﬂara în care locuieøte.”10
„Legea cerului este fæcutæ cunoscutæ omului øi aceasta le garanteazæ tuturor celor care i se supun o ræsplatæ care este cu mult
peste orice ræsplatæ pæmânteascæ; totuøi, nu promite cæ cel credincios, indiferent de perioada în care træieøte, va fi scutit de suferinﬂele øi necazurile rezultate din diferite surse ca urmare a
faptelor oamenilor ticæloøi de pe pæmânt. Totuøi, în mijlocul tuturor acestor greutæﬂi, existæ o promisiune bazatæ pe faptul cæ
aceasta este legea cerului, care este mai presus de legea omului,
aøa cum este øi viaﬂa veønicæ faﬂæ de cea muritoare; la fel cum øi binecuvântærile, pe care Dumnezeu le poate da, sunt mai mari
decât cele ce pot fi date de cætre om. Atunci, cu siguranﬂæ, dacæ
legea omului este obligatorie, atunci când este recunoscutæ øi acceptatæ, cu cât mai obligatorie trebuie sæ fie legea cerului! Øi, cu
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cât legea cerului este mai bunæ decât legea omului, cu atât mai
mare trebuie sæ fie ræsplata dacæ este respectatæ... Legea lui
Dumnezeu promite acea viaﬂæ care este veønicæ, chiar o moøtenire
la dreapta lui Dumnezeu, departe de toate puterile celui ræu...
Dumnezeu a rezervat un timp sau o perioadæ bine definitæ
când noi vom fi în braﬂele Sale, când El îi va aduce pe toﬂi ai Sæi,
care i-au ascultat glasul øi au ﬂinut poruncile Sale, în odihna Sa celestialæ. Aceastæ odihnæ este atât de perfectæ øi de glorioasæ încât
omul are nevoie de pregætire, conform legilor acelei împæræﬂii,
înainte de a putea sæ intre în aceasta øi sæ se bucure de binecuvântærile ei. Dat fiind acest fapt, Dumnezeu a dat oamenilor anumite legi care, dacæ sunt respectate, sunt suficiente pentru a-i
pregæti sæ moøteneascæ aceastæ odihnæ. Astfel concluzionæm cæ
acesta a fost scopul lui Dumnezeu în a ne da legile Sale... Toate
poruncile cuprinse în legea Domnului, includ, de asemenea, promisiunea siguræ a unei ræsplæﬂi pentru toﬂi aceia care se supun,
bazatæ pe faptul cæ ele sunt într-adevær promisiunile unei Fiinﬂe
care nu poate minﬂi, Cineva care este pe deplin capabil sæ îndeplineascæ fiecare iotæ a cuvântului Sæu.”11
Joseph Smith a predat, în luna aprilie a anului 1843, ceea ce
a fost consemnat în Doctrinæ øi legæminte 130:20–21: „Este o
lege, irevocabil hotærâtæ în cer dinainte de crearea acestei lumi,
pe care se bazeazæ toate binecuvântærile; øi când obﬂinem orice
binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere faﬂæ
de acea lege pe care este bazatæ binecuvântarea.”12
„Toate binecuvântærile care au fost rânduite pentru oameni de
cætre Consiliul din cer depind de cerinﬂele supunerii faﬂæ de legea respectivæ.”13
Cei care sunt credincioøi pânæ la sfârøit vor
primi o cununæ a neprihænirii.
„Træieøte în supunere strictæ faﬂæ de poruncile lui Dumnezeu
øi umblæ cu umilinﬂæ înaintea Lui øi El te va exalta la timpul
ales de El.”14
„Oamenii trebuie sæ fie foarte atenﬂi la ceea ce fac în zilele din
urmæ, altfel nu-øi vor îndeplini aøteptærile, iar cei care cred cæ
stau în picioare vor cædea deoarece nu ﬂin poruncile Domnului;
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în timp ce voi, care faceﬂi voia Domnului øi ﬂineﬂi poruncile Sale,
trebuie sæ væ bucuraﬂi cu o bucurie de nedescris, pentru cæ oamenii ca voi vor fi exaltaﬂi cel mai sus øi vor fi înælﬂaﬂi în triumf
deasupra tuturor împæræﬂiilor acestei lumi.”15
„În capitolul 22 din relatarea lui Matei despre Mesia, vedem cæ
împæræﬂia cerului este comparatæ cu un împærat care a fæcut o
nuntæ fiului sæu [vezi Matei 22:2–14]. Nu existæ nicio îndoialæ asupra faptului cæ acest fiu era Mesia, având în vedere cæ împæræﬂia cerului era cea care era reprezentatæ în pildæ; øi cæ sfinﬂii sau cei care
sunt gæsiﬂi credincioøi faﬂæ de Domnul, sunt cei care vor fi gæsiﬂi
demni sæ moøteneascæ un loc la ospæﬂ, este evident din spusele lui
Ioan în Apocalipsa, unde el descrie sunetul pe care l-a auzit din cer
ca pe un glas «de gloatæ multæ» sau ca «bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ‘Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru Cel
Atotputernic a început sæ împæræﬂeascæ. Sæ ne bucuræm, sæ ne veselim øi sæ-I dæm slavæ! Cæci a venit nunta Mielului; soﬂia Lui s-a pregætit, øi i s-a dat sæ se îmbrace cu in subﬂire, strælucitor øi curat.’ Inul
subﬂire sunt faptele neprihænite ale sfinﬂilor» [Apocalipsa 19:6–8].
Faptul cæ cei care ﬂin poruncile Domnului øi træiesc conform legilor Sale pânæ la sfârøit sunt singurii cærora li se va permite sæ ia
loc la acest ospæﬂ glorios este evident din ultima scrisoare a lui
Pavel cætre Timotei, ce a fost scrisæ chiar înainte de moartea lui,
în care el spune: «M-am luptat lupta cea bunæ, mi-am isprævit alergarea, am pæzit credinﬂa. De acum mæ aøteaptæ cununa neprihænirii, pe care mi-o va da, ‘în ziua aceea’, Domnul, Judecætorul cel
drept. Øi nu numai mie, ci øi tuturor celor ce vor fi iubit venirea
Lui» [2 Timotei 4:7–8]. Nimeni dintre cei care cred relatarea nu
se va îndoi nicio clipæ de aceastæ afirmaﬂie pe care Pavel a fæcut-o,
el øtiind acest lucru, chiar înainte de a pæræsi aceastæ lume. Deøi,
conform spuselor sale, la un moment dat el a prigonit Biserica lui
Dumnezeu øi a fæcut præpæd în ea totuøi, dupæ ce s-a alæturat credinﬂei, lucrærile sale au fost neîntrerupte în ræspândirea veøtilor
glorioase: øi ca un soldat loial, când i s-a cerut sæ-øi dea viaﬂa pentru cauza pe care a susﬂinut-o, el øi-a dat-o, aøa cum el a spus,
având asiguratæ o cununæ veønicæ.
Urmaﬂi lucrærile acestui apostol, din momentul convertirii sale
øi pânæ la momentul morﬂii sale, øi veﬂi avea un etalon al hærniciei
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øi al ræbdærii în propovæduirea Evangheliei lui Hristos. Batjocorit,
biciuit øi bætut cu pietre, în momentul în care a scæpat din mâinile persecutorilor sæi, la fel de zelos ca întotdeauna, a predicat
doctrina Salvatorului. Øi øtim cu toﬂii cæ el nu a acceptat credinﬂa
pentru a avea parte de slavæ în aceastæ viaﬂæ sau de bunuri lumeøti. Atunci, ce l-a putut face sæ îndure toatæ aceastæ muncæ
grea? Motivul, dupæ cum a spus el, a fost acela ca el sæ poatæ obﬂine o cununæ a neprihænirii din mâna lui Dumnezeu. Credem cæ
nimeni nu se va îndoi de loialitatea lui Pavel pânæ la sfârøit.
Nimeni nu va spune cæ nu a pæzit credinﬂa, cæ nu a luptat lupta
cea bunæ, cæ nu a predicat øi nu a convins pânæ la sfârøit. Øi ce
avea sæ primeascæ? O cununæ a neprihænirii...
Dragi fraﬂi, gândiﬂi-væ o clipæ øi întrebaﬂi-væ dacæ væ consideraﬂi
demni sæ aveﬂi un loc la ospæﬂ alæturi de Pavel øi de alﬂii ca el, în
cazul în care nu aﬂi fost credincioøi. Dacæ nu aﬂi luptat lupta cea
bunæ øi nu aﬂi pæzit credinﬂa, væ aøteptaﬂi sæ primiﬂi vreun loc?
Aveﬂi promisiunea primirii unei cununi a neprihænirii din mâna
Domnului, alæturi de Biserica Primului Næscut? Astfel, înﬂelegem
cæ Pavel øi-a pus speranﬂa în Hristos, deoarece el a pæzit credinﬂa,
a iubit venirea Lui øi el a avut promisiunea primirii unei cununi
a neprihænirii din mâna Sa...
Cei din vechime, deøi erau persecutaﬂi øi chinuiﬂi de oameni,
au primit de la Dumnezeu promisiuni atât de importante øi glorioase, încât inimile noastre sunt deseori pline de recunoøtinﬂæ
pentru cæ ni se permite sæ învæﬂæm despre ei în timp ce contemplæm la faptul cæ El nu este pærtinitor øi cæ în orice neam, cine se
teme de El øi lucreazæ neprihænire este primit de El [vezi Faptele
apostolilor 10:34–35]...
Putem trage concluzia cæ va veni o zi când toﬂi vor fi judecaﬂi
dupæ faptele lor øi ræsplætiﬂi în acord cu acestea; cæ cei care au
pæzit credinﬂa vor fi încoronaﬂi cu o cununæ a neprihænirii, vor
fi îmbræcaﬂi în haine albe, vor fi primiﬂi la ospæﬂ, nu vor mai
avea parte de nicio supærare øi vor domni pe pæmânt alæturi de
Hristos, unde, conform promisiunii strævechi, vor lua din roadele viﬂei cele noi alæturi de El, în împæræﬂia cea glorioasæ; cel
puﬂin, aflæm cæ astfel de promisiuni le-au fost fæcute sfinﬂilor
din vechime. Øi, deøi noi nu putem pretinde aceste promisiuni
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Pavel mærturisind în faﬂa împæratului Agripa.
„Nimeni”, a spus Joseph Smith, „nu se va îndoi de loialitatea lui Pavel pânæ
la sfârøit... Øi ce avea sæ primeascæ? O cununæ a neprihænirii.”

fæcute celor din vechime, deoarece ele nu ne aparﬂin pur øi simplu pentru cæ le-au fost fæcute sfinﬂilor din vechime, dacæ suntem copiii Celui Preaînalt, dacæ suntem chemaﬂi cu aceeaøi
chemare cu care ei au fost chemaﬂi, dacæ facem acelaøi legæmânt pe care ei l-au fæcut øi dacæ suntem credincioøi mærturiei
noastre despre Domnul aøa cum au fost ei, atunci Îl putem
aborda pe Tatæl în numele lui Hristos, aøa cum L-au abordat ei,
øi putem primi øi noi aceleaøi promisiuni.
Aceste promisiuni, când sunt primite, dacæ le primim vreodatæ,
nu vor fi primite pentru cæ Petru, Ioan øi ceilalﬂi apostoli... au umblat în fricæ faﬂæ de Dumnezeu øi pentru cæ au avut puterea øi credinﬂa de a reuøi øi de a le primi; ci le vom primi pentru cæ noi
înøine avem credinﬂæ øi Îl abordæm pe Dumnezeu în numele Fiului
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Sæu Isus Hristos, aøa cum au fæcut-o ei; øi, când aceste promisiuni
sunt primite, ele ne vor fi fæcute nouæ înøine, altfel nu vor avea niciun efect asupra noastræ. Ele vor fi fæcute pentru folosul nostru,
aparﬂinându-ne (prin intermediul darului lui Dumnezeu), dobândite prin sârguinﬂa noastræ în ﬂinerea poruncilor Sale øi pæøind
drept înaintea Lui.”16
„Dacæ am crede cæ este necesar sau dacæ am dori sæ væ ajutæm
în vreun fel sæ væ motivæm sæ lucraﬂi øi mai sârguincios în via
Domnului, atunci, dragi fraﬂi, v-am aminti de epuizarea, încercærile, lipsurile øi persecuﬂiile pe care le-au îndurat sfinﬂii din vechime pentru cæ singurul lor scop a fost sæ-i convingæ pe
oameni de excelenﬂa øi corectitudinea credinﬂei în Hristos. Dar
noi avem motive sæ credem (dacæ studiaﬂi suficient din sfintele
scripturi) cæ perseverenﬂa lor væ este cunoscutæ tuturor; precum
øi cæ ei au dorit sæ renunﬂe la onorurile øi plæcerile existente ale
acestei lumi pentru a putea obﬂine garanﬂia cununii vieﬂii din
mâna Domnului nostru; precum øi exemplul lor excelent în
muncæ, ce ne aratæ zelul lor în cauza pe care au susﬂinut-o, pe
care încercaﬂi sæ-l urmaﬂi în fiecare zi. Noi speræm cæ în inimile
voastre nu sunt preﬂuite doar aceste exemple ale sfinﬂilor, ci øi
poruncile Domnului nostru, care væ învaﬂæ nu doar voinﬂa Lui
de a predica Evanghelia Sa ci, mai presus de toate, blândeﬂea øi
conduita Sa perfectæ, chiar øi în acele momente când a trebuit
sæ îndure persecuﬂiile øi abuzurile grave din partea unui neam
viclean øi preacurvar.
Amintiﬂi-væ, fraﬂilor, cæ El v-a chemat la sfinﬂire; este necesar sæ
spunem sæ fiﬂi ca El în puritate? Cât de înﬂelepﬂi, cât de sfinﬂi; cât
de caøti øi cât de perfecﬂi trebuie sæ fiﬂi, apoi, trebuie sæ væ controlaﬂi singuri în faﬂa Lui; øi, de asemenea, nu uitaﬂi cæ ochii Lui
sunt continuu asupra voastræ. Dacæ priviﬂi aceste lucruri aøa cum
trebuie, nu puteﬂi sæ nu væ daﬂi seama cæ, færæ sæ ﬂineﬂi cu stricteﬂe toate cerinﬂele Sale divine, puteﬂi, în cele din urmæ, sæ væ
aflaﬂi în situaﬂia de a væ lipsi neprihænirea; øi dacæ este aøa, veﬂi
recunoaøte cæ soarta voastræ va fi asemænætoare ce cea a robului
netrebnic. De aceea, dragi fraﬂi, noi væ imploræm sæ îmbunætæﬂiﬂi
tot ceea ce are legæturæ cu lucrurile de care sunteﬂi responsabili,
pentru a nu væ pierde ræsplata.”17
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 169, concentrându-væ asupra regulii pe care Joseph Smith øi-a stabilit-o în viaﬂæ. Gândiﬂivæ la porunci concrete pe care le-aﬂi primit de curând prin
intermediul cuvintelor profetului în viaﬂæ sau îndemnurilor
Duhului Sfânt. În ce fel aﬂi fost binecuvântaﬂi atunci când v-aﬂi
supus acestor porunci færæ ezitare?
• Recapitulaﬂi primul paragraf de la pagina 170. De ce se întâmplæ câteodatæ sæ „predæm un principiu adeværat” de „unul singur”? În ce fel nu suntem singuri în astfel de momente?
(Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 170–172.) Cum îi putem ajuta pe copii øi pe tineri sæ ræmânæ fideli principiilor
Evangheliei chiar øi atunci când acest lucru nu este la modæ?
• Studiaﬂi secﬂiunea care începe la pagina 172. Cu ce scop ne
dæ Dumnezeu porunci? De ce trebuie sæ ne supunem poruncilor Sale?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith despre Matei
22:2–14 øi 2 Timotei 4:7–8 (pagina 174). Meditaﬂi la cum v-aﬂi
simﬂi sæ fiﬂi primiﬂi la ospæﬂ. Ce fel de oameni trebuie sæ fim
pentru a fi demni sæ fim primiﬂi? Ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ
lupﬂi lupta cea bunæ øi sæ pæzeøti credinﬂa? Gândiﬂi-væ la cineva
pe care-l cunoaøteﬂi øi care a luptat lupta cea bunæ øi a pæzit credinﬂa. Ce puteﬂi învæﬂa de la aceastæ persoanæ?
• Profetul Joseph ne-a încurajat sæ ne amintim cæ Domnul „ne-a
chemat la sfinﬂire” (pagina 177). Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ sæ fiﬂi chemaﬂi la sfinﬂire? Cum ne poate schimba
viaﬂa aducerea aminte a acestei „chemæri”? Dar viaﬂa membrilor familiei noastre øi a prietenilor noøtri?
Scripturi suplimentare: Exodul 20:1–17; Ioan 7:17; 1 Nefi 3:7;
D&L 58:26–29; Avraam 3:25
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Note
1. Orson F. Whitney, „Newel K. Whitney”,
Contributor, ianuarie 1885, p. 125;
punctuaﬂia øi gramatica au fost modernizate.
2. Orson F. Whitney, în Conference
Report, aprilie 1912, p. 50.
3. History of the Church, 2:170; din
„History of the Church” (manuscris),
book B-1, p. 558, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
4. History of the Church, 6:223; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 21 februarie 1844, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff øi Willard Richards.
5. History of the Church, 5:65; din „The
Government of God”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iulie
1842, p. 857; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
6. History of the Church, 4:570; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 30 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
7. History of the Church, 5:426; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
8. History of the Church, 5:31; din „Gift
of the Holy Ghost”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iunie
1842, p. 825; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
9. History of the Church, 4:478; redactarea modernizatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph Smith la data de 19
decembrie 1841, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.

10. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Isaac Galland, 22 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty, Missouri,
publicatæ în Times and Seasons, februarie 1840, p. 54.
11. History of the Church, 2:7–8; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and Morning
Star, februarie 1834, p. 135–136.
12. Doctrinæ øi legæminte 130:20–21; instrucﬂiuni date de Joseph Smith la data
de 2 aprilie 1843, în Ramus, Illinois.
13. Discurs rostit de Joseph Smith la data
de 16 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Franklin D. Richards,
Franklin Dewey Richards, Scriptural
Items, aproximativ 1841–1844,
Arhivele Bisericii.
14. History of the Church, 1:408; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
Viennei Jacques, 4 septembrie 1833,
Kirtland, Ohio; numele de familie al
sorei Jacques mai este scris uneori
„Jaques”, ca în History of the Church.
15. History of the Church, 1:299; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William W. Phelps, 27 noiembrie
1832, Kirtland, Ohio.
16. History of the Church, 2:19–22; punctuaﬂia modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din „The Elders
of the Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad”, 22 ianuarie 1834,
publicat în Evening and Morning Star,
martie 1834, p. 144.
17. History of the Church, 2:13; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; din
„The Elders of the Church in Kirtland,
to Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie 1834, publicat în Evening and
Morning Star, martie 1834, p. 142.
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Joseph øi Emma alæturi de gemenii pe care i-au adoptat la scurt timp dupæ moartea
propriilor lor bebeluøi gemeni. Joseph øi Emma i-au primit cu recunoøtinﬂæ pe Joseph
øi pe Julia în familia lor, dar micuﬂul Joseph a murit în luna martie a anului 1832.
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Cuvinte de încurajare øi
consolare la momentul morﬂii
„Ce ne poate consola în ceea ce priveøte moartea? Suntem
îndreptæﬂiﬂi sæ avem cea mai mare speranﬂæ øi consolare
referitoare la moartea oricærui om de pe pæmânt.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

S

uferinﬂa provocatæ de moartea celor dragi a fost deseori prezentæ în viaﬂa profetului Joseph Smith. În ziua de 15 iunie 1828,
în Harmony, Pennsylvania, primul fiu al lui Joseph øi al Emmei,
Alvin, a murit la scurt timp dupæ naøtere. Când Joseph øi Emma
s-au mutat din New York în Kirtland, Ohio, în februarie 1831,
Emma era din nou însærcinatæ, de data aceasta aøteptând gemeni. La scurt timp dupæ ce au sosit în Kirtland, Joseph øi
Emma s-au mutat într-o colibæ, la ferma lui Isaac Morley, membru al Bisericii. Acolo, la data de 30 aprilie, s-au næscut micuﬂii
Thadeus øi Louisa, dar ei nu au træit mult, murind la câteva ore
de la naøtere.
În acelaøi timp, în oraøul învecinat Warrensville, Ohio, fratele
John Murdock øi-a pierdut soﬂia, Julia, care tocmai næscuse doi
gemeni sænætoøi. Având o familie care acum cuprindea cinci copii, fratele Murdock a simﬂit cæ nu putea sæ aibæ grijæ de gemeni
øi i-a rugat pe Joseph øi Emma sæ-i adopte. Joseph øi Emma au fæcut acest lucru, luându-i cu recunoøtinﬂæ pe cei doi bebeluøi,
Joseph øi Julia, în familia lor. În mod tragic, micuﬂul Joseph a murit unsprezece luni mai târziu, în martie 1832, ca urmare a faptului cæ a fost expus aerului rece din timpul nopﬂii în timp ce
suferea de pojar, timp în care profetul fusese uns cu smoalæ fierbinte øi acoperit cu pene de cætre o gloatæ. Incluzând acest deces, pærinﬂii îndureraﬂi îøi înmormântaseræ patru dintre primii lor
cinci copii, Julia ræmânând singurul lor copil în viaﬂæ.
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Dintre cei unsprezece copii ai lui Joseph øi ai Emmei – nouæ
ai lor øi doi adoptaﬂi – numai cinci aveau sæ ajungæ la vârsta maturitæﬂii: Julia, næscutæ în 1831; Joseph III, næscut în 1832;
Frederick, næscut în 1836; Alexander, næscut în 1838; øi David,
næscut în noiembrie 1844, la cinci luni dupæ moartea tatælui sæu.
Fiul lui Joseph øi al Emmei în vârstæ de 14 luni, Don Carlos, a
murit în 1841, iar un fiu næscut în 1842 a murit în aceeaøi zi în
care s-a næscut.
În timpul vieﬂii sale, Joseph Smith øi-a pierdut, de asemenea,
trei fraﬂi în urma unor morﬂi premature. Ephraim a murit la scurt
timp dupæ naøtere, în 1810. Fratele mai mare al lui Joseph, Alvin,
a murit în 1823, la vârsta de 25 de ani, iar fratele lui mai mic,
Don Carlos a murit în 1841, tot la vârsta de 25 de ani.
Profetul a suferit o altæ pierdere grea atunci când tatæl sæu, de
la care primea tærie øi pe ale cærui sfaturi se bizuia, a murit în
Nauvoo, Illinois, în 1840. Când tatæl Smith øi-a dat seama cæ
moartea sa era iminentæ, øi-a adunat familia în jurul patului.
I-a vorbit soﬂiei sale, spunând: „Când mæ uit la copiii mei øi înﬂeleg cæ, deøi au fost crescuﬂi sæ facæ lucrarea Domnului, ei trebuie
totuøi sæ aibæ parte de necazuri øi supæræri toatæ viaﬂa lor de pe
pæmânt, inima mea este îndureratæ øi mi-e groazæ sæ te pæræsesc
aøa, înconjuratæ de duømani”.1
Apoi, a vorbit pe rând fiecærui copil, dându-i fiecæruia, ultima
sa binecuvântare. Conform consemnærii mamei profetului, el i-a
spus urmætoarele cuvinte încurajatoare profetului Joseph:
„«Joseph, fiul meu, tu eøti chemat într-o chemare nobilæ øi
sfântæ. Tu eøti chemat sæ faci chiar lucrarea Domnului. Ræmâi credincios øi vei fi binecuvântat, la fel øi copii tæi. Vei træi chiar pentru a-ﬂi încheia lucrarea.»
La aceste cuvinte, Joseph a spus, plângând: «O, tatæ, chiar voi
træi?» «Da», a spus tatæl, «vei træi pentru a stabili planul întregii
lucræri pe care Dumnezeu ﬂi-a dat-o s-o faci. Aceasta este binecuvântarea pe care ﬂi-o dau, înainte sæ mor, în numele lui Isus».”2
Folosindu-se de aceste experienﬂe grele din propria-i viaﬂæ øi de
înﬂelegerea sa inspiratæ a ispæøirii Salvatorului, profetul Joseph
Smith a putut sæ ofere mult dorita alinare multor sfinﬂi care jeleau.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Când ne mor membri ai familiei sau prieteni dragi,
avem parte de o alinare deosebitæ øtiind cæ îi
vom întâlni din nou în lumea care va veni.
Profetul a vorbit în cadrul unei conferinﬂe a Bisericii desfæøurate în Nauvoo, pe 7 aprilie 1844. El a vorbit despre prietenul
sæu, King Follett, care murise nu de mult timp: „Sfinﬂi preaiubiﬂi,
am sæ rog aceastæ congregaﬂie sæ fie atentæ în timp ce voi vorbi despre moarte. Decesul fratelui nostru iubit, vârstnicul King Follett,
care a murit strivit de o bucatæ mare de stâncæ într-o fântânæ, este
motivul care m-a determinat sæ væ vorbesc despre acest subiect.
Am fost rugat sæ vorbesc de cætre prietenii øi rudele sale dar,
având în vedere cæ în aceastæ congregaﬂie sunt mulﬂi oameni care
locuiesc atât în acest oraø, cât øi în altele, cærora le-au murit prieteni, simt cæ trebuie sæ vorbesc despre acest subiect la modul general øi sæ væ ofer gândurile mele, atât cât pot øi atât cât sunt
inspirat de Spiritul Sfânt sæ vorbesc despre acest subiect. Am nevoie de rugæciunile øi credinﬂa voastræ pentru a putea sæ primesc
învæﬂætura Dumnezeului cel Atotputernic øi darul Duhului Sfânt,
pentru a putea spune lucruri care sunt adeværate øi care sæ fie
uøor de înﬂeles de voi, øi ca mærturia sæ væ poatæ convinge inima
øi mintea de adeværul a ceea ce voi spune...
Øtiu cæ mærturia mea este adeværatæ; prin urmare, adresându-mæ
acestor oameni care jelesc, ce au pierdut ei? Rudele øi prietenii lor
sunt separaﬂi de trupurile lor doar pentru o perioadæ scurtæ: spiritele lor care au træit alæturi de Dumnezeu, au pæræsit tabernacolul
de lut doar pentru o perioadæ scurtæ, figurativ vorbind; øi ele se aflæ
acum într-un loc unde pot vorbi între ele în acelaøi fel în care noi
vorbim pe pæmânt...
Ce ne poate consola în ceea ce priveøte moartea? Suntem îndreptæﬂiﬂi sæ avem cea mai mare speranﬂæ øi consolare referitoare la moartea oricærui om de pe pæmânt, deoarece i-am
væzut træind demn în mijlocul nostru øi i-am væzut adormind în
braﬂele lui Isus...
Voi, cei care jeliﬂi, aveﬂi ocazia de a væ bucura, vorbind acum
de moartea vârstnicului King Follett, deoarece soﬂul øi tatæl
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vostru s-a dus sæ aøtepte pânæ la învierea morﬂilor – pânæ când
va fi fæcut perfect, deoarece la înviere, prietenul vostru se va
ridica într-o fericire perfectæ øi va merge în slava celestæ...
Sunt autorizat sæ væ spun, prin autoritatea Duhului Sfânt, cæ nu
aveﬂi niciun motiv sæ væ temeﬂi; cæci el s-a dus în casa celor drepﬂi.
Nu jeliﬂi, nu plângeﬂi. Øtiu acest lucru prin mærturia Duhului Sfânt
care este în mine; øi voi puteﬂi sæ aøteptaﬂi ca prietenii voøtri sæ
vinæ øi sæ væ întâlneascæ la începutul lumii celestiale...
Am tatæl, fraﬂi, copii øi prieteni care s-au dus în lumea spiritelor. Ei lipsesc doar pentru un timp scurt. Ei sunt spirite øi îi vom
întâlni din nou, în curând. În curând va sosi timpul când trâmbiﬂa va suna. Când vom muri, ne vom saluta mamele, taﬂii, prietenii øi pe toﬂi cei pe care-i iubim, care au adormit în Isus. Acolo
nu va exista teamæ de gloate, persecuﬂii sau procese øi arestæri
premeditate; va fi fericire veønicæ.”3
Vârstnicul Lorenzo D. Barnes a murit în timp ce slujea ca misionar în Anglia. Profetul a vorbit despre moartea lui în cadrul
unei adunæri desfæøuratæ în templul Nauvoo, care nu era terminat: „Væ voi spune ce vreau. Dacæ mâine voi fi chemat sæ mor,
în dimineaﬂa învierii, imediat ce piatra de pe mormânt va fi datæ
la o parte øi vom ieøi din mormintele noastre, înainte sæ ieøim
din mormântul nostru voi da mâna cu tatæl meu øi voi spune:
«Tatæ!», iar el va spune: «Fiul meu, fiul meu!».
Putem sæ ne gândim la aceste lucruri în acest fel? Da, dacæ învæﬂæm cum sæ træim øi cum sæ murim. Când mergem la culcare,
ne gândim la cum ne-am putea trezi dimineaﬂæ; øi este plæcut
pentru prieteni sæ se întindæ împreunæ, prinøi în braﬂele dragostei, sæ doarmæ øi sæ se trezeascæ îmbræﬂiøaﬂi øi sæ-øi continue
conversaﬂia.
Credeﬂi cæ este ciudat dacæ relatez ceea ce am væzut în viziune legat de acest subiect interesant? Cei care au murit în
Isus Hristos se pot aøtepta sæ aibæ parte de plenitudinea acelei
bucurii atunci când vor învia, bucurie pe care au avut-o sau au
anticipat-o aici.
Atât de claræ a fost viziunea, încât am væzut oameni, înainte
ca ei sæ iasæ din morminte, ca øi cum se trezeau încet. Se luau
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de mânæ øi îøi spuneau: «Tatæ, fiul meu, mamæ, fiica mea, fratele
meu, sora mea». Øi când glasul le spune morﬂilor sæ iasæ, presupunând cæ sunt aøezat lângæ tatæl meu, care va fi prima bucurie a inimii mele? Aceea de a-mi întâlni tatæl, mama, fratele,
sora iar, atunci când ei sunt lângæ mine, eu îi îmbræﬂiøez pe ei øi
ei pe mine...
Pentru mine, gândurile distrugerii totale sunt mai dureroase
decât moartea. Dacæ nu m-aø aøtepta sæ-mi væd din nou tatæl,
mama, fraﬂii, surorile øi prietenii, inima mi-ar exploda într-o clipæ
øi aø coborî în mormântul meu. Aøteptarea de a-mi vedea prietenii în dimineaﬂa învierii îmi înveseleøte sufletul øi mæ face sæ îndur greutæﬂile vieﬂii. Este ca øi cum ei fac o cælætorie lungæ øi,
când se întorc, îi întâmpinæm cu o bucurie sporitæ...
Permiteﬂi-mi sæ-l alin pe Marcellus Bates [un membru a cærui
soﬂie murise]. În curând vei avea compania partenerei tale într-o
lume de slavæ, iar acest lucru îl spun prietenilor fratelui Barnes
øi tuturor sfinﬂilor care jelesc. Acesta a fost un glas de avertizare
pentru noi toﬂi, sæ fim sobrii øi sârguincioøi øi sæ læsæm deoparte
veselia zgomotoasæ, înfumurarea øi prostia, pentru a fi pregætiﬂi
sæ murim mâine.”4
Pærinﬂii cærora le-au murit copiii îi vor primi la înviere
exact aøa cum erau atunci când i-au aøezat în mormânt.
La funeraliile lui Marian Lyon, în vârstæ de doi ani, profetul
a spus: „Un glas de avertizare ræsunæ din nou printre noi øi aratæ
fragilitatea vieﬂii omeneøti; øi în timpul meu liber, am meditat
asupra acestui subiect øi am adresat întrebarea: De ce copilaøii,
copiii inocenﬂi, sunt luaﬂi de lângæ noi, în special aceia care par
a fi cei mai inteligenﬂi øi interesanﬂi? Motivele cele mai bune care
îmi vin în minte sunt urmætoarele. Aceastæ lume este o lume
foarte ticæloasæ øi devine... mai ticæloasæ øi mai coruptæ...
Domnul îi ia pe mulﬂi, chiar în pruncie, ca ei sæ scape de invidia
oamenilor, de tristeﬂea øi relele acestei lumi în care træim; ei au
fost prea puri, prea dragi, pentru a træi pe pæmânt; de aceea,
dacæ privim aøa cum trebuie, în loc sæ jelim, avem motiv sæ ne
bucuræm pentru cæ ei au fost eliberaﬂi de ræu, iar noi îi vom avea
din nou, în curând...
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Joseph Smith a predicat despre copilaøi cæ „trebuie sæ se ridice aøa cum au murit”
øi a spus cæ pærinﬂii îøi vor saluta copiii cu „aceeaøi frumuseﬂe în gloria celestialæ”.

Singura diferenﬂæ dintre moartea celui tânær øi a celui în vârstæ
este aceea cæ unul træieøte mai mult în cer øi în lumina øi slava
eternæ decât celælalt øi cæ este eliberat puﬂin mai repede din
aceastæ lume mizerabilæ, ticæloasæ. În pofida acestei glorii, pentru o clipæ noi o pierdem din vedere, øi ne jelim pierderea, însæ
nu o jelim ca cei care nu au nicio speranﬂæ.”5
„O întrebare ar putea fi adresatæ: «Mamele îøi vor avea copiii
în veønicie?» Da! Da! Mamelor, væ veﬂi avea copiii; cæci ei vor avea
viaﬂæ veønicæ, deoarece datoria lor este plætitæ.”6
„Copiii... trebuie sæ se ridice aøa cum au murit; acolo ne
putem saluta copiii dragi care au primit aceeaøi slavæ – aceeaøi
frumuseﬂe în gloria celestialæ.”7
Preøedintele Joseph F. Smith, al øaselea preøedinte al Bisericii,
a declarat: „Joseph Smith a predat doctrina cæ bebeluøul care a
murit va învia ca øi copil; øi, arætând cætre mama copilului neînsufleﬂit, i-a spus: «Vei avea bucuria, plæcerea øi satisfacﬂia de a îngriji acest copil, dupæ învierea lui, pânæ când va ajunge la
maturitatea deplinæ a spiritului sæu» …
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În anul 1854, m-am întâlnit cu mætuøa mea [Agnes Smith], soﬂia unchiului meu, Don Carlos Smith, care era mama acelei fetiﬂe
[Sophronia] despre care Joseph Smith, profetul, a vorbit atunci
când el i-a spus mamei cæ ea va avea bucuria, plæcerea øi satisfacﬂia de a creøte acel copil, dupæ înviere, pânæ când va ajunge la
maturitatea deplinæ a spiritului sæu; øi cæ va avea o bucurie mult
mai mare decât ar putea avea în timpul vieﬂii muritoare, deoarece ea nu va avea parte de tristeﬂea, teama øi dizabilitæﬂile vieﬂii
muritoare øi pentru cæ va øti mai multe lucruri decât ar putea øti
în aceastæ viaﬂæ. Am întâlnit-o pe acea væduvæ, pe mama acelui copil, øi ea mi-a spus de aceastæ întâmplare øi mi-a depus mærturie
cæ aceasta este ceea ce profetul Joseph Smith a spus când a vorbit la funeraliile fetiﬂei ei.”8
Lui Mary Isabella Horne øi Leonorei Cannon Taylor le-a
murit fiecæreia câte un copil mic. Sora Horne øi-a adus
aminte cæ profetul Joseph Smith le-a spus celor douæ surori
urmætoarele cuvinte de alinare: „El ne-a spus cæ-i vom primi
pe acei copii în dimineaﬂa învierii exact aøa cum i-am înmormântat, în puritate øi inocenﬂæ, iar noi va trebui sæ-i hrænim øi
sæ-i îngrijim, fiind mamele lor. A spus cæ respectivii copii vor fi
ridicaﬂi la înviere exact aøa cum au fost înmormântaﬂi øi cæ vor
dobândi toatæ inteligenﬂa necesaræ pentru a ocupa tronuri,
principate øi puteri.”9
În timp ce jelim când cei dragi mor, putem sæ
avem încredere cæ „Dumnezeul întregului
pæmânt va face ce-i drept”.
La funeraliile lui Ephraim Marks, în vârstæ de 24 de ani,
profetul a declarat: „Este un moment foarte solemn øi teribil.
Nu am fost niciodatæ mai solemn; îmi aminteøte de moartea fratelui meu mai mare, Alvin, care a murit în New York, øi de cea a
fratelui meu mai mic, Don Carlos Smith, care a murit în
Nauvoo. Mi-a fost greu sæ træiesc pe pæmânt øi sæ-i væd pe aceøti
tineri bæieﬂi de al cæror sprijin øi de a cæror alinare am beneficiat, luaﬂi dintre noi în floarea vârstei. Da, a fost greu sæ accept
aceste lucruri. Uneori, m-am gândit cæ aø fi acceptat mai uøor
dacæ voia lui Dumnezeu ar fi fost ca eu însumi sæ fi murit; totuøi,
øtiu cæ trebuie sæ fim liniøtiﬂi, sæ øtim cæ este voia lui Dumnezeu,
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øi sæ acceptæm voia Sa; totul este bine. Nu va dura decât un timp
scurt pânæ când cu toﬂii vom fi chemaﬂi în acelaøi fel: poate fi
atât cazul meu, cât øi al vostru”.10
Pe 6 iunie 1832, Joseph Smith i-a scris Emmei Smith: „Am
fost foarte îndurerat sæ aflu cæ Hyrum øi-a pierdut copilaøul.
Cred cæ, într-o anumitæ mæsuræ, putem sæ-l compætimim, dar
noi toﬂi trebuie sæ ne acceptæm soarta øi sæ spunem: «Facæ-se
voia Domnului»”.11
Pe 20 iunie 1840, Joseph Smith i-a scris Emmei Smith: „Am
primit o scrisoare de la Hyrum, care mi-a înveselit inima când am
aflat cæ toﬂi membrii familiei mele erau în viaﬂæ. Totuøi, inima
mea jeleøte pentru cei luaﬂi de lângæ noi, dar nu færæ speranﬂæ,
pentru cæ-i voi vedea øi voi fi din nou cu ei. De aceea, putem sæ
acceptæm mai uøor lucrurile lui Dumnezeu.”12
„Referitor la decesele din Sion, simﬂim cæ trebuie sæ jelim cu
cei care jelesc, însæ sæ ne amintim cæ Dumnezeul întregului
pæmânt va face ce-i drept.”13
„Au fost multe decese, care ne lasæ gânduri triste, însæ nu putem evita moartea. Când Dumnezeu vorbeøte din ceruri pentru
a ne lua de aici, noi trebuie sæ-i acceptæm poruncile.”14
La funeraliile lui James Adams, profetul a spus: „Prima datæ
l-am væzut în Springfield [Illinois], când mergeam dinspre
Missouri spre Washington. El m-a cæutat atunci când eram un
stræin, m-a dus la el acasæ, m-a încurajat øi m-a îmbærbætat øi mi-a
dat bani. Mi-a fost un prieten foarte apropiat... El a primit revelaﬂii despre moartea lui øi s-a dus sæ facæ o lucrare mai importantæ.
Când oamenii sunt pregætiﬂi, este mai bine ca ei sæ plece de aici.
Fratele Adams s-a dus sæ deschidæ o uøæ mai mare øi mai largæ
pentru cei morﬂi. Spiritele celor neprihæniﬂi sunt exaltate la o lucrare mai mæreaﬂæ øi mai glorioasæ; deci, ele sunt binecuvântate
prin plecarea lor în lumea spiritelor.”15
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Care sunt gândurile øi sentimentele dumneavoastræ atunci
când citiﬂi relatærile de la paginile 181–182? Cum au influenﬂat
aceste experienﬂe modul în care profetul Joseph a predicat despre moarte øi înviere?
• Acest capitol cuprinde mesaje pe care Joseph Smith le-a împærtæøit cu oameni care jeleau moartea celor dragi (paginile
183–188). În aceste mesaje, profetul a oferit „încurajare øi consolare” predând doctrinele Evangheliei øi arætându-le ascultætorilor sæi cum puteau fi acestea puse în practicæ în vieﬂile lor.
Când væ gândiﬂi la cei dragi care au murit sau care vor muri în
curând, ce adeværuri ale Evangheliei væ alinæ? De ce sunt aceste
adeværuri importante pentru dumneavoastræ?
• Citiﬂi sfatul pe care Joseph Smith l-a dat când a vorbit cu ocazia morﬂii vârstnicului Barnes, inclusiv sfatul sæu despre „cum
sæ træim øi cum sæ murim” (paginile 184–185). Ce înseamnæ
acest lucru pentru dumneavoastræ? Gândiﬂi-væ la cum vi s-ar
putea schimba viaﬂa dacæ væ amintiﬂi de acest sfat.
• Recapitulaﬂi cuvintele pe care profetul le-a adresat pærinﬂilor ai
cæror copilaøi muriseræ (paginile 185–187). Cum pot aceste
doctrine sæ le dea speranﬂæ pærinﬂilor îndureraﬂi?
• Studiaﬂi sfatul lui Joseph Smith despre faptul de a accepta voia
lui Dumnezeu atunci când cei dragi mor (paginile 187–188).
În ce fel decizia de a accepta voia lui Dumnezeu ne afecteazæ
emoﬂiile? Dar cuvintele øi faptele noastre? În ce feluri ne poate
ajuta decizia noastræ sæ-i ajutæm pe alﬂii?
Scripturi suplimentare: Ioan 20:1–29; Mosia 16:7–8; Alma
40:11–12; Moroni 8:11–20; D&L 42:45–46
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Sæ stabilim cauza Sionului
„Clædirea Sionului este o cauzæ care a captat
mereu interesul poporului lui Dumnezeu; este un
subiect despre care profeﬂii, preoﬂii øi împæraﬂii
au vorbit cu o bucurie deosebitæ.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

L

a începutul lunii iunie a anului 1831, la doar câteva sæptæmâni dupæ ce s-a încheiat mutarea din New York în Ohio, sfinﬂii s-au adunat în Kirtland pentru o conferinﬂæ a Bisericii. Pe
7 iunie, la o zi dupæ încheierea conferinﬂei, Joseph Smith a
primit o revelaﬂie care a îndreptat gândurile membrilor cætre
Sion: „Viitoarea conferinﬂæ... va fi ﬂinutæ în Missouri, în ﬂara pe
care Eu o voi consacra poporului Meu” (D&L 52:2).
Sfinﬂii erau foarte interesaﬂi de stabilirea Sionului – un oraø
sfânt, un refugiu de pace pentru cei neprihæniﬂi care fugeau de
ticæloøia lumii. Pentru a-i pregæti pe sfinﬂi, Domnul i-a sfætuit în
mod repetat: „cæutaﬂi sæ înfæptuiﬂi øi sæ stabiliﬂi cauza Sionului”
(D&L 6:6; 11:6; 12:6; vezi, de asemenea, 14:6). Conducætorii
Bisericii trebuiau sæ plece imediat pentru a stabili localizarea
Sionului. Pe 19 iunie, Joseph Smith, Sidney Rigdon øi alﬂii au început cælætoria de 1.448 de kilometri pânæ în ﬂinutul Jackson,
Missouri, cælætorind cu barca, cu cæruﬂa øi mergând pe jos mulﬂi
kilometri. Cælætoria a fost dificilæ øi obositoare, dar profetul a
simﬂit grija protectoare a Domnului: „În ciuda lucrurilor denaturate øi abominabile ale vremurilor, precum øi a spiritului malefic
de care am avut parte în multe locuri øi printre diferiﬂi oameni
datoritæ credinﬂei noastre în Cartea lui Mormon, Domnul a continuat sæ vegheze asupra noastræ øi sæ-Øi reverse bunætatea asupra noastræ în fiecare zi; øi noi am stabilit regula ca, oricând este

191

CAPITOLUL 15

În 1833, Joseph Smith øi Frederick G. Williams au realizat aceastæ hartæ a
oraøului Sion, care urma sæ fie clædit în ﬂinutul Jackson, Missouri. Locurile
publice din centru sunt înconjurate de cvartale ocupând fiecare patru hectare,
cu parcele de 0,2 hectare pentru fiecare locuinﬂæ. Oraøul nu a fost clædit
niciodatæ, dar multe dintre ideile de bazæ ale planului au fost folosite mai
târziu pentru aøezærile sfinﬂilor din zilele din urmæ.
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posibil, sæ citim un capitol din Biblie øi sæ ne rugæm; aceste momente de preaslævire ne-au consolat foarte mult.”1
La mijlocul lunii iulie, profetul a ajuns în partea de vest a statului Missouri, o zonæ frumoasæ, fertilæ de prerie, plinæ de flori.
Acolo, ca ræspuns la rugæciunea lui de a øti localizarea precisæ a
Sionului, Domnul i-a revelat cæ: „locul care acum este numit
Independence este centrul; øi un loc pentru templu se gæseøte în
partea de vest, pe o bucatæ de teren care nu este departe de tribunal” (D&L 57:3) øi cæ trebuiau cumpærate terenuri. Pe 2 august,
Joseph Smith øi alﬂii s-au adunat pentru a începe clædirea
Sionului. Profetul a consemnat: „Am ajutat ramura Colesville a
Bisericii sæ punæ primul buøtean pentru o casæ, ca temelie a
Sionului în împrejurimile oraøului Kaw, la 19 kilometri vest de
Independence. Buøteanul a fost cærat øi aøezat de doisprezece
bærbaﬂi, în cinstea celor douæsprezece triburi ale lui Israel. În acelaøi timp, prin rugæciune, pæmântul Sionului a fost consacrat øi
dedicat de vârstnicul Sidney Rigdon, pentru adunarea sfinﬂilor. A
fost un timp de bucurie pentru cei prezenﬂi øi a permis o întrezærire a viitorului, timp care va veni spre mulﬂumirea celor credincioøi”.2 În ziua urmætoare, profetul a dedicat locul pentru templu.
Sfinﬂii din Colesville, New York, s-au numærat printre primii
membri ai Bisericii care s-au stabilit în Missouri. Ei au fæcut obositoarea cælætorie din New York în Kirtland, Ohio, însæ au stat în
Ohio doar o scurtæ perioadæ înainte de a li se porunci sæ se ducæ
în Missouri. Polly Knight, o membræ a ramurii Colesville, a cælætorit cætre ﬂinutul Sionului, pentru ca, dupæ o sæptæmânæ, sæ
moaræ acolo. Deøi sænætatea ei era precaræ, era hotærâtæ sæ reziste
pânæ avea sæ ajungæ în Sion. Fiul ei a scris: „A murit liniøtitæ, bucurându-se în noul øi nepieritorul legæmânt al Evangheliei øi slævindu-L pe Dumnezeu pentru cæ a træit sæ vadæ ﬂinutul Sionului...
Fratele Joseph Smith a participat la funeraliile mamei mele øi
ne-a consolat, vorbindu-ne într-un mod foarte priceput”.3 Deøi
profetul s-a întors la scurt timp în Kirtland, de unde a continuat
sæ conducæ Biserica pânæ în anul 1838, mulﬂi sfinﬂi au continuat
sæ se mute în Missouri.
Sfinﬂii au lucrat cu sârguinﬂæ la clædirea Sionului, însæ, la sfârøitul anului 1833, ei au fost alungaﬂi din casele lor din ﬂinutul
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Jackson printr-o persecuﬂie foarte duræ, læsând în urmæ visurile
lor de a stabili Sionul øi de a construi un templu acolo. Prin intermediul profetului Joseph Smith, Domnul a dezvæluit cæ termenii mântuirii Sionului în acel ﬂinut nu erau încæ îndepliniﬂi øi
cæ stabilirea Sionului trebuia „sæ aøtepte puﬂin” (D&L 105:9).

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Domnul a desemnat ﬂinutul Jackson, Missouri, ca pæmânt
al Sionului – loc unde sfinﬂii din timpul lui Joseph Smith
urmau sæ se adune øi unde oraøul sfânt al Sionului
avea sæ fie clædit în cele din urmæ.
„În iunie [1831], am primit, printr-o viziune cereascæ, porunca
de a cælætori spre graniﬂele de vest ale statului Missouri øi de a stabili acolo locul exact care avea sæ fie locul central pentru începerea adunærii celor care acceptæ plenitudinea Evangheliei
nepieritoare. În acord cu aceasta, am fost de acord sæ fac aceastæ
cælætorie alæturi de anumiﬂi fraﬂi ai mei øi, dupæ o cælætorie lungæ
øi obositoare, având parte de multe lipsuri øi greutæﬂi, am ajuns în
ﬂinutul Jackson, Missouri, iar dupæ ce am væzut ﬂinutul, cæutând
cu sârguinﬂæ îndrumarea lui Dumnezeu, El ni s-a fæcut cunoscut
øi ne-a arætat, mie øi celorlalﬂi, locul exact pe care El l-a desemnat
pentru începerea lucrærii de adunare øi pentru ridicare a unui
«oraø sfânt» care va fi numit Sion – Sion, deoarece este un loc al
neprihænirii øi cei care clædesc acolo trebuie sæ-L preaslæveascæ pe
Dumnezeul cel viu øi adeværat, sæ creadæ cu toﬂii într-o singuræ
doctrinæ, chiar doctrina Domnului øi Salvatorului nostru Isus
Hristos. «Iatæ, glasul stræjerilor tæi ræsunæ; ei înalﬂæ glasul øi strigæ
toﬂi de veselie; cæci væd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în
Sion» [Isaia 52:8].”4
La începutul anilor 1830, sfinﬂii au încercat sæ punæ temelia Sionului în ﬂinutul Jackson, Missouri, aøa cum le poruncise Domnul, însæ nu au reuøit deoarece nu erau pregætiﬂi
din punct de vedere spiritual. Profetul Joseph Smith a spus
urmætoarele lucruri despre momentul când Sionul avea sæ
fie întemeiat: „Eu nu am cunoøtinﬂæ din nicio comunicare
avutæ prin intermediul Spiritului cæ Sionul a renunﬂat sæ-øi
cearæ cununæ celestæ, chiar dacæ Domnul a fæcut ca el sæ sufere
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atât, cu excepﬂia câtorva oameni care au fost nesupuøi øi au
abandonat noul legæmânt; toﬂi aceøtia vor fi fæcuﬂi cunoscuﬂi la
timpul potrivit. M-am aøteptat mereu ca Sionul sæ aibæ parte
de ceva suferinﬂæ, învæﬂând aceasta din poruncile ce au fost
date. Dar væ voi aminti de o anumitæ clauzæ de care am cunoøtinﬂæ øi în care se spune cæ, dupæ multæ suferinﬂæ, vin binecuvântærile [D&L 58:4]. Prin aceasta, precum øi prin altele,
precum øi prin una primitæ recent, eu øtiu cæ Sionul, la timpul
pe care Domnul îl gæseøte potrivit, va fi mântuit; dar, cât de
multe vor fi zilele purificærii, suferinﬂei øi supærærii lui,
Domnul nu mi-a dezvæluit; øi, când întreb despre acest subiect, glasul Domnului spune: Fiﬂi liniøtiﬂi øi sæ øtiﬂi cæ Eu sunt
Dumnezeu! Øi aceia care suferæ în numele Meu vor domni cu
Mine, øi oricine îøi va da viaﬂa pentru cauza Mea, o va gæsi din
nou... Fie ca Dumnezeu sæ permitæ ca, în ciuda necazurilor øi
suferinﬂelor noastre mari, sæ nu existe nimic care sæ ne despartæ de dragostea lui Hristos [vezi Romani 8:35–39].”5
Noi clædim cauza Sionului devenind un popor cu inima
puræ øi lucrând cu sârguinﬂæ într-o singuræ inimæ
øi într-un singur gând.
„Clædirea Sionului este o cauzæ de care poporul lui Dumnezeu
a fost mereu interesat; este un subiect asupra cæruia profeﬂii,
preoﬂii øi împæraﬂii s-au oprit cu un interes special; ei au privit
înainte imaginându-øi cu bucurie ziua în care træim; fiind inspiraﬂi prin intermediul revelaﬂiei divine, ei au cântat, au scris øi au
profeﬂit despre aceste vremuri ale noastre; însæ au murit færæ sæ
vadæ evenimentele din zilele noastre; noi suntem cei favorizaﬂi
pe care Dumnezeu i-a ales pentru a aduce slava zilei din urmæ;
ne este dat sæ vedem, sæ luæm parte øi sæ ajutæm la înaintarea slavei zilei din urmæ.”6
„Orice loc în care sfinﬂii se adunæ este Sion, loc pe care orice
om neprihænit îl va clædi pentru siguranﬂa copiilor sæi.”7
„Vor exista în diferite locuri ﬂæruøi [ai Sionului] pentru adunarea sfinﬂilor... Acolo, copiii voøtri vor fi binecuvântaﬂi øi voi veﬂi fi
în mijlocul prietenilor voøtri øi veﬂi fi binecuvântaﬂi. Nævodul
Evangheliei prinde tot felul de oameni...
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„Orice loc în care sfinﬂii se adunæ este Sion, loc pe care orice om
neprihænit îl va clædi pentru siguranﬂa copiilor sæi.”

Clædirea Sionului trebuie sæ fie cel mai mare obiectiv al nostru... În curând, va sosi timpul când nimeni nu va avea pace
decât în Sion øi în ﬂæruøii lui.”8
„Referitor la clædirea Sionului, aceasta trebuie fæcutæ conform
sfatului lui Iehova, conform revelaﬂiilor din cer.”9
„Dacæ Sionul nu se va purifica, în aøa fel încât sæ fie acceptat
în faﬂa lui Dumnezeu din toate punctele de vedere, El va cæuta
un alt popor; pentru cæ lucrarea Sa va continua pânæ când
Israelul va fi adunat, iar cei care nu vor auzi glasul Sæu sæ se aøtepte sæ simtæ mânia Sa. Permiteﬂi-mi sæ væ spun, cæutaﬂi sæ væ purificaﬂi atât voi, cât øi toﬂi locuitorii Sionului, ca nu cumva mânia
Domnului sæ se transforme în furie. Pocæieøte-te, pocæieøte-te,
este glasul lui Dumnezeu cætre Sion; øi, oricât de ciudat ar pærea,
totuøi este adeværat, oamenii vor persista sæ se justifice singuri
pânæ când toatæ ticæloøia lor va fi scoasæ la luminæ, pânæ când caracterul lor este atât de ræu încât nu mai pot fi mântuiﬂi øi când
ceea ce ei preﬂuiesc în inimile lor va fi dezvæluit tuturor oamenilor. Væ spun (øi ceea ce væ spun vouæ, le spun tuturor), ascultaﬂi
glasul de avertizare al lui Dumnezeu, ca nu cumva Sionul sæ se
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præbuøeascæ øi Domnul sæ jure, în mânia Sa, cæ locuitorii
Sionului nu vor intra în odihna Sa.”10
„Atât timp cât în Bisericæ sunt permise fapte nedrepte, aceasta
nu poate fi sfinﬂitæ øi nici Sionul mântuit.”11
„Fiecare om sæ lucreze pentru a fi pregætit pentru vie, petrecând puﬂin timp pentru a-i alina pe cei care jelesc; pentru a-l
vindeca pe cel cu inima zdrobitæ; pentru a-l aduce înapoi pe cel
cu inima rætæcitæ; pentru a-l aduce înapoi pe cel rætæcit; pentru
a-i invita din nou în împæræﬂie pe cei care au fost excluøi, încurajându-i sæ îndure pânæ la sfârøit, sæ facæ fapte neprihænite øi,
într-o singuræ inimæ øi într-un singur gând, sæ se pregæteascæ pentru a ajuta la mântuirea Sionului, acea ﬂaræ frumoasæ a fægæduinﬂei, în care cei dornici øi supuøi vor fi binecuvântaﬂi...
Ne rugæm Tatælui Ceresc ca voi sæ fiﬂi foarte pioøi, foarte umili
øi sæ aveﬂi foarte multæ caritate; sæ lucraﬂi cu sârguinﬂæ, spiritual
øi temporal, pentru mântuirea Sionului, pentru ca cei cu inima
puræ sæ se poatæ întoarce cu cântece de bucurie nepieritoare
pentru a clædi locurile distruse ale Sionului øi sæ-L întâlneascæ pe
Domnul când El va veni în slava Sa [vezi D&L 101:18].”12
Sionul, Noul Ierusalim, va fi clædit pe continentul american.
Articolele de credinﬂæ 1:10: „Noi credem în adunarea adeværatæ a lui Israel øi în restaurarea celor zece triburi; cæ Sionul
(Noul Ierusalim) va fi clædit pe continentul american.”13
„Oraøul Sionului, de care a vorbit David în Psalmul 102, va fi
clædit pe pæmânt american. «Cei izbæviﬂi de Domnul se vor întoarce øi vor merge spre Sion cu cântece de biruinﬂæ» [Isaia
35:10]; øi atunci ei vor fi scæpaﬂi de urgia apelor nævælitoare care
vor trece prin ﬂaræ. Dar Iuda va obﬂine eliberarea la Ierusalim.
[Vezi Ioel 2:32; Isaia 26:20–21; Ieremia 31:12; Psalmii 1:5;
Ezechiel 34:11–13.] Acestea sunt mærturii despre faptul cæ
Pæstorul cel Bun Îøi va chema oile øi le va scoate din toate popoarele unde au fost împræøtiate într-o zi noroasæ øi întunecatæ øi
le va conduce cætre Sion øi cætre Ierusalim.”14
„Voi începe citând din profeﬂia lui Enoh, care vorbeøte despre
zilele din urmæ: «Øi dreptatea o voi trimite din cer; øi adeværul îl
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voi trimite din pæmânt pentru a depune mærturie despre Singurul
Meu Fiu Næscut; despre învierea Lui din morﬂi [eu înﬂeleg aceastæ
înviere ca fiind trupul fizic]; da øi, de asemenea, despre învierea
tuturor oamenilor; øi voi face ca dreptatea øi adeværul sæ mæture
pæmântul ca un torent de apæ, sæ-i adune pe aleøii mei din cele
patru colﬂuri ale lumii cætre un loc pe care îl voi pregæti, un Oraø
Sfânt, pentru ca poporul Meu sæ-øi încingæ coapsele øi sæ aøtepte
timpul venirii Mele; pentru cæ acolo va fi tabernacolul Meu øi se
va numi Sion, un nou Ierusalim» [Moise 7:62].
Acum, din acest citat, înﬂeleg cæ... dreptatea øi adeværul trebuie
sæ mæture pæmântul ca un potop. Acum, întreb cum vor mætura
pæmântul dreptatea øi adeværul ca un potop? Væ voi ræspunde.
Oamenii øi îngerii trebuie sæ conlucreze pentru realizarea acestei mæreﬂe lucræri, iar Sionul trebuie sæ fie pregætit, chiar un Nou
Ierusalim, pentru cei aleøi care urmeazæ sæ fie adunaﬂi din cele
patru colﬂuri ale pæmântului øi sæ fie întemeiat un Oraø Sfânt,
pentru cæ tabernacolul Domnului va fi cu ei...
«Iatæ, Eu voi întemeia acest popor în ﬂara aceasta, pentru împlinirea legæmântului pe care Eu l-am fæcut cu Tatæl vostru,
Iacov; øi acesta va fi un Nou Ierusalim» [3 Nefi 20:22]. Acum, învæﬂæm din Cartea lui Mormon care este acel continent øi loc unde
va fi Noul Ierusalim, precum øi cæ acesta trebuie sæ fie ridicat la
cer, conform viziunii pe care Ioan a avut-o pe insula Patmos.
Mulﬂi vor dori sæ spunæ cæ acest Nou Ierusalim, despre care s-a
vorbit, este Ierusalimul clædit de iudei, pe continentul din est. Dar
veﬂi vedea, din Apocalipsa 21:2, cæ era un Nou Ierusalim care cobora din cer, de la Dumnezeu, împodobit ca o mireasæ pentru bærbatul ei; cæ, dupæ aceasta, revelatorul a fost purtat în Spirit, pe un
munte mare øi înalt øi a væzut oraøul cel mare øi sfânt care cobora
din cer de la Dumnezeu. Sunt douæ oraøe despre care se vorbeøte
aici. Deoarece într-o scrisoare nu se poate scrie totul despre acest
subiect, voi spune pe scurt cæ un Nou Ierusalim trebuie sæ fie întemeiat pe acest continent øi cæ, de asemenea, Ierusalimul va fi reclædit pe continentul din est [vezi Eter 13:1–12]. «Iatæ, Eter a væzut
zilele lui Hristos... øi el a vorbit, de asemenea, despre casa lui Israel
øi despre Ierusalimul de unde Lehi urma sæ vinæ, dupæ ce acesta va
fi distrus, el va trebui sæ fie rezidit, un oraø sfânt pentru Domnul;
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de aceea, acesta nu putea sæ fie un nou Ierusalim, cæci a fost în timpul din vechime» [Eter 13:4–5].”15
„Despre Sionul din zilele din urmæ, profeﬂii au spus: Slava
Libanului va veni la el, chiparosul, ulmul øi meriøorul (cimiøirul),
cu toﬂii laolaltæ, ca sæ împodobeascæ locul sfântului Sæu locaø,
cæci El va proslævi locul unde se odihnesc picioarele Sale [vezi
Isaia 60:13]. În loc de aramæ, El va aduce aur; în loc de fier, El va
aduce argint; în loc de lemn, aramæ øi în loc de pietre, fier [vezi
Isaia 60:17]; øi unde ospæﬂul de bucate gustoase va fi oferit celor
neprihæniﬂi [vezi Isaia 25:6]; da, când splendoarea Domnului ne
este fæcutæ cunoscutæ pentru binele poporului Sæu, calculele oamenilor øi slava inutilæ a lumii dispar, iar noi exclamæm: «Din
Sion, care este întruparea frumuseﬂii desævârøite, de acolo stræluceøte Dumnezeu» [Psalmii 50:2].”16

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• În acest capitol, remarcaﬂi cum foloseøte profetul Joseph
Smith cuvântul Sion pentru a se referi la locuri concrete øi la
poporul Domnului. Cum væ ajutæ aceste utilizæri ale cuvântului sæ înﬂelegeﬂi ce înseamnæ sæ clædim Sionul? (În timp ce væ
gândiﬂi sau discutaﬂi aceastæ întrebare, gândiﬂi-væ sæ citiﬂi
Doctrinæ øi legæminte 97:21.)
• În paragraful care începe în partea de sus a paginii 195, Joseph
Smith vorbeøte despre dorinﬂa lui de a øti când va fi întemeiat
oraøul Sionului în ﬂinutul Jackson, Missouri. Ce putem învæﬂa
din ræspunsul Domnului la rugæciunile lui Joseph Smith?
• Citiﬂi în întregime al doilea paragraf de la pagina 195 øi identificaﬂi, apoi, locurile unde se adunæ sfinﬂii. Cum putem clædi
Sionul în aceste locuri?
• Recapitulaﬂi în întregime al primul øi al doilea paragraf de la
pagina 196 øi gândiﬂi-væ la modul în care ﬂæruøii Bisericii oferæ
siguranﬂæ øi pace. În ce moduri aﬂi fost binecuvântat atunci
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când aﬂi fost împreunæ cu ceilalﬂi membri ai ﬂæruøului dumneavoastræ?
• În ce fel se aplicæ, în cæminele noastre, sfatul profetului despre clædirea Sionului?
• Profetul Joseph a predicat cæ, pentru a clædi Sionul, noi trebuie sæ ne purificæm singuri. Care sunt câteva dintre modurile
prin care putem urma acest sfat? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 196–197.) De ce credeﬂi cæ oamenii trebuie sæ fie
puri înainte ca Sionul sæ fie mântuit?
• Recapitulaﬂi profeﬂiile lui Joseph Smith despre cele douæ oraøe
sfinte (paginile 197–199). Ce rol avem în împlinirea acestor
profeﬂii?
Scripturi suplimentare: Apocalipsa 21:1–27; D&L 45:65–71;
97:18–25; 103:1–7; Moise 7:16–21, 62–69
Note
1. History of the Church, 1:188–189;
din „History of the Church” (manuscris), book A-1, p. 126–127, Arhivele
Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt
Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:196; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 137, Arhivele Bisericii.
3. Newel Knight, Autobiography and
Journal, cca. 1846, p. 32, 34, Arhivele
Bisericii.
4. History of the Church, 2:254; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
vârstnicilor Bisericii, septembrie 1835,
Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger
and Advocate, septembrie 1835,
p. 179–180.
5. History of the Church, 1:453–454;
împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith adresatæ lui Edward Partridge
øi altora, 10 decembrie 1833,
Kirtland, Ohio.
6. History of the Church, 4:609–610; din
„The Temple”, un editorial publicat în
Times and Seasons, 2 mai 1842, p.
776; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
7. Citat de Martha Jane Knowlton Coray,
relatând despre un discurs rostit de

8.

9.

10.

11.
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Joseph Smith în Nauvoo, Illinois;
Martha Jane Knowlton Coray,
Notebook, Arhivele Bisericii; acest
discurs este datat 19 iulie 1840, în
agenda sorei Coray, însæ este posibil
ca discursul sæ fi fost rostit ulterior.
History of the Church, 3:390–391 cuvinte în paranteze ca øi în original;
împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în jurul lunii iulie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
History of the Church, 5:65; din „The
Government of God”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iulie
1842, p. 858; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
History of the Church, 1:316; ortografie modernizatæ; dintr-o scrisoare a lui
Joseph Smith adresatæ lui William W.
Phelps, 11 ianuarie 1833, Kirtland,
Ohio; aceastæ scrisoare este incorect
datatæ 14 ianuarie 1833, în History of
the Church.
History of the Church, 2:146; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Lyman Wight øi altora, 16 august
1834, Kirtland, Ohio.
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12. History of the Church, 2:229–230, notæ
de subsol; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
din „To the Saints Scattered Abroad”,
Messenger and Advocate, iunie 1835,
p. 138.
13. Articolele de credinﬂæ 1:10.
14. History of the Church, 1:315; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui N. C. Saxton, 4 ianuarie 1833,
Kirtland, Ohio; în History of the
Church, numele domnului Saxton
este indicat greøit ca fiind „N. E.
Seaton”.

15. History of the Church, 2:260–262;
punctuaﬂie modernizatæ; primul set
de cuvinte în paranteze din primul
paragraf ca øi în original; dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
vârstnicilor Bisericii, noiembrie 1835,
Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger
and Advocate, noiembrie 1835,
p. 209–210.
16. History of the Church, 1:198; punctuaﬂie modernizatæ; din „History of
the Church” (manuscris), book A-1,
p. 139, Arhivele Bisericii.
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Când profetul Joseph Smith primea revelaﬂii, el era deseori în prezenﬂa altor
conducætori ai Bisericii, cineva consemnând cuvintele pe care el le
spunea aøa cum le primea de la Domnul.
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Revelaﬂia øi profetul în viaﬂæ
„Grandioasa regulæ a cerului [este] cæ niciodatæ
nu se va face ceva pe pæmânt færæ ca taina sæ fie
dezvæluitæ slujitorilor Sæi, profeﬂii.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n Kirtland, Ohio, profetul Joseph Smith a primit o mulﬂime de
revelaﬂii într-un timp foarte scurt, lucru ce a fæcut ca aceastæ perioadæ sæ fie de mare importanﬂæ în stabilirea doctrinei øi conducerii Bisericii. Când profetul primea aceste revelaﬂii, el era deseori
în prezenﬂa altor conducætori ai Bisericii, cineva consemnând cuvintele pe care el le spunea aøa cum le primea de la Domnul.
Deseori, revelaﬂiile le primea ca ræspuns la rugæciune. Parley P.
Pratt, care mai târziu a devenit membru al Celor Doisprezece, era
prezent când profetul a primit revelaﬂia care se gæseøte acum în
Doctrinæ øi legæminte 50. Vârstnicul Pratt a declarat:
„Dupæ ce ne-am rugat în camera unde el traducea, a dictat urmætoarea revelaﬂie în prezenﬂa noastræ. Fiecare propoziﬂie era
rostitæ rar øi foarte clar, cu o pauzæ între ele suficient de lungæ
pentru a putea fi consemnate de un scrib obiønuit, care scria încet... Nu a avut loc nicio ezitare, nicio recapitulare sau recitire,
în aøa fel încât subiectul sæ fie fluent.”1

Deøi unele revelaﬂii au fost copiate de mânæ pentru uz personal, în mod general, membrii Bisericii nu le-au avut. Joseph
Smith øtia cæ revelaﬂiile lui Dumnezeu erau atât de importante
încât trebuiau pæstrate cu grijæ øi fæcute cunoscute lumii. În
noiembrie 1831, în cadrul unei conferinﬂe speciale desfæøurate
în Hiram, Ohio, profetul øi alﬂi conducætori ai Bisericii au decis
sæ publice o selecﬂie a revelaﬂiilor pe care profetul le primise
pânæ în acel moment. Dupæ ce s-a luat aceastæ decizie, profetul
a primit o revelaﬂie divinæ pe care Domnul a numit-o „prefaﬂa
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Mea la cartea care conﬂine poruncile Mele” (D&L 1:6). Aceastæ
revelaﬂie, care este acum Doctrinæ øi legæminte, secﬂiunea 1, a
semnalat acceptul Domnului în ceea ce priveøte publicarea revelaﬂiilor øi a explicat scopurile Sale pentru care le dæ. „Cercetaﬂi
aceste porunci, pentru cæ ele sunt adeværate øi demne de încredere øi profeﬂiile øi promisiunile pe care le conﬂin se vor îndeplini toate” (D&L 1:37), a declarat Domnul. În a doua zi a
conferinﬂei, dupæ ce i s-a citit revelaﬂia, profetul „s-a ridicat øi
øi-a exprimat sentimentele øi recunoøtinﬂa” pentru acest semn al
acceptului Domnului2.
Dupæ aceastæ conferinﬂæ, profetul a spus: „Timp de aproape
douæ sæptæmâni, am fost foarte ocupat cu trecerea în revistæ a
poruncilor øi cu participarea la conferinﬂæ; de pe întâi pânæ pe
doisprezece noiembrie, am desfæøurat patru conferinﬂe speciale. În ultima... congregaﬂia a votat cæ revelaﬂiile erau mai
valoroase... decât bogæﬂiile lumii întregi”. De asemenea, s-a declarat cæ revelaﬂiile sunt „temelia Bisericii în aceste zile din
urmæ øi un beneficiu pentru omenire, arætând cæ cheile tainelor împæræﬂiei Salvatorului nostru sunt din nou încredinﬂate
omului; øi cæ bogæﬂiile eternitæﬂii [sunt] dobândite de cei care
sunt dornici sæ træiascæ în acord cu fiecare cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu.”3
Copii ale revelaﬂiilor, scrise de mânæ, i-au fost duse lui William
W. Phelps în Missouri, pentru a fi publicate sub titlul Cartea poruncilor. Fratele Phelps, cæruia Domnul îi poruncise sæ se ducæ
în Missouri øi sæ devinæ tipograful Bisericii (vezi D&L 57:11), a
început la scurt timp sæ pregæteascæ tiparul pentru carte. Însæ, pe
20 iulie 1833, o gloatæ a distrus tiparniﬂa øi majoritatea foilor tipærite. O parte dintre foile nelegate au fost recuperate de membrii Bisericii øi legate pe rând, însæ cartea nu a fost niciodatæ
publicatæ oficial. În anul 1835, revelaﬂiile ce se doreau publicate
în Cartea poruncilor, alæturi de alte multe revelaﬂii au fost publicate, în Kirtland, ca Doctrinæ øi legæminte. Conﬂinând revelaﬂiile
adiﬂionale care au fost date începând cu anul 1835, aceastæ carte
stæ ca o mærturie cæ Dumnezeu vorbeøte, astæzi, prin intermediul
profetului Sæu în viaﬂæ, preøedintele Bisericii, pentru binecuvântarea øi îndrumarea Bisericii Sale.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu Øi-a îndrumat întotdeauna oamenii øi
Biserica prin intermediul revelaﬂiei.
Articolele de credinﬂæ 1:9: „Noi credem în tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce reveleazæ El în zilele noastre øi credem
cæ El va revela încæ multe lucruri mæreﬂe øi importante referitoare la Împæræﬂia lui Dumnezeu”.4
„Niciodatæ nu vom putea înﬂelege lucrurile lui Dumnezeu øi
ale cerului, decât prin revelaﬂie. Putem sæ ne spiritualizæm øi sæ
ne exprimæm opiniile pentru totdeauna; însæ aceasta nu înseamnæ cæ avem øi autoritate.”5
„Doctrina revelaﬂiei depæøeøte cu mult doctrina cæ nu existæ
revelaﬂie; deoarece un adevær revelat din cer valoreazæ cât toate
ideile sectelor existente.”6
„Salvarea nu poate veni færæ revelaﬂie; este în zadar ca cineva
sæ slujeascæ færæ ea... Niciun om nu poate fi un slujitor al lui
Isus Hristos decât dacæ el pæstreazæ mærturia lui Isus; øi aceasta
este duhul prorociei [vezi Apocalipsa 19:10]. Oricând salvarea
a fost predicatæ, a fost prin mærturie. Oamenii din prezent mærturisesc despre cer øi iad, dar niciodatæ nu au væzut nici pe
unul, nici pe altul; øi væ spun cæ nimeni nu cunoaøte aceste lucruri færæ revelaﬂie.”7
„Isus spune în predicile sale: «Pe aceastæ piatræ voi zidi
Biserica Mea, øi porﬂile locuinﬂei morﬂilor nu o vor birui» [Matei
16:18]. Ce piatræ? Revelaﬂia.”8
„Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ a fost
întemeiatæ pe baza revelaﬂiei directe, ca Biserica adeværatæ a lui
Dumnezeu, aøa cum a fost întotdeauna, conform scripturilor
(Amos 3:7 øi Faptele apostolilor 1:2); øi, pânæ acum, prin voinﬂa
øi binecuvântærile lui Dumnezeu, eu am fost o unealtæ în mâinile
Sale pentru a înainta cauza Sionului.”9
În luna aprilie a anului 1834, profetul a vorbit în cadrul
unei conferinﬂe a Bisericii:. „Preøedintele Joseph Smith, fiul, a
citit al doilea capitol al profeﬂiei lui Ioel, s-a rugat øi s-a adresat
congregaﬂiei dupæ cum urmeazæ: «Situaﬂia noastræ este diferitæ
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de cea a oricæror alﬂi oameni care au træit vreodatæ pe acest pæmânt; prin urmare, acele revelaﬂii din vechime nu se potrivesc situaﬂiilor noastre; ele au fost pentru alﬂi oameni, oameni care au
træit înaintea noastræ; dar în zilele din urmæ, Dumnezeu îi va
chema pe cei ræmaøi, în mijlocul cærora urma sæ aibæ loc eliberarea, atât în Ierusalim, cât øi în Sion [vezi Ioel 2:32]. Acum, dacæ
Dumnezeu nu mi-ar mai da nicio revelaﬂie, unde am gæsi Sionul
øi pe cei ræmaøi? …’
Apoi, preøedintele a povestit despre obﬂinerea øi traducerea
Cærﬂii lui Mormon, revelaﬂia despre preoﬂia lui Aaron, organizarea Bisericii în anul 1830, revelaﬂia despre Înalta Preoﬂie øi despre darul Duhului Sfânt reværsat asupra Bisericii, dupæ care a
spus: «Înlæturaﬂi Cartea lui Mormon øi revelaﬂiile, øi unde mai
este religia noastræ? Nu mai avem o religie».”10
Preøedintele Bisericii este desemnat sæ primeascæ revelaﬂie
de la Dumnezeu pentru Bisericæ; persoanele individuale
pot primi revelaﬂie pentru propriile responsabilitæﬂi.
„Isus... a chemat în Bisericæ prima datæ apostoli øi, apoi, profeﬂi, în vederea lucrærii de slujire, pentru desævârøirea sfinﬂilor
etc.; ... regula grandioasæ a cerului [este] cæ niciodatæ nu se va
face ceva pe pæmânt færæ ca El sæ-Øi dezvæluie taina slujitorilor
Sæi, prorocii, în acord cu Amos 3:7.”11
În septembrie 1830, Joseph Smith øi Emma Smith s-au mutat
din Harmony, Pennsylvania, la Fayette, New York. Când au sosit, ei au aflat cæ unii sfinﬂi erau înøelaﬂi de revelaﬂiile false
care se pretindea cæ erau primite: „Spre marea noastræ mâhnire... am aflat în scurt timp cæ Satana stætea la pândæ pentru a
înøela, uitându-se dupæ cei pe care-i putea învinge. Fratele Hiram
Page avea o anumitæ piatræ, prin care el primise anumite «revelaﬂii» referitoare la clædirea Sionului, la organizarea Bisericii etc.,
toate acestea fiind în dezacord total cu organizarea casei lui
Dumnezeu, aøa cum era descrisæ în Noul Testament, precum øi
în revelaﬂiile noastre recente. Având conferinﬂa programatæ în a
26-a zi a lunii septembrie, m-am gândit cæ, pânæ la începerea
conferinﬂei, nu ar fi înﬂelept sæ fac mai mult decât sæ conversez
cu fraﬂii despre acest subiect. Totuøi, înﬂelegând cæ mulﬂi oameni,
în special familia Whitmer øi Oliver Cowdery, credeau foarte
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mult în lucrurile spuse prin intermediul acestei pietre, ne-am
gândit cæ ar fi cel mai bine sæ-L întrebæm pe Domnul despre
aceastæ problemæ atât de importantæ; øi înainte de începerea
conferinﬂei, am primit urmætorul ræspuns:
„Revelaﬂie datæ pentru Oliver Cowdery, la Fayette, New York,
septembrie 1830.
«Iatæ, adeværat, adeværat, Eu îﬂi spun ﬂie, nimeni altul nu va
fi numit sæ primeascæ porunci øi revelaﬂii în aceastæ Bisericæ cu
excepﬂia slujitorului Meu, Joseph Smith, fiul, pentru cæ el primeøte la fel ca Moise. Øi tu vei fi supus în lucrurile pe care Eu i
le voi da lui...
Øi tu nu îi vei porunci celui care este peste capul tæu øi este
capul Bisericii; pentru cæ Eu i-am dat lui cheile tainelor øi revelaﬂiile care sunt pecetluite, pânæ când Eu voi numi pentru ei pe
altul în locul lui...
Øi iaræøi, îl vei lua pe fratele tæu, Hiram Page, fiind doar tu cu
el singur, øi îi vei spune cæ acele lucruri pe care el le-a scris de pe
piatræ nu sunt de la Mine øi cæ Satana l-a înøelat pe el; pentru cæ,
iatæ, aceste lucruri nu i-au fost desemnate lui øi nici nu va fi desemnat nimic niciunuia din aceastæ Bisericæ împotriva legæmintelor Bisericii.
Pentru cæ toate lucrurile în Bisericæ trebuie fæcute în ordine øi
prin consens, prin rugæciune fæcutæ cu credinﬂæ» [D&L 28:2–3,
6–7, 11–13] …
În cele din urmæ a început øi conferinﬂa noastræ. Subiectul despre piatræ menﬂionat anterior a fost discutat øi, dupæ o analizæ
riguroasæ, fratele Page, precum øi toatæ congregaﬂia prezentæ, au
renunﬂat la piatra menﬂionatæ øi la toate lucrurile care aveau legæturæ cu aceasta, spre satisfacﬂia øi fericirea noastræ comunæ.”12
„Preøedinﬂii sau [Prima] Preøedinﬂie prezideazæ asupra
Bisericii; øi revelaﬂiile despre gândurile øi voia lui Dumnezeu în
ceea ce priveøte Biserica trebuie sæ vinæ prin intermediul
Preøedinﬂiei. Aceasta este ordinea cerului, øi puterea øi privilegiul
Preoﬂiei lui [Melhisedec]. Este, de asemenea, privilegiul oricærui
membru din aceastæ Bisericæ de a primi revelaﬂii, atât timp cât
sunt legate de chemarea sa personalæ øi de datoria sa în cadrul
Bisericii.”13
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„Noi nu suntem obligaﬂi sæ primim vreo revelaﬂie de la vreun
bærbat sau vreo femeie færæ ca el sæ fie numit øi rânduit aøa cum
se cuvine la acea autoritate øi færæ o dovadæ suficientæ a rânduirii la acea autoritate.
Este contrar ordinii lui Dumnezeu ca orice membru al
Bisericii sau oricine altcineva sæ primeascæ instrucﬂiuni pentru
cei care au autoritate, autoritate mai mare decât au ei; de aceea,
înﬂelegeﬂi de ce este greøit sæ-i ascultæm; dar dacæ vreo persoanæ
are o viziune sau vreo manifestare a unui mesager ceresc, aceasta
trebuie sæ fie pentru propriul beneficiu sau pentru propria instruire; pentru cæ principiile fundamentale, conducerea øi doctrina Bisericii sunt controlate de cheile împæræﬂiei.”14
Preøedintele Bisericii ne transmite cuvântul lui Dumnezeu
pentru timpul øi generaﬂia noastræ.
Heber C. Kimball, a spus în timp ce
slujea în calitate de consilier al preøedintelui Brigham Young: „Fratele
Joseph Smith ne-a spus de multe ori,
fratelui Brigham øi mie øi altora, cæ el era
reprezentantul lui Dumnezeu pentru
noi, pentru a ne învæﬂa øi îndruma øi
pentru a-i mustra pe cei care fæceau
ræu.”15
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, a declarat: „Voi vorbi
despre o anumitæ adunare la care am participat, când am fost mai
tânær, în oraøul Kirtland. În cadrul acelei adunæri au fost fæcute câteva comentarii... despre oracolele vii øi despre cuvântul scris al
lui Dumnezeu... Un conducætor din Bisericæ s-a ridicat øi a vorbit
despre acest subiect, spunând: «Aveﬂi cuvântul lui Dumnezeu în
faﬂa dumneavoastræ, aici, în Biblie, în Cartea lui Mormon øi în
Doctrinæ øi legæminte; aveﬂi cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar
dumneavoastræ cei care daﬂi revelaﬂii, trebuie sæ le daﬂi în acord
cu aceste cærﬂi, deoarece ce este scris în aceste cærﬂi este cuvântul
lui Dumnezeu. Ar trebui sæ ne limitæm la ele».
Heber C. Kimball
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Dupæ ce el a terminat, fratele Joseph s-a întors cætre fratele
Brigham Young øi i-a spus: «Frate Brigham, doresc sæ te ridici øi
sæ ne spui ceea ce crezi despre oracolele vii øi despre cuvântul
scris al lui Dumnezeu». Fratele Brigham s-a ridicat, a luat Biblia,
dupæ care a læsat-o jos; a luat Cartea lui Mormon, dupæ care a læsat-o jos; a luat cartea Doctrinæ øi legæminte øi a læsat-o jos în faﬂa
lui, spunând: «Aici este cuvântul scris al lui Dumnezeu pentru
noi, referitor la lucrarea lui Dumnezeu de la începutul lumii,
aproape, pânæ în zilele noastre. Øi acum», a spus el, «când le
compar cu oracolele [vii], aceste cærﬂi nu înseamnæ nimic pentru
mine; aceste cærﬂi nu transmit cuvântul lui Dumnezeu pentru
noi, astæzi, aøa cum o fac cuvintele unui profet sau ale unui bærbat care deﬂine Sfânta Preoﬂie în zilele øi generaﬂia noastræ. Prefer
sæ am oracolele vii decât toate scrierile din cærﬂi». Aceasta a fost
direcﬂia pe care el a urmat-o. Dupæ ce a terminat, fratele Joseph
a spus congregaﬂiei: «Fratele Brigham v-a spus cuvântul
Domnului øi v-a spus adeværul».”16
Preøedintele Brigham Young, al doilea preøedinte al Bisericii,
a declarat: „Cu mulﬂi ani în urmæ, profetul Joseph a spus cæ,
dacæ oamenii ar primi revelaﬂiile pe care el le deﬂinea øi ar acﬂiona cu înﬂelepciune conform acestora, aøa cum Domnul ar
dicta, ar fi putut fi, în puterea lor de a face øi de a înﬂelege, cu
mulﬂi ani mai avansaﬂi decât erau atunci.”17
Îi susﬂinem pe preøedintele Bisericii øi pe ceilalﬂi
conducætori ai Bisericii rugându-ne pentru ei
øi dând ascultare sfatului lor.
Joseph Smith a consemnat cæ urmætoarele lucruri s-au întâmplat la dedicarea Templului Kirtland la data de 27 martie
1836: „Apoi, am fæcut câteva comentarii scurte øi am rugat cele
câteva cvorumuri øi toatæ congregaﬂia sæ recunoascæ [Prima]
Preøedinﬂie ca profeﬂi øi væzætori øi sæ-i susﬂinæ pe aceøtia cu
rugæciunile lor. Cu toﬂii au fæcut legæmânt sæ facæ aceasta, prin
ridicarea mâinilor.
Apoi, am rugat cvorumurile øi congregaﬂia sfinﬂilor sæ-i recunoascæ pe Cei Doisprezece Apostoli, care erau prezenﬂi, ca profeﬂi, væzætori, revelatori øi martori speciali pentru toate naﬂiunile
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pæmântului, deﬂinând cheile împæræﬂiei pentru a o descuia sau
pentru a face ca acest lucru sæ fie înfæptuit printre ei øi sæ-i susﬂinæ
cu rugæciunile lor, lucru pe care ei l-au consimﬂit ridicându-øi
mâinile.
Apoi, am rugat cvorumurile øi congregaﬂia sfinﬂilor sæ recunoascæ preøedinﬂii celor Øaptezeci... øi sæ-i susﬂinæ cu rugæciunile
lor, lucru pe care l-au fæcut ridicându-øi mâinile...
Votul a fost unanim în fiecare caz, iar eu le-am profeﬂit tuturor
cæ, atâta timp cât îi vor susﬂine pe aceøti bærbaﬂi în chemærile lor...
Domnul îi va binecuvânta; da, în numele lui Hristos, binecuvântærile cerului vor fi ale lor”.18
„Asemenea celor care au ﬂinut ridicate mâinile lui Moise [vezi
Exodul 17:8–13], øi noi sæ ﬂinem ridicate mâinile celor care sunt
desemnaﬂi sæ conducæ treburile Împæræﬂiei, pentru ca ei sæ poatæ
fi întæriﬂi øi sæ-øi poatæ realiza proiectele mæreﬂe, øi sæ fie unelte
pentru îndeplinirea mæreﬂei lucræri din zilele din urmæ.”19
„Acum, dacæ oamenii fac lucruri, în principiu pentru cæ sunt sfætuiﬂi sæ le facæ øi totuøi cârtesc de fiecare datæ când le fac, acestea
nu le folosesc la nimic; ar putea la fel de bine sæ nu le facæ. Sunt
aceia care spun cæ sunt sfinﬂi øi care sunt în mare mæsuræ predispuøi sæ cârteascæ øi sæ gæseascæ greøeli atunci când este dat vreun
sfat, lucru care este în contradicﬂie cu sentimentele lor, chiar øi
atunci când ei înøiøi cer sfaturi; cu atât mai mult atunci când sfatul
este dat când nu este cerut, sfat care nu corespunde cu modul în
care ei înﬂeleg lucrurile; dar fraﬂilor, noi ne aøteptæm la lucruri mai
bune din partea celor mai mulﬂi dintre voi; noi suntem încrezætori
cæ doriﬂi sfaturi din când în când øi cæ væ veﬂi conforma acestora cu
bucurie, oricând le veﬂi primi de la o sursæ corespunzætoare.”20
Eliza R. Snow a consemnat: „[Joseph Smith] a spus cæ, dacæ
Dumnezeu l-a numit øi l-a ales ca unealtæ pentru a conduce
Biserica, de ce nu este læsat s-o conducæ atâta timp cât este chemat? De ce i se stæ în cale atunci când el este desemnat sæ facæ
ceva? Cine cunoaøte gândurile lui Dumnezeu? Nu reveleazæ El lucrurile altfel decât ne aøteptæm noi? [Profetul] a remarcat cæ el învingea mereu, deøi avea parte de tot ceea ce se putea pentru a-l
trage în jos, stându-i în cale øi împotrivindu-i-se: în pofida acestei opoziﬂii, el întotdeauna reuøea în cele din urmæ...
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El i-a mustrat pe cei care aveau înclinaﬂia de a gæsi greøeli în
lucrurile care priveau Biserica, spunând cæ Dumnezeu l-a chemat pentru a conduce Biserica øi cæ o va conduce aøa cum trebuie; cei care interveneau aveau sæ fie fæcuﬂi de ruøine atunci
când nebunia lor avea sæ fie arætatæ.”21
Cei care îl resping pe profetul în viaﬂæ nu vor progresa
øi vor aduce asupra lor judecæﬂile lui Dumnezeu.
„Deøi toatæ cunoaøterea vine de la Dumnezeu, totuøi, când a
fost revelatæ, nu toﬂi oamenii au acceptat-o ca revelaﬂie atunci
când a fost datæ...
Noe a fost un om neprihænit øi cunoaøterea sa sau revelaﬂia despre ceea ce avea sæ se întâmple pe pæmânt i-a dat putere sæ se
pregæteascæ øi sæ se salveze atât pe el, cât øi pe familia lui de distrugerea potopului. Aceastæ cunoaøtere sau revelaﬂie... nu a fost
crezutæ de locuitorii pæmântului. Ei øtiau cæ Adam fusese primul
om, fæcut dupæ chipul lui Dumnezeu; cæ el fusese un om bun; cæ
Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute øaizeci øi cinci de ani,
dupæ care a fost luat în cer færæ sæ guste moartea. Dar ei nu au
putut accepta noua revelaﬂie: credem revelaﬂiile vechi pentru cæ
pærinﬂii noøtri le-au crezut, dar pe cele noi nu le credem. Øi potopul i-a mæturat de pe faﬂa pæmântului...
Acelaøi principiu... s-a manifestat în mod clar printre iudei
atunci când Salvatorul a venit în trup. [Ei] se læudau cu revelaﬂiile din vechime, înfrumuseﬂau mormintele, dædeau zeciuialæ
din izmæ øi mærar, spuneau rugæciuni lungi pentru ochii lumii øi
stræbæteau marea øi ﬂara pentru a face prozeliﬂi øi, totuøi, când
noua revelaﬂie a ieøit proaspætæ chiar din gura Marelui Eu Sunt,
ei nu au putut s-o accepte – era prea mult. Ea a arætat greøelile
acelei generaﬂii, precum øi a altora de dinainte, øi ei au strigat:
«Ia-L, ia-L, ræstigneøte-L!». …
Încæ o datæ, aceeaøi direcﬂie øi limbæ au fost folosite atunci
când Cartea lui Mormon a apærut în aceastæ generaﬂie. Vechea revelaﬂie, patriarhii din vechime, pelerinii øi apostolii au fost binecuvântaﬂi. Noi credem în ei, însæ pe cei noi nu-i putem accepta.”22
„Întotdeauna, lumea a crezut despre profeﬂii mincinoøi cæ
erau cei adeværaﬂi øi cæ cei care erau trimiøi de Dumnezeu erau
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„Noe a fost un om neprihænit øi cunoaøterea sa sau revelaﬂia despre ceea ce avea
sæ se întâmple pe pæmânt... nu a fost crezutæ de locuitorii pæmântului.”

profeﬂi mincinoøi øi, astfel, a omorât, a ucis cu pietre, pedepsit øi închis profeﬂii adeværaﬂi, iar aceøtia au trebuit sæ se ascundæ «prin pustiuri, prin munﬂi, prin peøteri øi prin
cræpæturile pæmântului» [vezi Evrei 11:38] øi, deøi ei erau oamenii cei mai de onoare de pe pæmânt, lumea i-a alungat din
societate ca pe niøte vagabonzi, în timp ce-i încuraja, cinstea øi
sprijinea pe ticæloøi, vagabonzi, ipocriﬂi, impostori øi pe cei
mai de jos dintre oameni.”23
„Nu am nici cea mai micæ îndoialæ cæ, dacæ Hristos ar veni pe
pæmânt øi ar predica lucruri atât de directe, aøa cum le-a predicat iudeilor, aceastæ generaﬂie L-ar respinge pentru cæ ar fi atât de
aspru... Mulﬂi oameni ar spune: «Nu te voi abandona niciodatæ,
ci voi sta întotdeauna alæturi de tine». Dar, atunci când înveﬂi pe
cineva despre tainele împæræﬂiei lui Dumnezeu care sunt ﬂinute
în cer øi urmeazæ sæ le fie revelate copiilor oamenilor atunci când
ei sunt pregætiﬂi pentru ele, ei vor fi primii care vor arunca cu
pietre în tine øi te vor condamna la moarte. Acelaøi principiu a
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fæcut ca Domnul Isus Hristos sæ fie ræstignit øi va face ca oamenii
sæ-i omoare pe profeﬂii din aceastæ generaﬂie.
Multe lucruri sunt [inexplicabile] pentru copiii oamenilor din
zilele de astæzi: de exemplu, acela cæ Dumnezeu îi va învia pe cei
morﬂi; [ei uitæ] cæ anumite lucruri au fost ﬂinute ascunse dinainte
de întemeierea lumii, lucruri care urmeazæ sæ fie dezvæluite copiilor în zilele din urmæ.
Printre noi, sunt mulﬂi bærbaﬂi înﬂelepﬂi, precum øi multe femei
înﬂelepte, care sunt prea înﬂelepﬂi pentru a fi învæﬂaﬂi; de aceea, ei
trebuie sæ moaræ în ignoranﬂa lor, iar la înviere, ei îøi vor da seama
de greøeala lor. Mulﬂi încuie poarta cerului, spunând: «Eu cred tot
ceea ce Dumnezeu reveleazæ pânæ la un anumit punct...».
Mereu s-a întâmplat cæ, atunci când Dumnezeu a trimis un
bærbat care deﬂinea preoﬂia øi care a început sæ predice plenitudinea Evangheliei, acesta a fost alungat de prietenii lui, prieteni
care erau pregætiﬂi sæ-l ucidæ dacæ el predica lucruri despre care
ei credeau cæ erau greøite; øi Isus a fost ræstignit ca urmare a
acestui principiu.”24
„Vai, vai de acel om sau de cei puøi de oameni sæ-øi ridice mâinile împotriva lui Dumnezeu øi a martorilor Sæi în aceste zile din
urmæ: pentru cæ ei aproape îi vor înøela chiar øi pe cei aleøi! …
Când un om merge øi profeﬂeøte øi le porunceøte oamenilor sæ
se supunæ învæﬂæturilor sale, el este fie un profet adeværat, fie
unul fals. Profeﬂii mincinoøi vin întotdeauna pentru a se opune
profeﬂilor adeværaﬂi øi vor profeﬂi atât de aproape de adevær, încât aproape cæ îi vor înøela chiar pe cei aleøi.”25
Ca urmare a respingerii Evangheliei lui Isus Hristos øi a profeﬂilor pe care Dumnezeu i-a trimis, judecæﬂile lui Dumnezeu au
venit asupra oamenilor, oraøelor øi a naﬂiunilor, în diferite epoci
ale lumii, fiind øi cazul oraøelor Sodoma øi Gomora, care au fost
distruse pentru cæ-i respinseseræ pe profeﬂi.”26
William P. McIntire a consemnat: „[Joseph Smith] a profeﬂit
cæ toﬂi cei care au tratat cu indiferenﬂæ revelaﬂiile care au fost
date, cuvintele sale øi pe el însuøi, vor plânge øi se vor tângui în
curând... spunând: «O! Dacæ am fi dat ascultare cuvintelor lui
Dumnezeu øi revelaﬂiilor date».”27
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatarea de la paginile 203–204, remarcând ce
sentimente au avut membrii de la începuturile Bisericii faﬂæ de
revelaﬂiile primite prin intermediul lui Joseph Smith. Ce sentimente aveﬂi faﬂæ de Doctrinæ øi legæminte?
• Citiﬂi al patrulea paragraf de la pagina 205. De ce credeﬂi cæ
„salvarea nu poate veni færæ revelaﬂie”?
• Revedeﬂi paginile 206–207. De ce credeﬂi cæ, uneori, oamenii
îøi permit sæ fie înøelaﬂi, aøa cum s-a întâmplat în povestirea
despre Hiram Page? Ce putem face pentru a evita sæ fim înøelaﬂi de profeﬂi mincinoøi sau învæﬂæturi false?
• Recapitulaﬂi în întregime ultimul paragraf de la pagina 207
øi primele trei paragrafe de la pagina 208. Cum beneficiem
de faptul cæ avem doar un singur bærbat care poate primi revelaﬂii pentru întreaga Bisericæ? Ce experienﬂe puteﬂi împærtæøi în care Domnul v-a îndrumat în responsabilitæﬂile
dumneavoastræ?
• La paginile 208–209, citiﬂi cum i-au ræspuns Joseph Smith øi
Brigham Young unui om care a spus cæ ar trebui sæ ne limitæm
la revelaﬂiile scrise în scripturi. Ce ar lipsi din viaﬂa dumneavoastræ dacæ v-aﬂi limita la lucrærile canonice, færæ a asculta cuvintele profetului în viaﬂæ? Ce putem face pentru a urma
spiritul sfatului lui Brigham Young?
• Ce putem face pentru a-i susﬂine pe preøedintele Bisericii øi
pe ceilalﬂi conducætori ai Bisericii? (Pentru câteva exemple,
vedeﬂi paginile 209–211. Ce sfat a dat preøedintele Bisericii în
timpul ultimei conferinﬂe generale? În ce fel aﬂi fost binecuvântat când aﬂi urmat sfatul profetului øi al altor conducætori
ai Bisericii?
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• Care sunt câteva dintre felurile în care oamenii îi resping pe
profeﬂii lui Dumnezeu? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 211–213. Care sunt unele dintre posibilele consecinﬂe ale
alegerii de a nu urma sfatul celor pe care Domnul i-a ales sæ
conducæ Biserica Sa?
Scripturi suplimentare: Proverbele 29:18; Iacov 4:8; 3 Nefi 28:34;
Mormon 9:7–9; D&L 21:1–6
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subsol; dintr-o scrisoare a Primei
Preøedinﬂii øi a Înaltului Consiliu
adresatæ sfinﬂilor care træiau la vest
de Kirtland, Ohio, 8 decembrie 1839,
Commerce, Illinois, publicat în Times
and Seasons, decembrie 1839, p. 29.
21. History of the Church, 4:603–604;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 28 aprilie 1842, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza
R. Snow; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
22. „Knowledge Is Power”, un editorial
publicat în Times and Seasons, 15 august 1842, p. 889–890; scrierea, punctuaﬂia øi gramatica modernizate;
caracterele italice au fost øterse;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.

23. History of the Church, 4:574; punctuaﬂie modernizatæ; din „Try the
Spirits”, un editorial publicat în Times
and Seasons, 1 aprilie 1842, p. 744;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
24. History of the Church, 5:423–425;
punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea
paragrafului a fost modificatæ; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
25. History of the Church, 6:364; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 12 mai 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
26. History of the Church, 5:256–257;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 22 ianuarie 1843,
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff.
27. William P. McIntire relatând despre un
discurs rostit de Joseph Smith la începutul anului 1841, în Nauvoo, Illinois;
William Patterson McIntire, Notebook
1840-1845, Arhivele Bisericii.
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Marele plan al salværii
„Marele plan al salværii este un subiect care ar trebui sæ
ne capteze întreaga atenﬂie øi sæ fie privit ca unul dintre
cele mai bune daruri pe care cerul le-a dat omenirii.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n septembrie 1831, profetul Joseph Smith øi familia sa s-au mutat în Hiram, Ohio, la 48 de kilometri sud-est de Kirtland, unde
au locuit aproape un an în casa lui John øi Alice (cunoscutæ øi ca
Elsa) Johnson. În aceastæ casæ, profetul a realizat cea mai mare
parte a lucrærii sale Traducerea Bibliei de Joseph Smith.
Aceastæ lucrare importantæ, pe care profetul a numit-o „parte
a chemærii mele”1, ne ajutæ într-o mæsuræ considerabilæ sæ înﬂelegem planul salværii. Profetul a început aceastæ lucrare în iunie
1830, atunci când Domnul i-a poruncit sæ înceapæ sæ facæ o revizie inspiratæ a versiunii King James a Bibliei. Profetul øtia de mult
timp cæ Biblia nu era întotdeauna claræ în anumite aspecte importante. El remarcase cæ Moroni îi citase câteva pasaje din
Biblie „cu o micæ modificare faﬂæ de felul în care [erau scrise] în
Bibliile noastre” (Joseph Smith – Istorie 1:36). În timp ce traducea 1 Nefi 13:23–29, el a înﬂeles cæ multe „pærﬂi care sunt simple
øi foarte preﬂioase” fuseseræ scoase din Biblie, inclusiv „multe
legæminte ale Domnului” (1 Nefi 13:26).
Profetul a spus ulterior: „Cred în Biblie aøa cum a fost atunci
când a fost scrisæ de scriitori originali. Traducætorii ignoranﬂi,
scribii neglijenﬂi sau preoﬂii conspiratori øi corupﬂi au fæcut
multe greøeli... Uitaﬂi-væ la [Evrei 6:1] pentru a vedea contradicﬂii: «De aceea, sæ læsæm adeværurile începætoare ale lui Hristos øi
sæ mergem spre cele desævârøite». Dacæ un om lasæ principiile
doctrinei lui Hristos, cum poate fi salvat prin principii? Aceasta
este o contradicﬂie. Nu cred acest lucru. Îl voi transmite aøa cum
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„Øi Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, spunând: Pentru cæ, iatæ, aceasta este
lucrarea Mea øi slava Mea – sæ realizez nemurirea øi viaﬂa veønicæ a omului”.
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trebuie sæ fie: «De aceea, nelæsând principiile doctrinei lui
Hristos, sæ trecem la perfecﬂiune».”2
Fiind îndrumat de Spirit, Joseph a petrecut aproximativ trei
ani parcurgând Biblia, fæcând mii de corecturi în text øi restaurând informaﬂiile care au fost pierdute. Aceste informaﬂii restaurate revarsæ o luminæ minunatæ asupra multor doctrine care nu
sunt prezentate în mod clar în Biblia pe care o avem în ziua de
astæzi. Aceste revizii inspirate ale textului Bibliei sunt cunoscute
ca Traducerea Bibliei de Joseph Smith. Sute de pasaje din
Traducerea lui Joseph Smith sunt incluse acum în ediﬂia Bisericii
a versiunii King James a Bibliei.
Traducerea Bibliei fæcutæ de profet a constituit o parte importantæ a propriei sale educaﬂii spirituale, precum øi a restaurærii
adeværului Evangheliei. În timp ce revizuia Vechiul øi Noul
Testament, el a primit deseori revelaﬂii care clarificau sau dezvoltau pasaje din Biblie. În acest fel, profetul a primit multe doctrine de la Domnul, inclusiv cele gæsite acum în Doctrinæ øi
legæminte 74, 76, 77, 86 øi 91, precum øi fragmente din multe
alte secﬂiuni din Doctrinæ øi legæminte.
În iunie 1830, când profetul a început prima datæ traducerea
Bibliei, Domnul i-a revelat un pasaj lung din scrierile lui Moise.
Acest pasaj a devenit capitolul 1 din cartea lui Moise din Perla de
Mare Preﬂ. Consemneazæ o viziune în care Moise L-a væzut øi a
conversat cu Dumnezeu – o viziune atât de deosebitæ încât
Joseph Smith a numit-o „færâmæ preﬂioasæ” øi „o sursæ de tærie.”3
În aceastæ viziune, Dumnezeu l-a învæﬂat pe Moise scopul fundamental al marelui plan al salværii:
„Øi Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, spunând: Pentru
cæ iatæ, aceasta este lucrarea Mea øi slava Mea – sæ realizez nemurirea øi viaﬂa veønicæ a omului” (Moise 1:37, 39).
Doctrinele, rânduielile øi promisiunile care constituie planul
salværii au fost revelate pe pæmânt în aceste zile din urmæ prin intermediul profetului Joseph Smith. Înﬂelegând în mod clar importanﬂa acestui plan, profetul a declarat: „Marele plan al salværii
este un subiect care ar trebui sæ ne capteze întreaga atenﬂie øi sæ
fie privit ca unul dintre cele mai bune daruri pe care cerul le-a
dat omenirii.”4
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
În lumea premuritoare, Isus Hristos a fost ales sæ fie
Salvatorul øi noi am ales sæ acceptæm planul salværii.
„La prima adunare din cer, am fost cu toﬂii prezenﬂi øi L-am væzut pe Salvator ales øi numit, am væzut când a fost fæcut planul
salværii, iar noi l-am ratificat.”5
„Domnul [este] preot în veac, în felul lui Melhisedec øi Fiul cel
uns al lui Dumnezeu, încæ dinainte de întemeierea lumii [vezi
Psalmii 110:4].”6
„Salvarea lui Isus Hristos a fost realizatæ pentru toﬂi oamenii,
pentru a putea birui diavolul... Toﬂi vor suferi pânæ când I se vor
supune lui Hristos Însuøi.
Ræzboiul din cer a avut loc pentru cæ Isus a spus cæ vor fi anumite suflete care nu vor fi salvate, iar diavolul a spus cæ el le va
salva pe toate, øi øi-a prezentat planurile în faﬂa marelui consiliu,
care L-a ales pe Isus Hristos. Astfel, diavolul s-a ræzvrætit împotriva lui Dumnezeu øi a fost alungat împreunæ cu toﬂi cei care l-au
sprijinit.”7
Noi suntem fiinﬂe eterne; putem progresa cætre exaltare
atunci când ne supunem legilor lui Dumnezeu.
În mai 1833, profetul Joseph Smith a primit de la Domnul
urmætoarea revelaﬂie, fiind consemnatæ mai târziu în
Doctrinæ øi legæminte 93:29: „Omul a fost, de asemenea, la început cu Dumnezeu. Inteligenﬂa, sau lumina adeværului, nu a
fost creatæ sau fæcutæ, nici, cu adeværat, nu poate fi”. În aprilie 1844, profetul a predicat: „Am un alt subiect despre care
vreau sæ vorbesc, conceput pentru a-l exalta pe om... Are legæturæ cu subiectul despre învierea morﬂilor, øi anume, sufletul –
mintea omului – spiritul nemuritor. De unde a venit? Toﬂi oamenii învæﬂaﬂi øi doctorii în teologie spun cæ Dumnezeu l-a
creat la început; dar nu este aøa: dupæ pærerea mea, aceastæ
idee depreciazæ valoarea omului. Nu cred aceastæ doctrinæ; eu
øtiu mai bine. Ascultaﬂi, voi cei de la marginile pæmântului, cæci
Dumnezeu mi-a spus aøa; øi, dacæ nu mæ credeﬂi, adeværul nu
va ræmâne færæ efect...
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Vorbesc despre nemurirea spiritului omului. Este logic sæ
spun cæ inteligenﬂa spiritelor este nemuritoare øi, totuøi, cæ are
un început? Inteligenﬂa spiritelor nu a avut un început øi nici
sfârøit nu va avea. Aceasta este o logicæ bunæ. Ceea ce are un început poate avea un sfârøit. Niciodatæ nu a existat un timp când
nu au existat spirite...
Îmi scot verigheta de pe deget øi o compar cu mintea omului –
partea nemuritoare, deoarece nu are un început. Sæ presupunem
cæ o tæiaﬂi în douæ; atunci va avea un început øi un sfârøit; însæ
dacæ o lipiﬂi, va continua într-un cerc veønic. Este la fel øi cu spiritul omului. Aøa cum Domnul træieøte, dacæ ar fi avut un început,
va avea un sfârøit. Toﬂi cei nechibzuiﬂi, cei învæﬂaﬂi øi înﬂelepﬂi de la
începutul creærii, care spun cæ spiritul omului are un început, sæ
dovedeascæ øi cæ trebuie sæ aibæ un sfârøit; øi, dacæ acea doctrinæ
este adeværatæ, atunci doctrina cæ spiritul omului poate înceta sæ
existe ar fi adeværatæ. Dar dacæ eu am dreptate, voi predica færæ
teamæ de pe acoperiøurile caselor cæ Dumnezeu nu a avut niciodatæ puterea de a crea deloc spiritul omului. Dumnezeu Însuøi nu
se poate crea pe El Însuøi.
Inteligenﬂa este veønicæ øi existæ pe baza unui principiu de
auto-existenﬂæ. Este un spirit care existæ de la o perioadæ la alta
øi nu se pune problema de creare în ceea ce îl priveøte. Toate
minﬂile øi spiritele pe care Dumnezeu le-a trimis vreodatæ în
lume sunt în stare sæ progreseze.
Primele principii ale omului sunt auto-existente cu
Dumnezeu. Dumnezeu Însuøi, aflându-Se în mijlocul spiritelor øi
slavei, deoarece El era mai inteligent, a væzut cæ era necesar sæ instituie legi prin care restul puteau sæ aibæ privilegiul de a progresa la fel ca El. Relaﬂia pe care noi o avem cu Dumnezeu ne
pune în situaﬂia de a progresa în cunoaøtere. El are puterea de a
institui legi pentru a instrui inteligenﬂele mai slabe, ca ele sæ
poatæ fi exaltate cu El, pentru ca ele sæ poatæ avea slavæ peste
slavæ øi toatæ acea cunoaøtere, putere, slavæ øi inteligenﬂæ care
este necesaræ pentru a fi salvate în lumea spiritelor.”8
„Noi credem cæ Dumnezeu a creat omul cu mintea capabilæ de
a primi instrucﬂiuni øi cu potenﬂialul de a fi dezvoltatæ în funcﬂie de
atenﬂia øi sârguinﬂa de care dæ dovadæ faﬂæ de cunoaøterea trimisæ
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din cer cætre intelect; øi cæ, cu cât omul se apropie de perfecﬂiune,
cu atât sunt mai clare punctele sale de vedere øi cu atât mai mare
este bucuria sa, pânæ când biruie relele acestei vieﬂi øi-øi pierde
orice dorinﬂæ de a pæcætui; øi, la fel ca øi cei din vechime, ajunge la
acel nivel al credinﬂei în care este plin de puterea øi slava
Creatorului sæu øi este luat sæ locuiascæ în prezenﬂa Sa. Dar noi credem cæ acesta este un nivel la care niciun om nu a ajuns într-o
clipæ.”9
Noi am venit pe pæmânt pentru a primi un trup, pentru a
dobândi cunoaøtere øi pentru a birui prin credinﬂæ.
„Toﬂi oamenii øtiu cæ trebuie sæ moaræ. Øi este important sæ înﬂelegem motivele øi cauzele expunerii noastre la vicisitudinile vieﬂii øi ale morﬂii, planurile øi scopurile lui Dumnezeu pentru
venirea noastræ în aceastæ lume, suferinﬂele noastre de aici øi plecarea din aceastæ lume. Care este scopul venirii noastre în aceastæ
viaﬂæ, ca apoi sæ murim øi sæ pæræsim aceastæ viaﬂæ, pentru a nu
mai fi aici? Este rezonabil sæ credem cæ Dumnezeu va revela despre acest subiect, iar acesta este un subiect pe care ar trebui sæl studiem mai mult decât pe celelalte. Ar trebui sæ-l studiem zi øi
noapte, deoarece oamenii sunt ignoranﬂi în ceea ce priveøte adeværata lor stare øi legæturæ [cu Dumnezeu].”10
„Planul lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii a fost cæ
noi trebuie sæ primim tabernacole [trupuri], cæ prin credinﬂæ trebuie sæ biruim øi astfel sæ fim înviaﬂi din morﬂi, în acest fel dobândind slavæ, onoare, putere øi stæpânire.”11
„Am venit pe acest pæmânt pentru a putea avea un trup øi pentru a-l putea prezenta pur înaintea lui Dumnezeu în împæræﬂia
celestialæ. Marele principiu al fericirii constæ în faptul de a avea
un trup. Diavolul nu are un trup øi aceasta este pedeapsa lui. El
este satisfæcut când poate primi tabernacolul unui om, iar când
a fost alungat de Salvator, el L-a rugat sæ-l lase sæ intre în turma
de porci, arætând prin aceasta cæ preferæ sæ aibæ corpul unui porc
decât sæ nu aibæ niciunul. Toate fiinﬂele care au trupuri au putere
asupra acelora care nu au.”12
„Salvarea este ca omul sæ poatæ fi salvat de toﬂi duømanii sæi;
cæci, pânæ când omul nu învinge moartea, el nu este salvat...
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„Planul lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii a fost cæ noi trebuie sæ
primim tabernacole [trupuri], cæ prin credinﬂæ trebuie sæ biruim.”

Spiritele din lumea veønicæ sunt ca spiritele din aceastæ lume.
Dupæ ce ele au venit în aceastæ lume øi au primit tabernacole, au
murit øi au înviat primind trupuri glorificate, ele vor avea putere
asupra spiritelor care nu au primit trupuri sau care nu øi-au pæstrat vrednicia, la fel ca diavolul. Pedeapsa datæ diavolului a fost
aceea ca el sæ nu aibæ un trup ca oamenii.”13
„Principiul cunoaøterii este principiul salværii. Acest principiu
poate fi înﬂeles de cætre cei credincioøi øi sârguincioøi; øi toﬂi cei
care nu vor dobândi suficientæ cunoaøtere pentru a fi salvaﬂi, vor
fi condamnaﬂi. Principiul salværii ne este dat prin cunoaøterea lui
Isus Hristos.
Salvarea nu este nici mai mult øi nici mai puﬂin decât triumful
asupra tuturor duømanilor noøtri øi punerea lor sub picioarele
noastre. Øi, când vom avea putere în aceastæ lume sæ ne punem
toﬂi duømanii sub picioare øi cunoaøterea de a triumfa asupra tuturor spiritelor rele din lumea care va veni, atunci vom fi salvaﬂi,
ca øi Isus, care trebuia sæ împæræﬂeascæ pânæ când punea toﬂi duømanii sub picioarele Sale, øi duømanul cel din urmæ a fost moartea [vezi 1 Corinteni 15:25–26].
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Probabil cæ sunt câteva principii în acest subiect la care puﬂini
oameni s-au gândit. Nicio persoanæ nu poate avea parte de
aceastæ salvare decât având un tabernacol.
Acum, în aceastæ lume, oamenii sunt în mod firesc egoiøti, ambiﬂioøi øi se stræduiesc sæ se întreacæ unul pe altul; totuøi, unii
sunt dornici sæ-i întæreascæ øi pe alﬂii la fel cum se întæresc pe ei
înøiøi. Deci, în lumea cealaltæ existæ o diversitate de spirite. Unele
cautæ sæ exceleze. Acesta a fost cazul lui Lucifer atunci când a cæzut. El a cæutat lucruri care erau în afara legii. Astfel, el a fost
alungat øi se spune cæ a luat pe mulﬂi cu el; øi cea mai importantæ
parte a pedepsei sale este aceea cæ nu va avea un tabernacol.
Aceasta este pedeapsa lui.”14
Dumnezeu ne-a dat libertatea moralæ øi puterea
de a alege binele în pofida ræului.
„Dacæ oamenii doresc sæ dobândeascæ salvarea, ei trebuie sæ
se supunæ, înainte sæ pæræseascæ aceastæ lume, anumitor reguli øi
principii care au fost stabilite printr-o poruncæ fermæ înainte ca
lumea sæ fi fost... Organizarea lumilor spirituale øi cereøti øi a fiinﬂelor spirituale øi cereøti a fost în acord cu cea mai perfectæ ordine øi armonie: limitele øi hotarele lor au fost stabilite pentru
totdeauna, iar ei le-au acceptat de bunævoie pe când erau în cer
øi, prin intermediul primilor noøtri pærinﬂi, au fost acceptate pe
pæmânt. De aici rezultæ importanﬂa ca toﬂi oamenii de pe pæmânt
care doresc viaﬂæ veønicæ sæ accepte øi sæ se supunæ principiilor
adeværului veønic.”15
„Toﬂi oamenii au dreptul sæ-øi foloseascæ libertatea de a alege,
deoarece Dumnezeu a rânduit astfel. El a fæcut ca oamenii sæ
aibæ libertate moralæ øi le-a dat puterea de a alege binele sau
ræul; de a cæuta ceea ce este bine mergând pe calea sfinﬂeniei în
aceastæ viaﬂæ, lucru care aduce pace în suflet øi bucurie prin
Duhul Sfânt, aici, øi plenitudinea bucuriei øi a fericirii la dreapta
Sa dupæ aceastæ viaﬂæ; sau sæ urmeze direcﬂia cea rea, pæcætuind
øi ræzvrætindu-se împotriva lui Dumnezeu, aducându-øi astfel
condamnare asupra sufletelor lor în aceastæ lume øi pierdere veønicæ în lumea care va veni.”16
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„Satana nu ne poate atrage cu ademenirile sale decât dacæ noi
îi permitem øi cedæm în inimile noastre. Firea noastræ este conceputæ sæ ne putem împotrivi diavolului; dacæ nu am fi fost creaﬂi
aøa, nu am fi avut libertatea moralæ.”17
„Diavolul nu are nicio putere asupra noastræ decât dacæ îi permitem; în momentul în care ne împotrivim oricærui lucru care
vine de la Dumnezeu, diavolul preia puterea.”18
La data de 16 mai 1841, profetul s-a adresat sfinﬂilor:
„Preøedintele Joseph Smith... a observat cæ, în general, Satana
era acuzat de relele pe care noi le fæceam dar, dacæ el era cauza
tuturor ticæloøiilor noastre, atunci oamenii nu ar putea fi condamnaﬂi. Diavolul nu ar putea sæ-i constrângæ pe oameni sæ
facæ ræu; toate faptele erau voluntare. Cei care se împotrivesc
Spiritului lui Dumnezeu, se expun ispitei øi atunci legætura cu
cerul va fi retrasæ de la cei care refuzæ sæ fie pærtaøi la o asemenea slavæ mæreaﬂæ. Dumnezeu nu ar folosi constrângerea, iar
diavolul nu poate s-o foloseascæ; øi astfel de idei care erau în
mintea multora [despre aceste subiecte] erau absurde.”19
Eliza R. Snow a consemnat: „[Joseph Smith] a spus cæ el nu
era interesat de cât de repede progresæm noi pe calea virtuﬂii.
Împotriviﬂi-væ diavolului øi astfel nu va exista niciun pericol;
Dumnezeu, oamenii øi îngerii nu-i vor condamna pe cei care se
împotrivesc la tot ce este ræu, iar dracii nu pot face acest lucru;
diavolul va avea tot atât de mult succes în încercarea de a distruge un suflet inocent care se împotriveøte la tot ce este ræu, cât
va avea în încercarea de a-L detrona pe Iehova.”20

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Care sunt câteva dintre adeværurile concrete despre planul
salværii øi despre scopul vieﬂii pe care le øtim datoritæ revelaﬂiilor primite de profetul Joseph Smith? Cum v-au ajutat
aceste adeværuri?
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• Joseph Smith a predicat cæ planul salværii este „un subiect pe
care ar trebui sæ-l studiem mai mult decât pe celelalte” (pagina
222) øi „un subiect care ar trebui sæ ne capteze întreaga atenﬂie” (pagina 219). În ce moduri putem studia planul salværii?
În timp ce ne ocupæm de activitæﬂile noastre zilnice, ce putem
face pentru a-i acorda planului salværii atenﬂia noastræ totalæ?
Care sunt câteva dintre modalitæﬂile prin care le putem preda
celorlalﬂi planul salværii?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith despre consiliul din
cer øi despre natura noastræ veønicæ (paginile 220–222). În ce
fel poate fi cunoaøterea acestor doctrine o binecuvântare pentru dumneavoastræ în viaﬂa de pe pæmânt?
• Profetul Joseph Smith a mærturisit: „Toate minﬂile øi spiritele
pe care Dumnezeu le-a trimis vreodatæ în lume sunt în stare
sæ progreseze” (pagina 221). Ce credeﬂi cæ înseamnæ acest
lucru? Cum poate influenﬂa acest adevær modul în care væ
confruntaﬂi provocærile? Dar felul în care gândiﬂi despre valoarea øi capacitæﬂile proprii? Dar felul în care îi trataﬂi pe
ceilalﬂi oameni?
• Citiﬂi paragraful care începe în josul paginii 221. Gândiﬂi-væ la
binecuvântærile pe care le primim atunci când „[dæm dovadæ]
de atenﬂie øi sârguinﬂæ... faﬂæ de cunoaøterea trimisæ din cer”.
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith despre importanﬂa
de a avea un trup fizic (paginile 222–224). Cum poate aceastæ
cunoaøtere sæ influenﬂeze modul în care ne îngrijim de trupurile noastre?
• Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 224 øi primele douæ paragrafe de la pagina 225. În timp ce væ exercitaﬂi libertatea de a
alege, gândiﬂi-væ ce înseamnæ aceste învæﬂæturi pentru dumneavoastræ. Care sunt câteva dintre lucrurile concrete pe care
le putem face pentru a ne împotrivi influenﬂei lui Satana?
Scripturi suplimentare: 2 Nefi 2:25; 9:6–12; Alma 34:31–33;
D&L 76:25–32; 101:78; Avraam 3:22–25
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Note
1. History of the Church, 1:238; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 175, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 6:57–58; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 15 octombrie 1843,
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
3. History of the Church, 1:98; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, diferite foi; Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 2:23; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and
Morning Star, aprilie 1834, p. 152.
5. Citat de William Clayton, relatând despre un discurs rostit de Joseph Smith
în Nauvoo, Illinois; în L. John Nuttall,
„Extracts from William Clayton’s
Private Book,” p. 7, Journals of L. John
Nuttall, 1857–1904, colecﬂiile speciale
ale lui L. Tom Perry, Universitatea
Brigham Young, Provo, Utah; exemplar în Arhivele Bisericii.
6. „Baptism”, un editorial publicat în
Times and Seasons, 1 septembrie
1842, p. 905; scriere øi redactare modernizatæ; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
7. History of the Church, 6:314; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock øi
William Clayton.
8. History of the Church, 6:310–312; redactarea modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la data de 7
aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford Woodruff, Willard
Richards, Thomas Bullock øi William
Clayton; vezi, de asemenea, anexa, pagina 593, punctul 3.
9. History of the Church, 2:8; din „The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie
1834, publicat în Evening and
Morning Star, februarie 1834, p. 135.

10. History of the Church, 6:50; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 9 octombrie 1843, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Willard Richards
øi Times and Seasons, 15 septembrie
1843, p. 331; acest numær al publicaﬂiei Times and Seasons a fost publicat
târziu.
11. Citat de Martha Jane Knowlton Coray,
relatând despre un discurs rostit de
Joseph Smith la data de 21 mai 1843,
în Nauvoo, Illinois; Martha Jane
Knowlton Coray, Notebook, Arhivele
Bisericii.
12. Citat de William Clayton, relatând
despre un discurs nedatat rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois; în
L. John Nuttall, „Extracts from William
Clayton’s Private Book,” p. 7–8,
Journals of L. John Nuttall,
1857–1904, colecﬂiile speciale ale lui
L. Tom Perry, Universitatea Brigham
Young, Provo, Utah; exemplar în
Arhivele Bisericii.
13. History of the Church, 5:403; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 21 mai 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
14. History of the Church, 5:387–388;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 14 mai 1843, în
Yelrome, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
15. History of the Church, 6:50–51; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la data de 9 octombrie 1843, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Willard
Richards øi Times and Seasons, 15 septembrie 1843, p. 331; acest numær al
publicaﬂiei Times and Seasons a fost
publicat târziu; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
16. History of the Church, 4:45, notæ de
subsol; dintr-o scrisoare a Primei
Preøedinﬂii øi a înaltului consiliu adresatæ sfinﬂilor care træiau la vest de
Kirtland, Ohio, 8 decembrie 1839,
Commerce, Illinois, publicat în Times
and Seasons, decembrie 1839, p. 29.

227

CAPITOLUL 17

17. Citat de William P. McIntire, relatând
despre un discurs rostit de Joseph
Smith la începutul anului 1841, în
Nauvoo, Illinois; William Patterson
McIntire, Notebook 1840–1845,
Arhivele Bisericii.
18. Citat de William Clayton, relatând
despre un discurs nedatat rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois; în
L. John Nuttall, „Extracts from William
Clayton’s Private Book,” p. 8, Journals
of L. John Nuttall, 1857–1904, colecﬂiile speciale ale lui L. Tom Perry,
Universitatea Brigham Young, Provo,
Utah; exemplar în Arhivele Bisericii.

19. History of the Church, 4:358; cuvinte
în parantezæ ca øi în original; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la data de 16 mai 1841, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Times and
Seasons, 1 iunie 1841, p. 429.
20. History of the Church, 4:605; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la data de 28
aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza R. Snow.
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Dincolo de væl:
viaﬂa în eternitæﬂi
„[Cei neprihæniﬂi care au murit] vor învia pentru
a træi în slava nemuririi, ræmânând lângæ niøte
flæcæri veønice, færæ sæ mai fie triøti, færæ sæ mai sufere
sau sæ mai moaræ, ci vor fi moøtenitori ai lui Dumnezeu
øi împreunæ moøtenitori cu Isus Hristos.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

L

ucrarea lui Joseph Smith de traducere a Bibliei a condus la o
viziune remarcabilæ despre viaﬂa în eternitæﬂi. Pe 16 februarie
1832, profetul lucra în casa lui John Johnson din Hiram, Ohio,
avându-l alæturi, ca scrib, pe Sidney Rigdon. El traducea
Evanghelia dupæ Ioan. „Din diferitele revelaﬂii care s-au primit”,
a spus profetul mai târziu, „se pærea cæ multe puncte importante despre salvarea omului fuseseræ scoase din Biblie sau pierdute înainte de a fi compilatæ. Era clar din adeværurile aflate în
Biblie cæ, dacæ Dumnezeu ræsplætea pe fiecare dupæ faptele fæcute în trup, atunci termenul «cer», folosit ca referinﬂæ pentru
cæminul veønic al sfinﬂilor, trebuie sæ includæ mai mult decât o
singuræ împæræﬂie.”1

Profetul a tradus Ioan 5:29, care descrie cum toﬂi „vor ieøi
afaræ” la înviere – „cei ce au fæcut binele, vor învia pentru viaﬂæ;
iar cei ce au fæcut ræul, vor învia pentru judecatæ”. În timp ce el øi
Sidney cugetau la aceastæ scripturæ, o viziune minunatæ le-a fost
prezentatæ. Profetul a consemnat: „Prin puterea Spiritului, ochii
noøtri s-au deschis øi înﬂelegerea noastræ a fost luminatæ, astfel încât sæ vedem øi sæ înﬂelegem lucrurile lui Dumnezeu – chiar acele
lucruri care au fost de la început, înainte de a fi lumea, care au
fost rânduite de cætre Tatæl, prin Singurul Lui Fiu Næscut, care a
fost în sânul Tatælui, chiar de la început” (D&L 76:12–13).
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Casa restauratæ a lui John Johnson din Hiram, Ohio.
În februarie 1832, în casa familiei Johnson, profetul Joseph Smith a avut o viziune
despre cele trei grade de glorie pe care Dumnezeu le-a pregætit pentru copiii Sæi.
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În aceastæ viziune glorioasæ, profetul øi Sidney Rigdon L-au væzut pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatælui øi „[au] primit din
plenitudinea Sa” (D&L 76:20). Ei au væzut cele trei împæræﬂii de
glorie pe care Dumnezeu le-a pregætit pentru copiii Sæi øi au înﬂeles cine va moøteni aceste împæræﬂii. Ei l-au væzut, de asemenea, pe Satana alungat din prezenﬂa lui Dumnezeu, precum øi
suferinﬂele celor care permit ca ei sæ fie învinøi de Satana.
Mai târziu, aceastæ viziune a devenit secﬂiunea 76 din Doctrinæ
øi legæminte. Profetul a explicat: „Nimic nu poate fi mai pe placul sfinﬂilor referitor la ordinea împæræﬂiei Domnului decât lumina care stræluceøte asupra lumii prin intermediul viziunii
precedente. Fiecare lege, fiecare poruncæ, fiecare promisiune,
fiecare adevær øi fiecare punct care are legæturæ cu destinul omului, de la Genesa la Apocalipsa, unde puritatea scripturilor ræmâne neatinsæ de nebunia oamenilor, ... mærturiseøte faptul cæ
acel document este o copie a cronicilor despre lumea eternæ.
Frumuseﬂea ideilor; puritatea limbajului, posibilitatea oamenilor
de a acﬂiona, timpul încæ existent pentru realizare, pentru ca
moøtenitorii salværii sæ-L poatæ slævi pe Domnul øi sæ îngenuncheze, ræsplata pentru credinﬂæ øi pedeapsa pentru pæcate sunt
cu mult peste mintea limitatæ a omului, încât fiecare om cinstit
este constrâns sæ exclame: «A venit de la Dumnezeu».”2

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu a pregætit trei grade de glorie pentru copiii Sæi.
„Textul meu este despre învierea morﬂilor, pe care o veﬂi gæsi
în al paisprezecelea capitol al lui Ioan: «În casa tatælui Meu sunt
multe locaøuri» [Ioan 14:2]. Ar trebui sæ fie: «În împæræﬂia Tatælui
Meu sunt multe împæræﬂii», pentru ca voi sæ puteﬂi fi moøtenitori
ai lui Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Mine... Acolo sunt
locaøuri pentru cei care se supun legii celestiale, precum øi alte
locaøuri pentru aceia care încalcæ legea, fiecare om dupæ propria
lui ordine.”3
„«Dar», spune cineva, «eu cred într-un cer øi un iad universal,
unde merg toﬂi øi unde toﬂi sunt la fel, le fel de nefericiﬂi sau la
fel de fericiﬂi».
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Cum! Unde sunt toﬂi îngræmædiﬂi împreunæ – cei cinstiﬂi, cei
virtuoøi øi criminalii øi curvarii, când este scris cæ ei vor fi judecaﬂi în acord cu faptele fæcute în trup? Dar sfântul Pavel ne
vorbeøte despre trei glorii øi trei ceruri. El a cunoscut un om
care fost ræpit pânæ în al treilea cer [vezi 1 Corinteni 15:40–41;
2 Corinteni 12:2–4]... Isus le-a spus ucenicilor Sæi: «În casa tatælui Meu sunt multe locaøuri. Dacæ n-ar fi aøa, v-aø fi spus. Mæ
duc sæ væ pregætesc un loc... Mæ voi întoarce øi væ voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, sæ fiﬂi øi voi» [vezi Ioan 14:2–3].”4
„Mergeﬂi øi citiﬂi viziunea din [Doctrinæ øi legæminte 76]. Acolo
sunt ilustrate în mod clar glorie dupæ glorie – gloria soarelui,
gloria lunii øi gloria stelelor; øi aøa cum o stea diferæ de o altæ
stea, tot aøa cei din lumea telestialæ diferæ în slavæ, øi fiecare om
care domneøte în gloria celestialæ este un Dumnezeu pentru
stæpânirea sa...
Pavel spune: «Alta este strælucirea soarelui, alta strælucirea
lunii, øi alta este strælucirea stelelor; chiar o stea se deosebeøte în strælucire de altæ stea. Aøa este øi învierea morﬂilor»
[1 Corinteni 15:41–42].”5
Aceia care primesc mærturia despre Isus, rânduielile
Evangheliei øi biruiesc prin credinﬂæ
vor moøteni împæræﬂia celestialæ.
Profetul Joseph Smith a avut urmætoarea viziune, consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 76:50–59, 62, 68–70:
„Øi din nou mærturisim – pentru cæ am væzut øi am auzit, øi
aceasta este mærturia Evangheliei lui Hristos cu privire la aceia
care vor ieøi afaræ la învierea drepﬂilor – ei sunt aceia care au primit mærturia despre Isus øi cred în numele Lui øi au fost botezaﬂi
dupæ felul îngropærii Sale, fiind îngropaﬂi în apæ în numele Lui,
øi aceasta potrivit poruncii pe care El a dat-o – pentru ca, prin ﬂinerea poruncilor, ei sæ poatæ fi spælaﬂi øi curæﬂaﬂi de toate pæcatele lor øi sæ primeascæ Spiritul Sfânt prin aøezarea mâinilor
aceluia care este rânduit øi pecetluit cu aceastæ putere; øi care biruieøte prin credinﬂæ øi este pecetluit prin Spiritul Sfânt al fægæduinﬂei, pe care Tatæl îl revarsæ asupra tuturor acelora care sunt
drepﬂi øi fideli.
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Ei sunt aceia care sunt Biserica Primului Næscut. Ei sunt aceia
în mâinile cærora Tatæl a pus toate lucrurile – ei sunt aceia care
sunt preoﬂi øi regi, care au primit din plenitudinea Sa øi din slava
Sa; øi sunt preoﬂi ai Celui Prea Înalt, dupæ ordinul lui Melhisedec,
care a fost dupæ ordinul lui Enoh, care a fost dupæ ordinul
Singurului Fiu Næscut.
De aceea, aøa cum este scris, ei sunt dumnezei, chiar fiii lui
Dumnezeu – de aceea, toate lucrurile sunt ale lor, fie viaﬂa, fie
moartea, fie lucrurile prezente, fie lucrurile care vor veni,
toate sunt ale lor øi ei sunt ai lui Hristos, øi Hristos este al lui
Dumnezeu...
Aceøtia vor locui în prezenﬂa lui Dumnezeu øi a Hristosului
Sæu în vecii vecilor... Aceøtia sunt aceia ale cæror nume sunt
scrise în cer, unde Dumnezeu øi Hristos sunt judecætorii tuturor. Aceøtia sunt aceia care sunt oameni drepﬂi, fæcuﬂi desævârøiﬂi prin Isus, Mijlocitorul noului legæmânt, care a împlinit
aceastæ ispæøire desævârøitæ prin værsarea sângelui Sæu. Aceøtia
sunt aceia ale cæror trupuri sunt celestiale, a cæror slavæ este
aceea a soarelui, chiar slava lui Dumnezeu, cea mai înaltæ dintre toate, a cæror slavæ este descrisæ ca fiind la fel cu strælucirea
soarelui de pe cer.”6
Profetul Joseph Smith a predat, în luna mai a anului 1843,
ceea ce a fost consemnat mai târziu în Doctrinæ øi legæminte
131:1–4: „În gloria celestæ sunt trei ceruri sau grade; øi, pentru
a-l obﬂine pe cel mai înalt, un om trebuie sæ intre în acest ordin
al preoﬂiei [însemnând noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei]; øi dacæ nu o face, el nu poate sæ îl obﬂinæ. El poate intra în
celælalt, dar aceasta înseamnæ sfârøitul împæræﬂiei sale; el nu
poate avea o creøtere.”7
„Aceasta este, atunci, viaﬂa veønicæ – sæ-L cunoøti pe singurul
Dumnezeu înﬂelept øi adeværat; øi voi trebuie sæ învæﬂaﬂi cum sæ
fiﬂi voi înøivæ dumnezei, regi øi preoﬂi ai lui Dumnezeu... mergând de la un grad la altul, de la o aptitudine micæ la una mare;
din har în har, din exaltare în exaltare, pânæ când sunteﬂi înviaﬂi
din morﬂi øi puteﬂi sæ ræmâneﬂi lângæ niøte flæcæri veønice øi sæ
staﬂi în slavæ, cum fac cei care sunt întronaﬂi cu putere veønicæ...
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Aceia care moøtenesc împæræﬂia celestialæ sunt cei „ale cæror trupuri
sunt celestiale, a cæror slavæ este aceea a soarelui, chiar slava lui
Dumnezeu, cea mai înaltæ dintre toate”.

[Cei neprihæniﬂi care au murit] vor învia pentru a træi în slava
nemuririi, ræmânând lângæ niøte flæcæri veønice, færæ sæ mai fie triøti,
færæ sæ mai sufere sau sæ mai moaræ, ci vor fi moøtenitori ai lui
Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Isus Hristos. Ce este
aceasta? Sæ moøteniﬂi aceeaøi putere, aceeaøi slavæ øi aceeaøi exaltare, pânæ când ajungeﬂi la nivelul de dumnezeu øi væ urcaﬂi pe tronul puterii veønice, la fel ca cei care au trecut prin aceasta înainte.”8
„Cei care dobândesc o înviere glorioasæ din morﬂi sunt exaltaﬂi
mult mai presus de principatele, puterile, tronurile, stæpânirile
øi îngerii øi sunt numiﬂi în mod special sæ fie moøtenitori ai lui
Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Isus Hristos, având cu toﬂii putere veønicæ [vezi Romani 8:17].”9
„Oamenii onorabili ai pæmântului”, aceia care nu sunt
curajoøi în mærturia despre Isus, vor moøteni
împæræﬂia terestrialæ.
Profetul Joseph Smith a avut urmætoarea viziune, consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 76:71–79: „Øi din nou,
am væzut lumea terestrialæ øi, iatæ, luaﬂi seama, aceøtia sunt aceia
234

CAPITOLUL 18

care sunt din lumea terestrialæ, a cæror glorie diferæ de aceea a
Bisericii Primului Næscut care a primit plenitudinea Tatælui, chiar
aøa cum gloria lunii diferæ de cea a soarelui de pe cer.
Iatæ, aceøtia sunt aceia care au murit færæ lege; øi, de asemenea,
aceia care sunt spiritele oamenilor ﬂinuﬂi în închisoare, pe care
Fiul i-a vizitat øi cærora le-a predicat Evanghelia, pentru ca ei sæ
poatæ fi judecaﬂi ca oamenii în trup; care nu au primit mærturia
lui Isus în trup, dar au primit-o dupæ aceea.
Aceøtia sunt aceia care sunt oameni onorabili ai pæmântului, care
au fost orbiﬂi de viclenia oamenilor. Aceøtia sunt aceia care primesc
din slava Lui, dar nu din plenitudinea Lui. Aceøtia sunt aceia care
primesc din prezenﬂa Fiului, dar nu din plenitudinea Tatælui.
De aceea, ei sunt trupuri terestriale øi nu trupuri celestiale øi
se deosebesc în glorie aøa cum luna se deosebeøte de soare.
Aceøtia sunt aceia care nu sunt curajoøi în mærturia despre Isus;
de aceea, ei nu obﬂin coroana împæræﬂiei lui Dumnezeu.”10
Aceia care sunt ticæloøi øi care nu primesc Evanghelia sau
mærturia despre Isus vor moøteni împæræﬂia telestialæ.
Profetul Joseph Smith a avut urmætoarea viziune, consemnatæ
mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 76:81–85, 100–106, 110–112:
„Øi din nou, am væzut gloria telestialæ, glorie care este cea mai micæ,
chiar aøa cum gloria stelelor diferæ de gloria lunii de pe cer.
Aceøtia sunt aceia care nu au primit Evanghelia lui Hristos øi
nici mærturia despre Isus. Aceøtia sunt aceia care nu neagæ Duhul
Sfânt. Aceøtia sunt aceia care sunt aruncaﬂi în iad. Aceøtia sunt
aceia care nu sunt mântuiﬂi din mâinile diavolului pânæ la ultima
înviere, pânæ când Domnul, chiar Hristos, Mielul, nu va fi terminat lucrarea Sa...
Aceøtia sunt aceia care spun cæ sunt unii ai unuia øi unii ai
altuia – unii ai lui Hristos øi unii ai lui Ioan, øi unii ai lui Moise,
øi unii ai lui Elias, øi unii ai lui Esaia, øi unii ai lui Isaia, øi unii ai
lui Enoh; dar nu au primit Evanghelia, nici mærturia despre Isus,
nici profeﬂii, nici legæmântul nepieritor.
În sfârøit, aceøtia, toﬂi, sunt aceia care nu se vor aduna cu sfinﬂii, pentru a fi ridicaﬂi în Biserica Primului Næscut øi primiﬂi în nori.
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Aceøtia sunt aceia care sunt mincinoøi, øi vræjitori, øi imorali, øi
care comit adulter, øi care iubesc minciuna øi mint. Aceøtia sunt
aceia care suportæ mânia lui Dumnezeu pe pæmânt. Aceøtia sunt
aceia care suportæ pedeapsa unui foc veønic. Aceøtia sunt aceia
care sunt aruncaﬂi în iad øi suportæ mânia Atotputernicului
Dumnezeu pânæ la plenitudinea timpurilor, când Hristos îi va fi
supus pe toﬂi vræjmaøii sub picioarele Sale øi va fi perfectat lucrarea Sa...
Øi [noi] am auzit glasul Domnului, spunând: Aceøtia toﬂi trebuie sæ-øi plece genunchiul øi fiecare limbæ îi va mærturisi Lui,
care stæ pe tron în vecii vecilor; pentru cæ ei vor fi judecaﬂi dupæ
lucrærile lor øi fiecare om va primi dupæ lucrærile lui, propriile lui
posesiuni în locaøurile care sunt pregætite; øi ei vor fi slujitori ai
Celui Prea Înalt; dar acolo unde locuiesc Dumnezeu øi Hristos,
ei nu pot veni în veci.”11
Chinul celor ticæloøi va fi acela de a øti cæ nu au reuøit
sæ obﬂinæ gloria de care s-ar fi putut bucura.
„Dumnezeu a decretat cæ toﬂi cei care nu se vor supune glasului Sæu nu vor scæpa de blestemul iadului. Ce este blestemul iadului? Sæ faci parte din acea societate care nu s-a supus
poruncilor Sale... Eu øtiu cæ toﬂi oamenii vor fi condamnaﬂi dacæ
nu vor merge pe calea pe care El a deschis-o, iar aceasta este
calea marcatæ de cuvântul Domnului.”12
„Marea nenorocire a spiritelor plecate în lumea spiritelor,
acolo unde merg dupæ moarte, este aceea de a øti cæ nu au obﬂinut slava de care se bucuræ altele øi de care s-ar fi putut bucura
øi ele, ele acuzându-se singure.”13
„Nu existæ durere mai mare decât aceea a suspansului. Aceasta
este pedeapsa pentru cei ticæloøi; îndoiala lor, neliniøtea øi suspansul duc la plâns, tânguire øi la scrâønirea dinﬂilor.”14
„Omul este propriul sæu cælæu øi acuzator. De aici øi vorba:
Partea lor este în iazul care arde cu foc øi cu pucioasæ [vezi
Apocalipsa 21:8]. Chinul provocat de dezamægirea din mintea
omului este la fel de dureros ca øi cel provocat de iazul arzând
cu foc øi pucioasæ. Eu spun cæ aøa este chinul omului...
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Unii vor învia pentru a sta lângæ flæcærile veønice ale lui
Dumnezeu, cæci Dumnezeu stæ lângæ flæcæri veønice, iar alﬂii vor
învia pentru blestemul propriei lor murdærii, care este un chin la
fel de dureros ca øi acela al unui iaz cu foc øi pucioasæ.”15

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Joseph Smith øi Sidney Rigdon meditau asupra unui verset din
scripturi atunci când au primit revelaﬂia care este consemnatæ
în Doctrinæ øi legæminte 76 (paginile 229–231); vezi, de asemenea, D&L 76:15–19). Ce experienﬂe personale v-au ajutat sæ
înﬂelegeﬂi cæ meditarea væ poate conduce la o înﬂelegere sporitæ? În timp ce studiaﬂi sau discutaﬂi acest capitol, ca øi în cazul celorlalte capitole, alocaﬂi timp pentru a medita la
adeværurile pe care le-aﬂi citit.
• Citiﬂi Ioan 14:2–3 øi 1 Corinteni 15:40–41. Cum væ ajutæ învæﬂæturile din acest capitol sæ înﬂelegeﬂi aceste versete?
• În descrierea celor care vor moøteni gloria celestialæ, terestrialæ
øi telestialæ, expresia „mærturia despre Isus” este folositæ de cinci
ori (paginile 232–236). Care sunt caracteristicile unui om care
este „curajos în mærturia despre Isus”? Ce promisiuni le sunt fæcute celor care sunt curajoøi în mærturia despre Isus?
• Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 232, acordând o atenﬂie
specialæ expresiei „[a] birui prin credinﬂæ”. Care sunt câteva
dintre lucrurile pe care ar trebui sæ le biruim? Cum ne ajutæ
credinﬂa în Isus Hristos sæ ne biruim problemele din
aceastæ viaﬂæ?
• Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 233. Ce credeﬂi cæ trebuie
sæ îmbunætæﬂim „de la un grad la altul” în progresul nostru
veønic? Ce experienﬂe aﬂi avut care au evidenﬂiat nevoia noastræ de a învæﬂa øi progresa în acest fel?
• Recapitulaﬂi al doilea paragraf de la pagina 235, care îi descrie
pe unii dintre oamenii care vor moøteni împæræﬂia terestrialæ.
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Cum putem evita sæ fim „orbiﬂi de viclenia oamenilor”? Ce putem face pentru a-i ajuta pe alﬂii sæ evite sæ fie orbiﬂi?
• Cæutaﬂi, la pagina 236, cuvintele øi expresiile pe care Joseph
Smith le-a folosit pentru a descrie starea celor ticæloøi în viaﬂa
urmætoare. Ce væ transmit aceste cuvinte øi expresii? Cum
poate un om sæ fie „propriul sæu cælæu øi acuzator”?
Scripturi suplimentare: Alma 41:2–8; D&L 14:7; 76:20–49;
88:15–39
Note
1. History of the Church, 1:245; punctuaﬂie modernizatæ; din „History of
the Church” (manuscris), book A-1,
p. 183, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 1:252–253; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 192, Arhivele Bisericii.
3. History of the Church, 6:365; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintrun discurs rostit de Joseph Smith la
data de 12 mai 1844, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Thomas Bullock.
4. History of the Church, 5:425–426;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph Smith la data de
11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
5. History of the Church, 6:477–478;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 16 iunie 1844, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Thomas Bullock; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
6. Doctrinæ øi legæminte 76:50–59, 62,
68–70; viziune datæ lui Joseph Smith
øi Sidney Rigdon la data de 16 februarie 1832, în Hiram, Ohio.
7. Doctrinæ øi legæminte 131:1–4; cuvinte în paranteze ca øi în original; instrucﬂiuni date de Joseph Smith pe 16
øi 17 mai 1843, în Ramus, Illinois.
8. History of the Church, 6:306; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock øi
William Clayton.

9. History of the Church, 6:478; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 16 iunie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
10. Doctrinæ øi legæminte 76:71–79; viziune datæ lui Joseph Smith øi Sidney
Rigdon la data de 16 februarie 1832,
în Hiram, Ohio.
11. Doctrinæ øi legæminte 76:81–85,
100–106, 110–112; viziune datæ lui
Joseph Smith øi Sidney Rigdon la data
de 16 februarie 1832, în Hiram, Ohio.
12. History of the Church, 4:554–555; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la data de 20 martie 1842, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
13. History of the Church, 5:425; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
14. History of the Church, 5:340; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 8 aprilie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi
William Clayton.
15. History of the Church, 6:314, 317;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph Smith la data de
7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock øi
William Clayton.
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Ræmâneﬂi fermi în
furtunile vieﬂii
„Ræmâneﬂi fermi, voi sfinﬂi ai lui Dumnezeu, rezistaﬂi încæ
puﬂin øi furtuna vieﬂii va trece, iar voi veﬂi fi recompensaﬂi
de cætre Acel Dumnezeu ai Cærui slujitori sunteﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n noaptea de 24 martie 1832, Joseph Smith a stat treaz pânæ
târziu având grijæ de fiul sæu, Joseph, în vârstæ de 11 luni, care
avea pojar. Familia Smith locuia atunci în casa familiei John
Johnson din Hiram, Ohio. Profetul s-a dus în cele din urmæ sæ
se culce pe un pat jos când, o gloatæ, formatæ din doisprezece
bærbaﬂi sau mai mulﬂi care bæuseræ whisky, a dat buzna în casæ.
Mai târziu, profetul a descris evenimentele petrecute în acea
noapte îngrozitoare:
„Gloata a spart uøa øi a înconjurat patul într-o clipæ øi... primul
lucru pe care l-am realizat era acela cæ eram scos pe uøæ în mâinile unei gloate de oameni furioøi. Am fæcut o încercare disperatæ, în timp ce eram scos cu forﬂa, sæ scap, însæ nu mi-am
eliberat decât un picior cu care l-am lovit pe unul dintre ei,
acesta cæzând pe treptele uøii. Am fost imediat copleøit din nou
de ei; øi ei au jurat... cæ mæ vor omorî dacæ nu stau liniøtit, lucru
care m-a fæcut sæ mæ potolesc...
Apoi, m-au prins de gât øi m-au strâns pânæ când mi-am pierdut cunoøtinﬂa. Dupæ ce mi-am revenit, în timp ce ei m-au dus la
aproximativ 150 de metri de casæ, l-am væzut pe vârstnicul Rigdon
întins pe pæmânt, unde îl târâseræ legat de picioare. Am presupus
cæ era mort. Am început sæ-i rog, spunându-le: «Sper cæ veﬂi avea
milæ øi-mi veﬂi cruﬂa viaﬂa». La care ei au ræspuns: «Cere-I ajutor
Dumnezeului tæu, noi nu-ﬂi vom aræta niciun pic de milæ».”
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În noaptea de 24 martie 1832, în Hiram, Ohio, Joseph Smith a fost târât afaræ
din casa lui de cætre o gloatæ înfuriatæ øi acoperit cu smoalæ øi pene.
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Dupæ câteva discuﬂii, gloata „s-a decis sæ nu mæ omoare”, a relatat profetul, „ci sæ mæ batæ øi sæ mæ ræneascæ bine, rupându-mi
cæmaøa øi pantalonii, læsându-mæ gol... Au fugit øi au luat o gæleatæ cu smoalæ, când unul dintre ei a strigat, jurând: «Sæ-i punem smoalæ în guræ»; øi au încercat sæ-mi bage cu forﬂa lingura
cu smoalæ în guræ; mi-am întors capul în aøa fel încât sæ nu reuøeascæ; ei au început sæ ﬂipe: «ﬁine-ﬂi capul nemiøcat pentru a-ﬂi
da niøte smoalæ». Apoi, au încercat sæ-mi bage cu forﬂa în guræ un
vas mic de sticlæ, spærgându-l în dinﬂii mei. Toate hainele fuseseræ smulse de pe mine cu excepﬂia gulerului de la cæmaøæ; un
bærbat a cæzut peste mine øi mi-a zgâriat trupul cu unghiile asemenea unei pisici turbate...
Apoi, m-au læsat, iar eu am încercat sæ mæ ridic, dar am cæzut
din nou; am îndepærtat smoala de buzele mele pentru a putea
respira mai uøor øi, dupæ un timp, am început sæ-mi revin, m-am
ridicat singur, dupæ care am væzut douæ lumini. M-am îndreptat
cætre una dintre ele øi am væzut cæ era casa pærintelui Johnson.
Când am ajuns la uøæ... smoala mæ fæcea sæ aræt ca øi cum eram
plin de sânge, iar când soﬂia mea m-a væzut, a crezut cæ eram fæcut praf øi a leøinat...
Prietenii mei au stat toatæ noaptea curæﬂindu-mi trupul de
smoalæ øi spælându-l; aøa încât dimineaﬂa eram pregætit sæ mæ îmbrac din nou”.
Dupæ aceastæ încercare grea, profetul a ræmas ferm în continuarea îndeplinirii responsabilitæﬂilor sale faﬂæ de Domnul. A
doua zi era Sabatul. „Oamenii s-au strâns pentru adunare la ora
obiønuitæ pentru preaslævire”, a consemnat profetul, „øi printre
ei veniseræ øi cei din gloatæ... Fiind desfigurat øi plin de ræni, am
predicat congregaﬂiei ca de obicei øi, în dupæ-amiaza aceleiaøi
zile, am botezat trei persoane.”1 Fiul lui Joseph øi al Emmei,
Joseph, a murit la cinci zile dupæ atacul gloatei, ca urmare a expunerii la aerul rece al nopﬂii în timp ce suferea de pojar.
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, a spus:
„Domnul i-a spus lui Joseph cæ-l va pune la încercare, pentru a
vedea dacæ va ﬂine legæmântul Sæu, chiar pânæ la moarte. El l-a
pus cu adeværat la încercare; øi deøi [Joseph] avea o lume întreagæ cu care sæ se contrazicæ, precum øi trædarea prietenilor
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faløi cu care trebuia sæ se confrunte, deøi întreaga sa viaﬂæ era
plinæ de necazuri, griji øi îngrijoræri, totuøi, în toate încercærile
sale, în momentele când a fost închis, în timpul atacurilor gloatelor øi al felului aspru în care a fost tratat, el I-a fost mereu fidel
Dumnezeului sæu.”2

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Cei care-L urmeazæ pe Isus Hristos vor fi încercaﬂi øi trebuie
sæ arate cæ Îi sunt credincioøi lui Dumnezeu.
„Nu existæ siguranﬂæ decât în braﬂele lui Iehova. Nimeni altcineva nu ne poate scæpa, iar El nu ne va scæpa pânæ când noi nu
dovedim cæ Îi suntem credincioøi în timpul celor mai grele încercæri. Cæci acela care-øi va spæla hainele în sângele Mielului trebuie sæ îndure cu credinﬂæ necazul cel mare [vezi Apocalipsa
7:13–14], chiar cea mai mare dintre toate încercærile.”3
„Destinele tuturor oamenilor sunt în mâinile Dumnezeului celui
drept øi El nu va face nimænui nicio nedreptate; øi acest lucru este
sigur, cæ aceia care vor træi cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniﬂi
[vezi 2 Timotei 3:12]; øi înainte ca sæ-øi albeascæ hainele în sângele
Mielului, trebuie sæ se aøtepte, în acord cu Ioan Revelatorul, cæ vor
trece prin necazul cel mare [vezi Apocalipsa 7:13–14].”4
„Oamenii trebuie sæ îndure pentru ca ei sæ poatæ veni pe muntele Sionului øi sæ fie exaltaﬂi deasupra cerurilor.”5
În timp ce suferea foarte tare în timpul întemniﬂærii sale în
închisoarea Liberty, în iarna dintre anii 1838–1839, Joseph
Smith le-a scris membrilor Bisericii: „Iubiﬂi fraﬂi, deoarece
Dumnezeu a spus cæ va avea un popor încercat, cæ îi va purifica
aøa cum se purificæ aurul [vezi Maleahi 3:3], noi credem în
acest moment cæ acum El Øi-a ales cel mai aspru test, prin care
noi am fost încercaﬂi; øi credem cæ, dacæ-l trecem cu orice grad
de siguranﬂæ øi dacæ ne pæstræm credinﬂa, acesta va fi un semn
pentru aceastæ generaﬂie, suficient pentru a-i pæræsi færæ nicio
scuzæ pentru pæcatele lor; de asemenea, credem cæ va fi un test
al credinﬂei noastre echivalent cu cel al lui Avraam øi cæ, în ziua
judecæﬂii, sfinﬂii din vechime nu se vor putea læuda cæ au trecut
prin greutæﬂi mai mari decât ale noastre; ca noi sæ fim gæsiﬂi la
fel de demni ca øi ei.”6
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„Încercærile nu vor face decât sæ ne ofere cunoaøterea necesaræ pentru a înﬂelege modul de gândire al celor din vechime. În
ceea ce mæ priveøte, cred cæ nu aø fi putut simﬂi niciodatæ ceea ce
simt acum dacæ nu aø fi suferit nedreptæﬂile de care am avut
parte. Toate lucrurile lucreazæ împreunæ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu [vezi Romani 8:28].”7
John Taylor, al treilea preøedinte al
Bisericii, a spus: „L-am auzit pe profetul
Joseph spunându-le odatæ Celor
Doisprezece: «Veﬂi trece prin tot felul de
încercæri. Øi este necesar ca voi sæ fiﬂi încercaﬂi, întocmai cum au fost Avraam øi
alﬂi oameni ai lui Dumnezeu, øi (a spus
el) Dumnezeu væ va cæuta, øi El væ va
prinde øi va ræsuci fiecare coardæ a inimilor voastre øi, dacæ nu veﬂi rezista, înJohn Taylor
seamnæ cæ nu sunteﬂi potriviﬂi sæ primiﬂi
o moøtenire în împæræﬂia celestialæ a lui Dumnezeu». Joseph Smith
nu a avut niciodatæ multe luni de pace dupæ ce a primit adeværul
øi, în cele din urmæ, el a fost omorât în închisoarea Carthage.”8
Dumnezeu îi va sprijini øi îi va binecuvânta pe cei care
se încred în El în perioadele încercærilor lor.
„Puterea Evangheliei ne va permite sæ stæm øi sæ suportæm cu
ræbdare marea încercare care vine de peste tot... Cu cât este mai
grea persecuﬂia, cu atât sunt mai mari darurile pe care Dumnezeu
le revarsæ asupra Bisericii Sale. Da, toate lucrurile trebuie sæ lucreze împreunæ pentru binele acelora care sunt dornici sæ-øi dea
viaﬂa pentru Hristos.”9
„Singura mea speranﬂæ øi încredere este în Acel Dumnezeu
care mi-a dat viaﬂæ, care are toatæ puterea, care acum este prezent în faﬂa mea, iar inima mea este expusæ continuu ochilor Sæi.
El este Mângâietorul meu øi nu mæ abandoneazæ.”10
„Øtiu în cine mæ încred; stau pe stâncæ; øuvoaiele nu pot, ele
nu mæ vor dærâma.”11
Dupæ ce profetul a fost eliberat din închisoarea Liberty, el
a spus urmætoarele despre experienﬂa sa: „Îi mulﬂumesc lui
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Dumnezeu, am fost eliberaﬂi. Øi, deøi unii dintre fraﬂii noøtri iubiﬂi au trebuit sæ-øi pecetluiascæ mærturia cu sângele lor øi au
murit ca martiri pentru cauza adeværului –
Scurtæ, deøi amaræ a fost suferinﬂa lor,
Nepieritoare este bucuria lor.
Sæ nu ne întristæm ca «ceilalﬂi care n-au nædejde» [vezi
1 Tesaloniceni 4:13]; se apropie cu repeziciune timpul când îi vom
vedea din nou øi ne vom bucura împreunæ, færæ sæ ne fie teamæ de
oamenii ticæloøi. Da, pe cei care au adormit în Hristos, El îi va aduce
cu El atunci când va veni pentru a fi slævit prin sfinﬂii Sæi øi admirat
de toﬂi cei care au crezut, dar øi pentru a se ræzbuna pe duømanii
Sæi øi pe toﬂi aceia care nu se supun Evangheliei.
În acel moment, inimile væduvelor øi orfanilor vor fi alinate øi
fiecare lacrimæ va fi øtearsæ de pe feﬂele lor. Încercærile prin care
au trebuit sæ treacæ vor lucra împreunæ pentru binele lor øi-i vor
pregæti pentru compania celor care au trecut cu credinﬂæ prin
necazul cel mare øi øi-au spælat hainele øi le-au albit în sângele
Mielului [vezi Romani 8:28; Apocalipsa 7:13–14, 17].”12
Profetul a scris urmætoarele lucruri într-o scrisoare adresatæ
sfinﬂilor, la data de 1 septembrie 1842, consemnatæ mai târziu
în Doctrinæ øi legæminte 127:2: „Cu privire la pericolele pe care
sunt chemat sæ le îndur, ele par doar un lucru mic pentru mine,
deoarece invidia øi mânia omului au fost condiﬂiile mele obiønuite în toate zilele vieﬂii mele... Totuøi, apa adâncæ este cea în
care sunt obiønuit sæ înot. Toate acestea au devenit o a doua naturæ pentru mine øi, ca øi Pavel, sunt înclinat sæ mæ bucur în suferinﬂæ; deoarece, pânæ în aceastæ zi, Dumnezeul stræmoøilor mei
m-a salvat de toate øi mæ va salva øi de acum înainte; deoarece,
iatæ, luaﬂi aminte, voi triumfa asupra tuturor duømanilor mei,
pentru cæ Domnul Dumnezeu a spus aceasta.”13
Cei credincioøi nu cârtesc atunci când suferæ, ci sunt
recunoscætori pentru bunætatea lui Dumnezeu.
La data de 5 decembrie 1833, profetul le-a scris conducætorilor Bisericii care prezidau asupra sfinﬂilor care erau persecutaﬂi în Missouri: „Amintiﬂi-væ sæ nu cârtiﬂi asupra modului în care
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Dumnezeu lucreazæ cu fæpturile Sale. Încæ nu aﬂi avut parte de situaﬂii care sæ fie la fel de grele ca cele pe care le-au træit profeﬂii
øi apostolii din vechime. Amintiﬂi-væ de Daniel, de cei trei copii
iudei [Øadrac, Meøac øi Abed-Nego], Ieremia, Pavel, Øtefan øi de
mulﬂi alﬂii, prea mulﬂi ca sæ-i enumær, care au fost uciøi cu pietre,
tæiaﬂi în douæ cu fieræstræul, chinuiﬂi, au murit uciøi de sabie øi
[care] au pribegit îmbræcaﬂi cu cojoace øi în piei de capre, lipsiﬂi
de toate, prigoniﬂi, munciﬂi, ei de care lumea nu era vrednicæ. Au
rætæcit prin pustiuri, prin munﬂi øi s-au ascuns în peøterile øi cræpæturile pæmântului; toﬂi aceøtia, mæcar cæ au fost læudaﬂi pentru
credinﬂa lor [vezi Evrei 11:37–39]; øi în mijlocul tuturor suferinﬂelor lor, ei s-au bucurat cæ au fost socotiﬂi demni de a fi persecutaﬂi pentru Hristos.
Noi nu øtim prin ce ni se va cere sæ trecem înainte ca Sionul
sæ fie eliberat øi întemeiat; de aceea, este foarte necesar sæ træim
aproape de Dumnezeu øi sæ ne supunem întotdeauna cu stricteﬂe tuturor poruncilor Sale pentru a avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu øi înaintea oamenilor...
Încrederea noastræ este în Dumnezeu øi noi suntem hotærâﬂi,
ajutaﬂi de harul Sæu, sæ sprijinim cauza øi sæ ne menﬂinem cu credinﬂæ pânæ la sfârøit pentru a putea fi încoronaﬂi cu coroanele
gloriei celestiale øi a intra în odihna care este pregætitæ pentru
copiii lui Dumnezeu.”14
Cinci zile mai târziu, profetul le-a scris conducætorilor
Bisericii øi sfinﬂilor din Missouri: „Sæ fim recunoscætori pentru
ceea ce avem, pentru cæ suntem încæ în viaﬂæ øi pentru cæ
Dumnezeu a pregætit multe lucruri bune pentru noi, cei din
aceastæ generaﬂie, øi poate face ca noi sæ continuæm sæ-I slævim
numele. Sunt recunoscætor cæ nu mai sunt oameni care au negat
credinﬂa; mæ rog la Dumnezeu în numele lui Isus ca voi toﬂi sæ
fiﬂi pæstraﬂi în credinﬂæ pânæ la sfârøit.”15
În jurnalul profetului, pe data de 1 ianuarie 1836, este consemnat: „Acesta fiind începutul unui an nou, inima mea este
plinæ de recunoøtinﬂæ faﬂæ de Dumnezeu pentru cæ El ne-a ﬂinut
în viaﬂæ pe mine øi pe membrii familiei mele de-a lungul anului
care a trecut. Am fost ajutaﬂi øi susﬂinuﬂi în mijlocul unei generaﬂii pæcætoase øi stricate øi, totuøi, expuøi la toate suferinﬂele,
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„Încrederea noastræ este în Dumnezeu øi noi suntem hotærâﬂi, ajutaﬂi de harul Sæu,
sæ sprijinim cauza øi sæ ne menﬂinem cu credinﬂæ pânæ la sfârøit.”

ispitele øi nefericirea care fac parte din viaﬂa omeneascæ; pentru aceasta simt cæ trebuie sæ mæ pocæiesc în ﬂærânæ øi cenuøæ,
figurativ vorbind, înaintea Domnului.”16
Referitor la vindecarea sa de boalæ, în iunie 1837, profetul a
spus: „Aceasta este una dintre multele ocazii în care am ajuns, pe
neaøteptate, dintr-un om sænætos la marginea mormântului,
dupæ care m-am însænætoøit la fel de repede cum m-am îmbolnævit, lucru pentru care inima mea este plinæ de recunoøtinﬂæ
faﬂæ de Tatæl meu Ceresc øi simt cæ trebuie sæ mæ dedic din nou,
cu trupul øi toate puterile mele, slujirii Sale.”17
Încrederea în puterea, înﬂelepciunea øi dragostea lui
Dumnezeu ne va ajuta sæ evitæm descurajarea
în timpul încercærilor.
„Toate dificultæﬂile pe care le-am putea întâmpina øi pe care le
vom întâmpina trebuie sæ fie depæøite. Chiar dacæ sufletul este
încercat, inima este frântæ øi mâinile sunt obosite, nu trebuie sæ
dæm înapoi; trebuie sæ dæm dovadæ de tærie de caracter.”18
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„Având încredere în puterea, înﬂelepciunea øi dragostea lui
Dumnezeu, sfinﬂii au putut sæ înainteze prin cele mai grele situaﬂii øi, frecvent, atunci când, dupæ toate aparenﬂele gândirii
omeneøti, moartea urma sæ vinæ øi distrugerea [pærea] inevitabilæ, puterea lui Dumnezeu a fost manifestatæ, slava Sa dezvæluitæ
øi eliberarea dusæ la îndeplinire; øi sfinﬂii, asemenea copiilor lui
Israel care au ieøit din ﬂara Egiptului trecând prin Marea Roøie,
au cântat un imn de slavæ în numele Sæu sfânt.”19
„Øtiu cæ norul va fi împræøtiat øi împæræﬂia lui Satana va fi distrusæ împreunæ cu toate planurile sale malefice; øi cæ sfinﬂii vor
ieøi ca aurul curæﬂit de øapte ori prin foc, fiind fæcuﬂi desævârøiﬂi
prin suferinﬂe øi ispite, precum øi cæ binecuvântærile cerului øi
pæmântului vor fi înmulﬂite asupra capetelor lor; fie ca
Dumnezeu sæ facæ aceasta de dragul lui Hristos.”20
„Ræmâneﬂi fermi, voi sfinﬂi ai lui Dumnezeu, rezistaﬂi încæ puﬂin øi furtuna vieﬂii va trece, iar voi veﬂi fi recompensaﬂi de cætre
Acel Dumnezeu ai Cærui slujitori sunteﬂi øi care va aprecia aøa
cum se cuvine truda øi suferinﬂa de care aﬂi avut parte de dragul
lui Hristos øi al Evangheliei. Numele voastre vor fi transmise posteritæﬂii ca sfinﬂi ai lui Dumnezeu.”21
George A. Smith, care a slujit în calitate de consilier al preøedintelui Brigham Young, a primit urmætorul sfat de la profetul Joseph Smith într-un moment de mare încercare: „El mi-a
spus cæ niciodatæ nu trebuie sæ fiu descurajat, indiferent de greutæﬂile care mæ înconjoaræ. Chiar dacæ m-aø scufunda în cea mai
adâncæ gauræ din Noua Scoﬂie øi tot lanﬂul Munﬂilor Stâncoøi s-ar
præbuøi peste mine, nu trebuie sæ mæ descurajez, ci sæ continui
sæ îndur, sæ-mi exercit credinﬂa øi sæ îmi pæstrez curajul øi atunci
voi ieøi în vârful græmezii prævælite deasupra mea.”22
Cu doar câteva zile înainte ca profetul sæ fie martirizat,
într-un moment când el øi sfinﬂii øtiau cæ viaﬂa lui era în
pericol, Joseph l-a luat de mânæ pe Abraham C. Hodge øi a spus:
„Acum, frate Hodge, sæ se întâmple ce trebuie sæ se întâmple;
nu tægædui credinﬂa øi totul va fi bine”.23
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi povestirea de la paginile 239–241. De ce credeﬂi
cæ a putut profetul Joseph Smith sæ îndure încercærile de care
a avut parte? Care sunt gândurile sau sentimentele dumneavoastræ când vi-l imaginaﬂi „desfigurat øi plin de ræni” predicând congregaﬂiei?
• Citiﬂi al treilea paragraf de la pagina 242. Cum credeﬂi cæ ne
ajutæ suferinﬂa sæ ne pregætim pentru exaltare? (Pentru câteva
exemple, vedeﬂi paginile 242–243.) Ce aﬂi învæﬂat din încercærile dumneavoastræ?
• De trei ori în acest capitol, Joseph Smith ne asiguræ cæ „încercærile prin care a trebuit sæ [trecem] vor lucra împreunæ pentru binele [nostru]” (pagina 244; vezi, de asemenea, pagina 243).
Cum v-aﬂi dat seama de adeværul acestei afirmaﬂii?
• Citiﬂi al treilea øi al patrulea paragraf întreg de la pagina 243.
Ce experienﬂe puteﬂi împærtæøi în care Domnul v-a alinat in
timpul încercærilor? Ce înseamnæ pentru dumneavoastræ sæ
„stau pe stâncæ”?
• Joseph Smith i-a sfætuit pe sfinﬂi sæ nu cârteascæ sau sæ nu se
plângæ despre modul în care Dumnezeu lucreazæ cu noi
(paginile 244–245). În ce moduri ne poate afecta cârtirea?
Care sunt câteva dintre modalitæﬂile în care ar trebui sæ reacﬂionæm în faﬂa încercærilor? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 244–246.)
• Ce înseamnæ sæ avem „tærie de caracter” atunci când înfruntæm greutæﬂile (pagina 246)?
• Citiﬂi sfatul pe care profetul i l-a dat lui George A. Smith
(pagina 247). Cum v-ar putea ajuta acest sfat atunci când veﬂi
întâmpina încercæri?
Scripturi suplimentare: Psalmii 55:22; Ioan 16:33; Alma 36:3;
Helaman 5:12; D&L 58:2–4; 90:24; 122:5–9
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Note
1. History of the Church, 1:261–264; caracterele italice au fost øterse; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 205–208, Arhivele
Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt Lake
City, Utah.
2. Wilford Woodruff, Deseret News:
Semi-Weekly, 18 octombrie 1881, p. 1;
punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
3. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William W. Phelps øi altora, 18 august 1833, Kirtland, Ohio; Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 1:449; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Edward Partridge øi altora, 5 decembrie 1833, Kirtland, Ohio.
5. History of the Church, 5:556; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 27 august 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi
William Clayton.
6. History of the Church, 3:294; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith øi a altora
adresatæ lui Edward Partridge øi
Bisericii, 20 martie 1839, închisoarea
Liberty, Liberty, Missouri.
7. History of the Church, 3:286; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Presendia Huntington Buell, 15
martie 1839, închisoarea Liberty,
Liberty, Missouri; numele de familie
al sorei Buell este scris incorect
„Bull” în History of the Church.
8. John Taylor, Deseret News: SemiWeekly, 21 august 1883, p. 1.
9. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William W. Phelps øi altora, 18 august 1833, Kirtland, Ohio; Joseph
Smith, Collection, Arhivele Bisericii.
10. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William W. Phelps, 31 iulie 1832,
Hiram, Ohio; Joseph Smith, Collection,
Arhivele Bisericii.
11. History of the Church, 2:343; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui William Smith, 18 decembrie 1835,
Kirtland, Ohio.

12. History of the Church, 3:330–331;
punctuaﬂie modernizatæ; din „Extract,
from the Private Journal of Joseph
Smith Jr.”, Times and Seasons, noiembrie 1839, p. 8.
13. Doctrinæ øi legæminte 127:2; o scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ sfinﬂilor, 1 septembrie 1842, Nauvoo,
Illinois.
14. History of the Church, 1:450; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Edward Partridge øi altora, 5 decembrie 1833, Kirtland, Ohio.
15. History of the Church, 1:455; împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
adresatæ lui Edward Partridge øi altora, 10 decembrie 1833, Kirtland,
Ohio.
16. History of the Church, 2:352; din jurnalul lui Joseph Smith, 1 ianuarie
1836, Kirtland, Ohio.
17. History of the Church, 2:493; din
„History of the Church” (manuscris),
book B-1, p. 762–763, Arhivele
Bisericii.
18. History of the Church, 4:570; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 30 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow.
19. History of the Church, 4:185; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith øi a consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie adresatæ sfinﬂilor, septembrie 1840, Nauvoo,
Illinois, publicat în Times and Seasons,
octombrie 1840, p. 178.
20. History of the Church, 2:353; din
jurnalul lui Joseph Smith, 1 ianuarie
1836, Kirtland, Ohio.
21. History of the Church, 4:337; dintr-un
raport oferit de Joseph Smith øi consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie, 7 aprilie 1841, Nauvoo, Illinois, publicat în
Times and Seasons, 15 aprilie 1841,
p. 385.
22. George A. Smith, „History of George
Albert Smith by Himself ”, p. 49,
George Albert Smith, Papers,
1834–1875, Arhivele Bisericii.
23. History of the Church, 6:546; punctuaﬂie modernizatæ; din „History of
the Church” (manuscris), book F-1,
p. 147, Arhivele Bisericii.
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Multele responsabilitæﬂi ale profetului, precum øi persecuﬂiile de care a avut parte,
l-au ﬂinut deseori departe de familia sa. În timp ce el øi fratele sæu, Hyrum, erau închiøi
în închisoarea Liberty, soﬂia profetului, Emma, øi fiul lor, Joseph, au venit sæ-l viziteze.
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O inimæ plinæ de dragoste øi
credinﬂæ: scrisorile profetului
adresate familiei sale
„Aminteøte-ﬂi cæ sunt pentru totdeauna un prieten
fidel øi credincios al tæu øi al copiilor. Inima mea
este unitæ cu a ta pentru totdeauna. O, fie ca
Dumnezeu sæ væ binecuvânteze pe toﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n chemarea sa profeticæ, Joseph Smith a fost nevoit sæ cælætoreascæ mult timp pentru a satisface nevoile unei organizaﬂii care
se extindea rapid. Dupæ ce el a identificat, în vara anului 1831,
Independence, Missouri, ca loc al clædirii Sionului, Biserica a
crescut rapid acolo, la fel cum a continuat s-o facæ øi în Kirtland,
Ohio. Din 1831 pânæ în 1838, Biserica avea douæ locuri unde
avea mulﬂi membri, unul în Missouri øi celælalt în Kirtland, acolo
unde locuia profetul. În aceastæ perioadæ, profetul a fæcut dificila
cælætorie de 1.448 de kilometri pânæ în Missouri de cinci ori pentru a supraveghea dezvoltarea Bisericii acolo.
În 1833 øi din nou în 1837, Joseph Smith a vizitat Canada
Superioaræ, unde a predicat Evanghelia øi a întærit ramurile. În
1834 øi 1835, el a cælætorit la Michigan pentru a-i vizita pe membrii Bisericii. Vreme de câﬂiva ani, el a predicat Evanghelia øi a
condus treburile Bisericii în Springfield, Illinois; Boston øi Salem,
Massachusetts; Monmouth County, New Jersey; oraøul New York
øi Albany, New York; Cincinnati, Ohio; Philadelphia, Pennsylvania;
Washington, D.C. øi în diferite alte locuri.
Cælætoriile profetului fæceau ca el sæ fie în mod frecvent departe de casa øi familia sa, la fel cum au fæcut øi persecuﬂiile cu
care a avut de-a face în mod repetat. El a fost arestat øi întemniﬂat
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pe nedrept de multe ori; a fost victima a zeci de procese nefondate. De exemplu, la data de 27 iulie 1837, profetul øi alﬂi câﬂiva
conducætori ai Bisericii plecaseræ din Kirtland pentru a-i vizita pe
sfinﬂii din Canada. Când au ajuns în Painesville, Ohio, au fost „reﬂinuﬂi toatæ ziua din cauza proceselor ræu intenﬂionate øi enervante”. Având în vedere cæ nu erau departe de Kirtland, ei au
pornit spre casæ pentru a se odihni øi a-øi începe apoi, din nou,
cælætoria în ziua urmætoare. „Pe la apus, m-am urcat în træsura
mea pentru a mæ întoarce acasæ, în Kirtland”, a scris profetul. „În
acest moment, øeriful a særit în træsuræ, mi-a luat hæﬂurile øi mi-a
înmânat o altæ citaﬂie.”1
Numeroasele absenﬂe de-acasæ ale profetului au constituit o
încercare serioasæ pentru el øi familia lui. Scrisorile sale cætre
Emma dezvæluie singurætatea de care a avut parte øi dorul fierbinte pe care îl simﬂea pentru ea øi copiii lor. El a scris continuu
despre marea sa dragoste pentru familia lui øi pentru credinﬂa lui
în Dumnezeu. De asemenea, el a dat asiguræri încurajatoare familiei, exprimându-øi optimismul în ceea ce privea viitorul, în
ciuda suferinﬂelor de care aveau parte.
Pe 1 aprilie 1832, profetul a plecat de acasæ în a doua sa cælætorie cætre Missouri, la numai o sæptæmânæ dupæ ce a fost uns cu
smoalæ øi pene de o gloatæ øi la numai douæ zile dupæ ce fiul sæu
adoptiv murise. Cu siguranﬂæ, inima lui era împoværatæ de tristeﬂe øi de îngrijorare pentru soﬂia lui, Emma, øi pentru singurul
sæu copil în viaﬂæ, Julia. Luna urmætoare, în timp ce se întorcea
acasæ neræbdætor sæ se alæture familiei lui, a fost reﬂinut timp de
câteva sæptæmâni în Greenville, Indiana. Episcopul Newel K.
Whitney, unul dintre tovaræøii de cælætorie ai profetului, s-a rænit
foarte grav la picior într-un accident de cæruﬂæ øi a trebuit sæ se
refacæ înainte de a putea cælætori. În acest timp, profetul a fost
într-un fel otrævit, lucru care l-a fæcut sæ vomite atât de ræu, încât
øi-a dislocat maxilarul. S-a dus la episcopul Whitney care, deøi
era încæ la pat din cauza rænii, i-a dat lui Joseph o binecuvântare
a preoﬂiei. Profetul s-a vindecat imediat.
La scurt timp dupæ aceastæ experienﬂæ, profetul i-a scris soﬂiei
sale urmætoarele rânduri: „Fratele Martin [Harris] a sosit aici øi
ne-a adus plæcutele veøti cæ familiile noastre erau bine atunci
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când el a plecat de acolo, lucru care ne-a bucurat inimile øi ne-a
revigorat spiritele. Îi mulﬂumim Tatælui nostru Ceresc pentru bunætatea de care dæ dovadæ faﬂæ de noi øi faﬂæ de voi toﬂi... Situaﬂia
mea este una foarte neplæcutæ, deøi mæ voi strædui sæ fiu mulﬂumit, cu ajutorul Domnului... Mi-ar plæcea s-o væd pe micuﬂa Julia
øi s-o ﬂin încæ o datæ pe genunchii mei øi sæ vorbesc cu tine...
Semnez ca soﬂ al tæu. Domnul sæ te binecuvânteze, pacea sæ fie
cu tine, ræmas bun pânæ când mæ voi întoarce.”2

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Membrii familiei se roagæ unul pentru altul,
se alinæ øi se întæresc reciproc.
Cætre Emma Smith, 13 octombrie 1832, din oraøul New York,
New York: „Astæzi m-am plimbat prin cea mea frumoasæ parte a
oraøului New York. Clædirile sunt cu adeværat mari øi minunate øi
îl uimesc pe orice privitor... Dupæ ce am væzut tot ceea ce mi-am
dorit sæ væd, m-am întors în camera mea pentru a medita øi a-mi
liniøti mintea; øi iatæ, gândurile despre casæ, despre Emma øi
Julia, îmi nævælesc în minte ca un potop øi îmi doresc sæ fiu pentru o clipæ cu ele. Pieptul îmi este plin cu toate sentimentele øi
tandreﬂea unui pærinte øi soﬂ øi, dacæ aø putea fi cu voi, v-aø spune
multe lucruri...
Simt cæ aø dori sæ-ﬂi spun ceva pentru a te alina în încercarea
ta specialæ øi în suferinﬂa actualæ [Emma era însærcinatæ la acea
vreme]. Sper ca Dumnezeu sæ te întæreascæ pentru a nu leøina.
Mæ rog lui Dumnezeu sæ înmoaie inimile celor din jurul tæu ca ei
sæ fie buni cu tine øi sæ ia, pe cât este posibil, povara de pe umerii tæi øi sæ nu-ﬂi provoace supæræri. Sunt îngrijorat pentru tine,
pentru cæ øtiu în ce stare eøti, iar ceilalﬂi nu, însæ tu trebuie sæ te
alini singuræ øtiind cæ Dumnezeu este prietenul tæu din cer øi cæ
ai un prieten adeværat øi viu pe pæmânt, soﬂul tæu.”3
Cætre Emma Smith, 12 noiembrie 1838, din Richmond,
Missouri, unde el era ﬂinut prizonier: „Am primit scrisoarea ta,
pe care am citit-o de nenumærate ori; a fost un lucru deosebit
pentru mine. O, Dumnezeule, permite-mi sæ am privilegiul de
a-mi vedea încæ o datæ familia iubitæ øi sæ ne bucuræm de dulceaﬂa
libertæﬂii øi vieﬂii sociale. Dacæ i-aø strânge la piept øi le-aø særuta
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obrajii dragi, mi-ar face inima sæ fie plinæ de o recunoøtinﬂæ ce nu
poate fi exprimatæ. Spune-le copiilor cæ sunt în viaﬂæ øi cæ am încredere cæ voi veni øi îi voi vedea în curând. Alinæ-le inimile cât
poﬂi øi încearcæ sæ te alini øi pe tine atât cât poﬂi...
P.S. Scrie-mi cât de des poﬂi øi, dacæ se poate, viziteazæ-mæ øi adu
øi copiii, dacæ se poate. Acﬂioneazæ conform propriilor tale sentimente øi celor mai bune judecæﬂi, stræduieøte-te sæ fii alinatæ, dacæ
este posibil, øi am încredere cæ totul va fi pentru binele nostru.”4
Cætre Emma Smith, 4 aprilie 1839, din închisoarea Liberty,
Missouri: „Draga mea Emma, mæ gândesc continuu la tine øi la
copii... Îmi doresc sæ-l væd pe micuﬂul Frederick, pe Joseph, Julia,
pe Alexander øi pe Johanna [o orfanæ care stætea la familia Smith]
øi pe bætrânul Major [câinele familiei]. Øi, în ceea ce te priveøte,
dacæ doreøti sæ øtii cât de mult vreau sæ te væd, examineazæ-ﬂi sentimentele, cât de mult doreøti sæ mæ vezi øi judecæ singuræ. Aø
merge bucuros pe jos de aici pânæ la tine, chiar øi desculﬂ øi dezbræcat pe jumætate, pentru a te vedea, deoarece mi-ar face plæcere
øi nu mæ gândesc niciodatæ cæ ar fi prea greu... Suport cu tærie
toate asupririle; øi la fel fac øi cei care sunt cu mine. Niciunul dintre noi nu øi-a pierdut curajul, încæ.”5
Cætre Emma Smith, 20 ianuarie 1840, din ﬂinutul Chester,
Pennsylvania: „Sunt foarte neræbdætor sæ væ væd încæ o datæ pe
toﬂi în aceastæ lume. Simt cæ am fost despærﬂiﬂi de foarte mult
timp însæ, cu ajutorul Domnului, nu voi mai fi departe de voi
pentru mult timp... Sunt foarte neræbdætor sæ væ væd øi voi fi aøa
pânæ când voi ajunge acasæ. Mæ rog lui Dumnezeu sæ aibæ grijæ
de voi pânæ când ajung acasæ. Draga mea Emma, inima mea este
unitæ cu a ta øi cu a celor mici. Vreau ca tu sæ-ﬂi aminteøte de
mine. Spune-le copiilor cæ îi iubesc øi cæ voi veni acasæ cât pot de
repede. Cu dragoste, soﬂul tæu.”6
Avem întotdeauna responsabilitatea de a ne învæﬂa copiii.
Cætre Emma Smith, 12 noiembrie 1838, din Richmond,
Missouri, unde el era ﬂinut prizonier: „Spune-i micuﬂului Joseph
cæ trebuie sæ fie cuminte; tata îl iubeøte cu o dragoste perfectæ.
El este cel mai mare øi nu trebuie sæ-i ræneascæ pe cei mai mici
decât el, ci sæ-i aline. Spune-i micuﬂului Frederick cæ tata îl iubeøte
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din toatæ inima; el este un bæiat minunat. Julia este o fetiﬂæ minunatæ. Øi pe ea o iubesc. Este un copil care promite. Spune-i cæ tatæl ei doreøte ca ea sæ-øi aducæ aminte de el øi sæ fie cuminte.
Spune-le celorlalﬂi cæ mæ gândesc la ei øi mæ rog pentru ei...
Micuﬂul Alexander este continuu în mintea mea. O, draga mea
Emma, doresc sæ-ﬂi aminteøti cæ sunt pentru totdeauna un prieten
fidel øi credincios al tæu øi al copiilor. Inima mea este unitæ cu a
ta pentru totdeauna. O, fie ca Dumnezeu sæ væ binecuvânteze pe
toﬂi, amin. Sunt soﬂul tæu, sunt încætuøat øi sufær.”7
Cætre Emma Smith, 4 aprilie 1839, din închisoarea Liberty,
Missouri: „Doresc ca tu sæ nu-i laøi pe cei mici sæ mæ uite. Spune-le
cæ tata îi iubeøte cu o dragoste perfectæ øi cæ face tot ce poate sæ
scape de gloatæ øi sæ vinæ la ei. Învaﬂæ-i [pe copii] tot ce poﬂi, ca ei
sæ aibæ o minte sænætoasæ. Fii tandræ øi bunæ cu ei; nu fi arﬂægoasæ
cu ei, ascultæ ce vor. Transmite-le cæ tata spune cæ trebuie sæ fie
cuminﬂi øi s-o asculte pe mama lor. Draga mea Emma, ai marea
responsabilitate de a-ﬂi pæstra onoarea øi calmul în faﬂa lor, precum
øi de a-i învæﬂa ce-i drept, pentru a le educa mintea tânæræ øi fragilæ,
care începe sæ se dezvolte cu ceea ce este drept øi pentru a nu fi
contaminatæ de tânæræ de vederea unor exemple neadecvate.”8
Cætre Emma Smith, 9 noiembrie 1839, din Springfield, Illinois:
„Îmi voi face griji pentru tine øi copii pânæ când voi primi veøti de
la tine øi, în mod special, despre micuﬂul Frederick. A fost atât de
dureros sæ plec læsându-l bolnav. Sper cæ vei avea grijæ de aceøti copii plæpânzi cum numai o mamæ øi o sfântæ poate avea øi cæ vei încerca sæ le educi mintea øi [sæ-i înveﬂi] sæ citeascæ øi sæ fie calmi.
Nu-i læsa sæ stea în frig, pentru a nu ræci øi încearcæ sæ te odihneøti
cât poﬂi. Timpul în care voi lipsi de lângæ tine va fi unul lung, în
care mæ voi simﬂi singur... Ai ræbdare pânæ vin øi fæ tot ce poﬂi. Nu
pot sæ scriu ce aø dori însæ, crede-mæ, sentimentele mele pentru
tine sunt dintre cele mai frumoase.”9
Dumnezeu este prietenul nostru øi putem sæ avem
încredere în El în timpul încercærilor.
Cætre Emma Smith, 6 iunie 1832, din Greenville, Indiana:
„M-am dus aproape zilnic într-o dumbravæ care este chiar la ieøirea din oraø, unde pot sæ fiu singur øi unde pot, în cugetare øi în
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Un fragment din scrisoarea profetului Joseph Smith scrisæ Emmei Smith
din închisoarea Liberty în data de 21 martie 1839.

rugæciune, sæ spun tot ce am pe inimæ. Mi-am amintit de toate
momentele din trecut, am jelit øi am værsat lacrimi de tristeﬂe din
cauza nebuniei mele de a-i fi permis în trecut duømanului sufletului meu sæ aibæ atâta puterea asupra mea. Dar Dumnezeu este
milos øi mi-a iertat pæcatele, iar eu mæ bucur cæ a trimis
Mângâietorul pentru toﬂi cei care cred øi se umilesc în faﬂa Sa...
Voi încerca sæ fiu mulﬂumit cu soarta mea, øtiind cæ Dumnezeu
este prietenul meu. În El voi gæsi alinare. Mi-am încredinﬂat viaﬂa
în mâinile Sale. Sunt pregætit sæ ræspund chemærii Sale. Îmi doresc sæ fiu alæturi de Hristos. Viaﬂa mea nu are valoare [decât]
pentru a face voia Sa.”10
Cætre Emma Smith, 4 iunie 1834, trimisæ de pe malurile râului Mississippi din vestul statului Illinois; profetul Joseph cælætorea alæturi de grupul numit Tabæra Sionului: „Din când în
când, ne gândim cu foarte mult dor la soﬂiile øi copiii noøtri – rudele noastre dupæ trup care sunt unite cu inimile noastre – precum øi la fraﬂii øi prietenii noøtri... Spune-le tatælui Smith øi
tuturor membrilor familiei, precum øi fratelui Oliver [Cowdery]
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sæ fie liniøtiﬂi øi sæ aøtepte ziua când încercærile øi greutæﬂile acestei vieﬂi vor lua sfârøit, iar noi ne [vom] bucura de roadele muncii noastre, dacæ vom îndura cu credinﬂæ pânæ la sfârøit, lucru
pentru care mæ rog sæ fie soarta noastræ fericitæ, a tuturor.”11
Cætre Emma Smith, 4 noiembrie 1838, din Independence,
Missouri, unde el era ﬂinut prizonier: „Draga øi iubita mea parteneræ în suferinﬂæ øi încercæri, doresc sæ te anunﬂ cæ sunt bine øi cæ
noi toﬂi suntem optimiøti în ceea ce priveøte soarta noastræ... Sunt
foarte îngrijorat pentru tine øi copiii mei dragi. Inima mea jeleøte
øi este plinæ de compætimire pentru fraﬂi øi surori øi din cauza uciderii oamenilor lui Dumnezeu... Nu øtiu ce va face Dumnezeu
pentru noi, dar întotdeauna sper pentru ce este cel mai bun în
toate situaﬂiile. Chiar dacæ voi fi omorât, mæ voi încrede în
Dumnezeu. Nu øtiu ce fapte de cruzime ar putea fi fæcute de cætre
gloatæ, dar mæ aøtept sæ fie împiedicaﬂi foarte puﬂin în faptele lor.
O, fie ca Dumnezeu sæ aibæ milæ de noi... Dumnezeu ne-a salvat
viaﬂa multora dintre noi pânæ acum; probabil cæ El încæ îøi va aræta
mila cætre noi într-o oarecare mæsuræ...
Cu siguranﬂæ nu pot sæ învæﬂ prea multe în situaﬂia în care mæ
aflu, pot doar sæ mæ rog sæ fiu eliberat pânæ când va sosi timpul
øi sæ accept totul aøa cum este, cu ræbdare øi curaj. Sper cæ tu
vei fi credincioasæ øi fidelæ în toate lucrurile. Nu pot sæ scriu
mult în situaﬂia în care mæ aflu. Rezolvæ toate lucrurile aøa cum
o cer situaﬂia øi nevoile tale. Fie ca Dumnezeu sæ-ﬂi dea înﬂelepciune, prudenﬂæ øi calm, lucruri pe care am toate motivele
sæ cred cæ le vei [avea].
Mæ gândesc tot timpul la copilaøi. Spune-le cæ tata este încæ
în viaﬂæ. Sper ca Dumnezeu sæ-mi permitæ sæ-i væd din nou.
O Emma... nu mæ pæræsi øi nu pæræsi nici adeværul, ci adu-ﬂi
aminte de mine; dacæ nu te voi întâlni din nou în aceastæ viaﬂæ,
fie ca Dumnezeu sæ ne permitæ se ne întâlnim în cer. Nu-mi pot
exprima sentimentele; inima mea este copleøitæ. Ræmas bun,
buna øi draga mea Emma. Sunt al tæu pentru totdeauna, soﬂul øi
prietenul tæu fidel.”12
Cætre Emma Smith, 21 martie 1839, din închisoarea Liberty,
Missouri: „Draga mea Emma, cunosc foarte bine încercærile tale
øi sunt alæturi de tine. Dacæ Dumnezeu îmi va cruﬂa încæ o datæ
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viaﬂa pentru a avea privilegiul sæ am grijæ de tine, te-aø ajuta cu
grijile øi stræduinﬂele tale pentru a-ﬂi alina inima. Doresc sæ ai
grijæ de familie cât poﬂi de bine. Eu cred cæ vei face tot ce poﬂi.
Mi-a pærut ræu sæ aud cæ Frederick era bolnav, dar am încredere
cæ el este din nou sænætos, precum øi cæ voi toﬂi sunteﬂi sænætoøi.
Doresc ca tu sæ-ﬂi faci timp øi sæ-mi scrii o scrisoare lungæ în care
sæ-mi spui tot ce poﬂi, chiar øi dacæ bætrânul Major mai træieøte,
precum øi ce spun cei mici atunci când se ﬂin de tine... Spune-le
cæ eu sunt în închisoare pentru ca viaﬂa lor sæ poatæ fi salvatæ...
Dumnezeu conduce toate lucrurile în acord cu propria-I
voinﬂæ. Eu mæ încred în El. Salvarea sufletului meu este cel mai
important lucru pentru mine, deoarece øtiu cu certitudine despre lucrurile veønice. Pentru mine nu conteazæ dacæ Domnul
mai aøteaptæ pânæ sæ intervinæ. Trebuie sæ am grijæ de sufletul
meu, lucru pe care intenﬂionez sæ-l fac. Doresc sæ faci øi tu acelaøi lucru. Al tæu pentru totdeauna.”13
Cætre Emma Smith, 16 august 1842, în apropiere de Nauvoo,
Illinois; profetul Joseph se ascunde de duømanii sæi: „Îmi permit sæ-ﬂi transmit mulﬂumirile mele sincere pentru cele douæ vizite interesante øi consolatoare pe care mi le-ai fæcut atunci
când am fost aproape exilat. Cuvintele nu pot exprima recunoøtinﬂa inimii mele pentru cældura øi prietenia sinceræ de care
ai dat dovadæ faﬂæ de mine în aceastæ perioadæ. De când ai plecat øi pânæ acum, timpul a trecut în mod plæcut; mintea mea
fiind perfect împæcatæ cu soarta mea, indiferent de ceea ce urmeazæ sæ se întâmple...
Spune-le copiilor cæ tatæl lor este încæ bine; øi cæ el continuæ
sæ se roage cu ardoare Dumnezeului Atotputernic pentru propria siguranﬂæ, pentru tine øi pentru ei. Spune-i mamei Smith cæ
totul va fi bine cu fiul ei, indiferent dacæ este vorba de viaﬂæ sau
moarte; cæci aøa a spus Domnul Dumnezeu. Spune-i cæ mæ gândesc tot timpul la ea, la fel cum mæ gândesc øi la Lucy [sora lui
Joseph] øi la toﬂi ceilalﬂi. Ei trebuie sæ fie liniøtiﬂi... Al tæu care îﬂi
scrie în grabæ, afectuosul tæu soﬂ pânæ la moarte øi în toatæ eternitatea, pentru totdeauna.”14
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi pe scurt acest capitol, remarcând sentimentele
lui Joseph Smith faﬂæ de Emma øi copiii lor. Ce ne învaﬂæ acest
exemplu despre modul în care ar trebui sæ vorbim øi sæ
acﬂionæm în familiile noastre? Ce putem învæﬂa din eforturile
lui Joseph øi ale Emmei de a-øi scrie unul altuia øi de a se
vedea unul pe celælalt? Care sunt unele dintre lucrurile pe
care le-aﬂi fæcut pentru a le aræta membrilor familiei dumneavoastræ cæ îi iubiﬂi?
• Profetul Joseph i-a spus Emmei cæ el era „un prieten fidel øi credincios al [ei] øi al copiilor pentru totdeauna” øi i-a mulﬂumit
pentru „cældura øi prietenia [ei] sinceræ” (paginile 255, 258).
Ce pot face soﬂii øi soﬂiile pentru a-øi îngriji øi proteja prietenia?
• În scrisorile sale, Joseph Smith a arætat cæ avea încredere în
Emma, exprimându-øi încrederea cæ ea urma sæ ia deciziile corecte øi cæ putea sæ aibæ grijæ de familie (pagina 258). Cum ar
putea astfel de expresii de încredere sæ influenﬂeze relaﬂia dintre soﬂ øi soﬂie?
• Citiﬂi mesajul profetului Joseph adresat copiilor sæi, care se gæseøte în ultimul paragraf de la pagina 258. Cum i-ar fi putut
ajuta pe copiii sæi primirea acestei veøti? Ce pot face pærinﬂii,
în timpul încercærilor, pentru a le aræta copiilor lor cæ ei au
credinﬂæ în Dumnezeu?
• Recapitulaﬂi expresiile prin care Joseph Smith spune cæ
îøi pune încrederea în Dumnezeu, gæsite la paginile 255–258.
Identificaﬂi câteva dintre aceste expresii care væ impresioneazæ
în mod deosebit. Cum puteﬂi sæ puneﬂi în practicæ în viaﬂa
dumneavoastræ aceste adeværuri?
Scripturi suplimentare: Genesa 2:24; 1 Corinteni 11:11; Efeseni
5:25; Mosia 4:14–15; D&L 25:5, 9, 14; 68:25–28
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A Doua Venire øi Mileniul
„Noi vom... discerne bine semnele vremurilor în
timp ce ne træim viaﬂa, pentru ca ziua Domnului
«sæ nu ne surprindæ ca un hoﬂ noaptea».”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n luna septembrie a anului 1832, Joseph øi Emma Smith, precum øi fiica lor Julia, în vârstæ de un an øi patru luni, s-au mutat
de la ferma lui Johnson din Hiram, Ohio, înapoi în Kirtland.
Acolo, s-au mutat în magazinul universal deﬂinut de Newel K.
Whitney, unde aveau sæ locuiascæ mai mult de un an de zile.
Familia Smith a locuit la al doilea etaj al magazinului øi la primul etaj în zona care nu era folositæ pentru afacere. Fiul lui
Joseph øi al Emmei, Joseph Smith III, s-a næscut în timp ce
familia locuia în acest magazin. Acolo, profetul a primit, de asemenea, multe revelaﬂii.
O astfel de revelaﬂie a venit în ziua de Cræciun a anului 1832.
Profetul a petrecut o parte a acestei zile acasæ, meditând adânc
la problemele serioase cu care popoarele lumii se confruntau în
acea vreme. „Problemele dintre naﬂiuni deveneau mai clare în
aceastæ perioadæ decât fuseseræ înainte, de când Biserica începuse sæ iasæ din pustietate”, a spus profetul1. Evenimentele din
Statele Unite duceau cætre un ræzboi civil, iar izbucnirile de epidemii mortale se ræspândeau în întreaga lume. În timp ce „se
ruga cu ardoare despre acest subiect”2, profetul a primit revelaﬂia care se gæseøte acum în secﬂiunea 87 din Doctrinæ øi legæminte. Domnul i-a revelat lui Joseph cæ, înainte de a Doua
Venire, vor avea loc ræzboaie printre toate naﬂiunile øi calamitæﬂi
naturale vor dojeni oamenii:
„Din cauza sabiei øi a værsærii de sânge, locuitorii pæmântului
vor jeli; øi foamea, øi molima, øi cutremurele, øi tunetele cerului
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Camera de la etaj aflatæ în magazinul renovat al lui Newel K. Whitney. Joseph øi
Emma Smith au locuit în acest magazin mai mult de un an, iar profetul a
primit multe revelaﬂii aici, inclusiv revelaﬂiile despre venirea Domnului.
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øi, de asemenea, fulgerul violent øi strælucitor vor face simﬂite locuitorilor pæmântului mânia øi indignarea øi mâna dojenitoare a
Atotputernicului Dumnezeu pânæ când nimicirea decretatæ va
pune complet capæt tuturor naﬂiunilor... De aceea, staﬂi în locuri
sfinte øi nu væ clintiﬂi pânæ când vine ziua Domnului; pentru cæ,
iatæ, vine repede, spune Domnul” (D&L 87:6, 8).
Douæ zile mai târziu, pe 27 decembrie, profetul a primit încæ o
revelaﬂie care conﬂinea multe informaﬂii despre a Doua Venire. În
acea zi, a avut loc o conferinﬂæ a înalﬂilor preoﬂi în „camera pentru traduceri” a profetului, camera din magazinul lui Whitney,
unde Joseph a fæcut cea mai mare parte a muncii sale de traducere a Bibliei. În procesul verbal al conferinﬂei se spune: „Fratele
Joseph s-a ridicat øi a spus cæ, pentru ca noi sæ primim revelaﬂii øi
binecuvântærile cerului, trebuia sæ ne îndreptæm gândurile cætre
Dumnezeu, sæ ne exercitæm credinﬂa øi sæ devenim o singuræ
inimæ øi un singur gând. Astfel, el le-a recomandat tuturor celor
prezenﬂi sæ se roage individual øi cu glas tare cætre Domnul, pentru ca [El] sæ ne reveleze dorinﬂa Sa referitoare la clædirea
Sionului øi la nevoile sfinﬂilor.
Fiecare înalt preot „s-a înclinat în faﬂa Domnului” øi, apoi, a
vorbit despre sentimentele sale øi hotærârea sa de a ﬂine poruncile lui Dumnezeu3. La scurt timp dupæ aceea, profetul a început
sæ primeascæ de la Dumnezeu revelaﬂia care a devenit mai târziu
secﬂiunea 88 din Doctrinæ øi legæminte. Aceastæ revelaﬂie cuprinde unele dintre profeﬂiile scripturale cele mai detaliate despre venirea Domnului øi despre începerea perioadei de o mie
de ani de pace (vezi D&L 88:86–116).
Prin intermediul profetului Joseph Smith, Domnul a revelat
multe profeﬂii despre a Doua Venire, despre Mileniu øi despre perioada agitatæ care va preceda aceste evenimente. Aceastæ reværsare impresionantæ de revelaﬂii este o mærturie cæ Joseph Smith a
fost cu adeværat un væzætor ridicat de Dumnezeu. Aøa cum mærturiseøte Cartea lui Mormon: „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” (Mosia 8:17).
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Semnele venirii Salvatorului sunt îndeplinite;
cei credincioøi vor recunoaøte aceste semne
øi vor avea pace în momentele grele.
„Noi vom... discerne bine semnele vremurilor în timp ce ne
træim viaﬂa, pentru ca ziua Domnului «sæ nu ne surprindæ ca un
hoﬂ noaptea» [vezi D&L 106:4–5].”4
„Eu voi profeﬂi cæ semnele venirii Fiului Omului au început
deja. Molimele vor pustii una dupæ alta. În curând vom avea
parte de ræzboaie øi værsare de sânge. Luna se va preface în
sânge. Eu mærturisesc despre aceste lucruri øi despre faptul cæ
venirea Fiului Omului este aproape, chiar la uøile voastre. Dacæ
sufletele øi trupurile noastre nu aøteaptæ venirea Fiului Omului;
øi dacæ, dupæ ce suntem morﬂi, nu o aøteptæm, atunci vom fi
printre cei care vor spune cætre stânci sæ cadæ peste ei [vezi
Apocalipsa 6:15–17].”5
„Dragi øi iubiﬂi fraﬂi, vedem cæ vremurile grele au sosit, dupæ
cum s-a mærturisit despre ele [vezi 2 Timotei 3:1]. Putem sæ privim, deci, cu o asigurare perfectæ, cætre împlinirea tuturor acelor
lucruri care au fost scrise øi, cu mai multæ încredere decât am
avut vreodatæ, sæ ne ridicæm ochii cætre luminætorul zilei øi sæ ne
spunem în inimæ: În curând îﬂi vei ascunde chipul roøu. Cel care
a spus «Sæ fie luminæ», øi a fost luminæ [vezi Genesa 1:3], a spus
aceasta. Øi din nou, tu, lunæ, tu, luminæ mai slabæ, tu, luminætor
al nopﬂii, te vei preface în sânge.
Vedem cæ totul urmeazæ sæ fie îndeplinit; øi cæ în curând va
sosi timpul când Fiul Omului va coborî pe norii cerului.”6
„Pæmântul va fi în curând secerat – aceasta însemnând cæ cei
ticæloøi vor fi distruøi în curând de pe faﬂa pæmântului, pentru cæ
Domnul a spus aceasta, øi cine se poate împotrivi mâinii
Domnului sau cine îøi poate mæsura puterea cu cel Atotputernic,
cæci la poruncile Sale cerurile øi pæmântul trebuie sæ disparæ. Se
apropie cu repeziciune ziua când restaurarea tuturor lucrurilor
va fi realizatæ, despre care toﬂi profeﬂii sfinﬂi au profeﬂit, chiar øi
pânæ la adunarea casei lui Israel. Atunci se va întâmpla cæ lupul
va locui împreunæ cu mielul, etc.
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Dar, fraﬂilor, nu væ descurajaﬂi când væ vorbim despre vremuri
grele, pentru cæ ele trebuie sæ vinæ în curând, cæci moartea de sabie, foametea øi molima se apropie. Vor trebui sæ fie mari distrugeri pe faﬂa acestui pæmânt, cæci voi nu trebuie sæ credeﬂi cæ vreo
iotæ sau vreo frânturæ din profeﬂiile sfinﬂilor profeﬂi va ræmâne
neîndeplinitæ, øi încæ sunt multe care mai trebuie sæ se îndeplineascæ. Domnul a spus cæ va realiza repede lucrarea øi cæ cei neprihæniﬂi vor fi salvaﬂi, de va fi nevoie chiar prin foc [vezi Romani
9:28; 1 Nefi 22:17].”7
„Scriptura este gata sæ fie împlinitæ când mari ræzboaie, foamete, molime, mari nenorociri, judecæﬂi, etc. sunt gata sæ se abatæ
asupra locuitorilor pæmântului.”8
„Vedem cæ vremurile grele într-adevær au venit øi cæ lucrurile
pe care le-am aøteptat atât de mult au început în sfârøit sæ se întâmple; dar când veﬂi vedea smochinul cæ începe sæ facæ frunze,
veﬂi øti cæ vara este aproape [vezi Matei 24:32–33]. Atunci va avea
loc o lucrare rapidæ pe pæmânt. A început acum. Presupun cæ în
curând oamenii de pe pæmânt nu vor øti ce sæ facæ. Sæ nu ne læsæm inimile sæ cedeze atunci când aceste lucruri se vor abate asupra noastræ, deoarece ele trebuie sæ aibæ loc sau cuvântul nu
poate fi împlinit.”9
„L-am întrebat pe Domnul despre venirea Sa; øi în timp ce-L
întrebam, El mi-a dat un semn øi a spus: «În timpul lui Noe, am
arætat un curcubeu pe cer ca semn øi simbol cæ în fiecare an când
curcubeul va putea fi væzut, Domnul nu va veni; dar în acel an
trebuie sæ existe o perioadæ pentru semænat øi una pentru seceriø: însæ oricând vei vedea curcubeul retras, acesta va fi un simbol cæ va fi foamete, molimæ øi mari nenorociri printre popoare
øi cæ venirea lui Mesia nu este departe».”10
Iuda trebuie sæ se întoarcæ, Ierusalimul trebuie reconstruit,
precum øi templul, øi apa trebuie sæ iasæ de sub templu, iar apele
Mærii Moarte vor fi vindecate [vezi Ezechiel 47:1–9]. Va fi nevoie
de ceva timp pentru reconstrucﬂia zidurilor cetæﬂii øi ale templului etc.; øi toate acestea trebuie sæ fie fæcute înainte ca Fiul Omului
sæ-Øi facæ apariﬂia. Vor fi ræzboaie øi zvonuri de ræzboaie, semne în
cerurile de deasupra øi pe pæmântul de dedesubt, soarele se va întuneca øi luna se va preface în sânge, vor fi cutremure în diferite
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locuri, valurile mærilor se vor ridica dincolo de marginile lor;
apoi, va apærea în cer un mare semn al Fiului Omului. Dar ce va
face lumea? Lumea va spune cæ acesta este o planetæ, o cometæ
etc. Dar Fiul Omului va veni, precum semnul venirii Fiului
Omului, care va fi aøa cum este lumina dimineﬂii care vine dinspre
ræsærit [vezi Joseph Smith – Matei 1:26].”11
„[Eu] am dat explicaﬂii despre venirea Fiului Omului; de asemenea, am spus cæ ideea cæ sfinﬂii vor scæpa de judecæﬂi în timp
ce cei ticæloøi vor suferi, este falsæ; cæci toﬂi cei care au un trup
trebuie sæ sufere øi «sfinﬂii vor scæpa cu greu» [vezi D&L 63:34];
totuøi, mulﬂi dintre sfinﬂi vor scæpa cæci cei neprihæniﬂi vor træi
prin credinﬂa lor [vezi Habacuc 2:4]; totuøi, mulﬂi dintre cei neprihæniﬂi vor fi victime ale bolilor, molimelor etc. din cauza slæbiciunii trupului, dar, totuøi, vor fi salvaﬂi în împæræﬂia lui
Dumnezeu. Deci, este un principiu greøit sæ spui cæ acela øi acela
au pæcætuit pentru cæ au cæzut pradæ bolii sau au murit, deoarece
trupul trebuie sæ moaræ; øi Salvatorul a spus: «Nu judecaﬂi, ca sæ
nu fiﬂi judecaﬂi» [vezi Matei 7:1).”12
Domnul nu va veni pânæ când toate lucrurile nu vor
fi împlinite ca pregætire a venirii Sale.
„Venirea Fiului Omului niciodatæ nu va avea loc– niciodatæ nu
poate fi, pânæ când judecæﬂile despre care s-a vorbit pentru acest
timp nu vor avea loc; judecæﬂi care au început deja. Pavel spune:
«Voi, fraﬂilor, sunteﬂi fii ai luminii, nu ai întunericului, pentru ca
ziua aceea sæ [nu] væ prindæ ca un hoﬂ noaptea» [vezi 1
Tesaloniceni 5:4–5]. Venirea pe pæmânt a Celui Atotputernic nu
are ca scop strivirea øi distrugerea pæmântului; El va dezvælui
acel timp slujitorilor Sæi, profeﬂii [vezi Alma 3:7].”13
„Isus Hristos nu a dezvæluit niciodatæ cuiva timpul exact când
El va veni [vezi Matei 24:35; D&L 49:7]. Mergeﬂi øi citiﬂi scripturile øi nu veﬂi putea gæsi nimic care sæ precizeze momentul exact
când El va veni; øi toﬂi cei care nu spun acest lucru sunt învæﬂætori mincinoøi.”14
Referitor la un om care a pretins cæ væzuse semnul Fiului
Omului, profetul Joseph Smith a spus: „El nu a væzut semnul
Fiului Omului, aøa cum a fost prezis de Isus; niciun om nu l-a
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væzut øi nici nu-l va vedea pânæ când soarele nu se va întuneca
øi luna nu se va preface în sânge; cæci Domnul nu mi-a arætat
mie niciun astfel de semn; øi aøa cum a spus profetul, aøa trebuie sæ fie: «Nu, Domnul Dumnezeu nu va face nimic færæ sæ-Øi
dezvæluie taina Sa slujitorilor Sæi proroci» (vezi Amos 3:7). Prin
urmare, o, pæmântule, ascultæ aceasta: Domnul nu va veni sæ
domneascæ asupra celor neprihæniﬂi, în aceastæ lume, în anul
1843 øi nici pânæ când nu va fi pregætit totul pentru Mire”.15
Aceia care sunt înﬂelepﬂi øi credincioøi vor fi pregætiﬂi
atunci când Domnul va veni din nou.
„Când mæ gândesc la rapiditatea cu care se apropie ziua cea
mare øi glorioasæ a venirii Fiului Omului, când El va veni sæ-i
primeascæ la El pe sfinﬂii Sæi, acolo unde ei vor locui în prezenﬂa
Sa øi vor fi încoronaﬂi cu slavæ øi nemurire, când mæ gândesc cæ,
în curând, cerurile vor trebui sæ se clatine, când pæmântul se va
cutremura încoace øi încolo, când cerul va fi strâns ca o carte de
piele, pe care o faci sul, øi când toate ostroavele øi munﬂii vor fi
fugit, exclam în inima mea: Ce fel de oameni ar trebui sæ fim noi
printr-o purtare sfântæ øi evlavioasæ! [vezi 2 Petru 3:11].”16
„Pæmântul suferæ din cauza corupﬂiei, opresiunii, tiraniei øi a
værsærii de sânge; øi Dumnezeu va ieøi din locul Sæu ascuns øi,
aøa cum a spus, în furia Sa va pedepsi popoarele pæmântului.
Daniel, în viziunea sa, a væzut o serie de evenimente violente;
el «[s-a uitat] pânæ când s-au aøezat niøte scaune de domnie øi
un Îmbætrânit de zile a øezut jos»; øi înaintea Lui a fost adus
unul ca Fiu al Omului; øi toate popoarele, neamurile øi oamenii de toate limbile I-au slujit øi I s-au supus [vezi Daniel
7:9–14]. Trebuie ca noi sæ fim neprihæniﬂi pentru a fi înﬂelepﬂi
øi a putea înﬂelege; cæci niciunul dintre cei ticæloøi nu va înﬂelege; dar cei înﬂelepﬂi vor înﬂelege, iar cei care vor învæﬂa pe
mulﬂi sæ umble în neprihænire vor stræluci ca stelele, în veac øi
în veci de veci [vezi Daniel 12:3].”17
„Læsaﬂi-l pe cel bogat øi pe cel învæﬂat, pe cel înﬂelept øi pe cel
nobil, pe cel særac øi pe cel nevoiaø, pe sclav øi pe cel liber, pe negru øi pe cel alb sæ fie atenﬂi la modul cum træiesc øi sæ se lipeascæ
de cunoaøterea lui Dumnezeu, sæ lucreze cu înﬂelepciune øi sæ
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facæ dreptate pe pæmânt, sæ se pregæteascæ sæ-L întâlneascæ pe
Judecætorul celor vii øi al celor morﬂi, pentru cæ ora venirii Sale
este aproape.”18
„Sæ fim înﬂelepﬂi în toate lucrurile øi sæ ﬂinem toate poruncile
lui Dumnezeu, pentru ca salvarea noastræ sæ fie siguræ. Dacæ
avem armura gata øi pregætitæ împotriva zilei cele rele øi suntem
îmbræcaﬂi cu toatæ armura neprihænirii vom putea sæ ne împotrivim în ziua cea rea [vezi Efeseni 6:13].”19
În luna decembrie a anului 1830, profetul Joseph Smith a
scris, într-o scrisoare cætre membrii Bisericii din Colesville,
New York, urmætoarele: „Fie ca voi toﬂi sæ fiﬂi credincioøi øi sæ aøteptaﬂi ziua Domnului nostru, cæci venirea Sa este aproape.
«Cât despre vremuri øi soroace, n-aveﬂi trebuinﬂæ sæ vi se scrie,
fraﬂilor, pentru cæ voi înøivæ øtiﬂi foarte bine cæ ziua Domnului va
veni ca un hoﬂ noaptea. Când vor zice: ‘Pace øi liniøte!’, atunci o
præpædenie neaøteptatæ va veni peste ei, ca durerile naøterii
peste femeia însærcinatæ; øi nu va fi chip de scæpare.
Dar voi, fraﬂilor, nu sunteﬂi în întuneric... De aceea sæ nu dormim ca ceilalﬂi, ci sæ veghem øi sæ fim treji, cæci cei ce dorm,
dorm noaptea; øi cei ce se îmbatæ, se îmbatæ noaptea.
Dar noi, care suntem fii ai zilei, sæ fim treji, sæ ne îmbræcæm
cu platoøa credinﬂei øi a dragostei øi sæ avem drept coif nædejdea mântuirii. Fiindcæ Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci
ca sæ cæpætæm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos»
[1 Tesaloniceni 5:1–4, 6–9].
De aceea, alinaﬂi-væ unul pe altul, chiar aøa cum o faceﬂi, cæci
vremurile grele sunt aproape... Pacea este luatæ în mare parte de
pe pæmânt øi, în curând, va fi luatæ în totalitate; da, distrugerile
sunt la uøilor noastre øi, în curând, vor intra în casele celor ticæloøi øi în ale acelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Da, ridicaﬂi-væ capul øi bucuraﬂi-væ, cæci mântuirea se apropie. Noi suntem cei mai favorizaﬂi oameni care au existat vreodatæ de la întemeierea lumii în cazul în care ræmânem
credincioøi în ﬂinerea poruncilor Dumnezeului nostru. Da,
chiar øi Enoh, al øaptelea patriarh de la Adam, a væzut ziua
noastræ øi s-a bucurat [vezi Moise 7:65–67], iar profeﬂii care au
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træit din acea zi înainte au profeﬂit despre a Doua Venire a
Domnului øi Salvatorului nostru, Isus Hristos, øi s-au bucurat
de ziua de odihnæ a sfinﬂilor; da, apostolii Salvatorului nostru
s-au bucurat, de asemenea, de faptul cæ El va veni pe nori cu
o oaste cereascæ, pentru a locui pe pæmânt o mie de ani, alæturi de oameni [vezi Apocalipsa 1:7]. De aceea, avem motiv sæ
ne bucuræm.
Iatæ, profeﬂiile din Cartea lui Mormon se împlinesc atât de
repede cât timpul o permite. Spiritul Dumnezeului celui Viu
este asupra mea; de aceea, cine va spune cæ eu nu voi profeﬂi?
Va veni în curând timpul când va trebui sæ fugim oriunde va
dori Domnul, pentru protecﬂie. Nu væ temeﬂi de aceia care væ
osândesc la judecatæ pentru un cuvânt [vezi Isaia 29:20–21],
ci fiﬂi credincioøi în a mærturisi unei generaﬂii ticæloase øi perverse cæ ziua venirii Domnului øi Salvatorului nostru este
aproape. Da, pregætiﬂi calea Domnului, neteziﬂi-I cærarea [vezi
Matei 3:3].
Cine va da înapoi din cauza prilejurilor de pæcætuire, cæci
prilejurile de pæcætuire trebuie sæ vinæ, dar vai de omul acela
prin care vine prilejul de pæcætuire, cæci stânca va trebui sæ
cadæ peste el øi îl va zdrobi [vezi Matei 18:7; 21:43–44]. Cæci
vremurile neamurilor se vor împlini øi va fi vai de ei dacæ nu se
pocæiesc øi nu sunt botezaﬂi în numele Domnului øi
Salvatorului nostru, Isus Hristos, pentru iertarea pæcatelor lor
øi nu vor intra pe poarta cea strâmtæ pentru a fi numæraﬂi împreunæ cu cei din casa lui Israel. Pentru cæ Dumnezeu nu se va
læsa mereu batjocorit øi nu îøi va reﬂine mânia împotriva celor
care ponegresc numele Sæu sfânt, cæci sabia, foametea øi distrugerea îi vor birui în viaﬂa lor pæcætoasæ, cæci Dumnezeu se va
ræzbuna øi-Øi va værsa pe pæmânt potirele mâniei øi-i va salva pe
cei aleøi [vezi Apocalipsa 16:1].
Øi toﬂi cei care se supun poruncilor Sale, sunt cei aleøi øi El îi
va aduna curând din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor pânæ la cealaltæ [vezi Matei 24:31], într-un loc pe care El îl
va alege; de aceea, prin ræbdarea voastræ câøtigaﬂi-væ sufletele
[vezi Luca 21:19].”20

269

CAPITOLUL 21

„Se apropie cu repeziciune ziua când restaurarea tuturor lucrurilor va fi
realizatæ... Atunci se va întâmpla cæ lupul va locui împreunæ cu mielul.”

Mileniul va fi o perioadæ de pace în care
Salvatorul va domni pe pæmânt.
Articolele de credinﬂæ 1:10: „Noi credem... cæ Hristos va domni
în persoanæ pe pæmânt; øi cæ pæmântul va fi înnoit øi va primi
gloria sa de paradis.”21
„Planurile lui Dumnezeu... au fost... de a stabili pacea øi buna
înﬂelegere printre oameni; de a promova principiile adeværului
etern; de a face ca lucrurile sæ ajungæ la un nivel care sæ-i uneascæ
pe oameni; de a face ca «din sæbiile lor», oamenii «[sæ îøi fæureascæ] fiare de plug øi din suliﬂele lor, cosoare» [Isaia 2:4], de a
face ca popoarele pæmântului sæ træiascæ în pace øi sæ ducæ la îndeplinire gloria milenaræ, când «pæmântul îøi va da roadele, îøi va
primi gloria de paradis øi va fi ca øi grædina Domnului»…
A fost planul lui Iehova, încæ de la începutul lumii, øi este scopul Lui acum sæ rezolve problemele lumii atunci când consideræ
El de cuviinﬂæ, sæ stea drept conducætor al universului øi sæ preia
guvernarea în propriile mâini. Dupæ ce s-a fæcut aceasta, judecata
va fi fæcutæ în neprihænire; anarhia øi confuzia vor fi distruse øi
«popoarele nu vor mai învæﬂa ræzboiul» [vezi Isaia 2:4]…
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Moise a primit cuvântul Domnului de la Dumnezeu Însuøi; el
a fost gura lui Dumnezeu cætre Aaron, iar Aaron i-a învæﬂat pe oameni atât lucruri lumeøti, cât øi spirituale; amândoi aveau acelaøi
scop, nu exista nicio deosebire; la fel va fi øi atunci când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate: când «Domnul va fi împærat
peste tot pæmântul» øi «Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului». «Din Sion va ieøi legea øi din Ierusalim cuvântul Domnului» [vezi Zaharia 14:9; Ieremia 3:17; Mica 4:2]...
«Acela care are drept la ea, va deﬂine împæræﬂia øi va domni
pânæ când a pus totul sub picioarele Lui» [vezi Ezechiel 21:27;
1 Corinteni 15:27]; ticæloøia îøi va ascunde capul binecunoscut,
Satana va fi legat øi lucrærile întunericului vor fi distruse; neprihænirea va fi o lege øi dreptatea o cumpænæ øi «numai cel
care se teme de Domnul va fi înælﬂat în ziua aceea» [vezi Isaia
2:11; 28:17].”22
„Ideea cæ Isus va locui pe pæmânt o mie de [ani] alæturi de sfinﬂi
nu este adeværatæ, dar El va domni asupra sfinﬂilor øi va veni øi-i va
instrui, aøa cum a fæcut cu cei cinci sute de fraﬂi [vezi 1 Corinteni
15:6], iar cei din prima înviere vor domni, de asemenea, alæturi de
El asupra sfinﬂilor.”23
Dupæ Mileniu, pæmântul va fi schimbat într-o
stare celestialæ, sfinﬂitæ.
„În timp ce luam cina, le-am spus membrilor familiei mele øi
prietenilor prezenﬂi cæ, atunci când pæmântul va fi sfinﬂit øi va deveni ca o mare de sticlæ, acesta va fi un mare Urim øi Tumim, iar
sfinﬂii se vor putea uita în el øi vor vedea aøa cum sunt ei væzuﬂi.”24
„Acest pæmânt va fi rostogolit înapoi în prezenﬂa lui Dumnezeu
øi încoronat cu o glorie celestialæ.”25
„Dupæ ce va expira timpul scurt [în care Satana se va ræzvræti
pentru ultima datæ] øi pæmântul va trece prin ultima sa schimbare øi va fi glorificat, atunci toﬂi cei blânzi vor moøteni pæmântul, unde vor træi în neprihænire.”26
Pe 2 aprilie 1843, profetul a predicat urmætoarele lucruri, consemnate mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 130:9: „Acest pæmânt, în starea lui sfinﬂitæ øi nemuritoare, va fi fæcut asemænætor
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cristalului øi va fi un Urim øi Tumim pentru locuitorii care locuiesc
pe el, prin care toate lucrurile aparﬂinând unei împæræﬂii inferioare
sau toate împæræﬂiile de un ordin inferior vor fi manifestate acelora
care locuiesc pe el; øi acest pæmânt va fi al lui Hristos.”27

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi în întregime primele douæ paragrafe de la pagina 263 øi
remarcaﬂi pregætirea fæcutæ de înalﬂii preoﬂi pentru a primi revelaﬂia care constituie acum secﬂiunea 88 din Doctrinæ øi legæminte. Gândiﬂi-væ la modul în care se aplicæ aceastæ relatare
eforturilor dumneavoastræ de a înﬂelege profeﬂiile despre a
Doua Venire.
• Citiﬂi profeﬂiile profetului Joseph Smith despre vremurile grele
care vor fi înainte de venirea Domnului (paginile 264–266).
Cum putem sæ ræmânem calmi chiar øi în timpul unor astfel de
încercæri? De ce credeﬂi cæ trebuie sæ øtim øi sæ înﬂelegem semnele celei de-a Doua Veniri? Ce semne ale celei de-a Doua
Veniri s-au împlinit deja sau urmeazæ sæ fie împlinite?
• Citiﬂi al doilea paragraf întreg de la pagina 260 øi al treilea
paragraf de la pagina 268. Ce sugereazæ expresia „ca un hoﬂ
noaptea” despre venirea Domnului? De ce credeﬂi cæ ziua
Domnului nu-i va surprinde pe copiii luminii ca un hoﬂ
noaptea?
• Cum ne putem pregæti pentru a Doua Venire a Salvatorului?
(Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 267–269.) Gândiﬂi-væ
cum væ veﬂi simﬂi sæ-L vedeﬂi pe Salvator la venirea Sa dacæ
veﬂi fi pregætiﬂi. În timp ce ne pregætim pentru a Doua Venire,
cum putem evita sentimentele de teamæ sau de alarmare?
• Recapitulaﬂi profeﬂiile lui Joseph Smith despre Mileniu (paginile 270–272). Ce sentimente øi gânduri aveﬂi în timp ce væ
gândiﬂi la aceastæ perioadæ?
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Scripturi suplimentare: Mica 4:1–7; D&L 29:9–25; 45:36–71;
88:95–98, 110–115; Joseph Smith – Matei 1:21–55
Note
1. History of the Church, 1:301; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 244, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Doctrinæ øi legæminte 130:13; instrucﬂiuni date de Joseph Smith la data de
2 aprilie 1843, în Ramus, Illinois.
3. Kirtland High Council, Minutes Dec.
1832-Nov. 1837, consemnat la data de
27 decembrie 1832, p. 3–4, consemnat de Frederick G. Williams, Arhivele
Bisericii.
4. History of the Church, 3:331; din
„Extract, from the Private Journal of
Joseph Smith Jr.”, Times and Seasons,
noiembrie 1839, p. 9.
5. History of the Church, 3:390; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în
preajma lunii iulie a anului 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
6. History of the Church, 3:291; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare
a lui Joseph Smith øi a altora adresatæ
lui Edward Partridge øi Bisericii, 20
martie 1839, închisoarea Liberty,
Liberty, Missouri.
7. Scrisoare a lui Joseph Smith øi John
Whitmer adresatæ sfinﬂilor din
Colesville, New York, 20 august 1830,
Harmony, Pennsylvania; în Newel
Knight, Autobiography and Journal,
între anii 1846–1847, p. 133–136,
Arhivele Bisericii.
8. History of the Church, 6:364; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 12 mai 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
9. History of the Church, 3:286; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Presendia Huntington Buell, 15
martie 1839, închisoarea Liberty,
Liberty, Missouri; numele de familie
al sorei Buell este scris incorect
„Bull” în History of the Church.
10. History of the Church, 6:254; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 10 martie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff; vezi,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
History of the Church, 5:337; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 6 aprilie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards.
History of the Church, 4:11; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs rostit
de Joseph Smith la data de 29 septembrie 1839, în Commerce, Illinois; consemnat de James Mulholland.
History of the Church, 5:336–337;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 6 aprilie 1843, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
History of the Church, 6:254; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 10 martie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
History of the Church, 5:291; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
redactorului de la Times and Seasons,
28 februarie 1843, Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons, 1 martie 1843, p. 113.
History of the Church, 1:442; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Moses Nickerson, 19 noiembrie
1833, Kirtland, Ohio.
History of the Church, 5:65; din „The
Government of God”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iulie
1842, p. 857; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
History of the Church, 6:93; dintr-un
apel fæcut de Joseph Smith cætre statul Vermont, 29 noiembrie 1843,
Nauvoo, Illinois, publicat ca General
Joseph Smith’s Appeal to the Green
Mountain Boys (1843), p. 7.
Scrisoare a lui Joseph Smith øi a altora adresatæ lui Hezekiah Peck, 31
august 1835, Kirtland, Ohio; în „The
Book of John Whitmer”, p. 80,
Arhivele Comunitæﬂii lui Hristos,
Independence, Missouri; exemplar al
„The Book of John Whitmer” aflat în
Arhivele Bisericii.
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20. Scrisoare a lui Joseph Smith øi John
Whitmer adresatæ sfinﬂilor din
Colesville, New York, 2 decembrie
1830, Fayette, New York; în Newel
Knight, Autobiography and Journal,
între anii 1846–1847, p. 198–206,
Arhivele Bisericii.
21. Articolele de credinﬂæ 1:10.
22. History of the Church, 5:61, 63–65;
punctuaﬂie modernizatæ; din „The
Government of God”, un editorial publicat în Times and Seasons, 15 iulie
1842, p. 855–857; Joseph Smith era
redactorul publicaﬂiei periodice.
23. Citat de William P. McIntire, relatând
despre un discurs rostit de Joseph
Smith la începutul anului 1841, în
Nauvoo, Illinois; William Patterson
McIntire, Notebook 1840–1845,
Arhivele Bisericii.
24. History of the Church, 5:279; din jurnalul lui Joseph Smith, 18 februarie
1843, Nauvoo, Illinois.

25. Citat de William Clayton, relatând
despre un discurs nedatat rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois; în
L. John Nuttall, „Extracts from William
Clayton’s Private Book”, p. 8, Journals
of L. John Nuttall, 1857–1904, colecﬂiile speciale ale lui L. Tom Perry,
Universitatea Brigham Young, Provo,
Utah; exemplar în Arhivele Bisericii.
26. Citat de William P. McIntire, relatând
despre un discurs rostit de Joseph
Smith la începutul anului 1841, în
Nauvoo, Illinois; William Patterson
McIntire, Notebook 1840–1845,
Arhivele Bisericii.
27. Doctrinæ øi legæminte 130:9; instrucﬂiuni date de Joseph Smith la data de
2 aprilie 1843, în Ramus, Illinois.
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Sæ dobândim cunoaøtere
despre adeværurile eterne
„Un om nu poate fi salvat mai repede decât
dobândeøte înﬂelepciune.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

G

eorge Q. Cannon a scris cæ profetului Joseph Smith „îi plæcea sæ înveﬂe”. „A îndrægit cunoaøterea datoritæ puterii care rezultæ din folosirea ei neprihænitæ. În pofida suferinﬂelor de care
a avut parte începând cu ziua în care a fæcut cunoscutæ unei lumi
sceptice comunicarea lui cu Cerul, el a progresat mereu în dobândirea de inteligenﬂæ. Domnul i-a poruncit sæ studieze, iar el
s-a supus... Mintea lui, însufleﬂitæ de Spiritul Sfânt, a acceptat cu
agerime toate principiile adeværate øi, unul câte unul, el a stæpânit øi a devenit învæﬂætor în aceste domenii.”1

În anul 1833, profetul øi un grup de sfinﬂi din Kirtland au avut
o ocazie unicæ de a studia Evanghelia. În luna ianuarie a acelui an,
conform poruncii lui Dumnezeu (vezi D&L 88:127–141), profetul
a organizat Øcoala profeﬂilor pentru a-i instrui pe deﬂinætorii preoﬂiei în lucrarea lor de a sluji øi pentru a-i pregæti sæ predice
Evanghelia. Øcoala s-a desfæøurat într-o cameræ aflatæ la etajul al
doilea al magazinului lui Newel K. Whitney, acolo unde locuia profetul. Au participat aproximativ 25 de fraﬂi, unii dintre ei cælætorind
sute de kilometri pentru privilegiul de a studia Evanghelia într-o
cameræ nu mai mare de 3 pe 4 m. Mulﬂi dintre aceøti bærbaﬂi aveau
sæ devinæ mai târziu apostoli, membri în cei Øaptezeci øi alﬂi conducætori în Bisericæ. Deøi profetul øi ceilalﬂi fraﬂi studiau ocazional
limba, ei s-au concentrat în principal asupra studiului doctrinelor
Evangheliei, urmându-øi cu sârguinﬂæ studiile de dimineaﬂa devreme pânæ dupæ-amiaza târziu. Aceastæ øcoalæ a durat patru luni,
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În cadrul unei adunæri a Øcolii Profeﬂilor desfæøurate în ziua de 27 februarie 1833,
profetul a primit, în prezenﬂa altor câtorva fraﬂi, revelaﬂia cunoscutæ drept
Cuvântul de înﬂelepciune. Apoi, el a mers în camera principalæ øi le-a
citit revelaﬂia fraﬂilor adunaﬂi.
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iar mai târziu, au fost ﬂinute clase asemænætoare atât în Kirtland,
precum øi în Missouri, unde au participat sute de oameni.
În timpul adunærii øcolii din ziua de 27 februarie 1833, profetul a primit o revelaﬂie importantæ. În perioada de început a
Bisericii, consumarea alcoolului, tutunului, cafelei øi a ceaiului
era un lucru obiønuit în societate øi printre membrii Bisericii.
Væzându-i pe fraﬂi consumând tutun în timpul øcolii, profetul a
devenit îngrijorat. Brigham Young a relatat: „Când se adunau în
aceastæ cameræ, dupæ micul dejun, primul lucru pe care-l fæceau
era acela de a-øi aprinde pipele øi, în timp ce fumau, vorbeau despre lucrurile mæreﬂe ale împæræﬂiei... Deseori, când profetul intra în cameræ sæ le dea instrucﬂiuni, se gæsea într-un nor de fum
de tutun. Aceasta øi plângerile soﬂiei sale despre faptul cæ trebuia sæ cureﬂe podeaua murdaræ [de tutunul mestecat], l-au fæcut pe profet sæ chibzuiascæ asupra acestui lucru øi el L-a
întrebat pe Domnul cu privire la folosirea tutunului de cætre
vârstnici øi rezultatul cererii sale a fost revelaﬂia cunoscutæ drept
Cuvântul de înﬂelepciune.”2
Milioane de oameni au urmat sfatul din aceastæ revelaﬂie øi au
primit binecuvântæri temporale øi spirituale, inclusiv „înﬂelepciunea øi marile comori de cunoøtinﬂe” promise celor care se supun
poruncilor lui Dumnezeu (D&L 89:19).
Comorile cunoaøterii spirituale erau reværsate asupra fraﬂilor
care participau la Øcoala Profeﬂilor, iar ei au progresat mult în înﬂelegerea Evangheliei. La adunarea øcolii din ziua de 18 martie
1833, Sidney Rigdon øi Frederick G. Williams au fost puøi deoparte în calitate de consilieri ai profetului în Prima Preøedinﬂie.
Dupæ aceea, profetul „i-a îndemnat pe fraﬂi sæ fie credincioøi øi
sârguincioøi în ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu øi a dat multe
instrucﬂiuni pentru folosul sfinﬂilor, promiﬂând cæ cei cu inima
puræ vor avea o viziune cereascæ; øi, dupæ ce s-au rugat un timp
în liniøte, promisiunea a fost îndeplinitæ; cæci multora dintre cei
prezenﬂi li s-au deschis ochii înﬂelegerii de cætre Spiritul lui
Dumnezeu, astfel încât sæ poatæ vedea multe lucruri... Mulﬂi dintre fraﬂi L-au væzut pe Salvator într-o viziune cereascæ, au væzut
cete de îngeri øi multe alte lucruri.”3
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Profetul a exclamat: „Bucurie mare øi satisfacﬂie continuæ au
radiat pe chipurile celor de la Øcoala Profeﬂilor øi pe cele ale sfinﬂilor datoritæ lucrurilor revelate øi a progresului nostru în cunoaøterea lui Dumnezeu.”4

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Evanghelia lui Isus Hristos cuprinde tot adeværul; cei
credincioøi acceptæ adeværurile pe care le-a revelat
Dumnezeu øi renunﬂæ la tradiﬂiile false.
„Mormonismul înseamnæ adevær; øi fiecare om care-l acceptæ
se simte liber sæ accepte fiecare adevær: prin urmare, legæturile
superstiﬂiei, bigotismului, ignoranﬂei øi ale vicleøugului preoﬂesc
cad dintr-o datæ de la gâtul sæu; iar ochii sæi se deschid pentru a
vedea adeværul, iar adeværul biruie în mod extraordinar vicleøugul preoﬂesc...
Mormonismul înseamnæ adevær, cu alte cuvinte, doctrina sfinﬂilor din zilele din urmæ înseamnæ adevær... Primul principiu fundamental al religiei noastre sfinte este acela cæ noi credem cæ
avem dreptul de a primi adeværul în întregime, færæ limitare sau
færæ sæ fie trunchiat sau interzis de crezurile sau de ideile superstiﬂioase ale oamenilor sau de dominarea unuia asupra altuia,
când acest adevær ne este demonstrat în minte atât de clar øi când
avem cea mai mare dovadæ a acestuia.”5
În luna ianuarie a anului 1843, Joseph Smith a avut un dialog cu câﬂiva oameni care nu erau membri ai Bisericii: „Am
afirmat cæ cea mai importantæ diferenﬂæ dintre crezurile sfinﬂilor
din zilele din urmæ øi cele ale sectanﬂilor era aceea cæ ultimii
menﬂionaﬂi erau limitaﬂi de un anumit crez bizar, care-i priva pe
membrii sectei de privilegiul de a crede orice nu era conﬂinut în
acel crez, în timp ce sfinﬂii din zilele din urmæ... sunt pregætiﬂi sæ
creadæ toate principiile adeværate care existæ, pe mæsuræ ce sunt
fæcute cunoscute din când în când.”6
„Nu pot sæ cred niciunul dintre crezurile diferitelor confesiuni, deoarece toate conﬂin anumite lucruri cu care nu sunt de
acord, deøi toate conﬂin puﬂin adevær. Vreau sæ merg în prezenﬂa lui Dumnezeu øi sæ învæﬂ toate lucrurile; însæ crezurile
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stabilesc limite øi afirmæ: «Pânæ aici sæ vii, sæ nu treci mai departe» [Iov 38:11]; lucru cu care eu nu pot fi de acord.”7
„Le spun tuturor celor care încearcæ sæ-L limiteze pe Cel
Atotputernic: Voi nu veﬂi obﬂine slava lui Dumnezeu. Pentru ca
cineva sæ devinæ moøtenitor împreunæ cu Fiul, trebuie sæ renunﬂe la toate tradiﬂiile lui false.”8
„Marele lucru pe care noi trebuie sæ-l cunoaøtem este de a înﬂelege ce a instituit Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Cine øtie
aceasta? Este vorba despre înclinarea naturalæ a omului de a stabili
limite în ceea ce priveøte lucrærile øi cæile Celui Atotputernic... Ceea
ce a fost ﬂinut ascuns de la crearea lumii este revelat pruncilor øi sugarilor în zilele din urmæ [vezi D&L 128:18].”9
„Când oamenii vorbesc împotriva [adeværului], ei nu mæ rænesc pe mine, ci se rænesc singuri... Când oamenii slabi în cunoaøtere trec færæ nici mæcar sæ se gândeascæ peste lucruri care
sunt de mare importanﬂæ, eu vreau sæ væd adeværul sub toate aspectele sale øi vreau sæ-l strâng la piept. Eu cred tot ceea ce
Dumnezeu a revelat vreodatæ øi nu am auzit niciodatæ de vreun
om care sæ fi fost condamnat pentru cæ a crezut prea mult; însæ
oamenii sunt condamnaﬂi pentru necredinﬂæ.”10
„Când Dumnezeu îi oferæ omului o binecuvântare sau cunoaøtere, iar omul refuzæ s-o primeascæ, el va fi condamnat. Israeliﬂii
s-au rugat ca Dumnezeu sæ-i vorbeascæ lui Moise, nu lor; ca urmare, El i-a blestemat cu o lege a poruncilor pæmânteøti.”11
„Am avut întotdeauna satisfacﬂia de a vedea victoria adeværului
asupra erorii, precum øi cum întunericul a fæcut loc luminii.”12
Dobândirea cunoaøterii adeværurilor veønice este
esenﬂialæ pentru obﬂinerea salværii.
„Cunoaøterea este necesaræ vieﬂii øi pioøeniei. Vai de voi,
preoﬂilor øi clericilor, care predicaﬂi cæ dobândirea cunoaøterii
nu este necesaræ vieﬂii øi salværii. Îndepærtaﬂi apostolii etc., îndepærtaﬂi cunoaøterea øi væ veﬂi afla în ipostaza de a fi condamnaﬂi în iad. Cunoaøterea înseamnæ revelaﬂie. Ascultaﬂi, voi, toﬂi
fraﬂii, aceastæ cheie mæreaﬂæ: cunoaøterea este puterea lui
Dumnezeu pentru salvare.”13
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„Cunoaøterea eliminæ întunericul, nesiguranﬂa øi îndoiala; cæci
acestea nu pot exista acolo unde existæ cunoaøtere... În cunoaøtere existæ putere. Dumnezeu are mai multæ putere decât toate
celelalte fiinﬂe, deoarece El are o cunoaøtere mai mare; prin urmare, El øtie cum sæ conducæ toate celelalte fiinﬂe. El are puterea
asupra tuturor.”14
„Atâta timp cât ne îndepærtæm de Dumnezeu, noi ne îndreptæm cætre diavol øi pierdem cunoaøtere, iar færæ cunoaøtere nu
putem fi salvaﬂi øi, în timp ce inimile noastre se întorc spre ræu
øi noi studiem ceea ce este ræu, nu va mai fi loc în inimile noastre pentru ceea ce este bun sau pentru studiul a ceea ce este
bun. Nu este Dumnezeu bun? Atunci, voi trebuie sæ fiﬂi buni;
dacæ El este credincios, atunci øi voi sæ fiﬂi credincioøi. Adæugaﬂii virtute credinﬂei voastre, virtuﬂii adæugaﬂi-i cunoaøtere øi cæutaﬂi
fiecare lucru bun [vezi 2 Petru 1:5].
Un om nu poate fi salvat mai repede decât dobândeøte înﬂelepciune, cæci dacæ nu dobândeøte înﬂelepciune, în lumea cealaltæ el va fi dus în sclavie de o putere maleficæ, fiindcæ spiritele
rele vor avea mai multæ cunoaøtere øi, prin urmare, mai multæ
putere decât mulﬂi oameni de pe pæmânt. De aici øi nevoia de a
fi ajutaﬂi prin revelaﬂie, de a ne da cunoaøtere despre lucrurile
lui Dumnezeu.”15
Joseph Smith a predat în luna aprilie a anului 1843 ceea ce a
fost consemnat, mai târziu, în Doctrinæ øi legæminte 130:18–19:
„Oricare ar fi gradul de inteligenﬂæ pe care-l atingem în aceastæ
viaﬂæ, acesta va ræmâne cu noi la înviere. Øi, dacæ o persoanæ câøtigæ, prin sârguinﬂa øi supunerea sa, mai multæ cunoaøtere øi inteligenﬂæ în aceastæ viaﬂæ decât altæ persoanæ, ea va fi cu atât mai
mult avantajatæ în lumea care va veni”.16
Joseph Smith a predat în luna mai a anului 1843, ceea ce a
fost consemnat, mai târziu, în Doctrinæ øi legæminte 131:6:
„Este imposibil ca un om sæ fie salvat în ignoranﬂæ”.17
Dobândim cunoaøtere despre adeværurile veønice
prin studiu øi rugæciune sârguincioase.
George A. Smith, în timp ce slujea în Prima Preøedinﬂie,
a declarat: „ Joseph Smith a predat cæ fiecare bærbat øi femeie
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trebuie sæ-L caute pe Domnul pentru înﬂelepciune, pentru ca
ei sæ poatæ dobândi cunoaøtere de la El, Cel care este sursa cunoaøterii; øi promisiunile Evangheliei, dupæ cum a fost revelat,
ne permit sæ credem cæ vom dobândi aceastæ cunoaøtere urmând aceastæ direcﬂie.”18
Profetul Joseph Smith i-a scris unui bærbat care se alæturase recent Bisericii urmætoarele: „Adu-ﬂi aminte de mærturia
pe care eu am depus-o în numele Domnului Isus, despre mæreaﬂa lucrare pe care El a început-o în zilele din urmæ. Øtii felul meu de a vorbi, cum cu umilinﬂæ øi simplitate ﬂi-am spus
ceea ce Domnul mi-a transmis pentru aceastæ generaﬂie prin
slujirea îngerilor Sæi sfinﬂi. Mæ rog ca Domnul sæ-ﬂi permitæ sæ
preﬂuieøti aceste lucruri în minte, cæci eu øtiu cæ Spiritul Sæu
va depune mærturie tuturor celor care cautæ cu sârguinﬂæ cunoaøtere de la El.”19
Profetul Joseph Smith i-a scris urmætoarele unui om care dorea sæ afle mai multe despre Bisericæ: „Studiazæ Biblia øi cât mai
multe cærﬂi de-ale noastre de care poﬂi sæ faci rost; roagæ-te la
Tatæl în numele lui Isus Hristos, ai credinﬂæ în promisiunile fæcute stræmoøilor øi mintea ta va fi îndrumatæ cætre adevær.”20
„Lucrurile lui Dumnezeu sunt de o mare importanﬂæ; timpul, experienﬂa, gândurile atente, profunde øi solemne sunt
acelea care le pot gæsi. Mintea ta, omule! Dacæ ai conduce un
suflet cætre salvare, mintea ta ar trebui sæ se întindæ pânæ la cel
mai îndepærtat cer, precum øi sæ caute øi sæ contemple cel mai
întunecat abis øi vasta expansiune a veøniciei – tu trebuie sæ
comunici cu Dumnezeu. Cât de impunætoare øi de nobile sunt
gândurile lui Dumnezeu faﬂæ de imaginaﬂiile iluzorii ale inimii
omeneøti!…
Sæ læsæm cinstea, calmul, candoarea, solemnitatea, virtutea,
puritatea, umilinﬂa øi simplitatea sæ ne încoroneze capul în fiecare loc; øi, în cele din urmæ, sæ devenim precum copiii mici, færæ
ræutate, înøelæciune sau ipocrizie. Øi, acum, fraﬂii mei, dupæ suferinﬂele voastre, dacæ faceﬂi aceste lucruri øi væ rugaﬂi întotdeauna cu ardoare øi credinﬂæ în faﬂa lui Dumnezeu, El væ va da
cunoaøtere prin Spiritul Sæu Sfânt, da, prin darul nespus de mare
al Duhului Sfânt [vezi D&L 121:26].”21
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„Eu øtiu cæ Spiritul Sæu va depune mærturie tuturor celor
care cautæ cu sârguinﬂæ cunoaøtere de la El.”

Dobândim cunoaøtere despre adeværurile veønice puﬂin
câte puﬂin; putem sæ învæﬂæm toate lucrurile atât
de repede pe cât le putem accepta.
„Nu este înﬂelept sæ ni se prezinte toatæ cunoaøterea dintrodatæ; dar este înﬂelept sæ ni se prezinte puﬂin câte puﬂin; atunci,
o putem înﬂelege.”22
„Când urci o scaræ, trebuie sæ începi de jos øi sæ urci, treaptæ
cu treaptæ, pânæ când ajungi în vârf; la fel este øi cu principiile
Evangheliei – trebuie sæ începi cu primul principiu øi sæ continui
pânæ înveﬂi toate principiile exaltærii. Dar va dura mult timp
dupæ ce vei trece de cealaltæ parte a vælului, înainte de a le fi învæﬂat. Nu se înﬂelege totul în aceastæ lume; chiar øi dincolo de
mormânt vor fi multe de învæﬂat cu privire la salvarea øi exaltarea
noastræ.”23
Joseph Smith øi consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie au dat
urmætoarele instrucﬂiuni sfinﬂilor care se adunau la Nauvoo:
282

CAPITOLUL 22

„Celor care... pot ajuta în aceastæ mæreaﬂæ lucrare, le spunem,
læsaﬂi-i sæ vinæ în acest loc; fæcând astfel, ei nu numai cæ vor ajuta
la progresul Împæræﬂiei, dar se vor afla øi în postura de a beneficia de avantajele instruirii venite din partea Preøedinﬂiei øi a celorlalte autoritæﬂi ale Bisericii øi se vor putea ridica din ce în ce
mai sus pe scara inteligenﬂei, pânæ când vor putea «pricepe împreunæ cu toﬂi sfinﬂii care este lærgimea, lungimea, adâncimea øi
înælﬂimea; øi sæ [cunoascæ] dragostea lui Hristos, care întrece
orice cunoøtinﬂæ» [Efeseni 3:18–19].”24
„Dumnezeu nu i-a revelat nimic lui Joseph cu excepﬂia a ceea
ce El le va face cunoscut celor Doisprezece, øi chiar øi cel mai
mic sfânt poate cunoaøte toate lucrurile atât de repede pe cât
le poate accepta, cæci trebuie sæ vinæ ziua când nimeni nu va
trebui sæ-i spunæ vecinului sæu: Cunoaøte pe Domnul! Cæci toﬂi
Îl vor cunoaøte, de la cel mai mic la cel mai mare [vezi Ieremia
31:34].”25

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi al doilea paragraf de la pagina 279. Gândiﬂi-væ la obiceiurile sau ideile care pot „stabili limite în ceea ce priveøte lucrærile øi cæile celui Atotputernic” în viaﬂa noastræ. Ce credeﬂi
cæ trebuie sæ facem pentru a accepta tot adeværul pe care
Domnul ni-l va da?
• Recapitulaﬂi în întregime primul paragraf de la pagina 280.
Când a scos cunoaøterea întunericul øi îndoiala din viaﬂa dumneavoastræ? De ce credeﬂi cæ dobândirea cunoaøterii adeværului este esenﬂialæ pentru primirea salværii? (Pentru câteva
exemple, vedeﬂi paginile 279–280.)
• Din învæﬂæturile profetului Joseph putem înﬂelege cæ Satana
doreøte ca noi sæ pierdem cunoaøterea (paginile 279–280) øi
cæ Domnul doreøte sæ ne dea cunoaøtere (paginile 280–281).
Ce putem învæﬂa din acest contrast?
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• Ce putem face pentru a ne mæri cunoaøterea despre adevær?
(Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 275–277, 282–283.)
Recapitulaﬂi ultimul paragraf de la pagina 281. Alegeﬂi câteva
dintre caracteristicile enumerate în acest paragraf. Cum ne
pregæteøte fiecare dintre aceste caracteristici sæ primim cunoaøtere?
• Citiﬂi în întregime al doilea paragraf de la pagina 282. Ce putem învæﬂa din comparaﬂia fæcutæ între învæﬂarea principiilor
Evangheliei øi urcatul pe scaræ? Ce aﬂi fæcut pentru a væ mæri
continuu cunoaøterea despre Evanghelie?
• Ce gânduri sau sentimente aveﬂi atunci când væ gândiﬂi la ultimul paragraf din acest capitol?
Scripturi suplimentare: Proverbele 1:7; 1 Timotei 2:3–4; 2 Nefi
28:29–31; Alma 5:45–47; D&L 88:118
Note
1. George Q. Cannon, The Life of Joseph
Smith, the Prophet (1888), p. 189.
2. Brigham Young, Deseret News: SemiWeekly, 25 februarie 1868, p. 2; redactare modernizatæ.
3. History of the Church, 1:334–335; în
consemnærile luate în timpul unei
adunæri a Øcolii Profeﬂilor din data
de 18 martie 1833, în Kirtland, Ohio;
consemnat de Frederick G. Williams.
4. History of the Church, 1:334; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 281, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
5. Scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui Isaac Galland, 22 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty, Missouri,
publicatæ în Times and Seasons, februarie 1840, p. 53–54; scrierea øi
gramatica au fost modernizate.
6. History of the Church, 5:215; din
„History of the Church” (manuscris),
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Dupæ ce Joseph Smith a explicat planul templului din Kirtland, aøa cum fusese revelat
de Domnul, Hyrum Smith a fugit pentru a lua o coasæ, exclamând: „Pregætim construirea casei Domnului øi eu sunt hotærât sæ fiu primul care începe sæ munceascæ”.
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„Ce plæcut øi ce dulce este...
sæ locuim împreunæ”
„Sæ lucræm împreunæ, într-un efort
plin de forﬂæ øi durabil.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

e 27 decembrie 1832, profetul Joseph Smith a primit o poruncæ de la Domnul, aceea cæ sfinﬂii trebuiau sæ înceapæ construirea unui templul în Kirtland (vezi D&L 88:119). Pe 1 iunie
1833, Domnul i-a dat mai multe instrucﬂiuni profetului: „Aici
este înﬂelepciunea øi mintea Domnului – sæ nu fie construitæ casa
dupæ maniera lumii... sæ fie construitæ dupæ maniera pe care Eu
o voi aræta la trei dintre voi” (D&L 95:13–14).
Dupæ câteva zile, Domnul Øi-a îndeplinit promisiunea oferindu-le lui Joseph Smith øi consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie
o viziune remarcabilæ în care au væzut planurile detaliate ale templului. Frederick G. Williams, al doilea consilier în Prima
Preøedinﬂie, a declarat ulterior: „Joseph [Smith] a primit cuvântul
Domnului care i-a spus sæ-øi ia cei doi consilieri, pe [Frederick G.]
Williams øi pe [Sidney] Rigdon, øi sæ vinæ în faﬂa Domnului, iar El
le va aræta planul sau modelul casei care urma sæ fie construitæ.
Am îngenuncheat, I-am cerut ajutorul Domnului, iar clædirea a
apærut în aøa fel încât sæ poatæ fi væzutæ, eu fiind primul care a
observat-o. Apoi, am væzut-o împreunæ. Dupæ ce am privit-o bine
în exterior, clædirea pærea sæ vinæ peste noi.”1

Când Joseph Smith a explicat, în faﬂa unui consiliu al înalﬂilor
preoﬂi, planul glorios care fusese dezvæluit Primei Preøedinﬂii,
fraﬂii au fost încântaﬂi øi au ieøit cu toﬂii, împreunæ, pentru a
alege un loc – un loc în lanul de grâu pe care-l semænaseræ fraﬂii
Smith toamna precedentæ. Imediat, Hyrum Smith a fugit pentru
a lua o coasæ pentru a începe curæﬂirea locului în vederea con287
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strucﬂiei, exclamând: „Pregætim construirea casei Domnului øi
eu sunt hotærât sæ fiu primul care începe sæ munceascæ”2.
Acest spirit entuziast a devenit un sentiment unificator în timp
ce sfinﬂii au lucrat øi au fæcut sacrificii pentru a construi primul
templu din aceastæ dispensaﬂie. Sub îndrumarea Emmei Smith,
femeile fæceau ciorapi, pantaloni øi jachete pentru cei care lucrau la templu. Femeile au fæcut, de asemenea, perdelele øi covoarele pentru templu, munca pentru interiorul templului fiind
condusæ de Brigham Young. Fratele John Tanner øi-a vândut
ferma de 890 de hectare din New York, ajungând în Kirtland tocmai la timp pentru a-i împrumuta profetului 2.000 de dolari pentru a achita ipoteca pe templu, care era aproape sæ fie luat de
cætre creditor. Pentru a proteja templul împotriva gloatelor ameninﬂætoare, bærbaﬂii au pæzit templul noaptea, dormind în aceleaøi haine pe care le purtau în timpul zilei atunci când lucrau ca
muncitori constructori.
Profetul a afirmat: „S-au fæcut mari pregætiri pentru începerea
lucrærilor la casa Domnului; øi, deøi Biserica era særacæ, unitatea
noastræ, armonia øi caritatea au abundat pentru a ne întæri sæ îndeplinim poruncile lui Dumnezeu”3.
Heber C. Kimball, care a devenit membru al Cvorumului celor Doisprezece cu un an înainte de dedicarea templului, a descris acest efort deosebit: „Întreaga Bisericæ s-a unit pentru
aceastæ sarcinæ øi fiecare om a dat o mânæ de ajutor. Cei care nu
aveau animale de tracﬂiune s-au dus sæ lucreze la cariera de piatræ øi au pregætit pietrele pentru a fi transportate cætre templu”4.
Vârstnicul Kimball, de asemenea, a afirmat: „Joseph a spus:
«Haideﬂi, fraﬂilor, sæ mergem la cariera de piatræ øi sæ lucræm
pentru Domnul». Øi însuøi profetul a mers, îmbræcat în redingota øi pantalonii lui [îmbræcæminte de lucru] din in øi a lucrat
în cariera de piatræ ca noi, toﬂi ceilalﬂi. Apoi, în fiecare sâmbætæ,
aduceam toate animalele de tracﬂiune pentru a cæra pietrele la
templu, procedând aøa pânæ când casa a fost terminatæ; iar soﬂiile noastre croøetau, torceau øi coseau tot timpul... fæcând tot
felul de lucruri”5.
Eforturile sfinﬂilor din Kirtland erau caracteristice unitæﬂii, sacrificiului øi devotamentului care fæceau posibil ca scopurile
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Domnului sæ poatæ fi realizate în anii care urmau. Aceasta a fost
una dintre multele ocazii în care sfinﬂii au lucrat împreunæ,
urmând sfatul profetului Joseph Smith: „Sæ lucræm împreunæ
într-un efort plin de forﬂæ øi durabil”6.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Când lucræm în unitate, putem îndeplini mai
bine scopurile lui Dumnezeu.
„[Noi] suntem bucuroøi sæ ne întâlnim cu sfinﬂii în cadrul unei
alte conferinﬂe generale [octombrie 1840]... Sfinﬂii sunt atât de
zeloøi, de neobosiﬂi øi de energici cum nu au mai fost vreodatæ
în mæreaﬂa lucrare din zilele din urmæ; øi [aceasta] ne bucuræ øi
ne consoleazæ, ne încurajeazæ foarte mult în timp ce înfruntæm
greutæﬂile pe care trebuie sæ le avem în viaﬂæ.
Fie ca fraﬂii sæ dea întotdeauna dovadæ de un asemenea spirit øi
sæ ne sprijine, iar noi trebuie sæ înaintæm øi cu siguranﬂæ o vom
face; lucrarea Domnului va progresa, templul Domnului va fi ridicat, vârstnicii Israelului vor fi încurajaﬂi, Sionul va fi clædit øi va deveni mândria, bucuria øi slava întregului pæmânt; øi imnul de slavæ,
laudæ, cinste øi stæpânire pentru Cel care stæ pe scaunul de domnie øi pentru Miel în vecii vecilor va fi auzit din deal în deal, din
munte în munte, din insulæ în insulæ, de pe continent pe continent øi împæræﬂiile acestei lumi vor deveni împæræﬂia Dumnezeului
nostru øi a Hristosului Sæu [vezi Apocalipsa 11:15].
Suntem cu adeværat bucuroøi cæ existæ un asemenea spirit de
unitate între ramurile Bisericii, acasæ øi în stræinætate, pe acest
continent, precum øi pe insulele mærii; cæci, prin acest principiu
øi printr-o unitate în fapte, vom putea sæ ducem la îndeplinire
scopurile Dumnezeului nostru.”7
„Construcﬂia [Templului din Nauvoo] progreseazæ foarte
rapid; sunt fæcute eforturi intense în fiecare aspect pentru a se
facilita ridicarea sa, iar toate tipurile de materiale se aflæ într-o
stare avansatæ, øi pânæ la toamnæ ne aøteptæm sæ vedem clædirea
finalizatæ... În timpul iernii, la carieræ au muncit deseori cincizeci
de oameni iar, în acelaøi timp, mulﬂi alﬂii au ajutat la cærat øi la
alte munci...
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În timp ce mulﬂimile de oameni ocupaﬂi erau astfel angajaﬂi în
ocupaﬂiile lor fæcându-øi munca zilnicæ øi oferind o zecime din
timpul lor, alﬂii nu au fost mai puﬂini dornici sæ-øi aducæ zeciuielile øi donaﬂiile pentru acelaøi scop mæreﬂ. Niciodatæ de când a
fost stabilitæ temelia acestei Biserici nu am væzut manifestatæ o
dorinﬂæ mai mare de a se conforma [cerinﬂelor] lui Iehova, o dorinﬂæ mai puternicæ de a se face voia lui Dumnezeu, depunerea
de eforturi mai mari sau sacrificii mai mari decât au fost fæcute
de când Domnul a spus: «Sæ fie [construit templul] din zeciuiala
poporului Meu» [vezi D&L 97:10–11]. Se pare cæ spiritul acﬂiunii, filantropiei øi supunerii s-a coborât atât asupra celor în
vârstæ, cât øi a celor tineri; øi fraﬂii øi surorile, bæieﬂii øi fetele,
chiar øi stræinii care nu erau membri ai Bisericii s-au unit cu o generozitate færæ precedent în realizarea acestei lucræri mæreﬂe; în
multe cazuri, nici mæcar væduva nu putea fi opritæ, deøi særacæ,
sæ-øi arunce bænuﬂii.
Simﬂim, acum, sæ le transmitem tuturor, bætrânilor øi tinerilor,
indiferent dacæ sunt sau nu membri ai Bisericii, recunoøtinﬂa
noastræ sinceræ pentru generozitatea lor færæ precedent, pentru
bunætatea, sârguinﬂa øi supunerea de care au dat dovadæ într-un
moment atât de potrivit referitor la aceastæ ocazie. Nu cæ noi,
personal sau individual, am fi beneficiat de vreun avantaj financiar, însæ atunci când fraﬂii, cum a fost aceastæ situaﬂie, dau dovadæ de unitate în scop øi plan, øi cu toﬂii pun umærul la treabæ,
grijile noastre, munca noastræ, truda øi neliniøtile noastre sunt
substanﬂial diminuate sau jugul nostru este bun øi sarcina noastræ este uøoaræ [vezi Matei 11:30].”8
„Acum, permiteﬂi-mi sæ spun o datæ pentru toﬂi, asemenea
psalmistului din vechime: «Ce plæcut øi ce dulce este sæ locuiascæ
fraﬂii împreunæ!». O asemenea unitate «este ca untdelemnul de
preﬂ, care, turnat pe capul lui, se pogoaræ pe barbæ, pe barba lui
Aaron, se pogoaræ pe marginea veømintelor lui. Este ca roua
Hermonului, care se pogoaræ pe munﬂii Sionului, cæci acolo dæ
Domnul binecuvântarea, viaﬂa, pentru veønicie». Unitatea înseamnæ putere [vezi Psalmii 133:1–3].”9
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Creøtem în unitate pe mæsuræ ce ne stræduim sæ ne
supunem legilor lui Dumnezeu øi ne învingem
sentimentele øi prejudecæﬂile egoiste.
În luna decembrie a anului 1840, profetul le-a scris membrilor Cvorumului celor Doisprezece øi celorlalﬂi conducætori ai
preoﬂiei care slujeau în misiuni în Marea Britanie: „Este atât de
plæcut pentru mintea mea cæ a existat o înﬂelegere atât de bunæ
între voi øi cæ sfinﬂii au ascultat sfatul cu atât de multæ bucurie øi
au [fæcut] mari eforturi unul cu altul în aceastæ lucrare a dragostei øi în promovarea adeværului øi neprihænirii. Acest lucru este
ceea ce trebuie sæ se întâmple în Biserica lui Isus Hristos; unitatea înseamnæ tærie. «Ce plæcut øi ce dulce este sæ locuiascæ fraﬂii
împreunæ!» [Psalmii 133:1]. Fie ca sfinﬂii Celui Preaînalt sæ cultive mereu acest principiu, iar cele mai glorioase binecuvântæri
sæ poatæ veni, nu numai la ei personal, ci øi la întreaga Bisericæ –
ordinea împæræﬂiei va fi pæstratæ, oficianﬂii ei vor fi respectaﬂi, iar
cerinﬂele ei vor fi respectate cu promptitudine øi cu bucurie...
Fie ca sfinﬂii sæ-øi aminteascæ faptul cæ lucruri mæreﬂe depind
de eforturile lor personale øi cæ sunt chemaﬂi sæ conlucreze cu
noi øi cu Spiritul Sfânt pentru realizarea lucrærii mæreﬂe din zilele
din urmæ, precum øi pentru binecuvântærile øi slava aceleiaøi lucræri; fie ca toate sentimentele egoiste nu numai sæ fie îngropate,
ci øi distruse; fie ca dragostea pentru Dumnezeu øi pentru oameni sæ predomine øi sæ domneascæ triumfætoare în fiecare
minte, ca inima lor sæ devinæ ca a lui Enoh din vechime øi sæ înﬂeleagæ toate lucrurile, din prezent, din trecut øi din viitor, øi sæ
nu ducæ lipsæ de niciun fel de dar, în aøteptarea venirii Domnului
Isus Hristos [vezi 1 Corinteni 1:7].
Lucrarea în care suntem angajaﬂi împreunæ nu este una obiønuitæ. Duømanii cu care trebuie sæ ne confruntæm sunt subtili øi
foarte pricepuﬂi în manipulare; este bine ca noi sæ fim în alertæ øi
sæ ne concentræm energia øi cele mai bune sentimente sæ existe
în mijlocul nostru; øi apoi, cu ajutorul Celui Atotputernic, vom
merge din victorie în victorie, din izbândæ în izbândæ; pasiunile
noastre rele vor fi înfrânate, prejudecæﬂile noastre vor dispærea;
ura nu va mai avea loc în piepturile noastre; viciul îøi va ascunde
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„Unitatea înseamnæ tærie. «Ce plæcut øi ce dulce este sæ locuiascæ fraﬂii împreunæ!»
Fie ca sfinﬂii Celui Preaînalt sæ cultive mereu acest principiu.”

capul deformat, iar nouæ ni se va permite sæ stæm în faﬂa cerului
øi sæ fim recunoscuﬂi ca fii ai lui Dumnezeu.
Sæ înﬂelegem cæ noi nu trebuie sæ træim pentru noi înøine,
ci pentru Dumnezeu; fæcând astfel, cele mai mari binecuvântæri
vor fi reværsate asupra noastræ atât în timp, cât øi în eternitate.”10
„Dorim sæ le spunem sfinﬂilor care vin aici [în Nauvoo], cæ am
stabilit temelia pentru adunarea poporului lui Dumnezeu în acest
loc øi cæ [ne] aøteptæm ca, atunci când sfinﬂii vor veni, ei sæ se supunæ sfatului pe care Dumnezeul l-a dat... Noi încercæm aici sæ ne
încingem coapsele øi sæ-i îndepærtæm pe toﬂi lucrætorii færædelegii;
øi speræm cæ, atunci când fraﬂii noøtri vor sosi din stræinætate, ei
ne vor ajuta sæ continuæm aceastæ lucrare bunæ øi sæ îndeplinim
acest plan mæreﬂ, ca «Sionul sæ poatæ fi clædit în neprihænire;
øi toate popoarele sæ se adune sub steagul lui»; pentru ca noi,
ca popor al lui Dumnezeu, sub îndrumarea Sa øi supunându-ne
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legii Sale, sæ putem creøte în neprihænire øi adevær; pentru ca,
atunci când scopurile Sale vor fi realizate, noi sæ putem primi o
moøtenire alæturi de cei care sunt sfinﬂiﬂi.”11
„Noi, toﬂi, avem prieteni, cunoøtinﬂe, familii øi colegi; øi înﬂelegem cæ legæturile prieteniei... øi ale fræﬂiei ne-au unit ferm cu o
sutæ de colegi afectuoøi; am acceptat singura credinﬂæ comunæ,
chiar aceea «care a fost datæ sfinﬂilor odatæ pentru totdeauna»
[Iuda 1:3]. Am fost privilegiaﬂi sæ auzim Evanghelia nepieritoare
care ne-a fost transmisæ prin spiritul profeﬂiei, prin deschiderea
cerurilor, prin darul Duhului Sfânt, prin slujirea îngerilor øi prin
puterea lui Dumnezeu... O iubire de neam circulæ prin tot trupul, chiar trupul lui Hristos, care, conform afirmaﬂiei lui Pavel,
este Biserica Sa; øi niciun mædular al trupului nu poate fi rænit
færæ ca celelalte sæ nu simtæ durerea, cæci, spune Pavel, dacæ un
mædular suferæ, toate mædularele suferæ cu el; øi dacæ un mædular este preﬂuit, toate mædularele se bucuræ împreunæ cu el [vezi
1 Corinteni 12:12–27].”12
Cele mai mari binecuvântæri temporale øi spirituale
vin întotdeauna ca rezultat al eforturilor unite.
În luna ianuarie a anului 1841, profetul Joseph Smith øi consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie le-au dat îndrumæri sfinﬂilor
care veneau la Nauvoo din diferite pærﬂi ale lumii: „Putem realiza mæreaﬂa lucrare din zilele din urmæ numai printr-o acﬂiune
comunæ øi prin eforturi unite... timp în care interesele noastre,
atât temporale, cât øi spirituale, vor fi intensificate foarte mult,
iar binecuvântærile cerului se vor reværsa neîntrerupt asupra
noastræ; noi nu avem nicio îndoialæ asupra acestui lucru.
Cele mai mari binecuvântæri temporale øi spirituale, care rezultæ întotdeauna datoritæ credinﬂei øi a eforturilor unite, nu vor
veni niciodatæ ca rezultat al eforturilor sau acﬂiunilor individuale.
Istoria tuturor perioadelor din trecut confirmæ din abundenﬂæ
acest lucru...
Noi dorim ca sfinﬂii sæ înﬂeleagæ cæ, atunci când vin aici, nu trebuie sæ se aøtepte la perfecﬂiune sau cæ vor avea parte numai de armonie, pace øi dragoste; dacæ ei acceptæ aceste idei, se vor înøela cu
siguranﬂæ, cæci aici sunt oameni nu numai din state diferite, ci øi din
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diferite ﬂæri, oameni care, deøi se simt foarte atraøi de cauza adeværului, au încæ prejudecæﬂile lor øi, astfel, este nevoie de ceva timp
pânæ când aceste lucruri vor putea fi biruite. Din nou, s-au strecurat mulﬂi printre noi care încearcæ sæ creeze discordii, certuri øi animozitæﬂi printre noi øi, fæcând astfel, aduc ræul asupra sfinﬂilor... De
aceea, fie ca cei care vin în acest loc sæ fie hotærâﬂi sæ ﬂinæ poruncile
lui Dumnezeu øi sæ nu fie descurajaﬂi de lucrurile pe care le-am
enumerat øi, apoi, ei vor prospera – inteligenﬂa cerului le va fi arætatæ, iar ei, în cele din urmæ, vor vedea cu ochii lor øi se vor bucura
pe deplin de acea slavæ care le este rezervatæ celor neprihæniﬂi.
Pentru a putea ridica templul Domnului, vor fi cerute mari
eforturi din partea sfinﬂilor, pentru ca ei sæ poatæ construi o casæ
care sæ fie acceptatæ de cætre Cel Atotputernic øi în care puterea
øi slava Sa sæ fie manifestate. De aceea, fie ca cei care-øi pot sacrifica de bunævoie timpul, talentele øi avuﬂiile pentru prosperitatea împæræﬂiei øi pentru dragostea pe care o au pentru cauza
adeværului... sæ ni se alæture în mæreaﬂa lucrare a zilelor din urmæ
øi sæ sufere alæturi de noi, pentru ca, în cele din urmæ, sæ avem
parte de slavæ øi de triumf ”13.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Gândiﬂi-væ la afirmaﬂia profetului Joseph Smith: „Sæ lucræm împreunæ într-un efort plin de forﬂæ øi durabil” (pagina 289). Ce
se întâmplæ dacæ un efort nu este suficient de îndelungat sau
suficient de puternic? Ce se întâmplæ când oamenii trag în direcﬂii diferite? Cum putem pune în practicæ în cæminele noastre afirmaﬂia profetului? Dar în chemærile noastre din Bisericæ?
• Citiﬂi al doilea paragraf de la pagina 290. De ce devin sarcinile
noastre mai uøoare atunci când lucræm împreunæ? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 287–290.) Ce principii v-au ajutat sæ fiﬂi mai unit cu alﬂii în muncæ?
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• Recapitulaﬂi al doilea paragraf întreg de la pagina 291. Care
sunt câteva dintre pericolele prezentate de egoism? Ce putem
face pentru a anihila sentimentele de egoism din noi? Cum væ
simﬂiﬂi când læsaﬂi „dragostea pentru Dumnezeu øi pentru oameni sæ predomine” în inima dumneavoastræ?
• Recapitulaﬂi primul paragraf de la pagina 293. În ce moduri aﬂi
beneficiat de „legæturile prieteniei” øi de „colegi afectuoøi” în
episcopia sau ramura dumneavoastræ? Ce au de câøtigat episcopiile øi ramurile atunci când „o iubire de neam circulæ prin
tot trupul”?
• Studiaﬂi paragraful care începe în josul paginii 293. De ce credeﬂi cæ nu este un lucru înﬂelept sæ ne aøteptæm la perfecﬂiune
din partea membrilor din episcopiile øi ramurile noastre?
Când aﬂi væzut un grup imperfect de oameni care îøi foloseau
diferitele lor talente øi aptitudini pentru o cauzæ comunæ?
Care au fost rezultatele acestor eforturi unite?
Scripturi suplimentare: Matei 18:19–20; Ioan 17:6–26; Mosia
18:21; 3 Nefi 11:29–30; D&L 38:24–27; Moise 7:18
Note
7. History of the Church, 4:212–213;
punctuaﬂia modernizatæ; împærﬂirea
paragrafului a fost modificatæ; dintr-un
raport al lui Joseph Smith øi al consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie, 4
octombrie 1840, Nauvoo, Illinois, publicat în Times and Seasons, octombrie 1840, p. 187.
8. History of the Church, 4:608–609;
punctuaﬂia øi gramatica au fost modernizate; din „The Temple”, un articol de fond publicat în Times and
Seasons, 2 mai 1842, p. 775–776;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
9. History of the Church, 6:70; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
sfinﬂilor, 1 noiembrie 1843, Nauvoo,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, 1 noiembrie 1843, p.
376–377; aceastæ scrisoare este datatæ
incorect 8 noiembrie 1843, în History
of the Church.

1. Frederick G. Williams, citat de
Truman O. Angell, în Truman Osborn
Angell, Autobiography 1884, p.
14–15, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Hyrum Smith, citat de Lucy Mack
Smith în „The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet”, 1844–1845
manuscris, book 14, p. 1–2, Arhivele
Bisericii.
3. History of the Church, 1:349; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 296–297, Arhivele
Bisericii.
4. Heber C. Kimball, „Extracts from
H. C. Kimball’s Journal”, Times and
Seasons, 15 aprilie 1845, p. 867–868.
5. Heber C. Kimball, Deseret News, 27
mai, 1863, p. 377; punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
6. Citat de Brigham Young, Deseret
News: Semi-Weekly, 20 aprilie 1867,
p. 2; punctuaﬂie modernizatæ.
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10. History of the Church, 4:227,
230–231; limbaj modernizat; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
celor Doisprezece, 15 decembrie
1840, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 ianuarie 1841,
p. 258; 260–261; aceastæ scrisoare
este datatæ incorect 19 octombrie
1840, în History of the Church.
11. History of the Church, 5:65–66; din
„The Government of God”, un articol
de fond publicat în Times and Seasons,
15 iulie 1842, p. 858; Joseph Smith era
redactorul publicaﬂiei periodice.

12. „To the Saints of God”, un articol de
fond publicat în Times and Seasons,
15 octombrie 1842, p. 951; limbajul,
punctuaﬂia øi redactarea modernizate;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
13. History of the Church, 4:272–273;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
øi a consilierilor sæi din Prima
Preøedinﬂie adresatæ sfinﬂilor, 15 ianuarie 1841, Nauvoo, Illinois, publicatæ în Times and Seasons, 15
ianuarie 1841, p. 276–277.

296

C A P I T O L U L

2 4

Sæ conducem în felul
Domnului
„Îi învæﬂ principii corecte øi ei se conduc singuri.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n timp ce sfinﬂii din Kirtland începuseræ sæ lucreze øi sæ facæ
sacrificii pentru construirea templului în mijlocul lor, sfinﬂii din
ﬂinutul Jackson, Missouri, înfruntau persecuﬂii foarte dure.
Deoarece un numær tot mai mare de membri ai Bisericii se mutau în Missouri, tensiunile cu cei care se stabiliseræ acolo înainte
de membrii Bisericii s-au accentuat. Cei din Missouri se temeau
cæ vor pierde puterea politicæ, erau suspicioøi în ceea ce privea
crezurile religioase neobiønuite ale Bisericii øi nu le plæcea tendinﬂa sfinﬂilor de a face comerﬂ între ei. Gloatele deveneau din ce
în ce mai violente în persecuﬂiile la care îi supuneau pe sfinﬂi øi,
în noiembrie 1833, i-au alungat din casele lor. Læsând în urmæ
cea mai mare parte a animalelor øi bunurilor lor, sfinﬂii au fugit
spre nord, în principal în ﬂinutul Clay, Missouri, unde au gæsit
adæpost pentru un timp.
Profetul Joseph Smith, care locuia în Kirtland, era foarte îngrijorat din cauza suferinﬂelor sfinﬂilor din Missouri øi dorea foarte
mult sæ-i ajute. În luna februarie a anului 1834, Domnul i-a revelat faptul cæ ar trebui sæ organizeze un grup de sfinﬂi care sæ
mærøæluiascæ spre ﬂinutul Jackson. Acest grup, numit Tabæra
Sionului, trebuia sæ ajute la recuperarea pæmânturilor øi proprietæﬂilor luate ilegal de la membrii Bisericii (vezi D&L
103:21–40). Grupul a fost organizat în mod oficial pe 6 mai 1834
øi, în cele din urmæ, a cuprins 200 de persoane. Mærøæluitorii,
care erau înarmaﬂi øi organizaﬂi ca un grup militar, au sosit
aproape de ﬂinutul Jackson în mijlocul lunii iunie, dupæ ce au
parcurs peste 1.450 de kilometri.
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Conducætorii din împæræﬂia Domnului „trebuie sæ fie înzestraﬂi cu înﬂelepciune,
cunoaøtere øi înﬂelegere, pentru a putea preda øi conduce poporul lui Dumnezeu.”
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Membrii grupului au parcurs în fiecare zi distanﬂe lungi, deseori mergând într-o cælduræ copleøitoare, supravieﬂuind doar cu
puﬂinæ mâncare øi apæ nepotabilæ. Faptul cæ au trebuit sæ petreacæ
foarte mult timp împreunæ de-a lungul multelor sæptæmâni de cælætorie, la care s-au adæugat øi oboseala øi înfometarea, a fæcut ca
unii dintre bærbaﬂi sæ se certe între ei øi sæ-l critice pe profet.
În ciuda tuturor problemelor apærute în timpul acestei cælætorii periculoase øi grele, Joseph Smith i-a învæﬂat pe membrii grupului principii importante ale conducerii, în timp ce-i conducea
în fiecare zi. Wilford Woodruff, membru al grupului Tabæra
Sionului care, mai târziu, a devenit al patrulea preøedinte al
Bisericii, a declarat: „Am dobândit o experienﬂæ pe care nu am fi
putut-o dobândi niciodatæ în vreun alt fel. Am avut privilegiul de
a vedea chipul profetului, am avut privilegiul de a cælætori 1.600
de kilometri alæturi de el, de a vedea lucrærile Spiritului lui
Dumnezeu fæcute prin El, revelaﬂiile lui Isus Hristos care i-au fost
date øi împlinirea acelor revelaﬂii.”1
Dupæ ce grupul a sosit în Missouri, au început negocierile cu
reprezentanﬂii statului, însæ aceste încercæri de rezolvare paønicæ
au eøuat. Când conflictul armat pærea inevitabil, profetul s-a rugat
pentru îndrumare øi, la data de 22 iunie 1834, a primit revelaﬂia
de a desfiinﬂa grupul øi de a declara cæ Sionul nu putea fi mântuit
la acea vreme (vezi D&L 105). Referitor la membrii grupului,
Domnul a spus: „Eu am auzit rugæciunile lor øi le voi accepta
ofrandele; øi Mi se pare necesar ca ei sæ fie aduøi aici pentru a li
se pune la încercare credinﬂa” (D&L 105:19).
Tabæra Sionului nu øi-a îndeplinit obiectivele politice, dar a avut
rezultate spirituale de duratæ. În februarie 1835, când profetul a
organizat Cvorumul celor Doisprezece Apostoli øi Cvorumul celor
Øaptezeci, nouæ dintre cei Doisprezece Apostoli øi toﬂi membrii
din Cei Øaptezeci fæcuseræ parte din Tabæra Sionului. Dupæ cum îøi
amintea Joseph Young, unul dintre primii membri din Cei
Øaptezeci, profetul a explicat unui grup dintre aceøti fraﬂi:
„Dumnezeu nu a vrut ca voi sæ luptaﬂi. El nu-Øi putea organiza împæræﬂia cu doisprezece bærbaﬂi care sæ deschidæ poarta Evangheliei
pentru popoarele pæmântului øi cu øaptezeci de bærbaﬂi care sæ se
afle sub îndrumarea celor doisprezece øi sæ îi urmeze, decât dacæ
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îi alegea dintr-un grup de bærbaﬂi care øi-au oferit viaﬂa øi care au
fæcut o jertfæ la fel de mare cum a fæcut Avraam.”2
Tabæra Sionului a fost mediul în care Brigham Young, Heber
C. Kimball, Wilford Woodruff øi alﬂii au fost instruiﬂi practic, lucru
care le-a permis sæ poatæ conduce sfinﬂii din Missouri cætre
Illinois în anul 1839 øi, mai târziu, în valea Salt Lake. Din experienﬂa træitæ alæturi de profet, aceøti fraﬂi au învæﬂat sæ conducæ în
felul Domnului.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Conducætorii predau principii corecte øi îi ajutæ pe
cei pe care-i conduc sæ se conducæ singuri.
John Taylor, al treilea preøedinte al Bisericii, a declarat: „Cu
câﬂiva ani în urmæ, în Nauvoo, un domn, membru al legislativului, l-a întrebat pe Joseph Smith, în prezenﬂa mea, cum era posibil ca el sæ conducæ atât de mulﬂi oameni øi sæ menﬂinæ o ordine
atât de perfectæ, spunându-i în acelaøi timp cæ era imposibil pentru ei sæ facæ acest lucru în oricare alt loc. Domnul Smith i-a spus
cæ era foarte uøor sæ facæ acest lucru. «Cum?», a întrebat domnul;
«pentru noi este foarte greu». Domnul Smith i-a ræspuns:
«Îi învæﬂ principii corecte øi ei se conduc singuri».”3
Brigham Young, al doilea preøedinte al Bisericii, a declarat:
„Întrebarea «Ce faci de-ﬂi poﬂi controla oamenii atât de uøor? Se
pare cæ ei nu fac nimic altceva decât ceea ce le spui; cum este posibil sæ-i conduci atât de uøor» i-a fost adresatæ lui Joseph Smith
de foarte multe ori de cætre domni care au venit sæ-l vadæ pe el
øi pe oamenii lui. El a spus: «Eu nu-i conduc deloc. Domnul a revelat anumite principii din cer conform cærora noi trebuie sæ
træim în aceste zile din urmæ. Se apropie ziua când Domnul îøi va
aduna oamenii luându-i dintre cei ticæloøi øi El îøi va împlini repede lucrarea în dreptate, iar principiile pe care El le-a revelat,
eu le-am predat oamenilor øi ei încearcæ sæ træiascæ în acord cu
ele, iar ei se autocontroleazæ»”4.
Ca ræspuns la o acuzaﬂie cæ ar cæuta sæ obﬂinæ putere, Joseph
Smith a spus: „Referitor la puterea pe care o am asupra minﬂilor
oamenilor, spun: Aceasta este consecinﬂa puterii adeværului doctrinelor pentru care eu am fost o unealtæ în mâinile lui Dumnezeu
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pentru a le face cunoscute lor, øi nu a vreunei forﬂæri din partea
mea... Eu întreb: Am forﬂat eu vreodatæ vreun om sæ facæ ceva? Nu
i-am acordat eu libertatea de a nu crede orice doctrinæ pe care am
predicat-o, dacæ aøa a considerat de cuviinﬂæ? De ce nu atacæ duømanii mei doctrina? Ei nu o pot face: pentru cæ este adeværatæ, iar
eu nu voi ﬂine cont de nimeni pentru a îndrepta doctrina”5.
„Un frate care lucreazæ în redacﬂia St. Louis Gazette... a dorit
sæ øtie prin ce principiu am obﬂinut atâta putere... I-am spus cæ
am obﬂinut putere prin principiile adeværului øi virtuﬂii, putere
care va dæinui atunci când eu voi fi mort øi nu voi mai fi aici.”6
Conducætorii primesc înﬂelepciunea de care au
nevoie de la Spirit øi recunosc binecuvântærile
pe care le primesc de la Domnul.
„Omul lui Dumnezeu trebuie sæ fie înzestrat cu înﬂelepciune,
cunoaøtere øi înﬂelegere, pentru a putea preda øi conduce poporul lui Dumnezeu.”7
Joseph Smith le-a scris membrilor Cvorumului celor
Doisprezece øi celorlalﬂi conducætori ai preoﬂiei care slujeau în
misiuni în Marea Britanie: „Pot sæ spun cæ, atât cât cunosc acﬂiunile voastre, sunt perfect mulﬂumit de faptul cæ au fost fæcute
cu înﬂelepciune; øi nu am nicio îndoialæ cæ Spiritul Domnului v-a
îndrumat; iar acest lucru îi dovedeøte minﬂii mele cæ aﬂi fost umili
øi cæ dorinﬂele voastre au fost îndreptate cætre salvarea aproapelui vostru øi nu cætre propriile interese egoiste de creøtere. Atâta
timp cât sfinﬂii manifestæ o asemenea înclinaﬂie, sfaturile lor vor fi
ascultate øi eforturile lor vor fi încununate de succes.
Sunt multe lucruri foarte importante despre care cereﬂi sfaturi, dar eu cred cæ veﬂi putea foarte bine sæ decideﬂi singuri, cæci
voi sunteﬂi mult mai familiarizaﬂi decât mine cu acele situaﬂii speciale; øi eu am mare încredere în înﬂelepciunea voastræ comunæ...
Iubiﬂi fraﬂi, trebuie sæ cunoaøteﬂi într-o oarecare mæsuræ sentimentele pe care le am atunci când mæ gândesc la mæreaﬂa lucrare
care are loc acum øi la legætura pe care o am cu aceasta, în timp
ce lucrarea se extinde în ﬂæri îndepærtate øi mii de oameni o acceptæ. Înﬂeleg într-o oarecare mæsuræ responsabilitatea pe care o
am øi nevoia de ajutor de sus pe care o am, øi de înﬂelepciune din
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înalturi, pentru a-i putea învæﬂa pe aceøti oameni, care au devenit acum foarte numeroøi, principiile neprihænirii øi pentru a-i
conduce conform voinﬂei Cerului; pentru ca ei sæ fie desævârøiﬂi
øi pregætiﬂi sæ-L întâlneascæ pe Domnul Isus Hristos atunci când
El va veni în mare slavæ. Mæ pot bizui pe rugæciunile voastre pentru mine cætre Tatæl nostru Ceresc øi pe toate rugæciunile tuturor
fraﬂilor øi surorilor mele din Anglia (pe care nu i-am væzut, dar îi
iubesc), pentru a putea scæpa de orice stratagemæ a lui Satana,
birui fiecare obstacol øi face ca acest popor sæ se bucure de acele
binecuvântæri care sunt rezervate celor neprihæniﬂi? Væ cer
aceasta în numele Domnului Isus Hristos”8.
În anul 1833, profetul øi alﬂi conducætori ai Bisericii le-au
scris membrilor din Thompson, Ohio, anunﬂându-i cæ fratele
Salmon Gee fusese desemnat sæ prezideze asupra lor: „Iubitul
nostru frate Salmon... a fost rânduit de noi... sæ væ conducæ øi sæ
væ înveﬂe lucrurile evlavioase, frate în care noi avem mare încredere, aøa cum speræm sæ aveﬂi øi voi. Prin urmare, væ spunem,
nu doar noi, ci øi Domnul, primiﬂi-l ca atare, øtiind cæ Domnul
l-a desemnat în acest oficiu pentru binele vostru, susﬂinându-l
prin rugæciunile voastre, rugându-væ continuu pentru el ca sæ
poatæ fi înzestrat cu înﬂelepciune øi înﬂelegere în învæﬂætura
Domnului, ca prin el voi sæ fiﬂi feriﬂi de spiritele rele, de toate
certurile øi neînﬂelegerile øi sæ creøteﬂi în har øi în învæﬂætura
Domnului øi Salvatorului nostru, Isus Hristos...
În încheiere, dragi fraﬂi, rugaﬂi-væ pentru noi, ca noi sæ putem
face lucrarea pentru care am fost chemaﬂi, pentru ca voi sæ væ bucuraﬂi de tainele lui Dumnezeu, chiar de toate”9.
Profetul a oferit sfatul urmætor unui grup de conducætori ai
preoﬂiei pentru a-i îndruma în discuﬂiile lor: „Fiecare trebuie sæ
vorbeascæ atunci când îi vine rândul øi acolo unde trebuie, la momentul potrivit, pentru a putea exista o ordine perfectæ în toate
lucrurile; øi... fiecare om... trebuie sæ fie sigur cæ poate læmuri subiectul øi cæ nu va aduce mai multæ confuzie... lucru care poate
fi fæcut de cætre oameni prin studiul amænunﬂit al minﬂii øi voinﬂei Domnului, al Cærui Spirit aratæ øi demonstreazæ întotdeauna
adeværul pentru a fi înﬂeles de toﬂi aceia care au Spiritul”10.
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„Când cei Doisprezece sau oricare alﬂi martori stau în faﬂa congregaﬂiilor pæmântului øi predicæ prin puterea øi mærturia
Spiritului lui Dumnezeu, iar oamenii sunt uimiﬂi øi confuzi din
cauza doctrinei respective øi spun: «Acel om a rostit un discurs
puternic, a rostit o predicæ deosebitæ», atunci, acel om sau acei
oameni sæ se asigure cæ nu-øi atribuie gloria, ci sæ se asigure cæ
sunt umili øi atribuie slava øi gloria lui Dumnezeu øi Mielului; cæci
prin puterea Sfintei Preoﬂii øi a Duhului Sfânt au puterea de a
vorbi astfel. Ce eøti tu, omule, în afaræ de ﬂærânæ? Øi de la cine îﬂi
primeøti puterea øi binecuvântærile, dacæ nu de la Dumnezeu?”.11
Conducætorii din împæræﬂia Domnului
îi iubesc pe cei cærora le slujesc.
„Pe mæsuræ ce îmbætrânesc, inima mea devine mai tandræ faﬂæ
de voi. Doresc întotdeauna sæ renunﬂ la tot ceea ce este greøit,
deoarece vreau ca aceøti oameni sæ aibæ un conducætor virtuos.
V-am eliberat mintea învæﬂându-væ lucrurile lui Hristos Isus... În
inimæ nu am decât sentimente bune.”12
„Preoﬂii sectanﬂi vorbesc despre mine øi întreabæ: «De ce câøtigæ acest palavragiu atât de mulﬂi ucenici øi îi øi pæstreazæ?».
Ræspund: Deoarece deﬂin principiul dragostei. Tot ceea ce pot sæ
ofer lumii este o inimæ bunæ øi o mânæ bunæ”13.
Cu câteva zile înainte de a merge în închisoarea Carthage,
profetul øi-a exprimat dragostea pentru sfinﬂi: „Dumnezeu v-a
pus la încercare. Sunteﬂi oameni buni; prin urmare, væ iubesc din
toatæ inima. Nu este mai mare dragoste decât sæ-øi dea cineva
viaﬂa pentru prietenii sæi [vezi Ioan 15:13]. Aﬂi fost alæturi de
mine în timpul încercærilor, iar eu sunt dornic sæ-mi sacrific viaﬂa
pentru a væ apæra”14.
Conducætorii din împæræﬂia Domnului propovæduiesc
prin slujirea øi exemplul lor.
În timp ce membrii Taberei Sionului au mærøæluit din
Kirtland, Ohio, cætre Missouri, ei au învæﬂat multe principii de
conducere din întoværæøirea lor cu Joseph Smith. George A.
Smith, membru al Taberei Sionului, a declarat: „Profetul Joseph
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„Profetul a fost primul care a tras de frânghie în picioarele goale”, a declarat un membru al Taberei Sionului. „Acest lucru l-a caracterizat în toate momentele dificile.”

a avut parte din plin de greutæﬂi pe toatæ durata cælætoriei. În
plus faﬂæ de grija de a procura cele necesare pentru grup øi de a
prezida asupra lui, a mers pe jos aproape tot timpul øi a avut porﬂia lui de picioare pline de bætæturi, însângerate, care dor, lucru
care era consecinﬂa fireascæ a mersului pe jos între 40 øi 65 de kilometri zilnic, pe timpul verii. Dar, pe toatæ durata cælætoriei, el
nu a cârtit øi nu s-a plâns niciodatæ, în timp ce majoritatea bærbaﬂilor din grup i s-au plâns din cauza durerilor degetelor de la
picioare, bætæturilor, marøurilor lungi, proviziilor insuficiente,
calitæﬂii proaste a pâinii, a pâinii de porumb proaste, a untului
râncezit [stricat], mierii zaharisite, slæninii øi brânzei mucegæite
etc. Nici mæcar un câine nu putea sæ latre la unii dintre bærbaﬂi
færæ ca aceøtia sæ i se plângæ lui Joseph. Dacæ trebuiau sæ campeze având apæ nepotabilæ, acest lucru aproape cæ ducea la revoltæ. Totuøi fæceam parte din Tabæra Sionului, iar mulﬂi dintre
noi nu se rugau, erau nepæsætori, neatenﬂi, neînﬂelepﬂi sau ræi,
lucru pe care nu-l øtiusem. Joseph a trebuit sæ aibæ ræbdare cu
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noi øi sæ ne înveﬂe ca pe niøte copii. Totuøi, în grup au fost mulﬂi
care nu au cârtit niciodatæ øi care au fost întotdeauna pregætiﬂi øi
dornici sæ facæ ceea ce a dorit conducætorul nostru”15.
Mai jos sunt fragmente din jurnalul profetului din luna mai
a anului 1834: „În fiecare noapte, înainte de a merge la culcare,
la sunetul trâmbiﬂei, am îngenuncheat în faﬂa Domnului, în mai
multe corturi, øi ne-am exprimat recunoøtinﬂa prin rugæciune
øi implorare; øi la sunetul trâmbiﬂei de dimineaﬂæ, în jurul orei
patru, fiecare bærbat îngenunchea din nou înaintea Domnului,
implorând ca El sæ binecuvânteze ziua respectivæ”16.
27 mai 1834: „Deøi duømanii noøtri ne-au ameninﬂat continuu, noi nu ne-am temut øi nici nu am ezitat sæ ne continuæm cælætoria, cæci Dumnezeu era cu noi øi îngerii Sæi au mers în faﬂa
noastræ, iar credinﬂa micului nostru grup a fost neclintitæ. Noi
øtim cæ îngerii au fost tovaræøii noøtri, pentru cæ i-am væzut”17.
29 mai 1834: „Am descoperit cæ unei pærﬂi din grupul meu i
s-a dat pâine acræ, în timp ce mie mi s-a dat pâine bunæ, dulce de
cætre acelaøi bucætar. L-am certat pe fratele Zebedee Coltrin pentru acest favor, cæci am vrut ca fraﬂii mei s-o ducæ la fel de bine
cum o duceam eu”18.
John M. Chidester, membru al Taberei Sionului, a declarat:
„Tabæra Sionului, trecând prin statul Indiana, a trebuit sæ traverseze niøte mlaøtini foarte periculoase; prin urmare, a trebuit sæ
legæm cæruﬂele cu frânghii pentru a le putea trece prin mlaøtini,
iar profetul a fost primul care trægea de frânghie în picioarele
goale. Acest lucru l-a caracterizat în toate momentele dificile.
Ne-am continuat cælætoria pânæ când am ajuns la râul
[Wakenda], cælætorind patruzeci de kilometri færæ sæ ne odihnim
sau sæ mâncæm. Am fost constrânøi sæ traversæm acest râu cu feribotul; pe malul celælalt, am gæsit locul ideal de campare, lucru
care a fost o sursæ de mulﬂumire pentru bærbaﬂii obosiﬂi øi înfometaﬂi. Ajungând în acest loc, profetul a spus grupului cæ a simﬂit îndemnul de a continua cælætoria; luând iniﬂiativa, i-a rugat pe
fraﬂi sæ-l urmeze.
Acest lucru a cauzat o scindare a grupului. Lyman Wight øi alﬂii au refuzat, la început, sæ-l urmeze pe profet, dar în cele din
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urmæ au fæcut-o. Evenimentele ulterioare au demonstrat cæ profetul a fost inspirat sæ mai meargæ încæ aproximativ unsprezece
kilometri. Ni s-a spus dupæ aceea cæ, la aproximativ 13 kilometri
în aval de locul unde noi am traversat râul, a fost organizat un
grup de oameni care urma sæ ne atace în acea noapte”19.
În timpul marøului Taberei Sionului, unii dintre participanﬂi
au cârtit øi s-au plâns. Profetul i-a mustrat pe cei implicaﬂi øi
i-a avertizat cæ dezastrul avea sæ loveascæ dacæ nu se pocæiau.
Unii au ﬂinut cont de sfatul lui, iar alﬂii nu. La scurt timp,
a izbucnit epidemia de holeræ, iar unii dintre membrii grupului au murit. Orson Hyde, care mai târziu a slujit în Cvorumul
celor Doisprezece, a declarat: „A încetat profetul sæ se preocupe
de bunæstarea grupului? A avut el sentimente de înstræinare de
prietenii lui în ceasul lor de mustrare øi suferinﬂæ? A devenit el
duømanul lor pentru cæ le-a spus lucruri aspre? Nu! Inima lui se
topea de compætimire, pieptul sæu radia de dragoste, compasiune øi bunætate; øi, cu ardoarea øi fidelitatea care corespundeau unui prieten devotat în timpuri de încercare, el, personal,
le-a slujit celor bolnavi øi muribunzi; øi a ajutat la înmormântarea morﬂilor. Fiecare faptæ a lui din timpul acelei grele încercæri
i-a asigurat, încæ o datæ, pe membrii grupului cæ, în ciuda greøelilor lor, el încæ îi iubea”20.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 300. Ce puncte forte vedeﬂi
în modul în care profetul Joseph Smith aborda conducerea?
Cum credeﬂi cæ reacﬂioneazæ majoritatea oamenilor la o asemenea conducere?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului despre necesitatea ca liderii sæ primeascæ înﬂelepciune de la Spirit (paginile 301–303).
Ce îi poate ajuta pe conducætori sæ primeascæ înﬂelepciunea
de care au nevoie?
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• Recapitulaﬂi al treilea paragraf de la pagina 301. De ce sunt
umilinﬂa øi altruismul træsæturi esenﬂiale ale conducætorilor?
Ce alte træsæturi credeﬂi cæ ar trebui sæ aibæ conducætorii?
• Joseph Smith a vorbit deschis despre dragostea øi sentimentele lui tandre pentru sfinﬂi (pagina 303). Cum øtiﬂi cæ un conducætor væ iubeøte cu adeværat? Când aﬂi fost binecuvântat prin
intermediul dragostei unui conducætor?
• Studiaﬂi consemnærile despre Tabæra Sionului de la paginile
297–300 øi 303–306. Ce calitæﬂi de conducætor a dovedit
profetul?
• Gândiﬂi-væ la responsabilitæﬂile legate de conducere din familia dumneavoastræ, din Bisericæ, asociate profesiei dumneavoastræ, de la øcoalæ, din comunitate sau de altundeva.
Gândiﬂi-væ la ceea ce puteﬂi face pentru a urma exemplul lui
Joseph Smith.
Scripturi suplimentare: Exodul 18:13–26; Proverbele 29:2;
Matei 20:25–28; Alma 1:26; D&L 107:99–100
Note
1. Wilford Woodruff, Deseret News: SemiWeekly, 21 decembrie 1869, p. 1; scrierea øi redactarea au fost modernizate.
2. Citat de Joseph Young, tatæl, în History
of the Church, 2:182, notæ de subsol;
din Joseph Young, tatæl, History of the
Organization of the Seventies (1878),
p. 14.
3. John Taylor, „The Organization of the
Church”, Millennial Star, 15 noiembrie 1851, p. 339.
4. Brigham Young, Deseret News: SemiWeekly, 7 iunie 1870, p. 3.
5. History of the Church, 6:273; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 24 martie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
6. History of the Church, 6:343; din jurnalul lui Joseph Smith, 25 aprilie 1844,
Nauvoo, Illinois.
7. History of the Church, 5:426; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 11 iunie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.

8. History of the Church, 4:228–230;
scrierea øi gramatica au fost modernizate; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith adresatæ celor Doisprezece,
15 decembrie 1840, Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons,
1 ianuarie 1841, p. 259–260; aceastæ
scrisoare este datatæ incorect
19 octombrie 1840, în History of
the Church.
9. Scrisoare a lui Joseph Smith øi a altora adresatæ membrilor Bisericii din
Thompson, Ohio, 6 februarie 1833,
Kirtland, Ohio; Letter Book 1,
1829–1835, p. 25–26, Joseph Smith,
Collection, Arhivele Bisericii, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
10. History of the Church, 2:370; din jurnalul lui Joseph Smith, 15 ianuarie
1836, Kirtland, Ohio.
11. History of the Church, 3:384; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 2 iulie 1839, în Montrose, Iowa;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.
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12. History of the Church, 6:412; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 26 mai 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
13. History of the Church, 5:498; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 9 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
14. History of the Church, 6:500; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 18 iunie 1844, în Nauvoo, Illinois.
Cei care au compilat History of the
Church au combinat informaﬂiile verbale, oferite de câﬂiva martori oculari,
într-o singuræ relatare a discursului.
15. George A. Smith, „History of George
Albert Smith by Himself ”, p. 30,
George Albert Smith, Papers,
1834–1875, Arhivele Bisericii.

16. History of the Church, 2:64–65; din
Heber C. Kimball, „Elder Kimball’s
Journal”, Times and Seasons,
15 ianuarie 1845, p. 771.
17. History of the Church, 2:73; din Heber
C. Kimball, „Elder Kimball’s Journal”,
Times and Seasons, 15 ianuarie 1845,
p. 772.
18. History of the Church, 2:75; din
George A. Smith, „History of George
Albert Smith by Himself ”, p. 17,
George Albert Smith, Papers,
1834–1875, Arhivele Bisericii.
19. John M. Chidester, în „Recollections of
the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 1 martie 1892, p. 151;
punctuaﬂie modernizatæ.
20. Orson Hyde, Deseret News, 30 iulie
1853, p. 66.
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Adeværuri din pildele
Salvatorului din Matei 13
„Roﬂile carelor Împæræﬂiei se rotesc încæ, mânate
de braﬂul puternic al lui Iehova; øi, în ciuda întregii
opoziﬂii, vor continua sæ se roteascæ pânæ când
cuvintele Sale vor fi împlinite.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n timp ce construcﬂia Templului Kirtland se apropia de sfârøit,
Joseph Smith øi sfinﬂii au început sæ se pregæteascæ pentru marile
binecuvântæri pe care aveau sæ le primeascæ acolo. Pentru a-i
ajuta pe fraﬂi sæ se pregæteascæ pentru dedicarea templului, în
luna noiembrie 1835, Øcoala Vârstnicilor a început un curs de instruire. Aceastæ øcoalæ fusese înfiinﬂatæ în anul 1834, o continuare a Øcolii Profeﬂilor organizatæ anterior.

Printre alte subiecte, Joseph Smith øi ceilalﬂi fraﬂi au studiat
ebraica, limba în care a fost scris iniﬂial, în cea mai mare parte,
Vechiul Testament. Jurnalul profetului, din aceastæ perioadæ,
aratæ cæ el studia ebraica aproape în fiecare zi, deseori timp de
mai multe ore pe zi. Printre consemnærile sale în jurnal se aflæ øi
unele de felul: „Am petrecut întreaga zi citind în ebraicæ” sau
„Am mers la øcoalæ øi am citit în ebraicæ”1. În ziua de 19 ianuarie,
el a consemnat: „Am petrecut ziua la øcoalæ. Domnul ne-a binecuvântat în timpul studiului nostru. În aceastæ zi, am început sæ
citim cu mult succes din Bibliile noastre în ebraicæ. Este ca øi
cum Domnul ne deschide minﬂile într-un fel minunat pentru a
înﬂelege cuvântul Sæu în limba în care a fost scris iniﬂial”2. O lunæ
mai târziu, el a scris „Am mers la øcoalæ øi am citit øi am tradus
împreunæ cu clasa mea, ca de obicei. Sufletul meu se desfatæ cu
citirea cuvântului Domnului în original”3.
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Profetul Joseph Smith predând unui grup de fraﬂi, inclusiv lui Brigham Young
(stânga). Brigham Young a spus cæ profetul putea sæ „vorbeascæ despre scripturi øi
sæ le facæ atât de clare øi de simple încât toatæ lumea le putea înﬂelege”.
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Experienﬂa træitæ de Joseph Smith la Øcoala Vârstnicilor este o
dovadæ a dragostei lui pentru scripturi. El a studiat scripturile cu
sârguinﬂæ, gæsind în ele, în întreaga sa viaﬂæ, alinare, cunoaøtere
øi inspiraﬂie. Este semnificativ faptul cæ tocmai un pasaj din
Biblie l-a determinat sæ caute înﬂelepciunea la Dumnezeu øi sæ
primeascæ Prima Viziune când avea numai 14 ani (vezi Iacov 1:5).
Scrierile øi cuvântærile profetului sunt pline de citate din
scripturi øi de interpretæri ale lor, pentru cæ el a studiat scripturile atât de mult încât ele au devenit o parte integrantæ a gândirii sale. În învæﬂæturile sale, el a citat din scripturi, a fæcut
referire la ele, le-a parafrazat øi le-a folosit ca bazæ pentru cuvântærile sale. „Eu cunosc scripturile øi le înﬂeleg”, a declarat el
în luna aprilie 1844.4
Mæsura extraordinaræ în care cunoøtea scripturile i-a permis sæ
le predea øi sæ le interpreteze cu o mare forﬂæ øi claritate øi mulﬂi
dintre cei care l-au auzit vorbind îøi aminteau aceastæ capacitate.
Preøedintele Brigham Young îøi amintea cæ profetul putea sæ
„vorbeascæ despre scripturi øi sæ le facæ atât de clare øi de simple
încât toatæ lumea le putea înﬂelege”5.
Wandle Mace îøi amintea: „L-am ascultat pe profetul Joseph
Smith în public øi în particular, în zile însorite øi în zile ploioase,
aøa cum au fæcut-o mulﬂi alﬂii pe care i-a învæﬂat de la pupitru. Øi
în casa mea, øi în casa lui, l-am cunoscut bine... øi øtiu cæ niciun
om nu ar fi putut sæ explice scripturile, sæ le facæ atât de uøor de
înﬂeles încât nimeni sæ nu le poatæ interpreta greøit înﬂelesul,
dacæ nu ar fi fost învæﬂat de Dumnezeu.
Îmi era, uneori, ruøine de mine pentru cæ, deøi studiasem
scripturile atât de mult, chiar de copil, nu væzusem ceea ce era
atât de clar când le explica el. La figurat vorbind, el întorcea cheia
øi uøa cunoaøterii se deschidea larg, dezvæluind principii preﬂioase, atât noi, cât øi vechi”6.
Mæsura în care profetul cunoøtea scripturile este evidentæ în
urmætoarea scrisoare, în care el a dat o interpretare profeticæ a
pildelor Salvatorului din Matei 13. El ne-a învæﬂat cæ aceste pilde
descriu stabilirea Bisericii în timpul Salvatorului, creøterea ei minunatæ øi destinul ei în zilele din urmæ.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Salvatorul a propovæduit în pilde pentru ca cei care credeau
în învæﬂæturile Sale sæ poatæ dobândi o luminæ mai mare,
în timp ce aceia care Îi respingeau învæﬂæturile
sæ piardæ lumina pe care o aveau.
„«Ucenicii s-au apropiat de El, øi I-au zis: ‘De ce le vorbeøti în
pilde?’» [Aø remarca aici cæ le folosit în aceastæ întrebare... se referæ
la mulﬂimea de oameni.] Isus le-a ræspuns, spunându-le [adicæ
ucenicilor]: «Pentru cæ vouæ v-a fost dat sæ cunoaøteﬂi tainele
Împæræﬂiei cerurilor, iar lor [adicæ necredincioøilor] nu le-a fost
dat. Cæci celui care are, i se va da, øi va avea de prisos; iar de la cel
ce n-are, se va lua chiar øi ce are» [Matei 13:10-12].
Înﬂelegem din aceste cuvinte cæ aceia, care aøteptaseræ, anterior, ca Mesia sæ vinæ în conformitate cu mærturia profeﬂilor øi
care aøteptau, la acea vreme, un Mesia, dar nu aveau suficientæ
luminæ, din cauza necredinﬂei lor, încât sæ înﬂeleagæ cæ El era
Salvatorul lor øi cæ El era adeværatul Mesia, trebuie sæ fi fost, în
consecinﬂæ, dezamægiﬂi øi cæ øi-au pierdut toatæ cunoaøterea sau
le-a fost luatæ toatæ lumina, înﬂelegerea øi credinﬂa pe care le
aveau în legæturæ cu acest subiect. Ca urmare, celui, care nu va
primi lumina mai mare, trebuie sæ i se ia toatæ lumina pe care o
are; øi, dacæ lumina care este în voi devine întuneric, iatæ, cât este
de mare acel întuneric. «De aceea», spune Salvatorul, «le vorbesc
în pilde, pentru cæ ei, mæcar cæ væd, nu væd, øi mæcar cæ aud, nu
aud, nici nu înﬂeleg; Øi cu privire la ei se împlineøte proorocia lui
Isaia, care zice: ‘Veﬂi auzi cu urechile voastre, øi nu veﬂi înﬂelege;
veﬂi privi cu ochii voøtri, øi nu veﬂi vedea’» [Matei 13:13–14].
Acum, noi descoperim cæ motivul dat de acest profet [Isaia], de
ce nu voiau ei sæ-L primeascæ pe Mesia, a fost faptul cæ ei nu înﬂelegeau sau nu voiau sæ înﬂeleagæ; øi, deøi priveau, ei nu vedeau;
«cæci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi,
øi-au închis ochii, ca nu cumva sæ vadæ cu ochii, sæ audæ cu urechile, sæ înﬂeleagæ cu inima, sæ se întoarcæ la Dumnezeu, øi sæ-i vindec» [Matei 13:15]. Dar ce le-a spus El ucenicilor Lui? «Ferice de
ochii voøtri cæ væd; øi de urechile voastre cæ aud! Adeværat væ spun
cæ mulﬂi prooroci øi oameni neprihæniﬂi au dorit sæ vadæ lucrurile
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pe care le vedeﬂi voi, øi nu le-au væzut; øi sæ audæ lucrurile pe care
le auziﬂi voi, øi nu le-au auzit» [Matei 13:16–17].
Øi, din nou, facem o remarcæ aici – deoarece constatæm cæ
principiul potrivit cæruia ucenicii erau consideraﬂi binecuvântaﬂi
era acela cæ lor le era permis sæ vadæ cu ochii lor øi sæ audæ cu
urechile lor – øi condamnarea, care a venit asupra oamenilor
care nu au primit cuvintele Sale, a fost pentru cæ ei nu au vrut
sæ vadæ cu ochii lor øi sæ audæ cu urechile lor; nu pentru cæ ei
nu au putut øi nu au avut privilegiul sæ vadæ cu ochii lor øi sæ
audæ cu urechile lor, ci pentru cæ inimile lor erau pline de nedreptate øi lucruri abominabile; «cum au fæcut pærinﬂii voøtri,
aøa faceﬂi øi voi» [Faptele apostolilor 7:51]. Profetul, prevæzând
cæ ei îøi vor împietri inimile, a declarat clar aceasta; øi iatæ condamnarea lumii; lumina a venit în lume øi oamenii aleg întunericul øi nu lumina, pentru cæ faptele lor sunt rele. Acest lucru
este atât de clar propovæduit de Salvator, încât un om rætæcitor
sæ nu-l înﬂeleagæ greøit...
Când adeværul este înfæﬂiøat de slujitorii lui Dumnezeu, oamenii obiønuiesc sæ spunæ: totul este un mister; ei au vorbit în pilde
øi, de aceea, nu sunt înﬂeleøi. Adeværul este cæ au ochi sæ vadæ,
dar nu væd, dar niciunul nu este atât de orb ca cel care refuzæ sæ
vadæ; øi, deøi Salvatorul a spus aceasta unor astfel de oameni, discipolilor Sæi le-a explicat clar; øi noi avem motive sæ fim cu adeværat umili înaintea Dumnezeului pærinﬂilor noøtri, pentru cæ el
a læsat aceste lucruri consemnate pentru noi, atât de clar, încât,
indiferent de acﬂiunile øi influenﬂa combinatæ a preoﬂilor lui Baal,
acestea nu au nicio putere sæ ne orbeascæ ochii øi sæ ne întunece
înﬂelegerea, dacæ noi ne vom deschide ochii øi dacæ vom citi, færæ
pærtinire, timp de o clipæ”7.
Pilda semænætorului aratæ efectele predicærii Evangheliei;
ea aratæ, de asemenea, cæ Salvatorul a stabilit
împæræﬂia Sa la jumætatea timpului.
„În timpul în care Salvatorul a spus aceste frumoase zicale øi
pilde cuprinse în [Matei 13], El se afla într-o corabie din cauza
mulﬂimii care dorea sæ-I asculte cuvintele; øi El a început sæ-i înveﬂe, spunând:
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«Iatæ, semænætorul a ieøit sæ samene. Pe când semæna el, o
parte din sæmânﬂæ a cæzut lângæ drum, øi au venit pæsærile øi au
mâncat-o. O altæ parte a cæzut pe locuri stâncoase, unde n-avea
pæmânt mult; a ræsærit îndatæ, pentru cæ n-a gæsit un pæmânt
adânc. Dar, când a ræsærit soarele, s-a pælit; øi, pentru cæ n-avea
rædæcini, s-a uscat. O altæ parte a cæzut între spini: spinii au crescut øi au înecat-o. O altæ parte a cæzut în pæmânt bun, øi a dat
roadæ: un græunte a dat o sutæ, altul øaizeci øi altul treizeci. Cine
are urechi de auzit, sæ audæ» [Matei 13:3–9]…
Dar ascultaﬂi explicaﬂia pildei semænætorului: «Când un om
aude Cuvântul privitor la Împæræﬂie, øi nu-l înﬂelege, vine Cel ræu
øi ræpeøte ce a fost semænat în inima lui. Remarcaﬂi expresia – ce
a fost semænat în inima lui. Acesta este sæmânﬂa cæzutæ lângæ
drum» [Matei 13:19]. Oamenii care nu au niciun principiu al neprihænirii în ei înøiøi øi ale cæror inimi sunt pline de nedreptæﬂi øi
nu doresc principiile adeværului, nu înﬂeleg cuvântul adeværului
când îl aud. Cel ræu ræpeøte cuvântul adeværului din inimile lor,
pentru cæ ei nu doresc neprihænirea.
«Sæmânﬂa cæzutæ în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul,
øi-l primeøte îndatæ cu bucurie; dar n-are rædæcinæ în el, ci ﬂine
pânæ la o vreme; øi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina
Cuvântului, se leapædæ îndatæ de el. Sæmânﬂa cæzutæ între spini,
este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorærile veacului acestuia øi înøelæciunea bogæﬂiilor îneacæ acest Cuvânt øi ajunge neroditor. Iar
sæmânﬂa cæzutæ în pæmânt bun, este cel ce aude Cuvântul øi-l înﬂelege; el aduce roadæ: un græunte dæ o sutæ, altul øaizeci, altul
treizeci» [Matei 13:20–23].
Astfel, Salvatorul Însuøi a explicat ucenicilor Sæi pilda spusæ de
El øi nu a læsat ca misterul sau întunericul sæ acopere minﬂile acelora care cred cu fermitate în cuvintele Sale.
Tragem concluzia, atunci, cæ motivul pentru care mulﬂimea
sau noroadele, cum sunt numite de Salvator, nu au primit o
explicaﬂie a pildelor Sale, a fost acela al necredinﬂei. Vouæ,
spune El (vorbind ucenicilor Sæi), væ este dat sæ cunoaøteﬂi tainele Împæræﬂiei lui Dumnezeu [vezi Matei13:11]. De ce?
Datoritæ credinﬂei øi încrederii pe care ei le-au avut în El.
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„Iatæ, semænætorul a ieøit sæ samene. Pe când semæna el, o parte din sæmânﬂæ a cæzut
lângæ drum... O altæ parte a cæzut pe pæmânt bun, øi a crescut, øi a fæcut rod.”

Aceastæ pildæ a fost spusæ pentru a se dovedi efectele pe care
le are predicarea cuvântului; øi noi credem cæ este o aluzie directæ la începuturile sau stabilirea Împæræﬂiei în aceastæ eræ; ca
urmare, noi trebuie sæ continuæm sæ urmærim cuvintele Sale
cu privire la aceastæ Împæræﬂie din acel moment înainte, pânæ
la sfârøitul lumii”8.
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Pilda grâului øi a neghinei ne învaﬂæ cæ cei neprihæniﬂi
øi cei ræi vor creøte împreunæ pânæ la sfârøitul lumii,
când cei neprihæniﬂi vor fi adunaﬂi øi cei ræi vor fi arøi.
„«Isus le-a pus înainte o altæ pildæ [pildæ care face aluzie la stabilirea Împæræﬂiei tot în acea eræ a lumii] øi le-a zis: ‘Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ cu un om care a semænat o sæmânﬂæ bunæ în
ﬂarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vræjmaøul lui, a
semænat neghinæ între grâu, øi a plecat. Când au ræsærit firele de
grâu øi au fæcut rod, a ieøit la ivealæ øi neghina. Robii stæpânului
casei au venit øi i-au zis: Doamne, n-ai semænat sæmânﬂæ bunæ în
ﬂarina ta? De unde are dar neghinæ? El le-a ræspuns: Un vræjmaø a
fæcut lucrul acesta. Øi robii i-au zis: Vrei dar sæ mergem s-o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, sæ smulgeﬂi
øi grâul împreunæ cu ea. Læsaﬂi-le sæ creascæ amândouæ împreunæ
pânæ la seceriø; øi, la vremea seceriøului, voi spune secerætorilor:
Smulgeﬂi întâi neghina, øi legaﬂi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul
strângeﬂi-l în grânarul meu’» [Matei 13:24–30].
Noi aflæm din aceastæ pildæ nu numai despre stabilirea
Împæræﬂiei în zilele Salvatorului, care este reprezentatæ de sæmânﬂa bunæ, care produce roadæ bunæ, ci øi despre færædelegea
din Bisericæ, ce este reprezentatæ de neghina care a fost semænatæ de vræjmaø, pe care ucenicii Sæi ar fi smuls-o bucuroøi sau
de care ar fi curæﬂat Biserica, dacæ Salvatorul le-ar fi permis. Dar
El, care øtie toate lucrurile, spune: Nu. Este ca øi cum ar fi spus:
Nu este bine sæ faceﬂi acest lucru, Biserica este la începuturile ei
øi, dacæ væ græbiﬂi sæ faceﬂi acest pas, veﬂi distruge grâul sau
Biserica odatæ cu neghina; de aceea, este mai bine s-o læsaﬂi sæ
creascæ pânæ la seceriø sau pânæ la sfârøitul veacului, ceea ce înseamnæ distrugerea celor ræi, care nu a venit încæ…
«Ucenicii Lui s-au apropiat de El, øi I-au zis: ‘Tâlcuieøte-ne pilda
cu neghina din ﬂarinæ’. El le-a ræspuns: ‘Cel ce seamænæ sæmânﬂa
bunæ, este Fiul omului. ﬁarina este lumea; sæmânﬂa bunæ, sunt fiii
Împæræﬂiei; neghina, sunt fiii Celui ræu’» [Matei 13:36–38].
Acum, cititorii noøtri sæ reﬂinæ expresiile: ‘ﬁarina este lumea;
... neghina, sunt fiii Celui ræu. Vræjmaøul, care a semænat-o,
este Diavolul; seceriøul este sfârøitul veacului’ [sæ sublinieze cu
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atenﬂie aceste cuvinte: sfârøitul veacului]; ‘secerætorii sunt îngerii’ [Matei 13:38–39].
Oamenii nu au niciun temei sæ spunæ cæ este o exprimare figuratæ sau cæ nu înseamnæ ceea ce spune, pentru cæ, acum, El explicæ ce a spus anterior, în pildæ; øi, potrivit acestui limbaj,
sfârøitul veacului înseamnæ distrugerea celor ræi; seceriøul øi sfârøitul veacului reprezintæ o trimitere directæ la familia umanæ din
ultimele zile, nu la pæmânt, aøa cum øi-au imaginat mulﬂi, øi la
ceea ce va precede venirea Fiului Omului øi la aøezarea din nou
a tuturor lucrurilor rostite prin gura tuturor profeﬂilor sfinﬂi încæ
de la începuturile lumii; øi îngerii vor avea ceva de fæcut în
aceastæ lucrare mare, pentru cæ ei sunt secerætorii.
‘Deci, cum se smulge neghina øi se arde în foc, aøa va fi øi la
sfârøitul veacului’ [Matei 13:40]; cu alte cuvinte, ca slujitori ai lui
Dumnezeu, mergeﬂi øi avertizaﬂi naﬂiunile, atât pe preoﬂi, cât øi
pe oameni, øi, dacæ îøi împietresc inimile øi resping lumina adeværului, aceøtia fiind abandonaﬂi, întâi, loviturilor lui Satana, iar
legea øi mærturia fiind pecetluite... ei sunt læsaﬂi în întuneric øi
aruncaﬂi în ziua de foc; fiind astfel legaﬂi de crezurile lor øi legæturile lor fiind strânse puternic de cætre preoﬂii lor, [ei] sunt pregætiﬂi pentru împlinirea cuvântului Salvatorului: ‘Fiul omului va
trimite pe îngerii Sæi, øi ei vor smulge din Împæræﬂia Lui toate lucrurile, care sunt pricinæ de pæcætuire øi pe cei ce sævârøesc færædelegea, øi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul øi
scrâønirea dinﬂilor’ [Matei 13:41–42].
Noi înﬂelegem cæ lucrarea strângerii grâului în grânare, sau în
hambare, va avea loc în timp ce neghina este legatæ øi pregætitæ
pentru ziua arderii; cæ, dupæ ziua arderii, ‘cei neprihæniﬂi vor
stræluci ca soarele în Împæræﬂia Tatælui lor. Cine are urechi de auzit, sæ audæ’ [Matei 13:43]”.9
Pilda græuntelui de muøtar ne învaﬂæ cæ Biserica øi
Împæræﬂia lui Dumnezeu, stabilite în aceste ultime zile,
se vor ræspândi pe tot pæmântul.
„Øi, din nou, El le-a pus înainte o altæ pildæ, care fæcea referire
la Împæræﬂia care trebuia stabilitæ chiar înainte sau în vremea seceriøului; ea spune urmætoarele: « Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ
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cu un græunte de muøtar, pe care l-a luat un om øi l-a semænat în
ﬂarina sa. Græuntele acesta, într-adevær, este cea mai micæ dintre
toate seminﬂele; dar, dupæ ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile øi se face un copac, aøa cæ pæsærile cerului vin øi îøi fac
cuiburi în ramurile lui» [Matei 13:31–32]. Acum, putem sæ înﬂelegem foarte clar cæ acest simbol reprezintæ Biserica, aøa cum va
apærea ea în ultimele zile. Iatæ, Împæræﬂia cerurilor este asemænatæ
cu ea. Acum, ce se aseamænæ cu ea?
Sæ vorbim despre Cartea lui Mormon, pe care un bærbat a
luat-o øi a ascuns-o pe câmpul lui, protejând-o cu credinﬂa lui,
pentru a ieøi la luminæ în ultimele zile sau la momentul potrivit;
sæ privim cum iese din pæmânt, fiind cu siguranﬂæ cea mai micæ
sæmânﬂæ dintre toate, cum se ramificæ, da, înælﬂându-se øi având
ramuri care se înalﬂæ spre cer øi o mæreﬂie asemænætoare cu a lui
Dumnezeu, pânæ când, asemenea seminﬂei de muøtar, devine
cea mai mæreaﬂæ dintre toate plantele. Øi ea este adeværatæ øi
aceasta a înmugurit øi a ieøit din pæmânt, iar neprihænirea începe
sæ priveascæ de la înælﬂimea cerurilor [vezi Psalmii 85:11; Moise
7:62] øi Dumnezeu Îøi trimite jos puterile, darurile øi îngerii pentru a-øi face cuib în ramurile lui.
Împæræﬂia cerurilor este ca un græunte de muøtar. Iatæ atunci,
nu este aceasta Împæræﬂia cerurilor care îøi ridicæ propriul cap în
ultimele zile cu mæreﬂia Dumnezeului ei, chiar Biserica Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ, ca o stâncæ impenetrabilæ, neclintitæ în mijlocul adâncului cel mare, expusæ furtunilor øi vijeliilor lui Satana,
care, pânæ acum, a ræmas neclintitæ øi care continuæ sæ înfrunte
curajos valurile uriaøe de persecuﬂii ce sunt împinse de vânturile
puternice ale lucrærilor decadente, care [au izbit] øi care încæ izbesc învolburate fruntea ei triumfætoare; împinse înainte cu o furie de douæ ori mai mare de cætre vræjmaøul neprihænirii? …
Norii întunericului lovesc de mult timp, ca øi valurile uriaøe,
stânca neclintitæ a Bisericii Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ; øi, în
ciuda tuturor acestor lucruri, græuntele de muøtar îøi înalﬂæ ramurile mæreﬂe tot mai sus øi mai sus øi întinzându-se tot mai mult
øi mai mult; øi roﬂile carelor Împæræﬂiei se rotesc încæ, mânate de
braﬂul puternic al lui Iehova; øi, în ciuda întregii opoziﬂii, vor continua sæ se roteascæ pânæ când cuvintele Sale vor fi împlinite.”10
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Biserica este „ca o stâncæ impenetrabilæ, neclintitæ în mijlocul adâncului cel mare,
expusæ furtunilor øi vijeliilor lui Satana, care, pânæ acum, a ræmas neclintitæ”.

Mærturiile celor trei martori øi scripturile din zilele din
urmæ se aseamænæ cu aluatul care a fost pus în fæinæ;
pilda nævodului ne învaﬂæ despre adunarea care va
avea loc în toatæ lumea.
„«Le-a spus o altæ pildæ, øi anume: ‘Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ cu un aluat, pe care l-a luat o femeie øi l-a pus în trei mæsuri de fæinæ de grâu, pânæ s-a dospit toatæ plæmædeala’» [Matei
13:33]. Se poate înﬂelege cæ Biserica Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ
a crescut din puﬂinul aluat care a fost pus în trei martori. Iatæ, cât
de mult se aseamænæ aceasta cu pilda! Dospeøte repede într-o
bucatæ øi va dospi curând toatæ plæmædeala. …
«Împæræﬂia cerurilor se mai aseamænæ cu un nævod aruncat în
mare, care prinde tot felul de peøti. Dupæ ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, øed jos, aleg în vase ce este bun, øi aruncæ afaræ
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ce este ræu» [Matei 13:47-48]. Aceastæ pildæ a funcﬂionat øi iatæ sæmânﬂa lui Iosif aruncând nævodul Evangheliei pe faﬂa pæmântului, prinzând tot felul de peøti, pentru ca cei buni sæ poatæ fi
salvaﬂi în vase pregætite pentru acest scop iar îngerii se vor îngriji
de cei ræi. «Tot aøa va fi øi la sfârøitul veacului. Îngerii vor ieøi, vor
despærﬂi pe cei ræi din mijlocul celor buni, øi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul øi scrâønirea dinﬂilor. ‘Aﬂi înﬂeles
voi toate aceste lucruri?’ i-a întrebat Isus. ‘Da, Doamne’, I-au ræspuns ei» [Matei 13:49–51]. Øi noi spunem: Da, Doamne; øi ei ar
putea spune: Da, Doamne; pentru cæ aceste lucruri sunt atât de
limpezi øi glorioase, încât fiecare sfânt din ultimele zile trebuie
sæ le ræspundæ cu un «amin» rostit din inimæ.
«Øi El le-a zis: ‘De aceea orice cærturar, care a învæﬂat ce trebuie
despre Împæræﬂia cerurilor, se aseamænæ cu un gospodar, care
scoate din vistieria lui lucruri noi øi lucruri vechi’» [Matei 13:52].
Pentru a vedea aplicarea acestui exemplu, vezi Cartea lui
Mormon scoasæ din visteria inimii. Øi legæmintele date sfinﬂilor
din zilele din urmæ [Doctrinæ øi legæminte] øi traducerea Bibliei
– scoﬂându-se astfel din inimæ lucruri noi øi vechi, corespunzând
celor trei mæsuri de aluat supuse atingerii purificatoare a unei revelaﬂii a lui Isus Hristos, øi slujirea îngerilor care au început deja
aceastæ lucrare în ultimele zile, care corespund aluatului care a
dospit întreaga plæmædealæ. Amin”.11

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Revedeﬂi paginile 309–311. Ce putem învæﬂa din exemplul lui
Joseph Smith care sæ ne ajute în studierea scripturilor?
• Revedeﬂi explicaﬂia, datæ de Joseph Smith, referitoare la motivul
pentru care Salvatorul a propovæduit uneori în pilde (paginile
312–313). Acum, când învæﬂæm adeværurile Evangheliei, ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ vedem cu ochii noøtri øi sæ auzim cu urechile
noastre? De ce credeﬂi cæ ne va fi luatæ lumina dacæ refuzæm sæ
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primim mai multæ luminæ? Gândiﬂi-væ la ce trebuie sæ faceﬂi pentru a primi mai multæ luminæ a Evangheliei.
• Studiaﬂi pilda semænætorului (paginile 313–315). În aceastæ
pildæ, Salvatorul aratæ cæ acelaøi mesaj al Evangheliei are ca rezultat efecte diferite, în funcﬂie de cum îl primesc oamenii. De
ce nu poate cuvântul lui Dumnezeu sæ creascæ în oamenii „ale
cæror inimi sunt pline de nedreptæﬂi”? De ce necazurile øi prigonirile îi determinæ pe unii sæ dea deoparte cuvântul lui
Dumnezeu? În ce fel ar putea „îngrijorærile veacului acestuia”
øi „înøelæciunea bogæﬂiilor” sæ împiedice cuvântul sæ lucreze în
noi?
• Cum ne putem asigura cæ „pæmântul” nostru este bun când
cuvântul este semænat în noi? Ce pot face pærinﬂii pentru a-øi
ajuta copiii sæ-øi pregæteascæ inimile pentru a primi cuvântul?
• În pilda grâului øi a neghinei (paginile 316–317), grâul îi reprezintæ pe cei neprihæniﬂi sau „fiii Împæræﬂiei”. Neghina îi reprezintæ pe „fiii Celui ræu”. Cum putem ræmâne noi
credincioøi chiar dacæ „neghinei” i se permite sæ creascæ printre „grâu”? Cum væ ajutæ Doctrinæ øi legæminte 86:1–7 sæ înﬂelegeﬂi pilda?
• Care sunt asemænærile dintre Biserica de astæzi øi pomul din
pilda græuntelui de muøtar? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi paginile 317–318.)
• Revedeﬂi paginile 319–320. Observaﬂi cæ drojdia este o substanﬂæ care face ca aluatul pâinii sæ dospeascæ. În ce fel scripturile din zilele din urmæ sunt ca øi drojdia pentru Bisericæ?
Cum sunt ele ca drojdia pentru dumneavoastræ personal? În
ce fel scripturile din zilele din urmæ sunt ca øi comorile din visterie care sunt „lucruri noi øi lucruri vechi”?
• Cu privire la pilda despre nævodul Evangheliei (paginile
319–320), de ce credeﬂi cæ este important ca nævodul sæ prindæ
peøte de tot felul? Cum se împlineøte astæzi aceastæ pildæ?
Scripturi suplimentare: Luca 8:4–18; Alma 12:9–11; D&L
86:1–11; 101:63–68
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Note
1. History of the Church, 2:326, 387; din
jurnalul lui Joseph Smith, 7 decembrie
1835 øi 29 ianuarie 1836, Kirtland,
Ohio.
2. History of the Church, 2:376; din jurnalul lui Joseph Smith, 19 ianuarie
1836, Kirtland, Ohio.
3. History of the Church, 2:396; din jurnalul lui Joseph Smith, 17 februarie
1836, Kirtland, Ohio.
4. History of the Church, 6:314; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 7 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
øi William Clayton.
5. Brigham Young, Deseret News, 30 decembrie 1857, p. 340; ortografie modernizatæ.
6. Wandle Mace, Autobiography, cca.
1890, p. 45, Arhivele Bisericii, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
7. History of the Church, 2:265–266; al
doilea, al treilea øi al patrulea set de
cuvinte între paranteze din primul paragraf sunt cele originale; punctuaﬂie
øi reguli de gramaticæ modernizate;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
adresatæ vârstnicilor Bisericii, decembrie 1835, Kirtland, Ohio, publicatæ în
Messenger and Advocate, decembrie
1835, p. 225–226.
8. History of the Church, 2:264–267;
punctuaﬂie øi reguli de gramaticæ modernizate; împærﬂirea paragrafului a

fost modificatæ; dintr-o scrisoare a lui
Joseph Smith adresatæ vârstnicilor
Bisericii, decembrie 1835, Kirtland,
Ohio, publicatæ în Messenger and
Advocate, decembrie 1835, p.
225–226.
9. History of the Church, 2:267–271; primul set de cuvinte între paranteze din
primul paragraf øi primul set de cuvinte între paranteze din al patrulea
paragraf sunt cele originale; punctuaﬂie øi redactare modernizate; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
adresatæ vârstnicilor Bisericii, decembrie 1835, Kirtland, Ohio, publicatæ în
Messenger and Advocate, decembrie
1835, p. 226–229.
10. History of the Church, 2:268, 270; cuvântul din parantezæ din al treilea paragraf este cel în original; punctuaﬂie,
redactare øi reguli de gramaticæ modernizate; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith adresatæ vârstnicilor Bisericii, decembrie 1835, Kirtland, Ohio, publicatæ
în Messenger and Advocate, decembrie
1835, p. 227–228. Vezi pagina xvi, pentru informaﬂii cu privire la schimbarea
denumirii oficiale a Bisericii.
11. History of the Church, 2:270, 272;
punctuaﬂie øi redactare modernizate;
împærﬂirea paragrafului a fost modificatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith adresatæ vârstnicilor Bisericii,
decembrie 1835, Kirtland, Ohio, publicatæ în Messenger and Advocate,
decembrie 1835, p. 228–229.
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Ilie øi restaurarea
cheilor pecetluirii
„Ce va face Dumnezeu pentru salvarea acestei generaﬂii?
El îl va trimite pe Ilie, profetul.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n primævara anului 1836, dupæ trei ani de muncæ øi sacrificiu,
în sfârøit, sfinﬂii din Kirtland au væzut terminat frumosul lor templu, primul templu din aceastæ dispensaﬂie. În ziua de duminicæ,
27 martie, peste 900 de persoane s-au adunat în capela øi în vestibulul templului pentru ceremonia de dedicare. Mulﬂi alﬂii s-au
întrunit într-o sesiune în clasa unei øcoli din apropiere, în timp
ce alﬂii au ascultat prin ferestrele deschise ale templului. Profetul
însuøi a ajutat la aøezarea credincioøilor.
Congregaﬂia a ascultat o cuvântare rostitæ de Sidney Rigdon,
consilier în Prima Preøedinﬂie, øi cei prezenﬂi au cântat apoi împreunæ „Sæ ne bucuræm” øi „Adam-ondi-Ahman”, scris de William
W. Phelps. Joseph Smith s-a ridicat apoi pentru a rosti rugæciunea
de dedicare, pe care o primise prin revelaﬂie. În rugæciune, el a
descris multe dintre binecuvântærile remarcabile care sunt reværsate asupra acelora care au venit, fiind demni, la templele lui
Dumnezeu (vezi D&L 109). Corul a interpretat „Spiritul lui
Dumnezeu” øi, apoi, congregaﬂia s-a ridicat în picioare øi a strigat
„Osana” „cu atâta putere încât pærea suficientæ sæ ridice acoperiøul de pe clædire”1.

„Casa Ta sæ fie plinæ de slava Ta”, a spus profetul în rugæciunea
de dedicare „ca de un vânt puternic øi tumultos” (D&L 109:37).
Acest lucru s-a împlinit cu adeværat pentru cæ mulﬂi sfinﬂi au depus
mærturie cæ fiinﬂe cereøti au fost prezente în timpul ceremoniei de
dedicare. Eliza R. Snow îøi amintea: „Ceremoniile din timpul acelei dedicæri pot fi repetate, dar limbajul niciunui muritor nu poate
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„O altæ viziune mare øi glorioasæ a apærut în faﬂa noastræ; pentru cæ Ilie, profetul,
care a fost înælﬂat la cer færæ sæ guste moartea, stætea înaintea noastræ.”
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descrie manifestærile cereøti ale acelei zile memorabile. Unora li
s-au arætat îngeri, în timp ce toﬂi cei prezenﬂi au avut sentimentul
unei prezenﬂe divine øi fiecare inimæ a fost plinæ de «o bucurie negræitæ øi strælucitæ» [vezi 1 Petru 1:8]”2.
În acea searæ, în timp ce profetul era împreunæ cu aproximativ 400 de deﬂinætori ai preoﬂiei, în templu „s-a auzit un zgomot
ca sunetul unui vânt puternic, tumultos, care a umplut templul
øi întreaga congregaﬂie s-a ridicat în acelaøi timp, fiind miøcatæ de
o putere invizibilæ.” Potrivit cuvintelor profetului: „mulﬂi au început sæ vorbeascæ în limbi øi sæ profeﬂeascæ; alﬂii au avut viziuni
pline de glorie; øi eu am væzut cæ templul era plin de îngeri, lucru pe care l-am declarat congregaﬂiei”3.
Într-o adunare ﬂinutæ, în templu, o sæptæmânæ mai târziu, în
ziua de duminicæ 3 aprilie, au avut loc manifestæri cu o semnificaﬂie extraordinaræ. Dupæ ce profetul i-a ajutat pe alﬂi conducætori ai Bisericii sæ administreze împærtæøania, el øi Oliver
Cowdery s-au retras la pupitrul din spatele cortinei coborâte øi
au îngenuncheat în rugæciune solemnæ. Pe când se ridicau dupæ
rostirea rugæciunii, Salvatorul Însuøi li S-a arætat øi a proclamat cæ
aprobæ templul: „Iatæ, Eu am acceptat aceastæ casæ øi numele
Meu va fi aici; øi Eu mæ voi manifesta poporului Meu cu îndurare
în aceastæ casæ” (D&L 110:7).
Dupæ ce aceastæ viziune s-a încheiat, Joseph øi Oliver au avut
trei viziuni separate în care profeﬂi din vechime li s-au arætat pentru a restaura cheile preoﬂiei necesare pentru lucrarea Domnului
din zilele din urmæ. Profetul Moise a apærut øi le-a încredinﬂat
„cheile pentru adunarea Israelului din cele patru pærﬂi ale lumii”.
Elias a apærut øi le-a încredinﬂat „dispensaﬂia Evangheliei lui
Avraam” (vezi D&L 110:11–12).
Apoi, într-o altæ viziune glorioasæ, Joseph øi Oliver l-au væzut
pe profetul Ilie (vezi D&L 110:13–16). Venirea lui Ilie a fost atât
de importantæ, încât profetul din vechime, Maleahi, profeﬂise despre ea cu secole în urmæ iar Salvatorul repetase nefiﬂilor profeﬂia (vezi Maleahi 4:5–6; 3 Nefi 25:5–6; 26:1–2). Ilie a venit sæ le
încredinﬂeze lui Joseph øi Oliver cheile pecetluirii – puterea de a
lega øi valida în ceruri toate rânduielile înfæptuite pe pæmânt.
Restaurarea puterii de pecetluire a fost necesaræ pentru a pregæti
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lumea pentru cea de a Doua Venire a Salvatorului, pentru cæ færæ
ea „întreg pæmântul ar fi complet pustiit la venirea Lui” (Joseph
Smith – Istorie 1:39).

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Profetul din vechime, Maleahi, a prezis venirea lui Ilie.
Profetul Joseph Smith a spus urmætoarele despre momentul
apariﬂiei lui Moroni în camera sa în seara de 21 septembrie 1823,
cuvinte consemnate în Joseph Smith – Istorie 1:36–39: „[Moroni] a
citat, întâi, o parte din al treilea capitol al lui Maleahi; øi el a citat,
de asemenea, al patrulea sau ultimul capitol al aceleiaøi profeﬂii,
deøi cu o micæ modificare faﬂæ de felul în care este scris în Bibliile
noastre. În loc de a cita primul verset dupæ cum apare în cærﬂile
noastre, el l-a citat astfel:
Cæci, iatæ, vine ziua, care va arde ca un cuptor øi toﬂi cei
mândri, da, øi toﬂi cei care fac rele vor arde ca miriøtea; pentru cæ
cei care vin îi vor arde, zice Domnul oøtirilor, øi nu le va læsa nici
rædæcinæ, øi nici ramuræ.
Øi, din nou, el a citat al cincilea verset astfel: Iatæ, væ voi dezvælui preoﬂia, prin mâna lui Ilie, profetul, înaintea sosirii mæreﬂei øi groaznicei zile a Domnului.
De asemenea, el a citat diferit versetul urmætor: Øi va sædi în
inima copiilor promisiunile fæcute stræmoøilor øi inima copiilor se va întoarce cætre stræmoøii lor. Dacæ nu ar fi aøa, întreg
pæmântul ar fi complet pustiit la venirea Lui”4.
Ilie li s-a arætat lui Joseph Smith øi Oliver Cowdery
în templul din Kirtland.
Profetul Joseph Smith a descris apariﬂia profetului Ilie în faﬂa
sa øi a lui Oliver Cowdery în ziua de 3 aprilie 1836 în templul
Kirtland, apariﬂie consemnatæ mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 110:13–16: „O altæ viziune mare øi glorioasæ a apærut în
faﬂa noastræ; pentru cæ Ilie, profetul, care a fost înælﬂat la cer færæ
sæ guste moartea, stætea înaintea noastræ øi a spus:
Iatæ, a venit din plin timpul care a fost spus prin gura lui
Maleahi – mærturisind cæ el [Ilie] va fi trimis înainte de venirea
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mæreﬂei øi groaznicei zile a Domnului – pentru a întoarce inima
pærinﬂilor spre copii øi inima copiilor spre pærinﬂii lor, ca nu
cumva întreg pæmântul sæ fie lovit de blestem – de aceea, cheile
acestei dispensaﬂii sunt încredinﬂate în mâinile voastre; øi prin
aceasta voi veﬂi øti cæ ziua mæreaﬂæ øi groaznicæ a Domnului este
aproape, chiar la uøæ”5.
Ilie a restaurat cheile pecetluirii – puterea øi autoritatea
de a lega în cer toate rânduielile înfæptuite pe pæmânt.
„«Iatæ, væ voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua
Domnului, ziua aceea mare øi înfricoøatæ» etc., etc. [vezi
Maleahi 4:5]. De ce l-a trimis pe Ilie? Pentru cæ el deﬂine cheile
autoritæﬂii de a administra toate rânduielile preoﬂiei; øi [dacæ
nu] este datæ autoritatea, rânduielile nu pot fi administrate în
dreptate.”6
Profetul Joseph Smith a spus urmætoarele într-o scrisoare adresatæ sfinﬂilor, inclusæ ulterior în Doctrinæ øi legæminte 128:8–11:
„Natura acestei rânduieli [botezul pentru morﬂi] constæ în puterea
preoﬂiei prin revelaﬂia lui Isus Hristos, prin care este stabilit cæ orice
legaﬂi pe pæmânt va fi legat în ceruri øi orice dezlegaﬂi pe pæmânt va
fi dezlegat în ceruri…
S-ar putea ca unora sæ li se paræ cæ aceastæ doctrinæ despre
care vorbim este foarte neobiønuitæ – o putere care înregistreazæ
sau leagæ pe pæmânt øi leagæ în cer. Cu toate acestea, în toate
epocile din lume, oricând a dat Domnul o dispensaﬂie a preoﬂiei
oricærui bærbat sau oricærui grup de bærbaﬂi printr-o revelaﬂie
adeværatæ, aceastæ putere a fost totdeauna datæ. De aceea, tot
ceea ce au fæcut acei oameni cu autoritate în numele Domnului,
øi au fæcut cu loialitate øi fidelitate øi au ﬂinut o înregistrare corectæ øi fidelæ, a devenit lege pe pæmânt øi în cer øi nu a putut fi
anulat, dupæ cum a hotærât marele Iehova. Acestea reprezintæ un
cuvânt adeværat. Cine poate sæ-l audæ?
Øi din nou, cu titlul de precedent, Matei16:18, 19: Øi Eu, de
asemenea, îﬂi spun cæ tu eøti Petru øi pe aceastæ piatræ voi zidi
Biserica Mea; øi porﬂile iadului nu o vor birui. Øi îﬂi voi da cheile
împæræﬂiei cerurilor: øi orice vei lega pe pæmânt va fi legat în ceruri øi orice vei dezlega pe pæmânt, va fi dezlegat în ceruri.
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Acum, secretul mare øi important al întregii probleme øi summum bonum al întregului subiect de care ne ocupæm constæ în
obﬂinerea puterilor Sfintei Preoﬂii. Acela cæruia îi sunt date aceste
chei nu are nicio dificultate în obﬂinerea cunoaøterii faptelor cu
privire la salvarea copiilor oamenilor, atât a celor morﬂi, cât øi a
celor vii”7.
Prin puterea de pecetluire, familiile pot fi pecetluite
pentru timp øi toatæ eternitatea iar rânduielile
sacre pot fi înfæptuite pentru cei morﬂi.
„Spiritul, puterea øi chemarea lui Ilie sunt ca voi sæ aveﬂi puterea de a deﬂine cheia revelaﬂiei, rânduielilor, oracolelor, puterilor
øi înzestrærilor plenitudinii Preoﬂiei lui Melhisedec øi a împæræﬂiei
lui Dumnezeu pe pæmânt; øi sæ primiﬂi, sæ obﬂineﬂi øi sæ înfæptuiﬂi
toate rânduielile ce aparﬂin împæræﬂiei lui Dumnezeu, chiar pentru a întoarce inima pærinﬂilor spre copii øi inima copiilor spre pærinﬂi, chiar acelora care sunt în cer.
Maleahi spune: «Iatæ, væ voi trimete pe proorocul Ilie, înainte
de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare øi înfricoøatæ. El va întoarce inima pærinﬂilor spre copii, øi inima copiilor spre pærinﬂii
lor, ca nu cumva, la venirea Mea, sæ lovesc ﬂara cu blestem!»
[Maleahi 4:5–6].
Acum, ceea ce doresc eu sæ obﬂin este cunoaøterea lui
Dumnezeu øi învæﬂ singur pentru a o obﬂine. Ce trebuie sæ înﬂelegem noi, în ultimele zile, din aceastæ scripturæ?
În zilele lui Noe, Dumnezeu a distrus lumea prin potop øi El
a promis s-o distrugæ prin foc în ultimele zile: dar, înainte ca
aceasta sæ aibæ loc, Ilie trebuie sæ vinæ întâi øi sæ întoarcæ inima
pærinﬂilor spre copii etc.
Acum, se pune întrebarea: Care sunt acest oficiu øi aceastæ lucrare ale lui Ilie? Acesta este unul dintre cele mai mæreﬂe øi mai
importante subiecte revelate de Dumnezeu. El trebuia sæ-l trimitæ
pe Ilie sæ-i pecetluiascæ pe copii cu pærinﬂii øi pe pærinﬂi cu copiii.
Acum, se limita acest lucru la cei vii, pentru a rezolva problemele
din cadrul familiilor pe pæmânt? Cu siguranﬂæ, nu. Era o lucrare
mult mai mare. Ilie! Ce ai face dacæ ai fi aici? ﬁi-ai limita lucrarea
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„Trebuie sæ fim înﬂelepﬂi. Primul lucru pe care-l ai de fæcut, du-te øi pecetluieøte pe pæmânt pe fiii øi fiicele tale cu tine însuﬂi øi pe tine însuﬂi cu pærinﬂii tæu în slavæ veønicæ.”

doar la cei vii? Nu. Væ voi trimite la scripturile, în care subiectul este
clar: adicæ, færæ noi, ei nu pot fi desævârøiﬂi, nici noi færæ ei; nici pærinﬂii færæ copii, nici copiii færæ pærinﬂi [vezi Evrei 11:40].
Aø vrea ca voi sæ înﬂelegeﬂi acest subiect, pentru cæ este important; øi, dacæ voi îl veﬂi primi, acesta este spiritul lui Ilie, ca
noi sæ-i mântuim pe morﬂii noøtri øi sæ creæm o legæturæ între noi
øi pærinﬂii noøtri care sunt în cer øi sæ-i pecetluim pe morﬂii noøtri
care vor veni la prima înviere; øi, iatæ cæ noi vrem puterea lui Ilie
pentru a-i pecetlui pe aceia care sælæøluiesc pe pæmânt cu aceia
care sælæøluiesc în cer. Aceasta este puterea lui Ilie øi acestea sunt
cheile împæræﬂiei lui Iehova…
Din nou: doctrina sau puterea de pecetluire a lui Ilie este
dupæ cum urmeazæ: Dacæ ai putere sæ pecetluieøti pe pæmânt øi
în cer, atunci ar trebui sæ fii înﬂelept. Primul lucru pe care-l ai de
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fæcut, du-te øi pecetluieøte pe pæmânt pe fiii øi fiicele tale cu tine
însuﬂi øi pe tine însuﬂi cu pærinﬂii tæi în slavæ veønicæ.”8
Venirea lui Ilie a fost un pas pregætitor necesar
pentru a Doua Venire a Salvatorului.
„Inimile copiilor oamenilor vor trebui sæ se întoarcæ spre pærinﬂi øi ale pærinﬂilor spre copii, vii sau morﬂi, pentru a-i pregæti
pentru venirea Fiului Omului. Dacæ Ilie nu ar veni, întregul pæmânt ar fi distrus.”9
„Elias este premergætorul care pregæteøte calea iar spiritul øi puterea lui Ilie vor veni dupæ aceea, deﬂinând cheile puterii, construind Templul pânæ la cheia de boltæ, punând peceﬂile Preoﬂiei
lui Melhisedec asupra casei lui Israel øi fæcând ca toate lucrurile sæ
fie pregætite; apoi, Mesia vine la Templul Sæu, care este ultimul
dintre toate... Ilie trebuia sæ vinæ øi sæ pregæteascæ acea cale øi sæ
clædeascæ Împæræﬂia înainte de venirea mæreﬂei zile a Domnului”.10
„Soarta lumii este sæ fie arsæ în ultimele zile. El îl va trimite pe
Ilie, profetul, øi el va dezvælui legæmintele pærinﬂilor cu privire la
copii øi legæmintele copiilor cu privire la pærinﬂi.”11
„Ce va face Dumnezeu pentru salvarea acestei generaﬂii? El îl va
trimite pe Ilie, profetul... Ilie va dezvælui legæmintele pentru pecetluirea inimilor pærinﬂilor cu ale copiilor øi ale copiilor cu ale
pærinﬂilor.”12

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Când Salvatorul a apærut în templul Kirtland, El le-a spus lui
Joseph Smith øi lui Oliver Cowdery: „Eu mæ voi manifesta poporului Meu cu îndurare în aceastæ casæ” (pagina 325). În ce
mod a fost restaurarea cheilor pecetluirii o manifestare a îndurærii Domnului? În ce alte moduri, S-a manifestat El în templu?
• Studiaﬂi paragrafele trei øi patru de la pagina 326. Ce ne învaﬂæ aceste douæ paragrafe despre misiunea lui Ilie, lucru pe
care nu-l aflæm din Maleahi 4:5–6? Care este importanﬂa
acestor diferenﬂe?
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• Studiaﬂi explicaﬂia despre puterea de pecetluire care se gæseøte
la paginile 327-328. Ce este puterea de pecetluire? De ce este
aceastæ putere importantæ pentru dumneavoastræ øi familia
dumneavoastræ?
• Citiﬂi explicaﬂia lui Joseph Smith despre lucrarea lui Ilie (paginile 328–330). Ce înseamnæ Spiritul lui Ilie? De ce era atât de
important ca Ilie sæ vinæ øi sæ împlineascæ lucrarea sa în aceste
zile din urmæ?
• Ce experienﬂe aﬂi træit în care v-aﬂi întors inima cætre membrii
familiei dumneavoastræ care au murit? Ce pot face pærinﬂii pentru a-øi ajuta copiii sæ-øi întoarcæ inimile cætre stræmoøii lor?
• Citiﬂi paragraful care începe la sfârøitul paginii 326 øi primul
paragraf de la pagina 330. De ce credeﬂi cæ, færæ puterea de pecetluire, pæmântul va fi „lovit cu blestem”?
Scripturi suplimentare: Helaman 10:4–10; D&L 132:45–46;
138:47–48; Ghid pentru scripturi „Ilie”, p. 89
Note
1. Eliza R. Snow, citat în Edward W.
Tullidge, The Women of Mormondom
(1877), p. 94.
2. Eliza R. Snow, citat în The Women of
Mormondom, p. 95.
3. History of the Church, 2:428; din
„History of the Church” (manuscris),
volumul B-1, addenda, p. 3–4,
Arhivele Bisericii, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ,
Salt Lake City, Utah.
4. Joseph Smith – Istorie 1:36–39.
5. Doctrinæ øi legæminte 110:13–16; cuvânt în parantezæ în original; viziune
datæ lui Joseph Smith øi Oliver
Cowdery la data de 3 aprilie 1836,
în Templul Kirtland, Ohio.
6. History of the Church, 4:211; dintr-un
discurs pregætit de Joseph Smith øi citit la o conferinﬂæ a Bisericii desfæøuratæ la data de 5 octombrie 1840, în
Nauvoo, Illinois.
7. Doctrinæ øi legæminte 128:8–11; o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
sfinﬂilor, 6 septembrie 1842, Nauvoo,
Illinois.

8. History of the Church, 6:251–253; ortografie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la data de 10
martie 1844, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford Woodruff.
9. History of the Church, 3:390; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în
preajma lunii iulie a anului 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
10. History of the Church, 6:254; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 10
martie 1844, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford Woodruff.
11. History of the Church, 5:530; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 13 august 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards.
12. History of the Church, 5:555; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la data de 27 august 1843, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Willard Richards
øi William Clayton.
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Joseph Smith ne-a învæﬂat despre importanﬂa susﬂinerii conducætorilor Bisericii:
„Cæ omul care se ridicæ pentru a-i condamna pe alﬂii, gæsind vinæ Bisericii,
spunând cæ membrii ei au rætæcit calea, în timp ce el însuøi este neprihænit...
acel om se aflæ pe drumul mare al apostaziei”.
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Fiﬂi atenﬂi la fructele amare
al apostaziei
„În toate încercærile, tribulaﬂiile øi bolile voastre, în toate
suferinﬂele voastre, chiar øi în moarte, fiﬂi atenﬂi sæ nu-L
trædaﬂi pe Dumnezeu... fiﬂi atenﬂi sæ nu fiﬂi apostaﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n sæptæmânile de dinaintea øi de dupæ terminarea templului
Kirtland în primævara anului 1836, sfinﬂii au avut o perioadæ de
armonie øi de reværsare din beløug a darurilor Spiritului. Dar
profetul Joseph Smith i-a avertizat pe sfinﬂi cæ, dacæ nu continuau sæ træiascæ în neprihænire, bucuria øi unitatea lor nu vor
dura. Daniel Tyler a spus despre acea perioadæ: „Toﬂi simﬂeau cæ
gustau din bucuria cerului. De fapt, au fost mai multe sæptæmâni
în care nu am fost ispitiﬂi de diavol; øi ne întrebam dacæ nu începuse Mileniul. La [o adunare a fraﬂilor din preoﬂie], profetul
Joseph ni s-a adresat. Printre alte lucruri, el a spus: «Fraﬂilor, de
o vreme, Satana nu a mai avut putere sæ ne ispiteascæ. Unii se
gândesc cæ nu vor mai exista ispite. Dar se va întâmpla contrariul; øi, dacæ nu væ veﬂi apropia mai mult de Domnul, veﬂi fi copleøiﬂi øi veﬂi deveni apostaﬂi»”1.
Pe mæsuræ ce acel an se apropia de sfârøit, spiritul apostaziei a
crescut printre unii dintre sfinﬂii din Kirtland. Unii membri au devenit mândri, lacomi øi nesupuøi poruncilor. Alﬂii i-au învinovæﬂit
pe conducætorii Bisericii pentru problemele economice provocate de eøecul instituﬂiei financiare Kirtland înfiinﬂate de membri
ai Bisericii. Acest eøec a avut loc în anul 1837, acelaøi an în care
panica bancaræ a cuprins Statele Unite în întregime, contribuind
la agravarea problemelor economice ale sfinﬂilor. Douæ sau trei
sute de membri au pæræsit Biserica din Kirtland, alæturându-se
uneori celor care se opuneau Bisericii pentru a-i chinui øi chiar
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ameninﬂa fizic pe sfinﬂi. Unii apostaﬂi au pretins în mod deschis cæ
profetul pierduse graﬂia lui Dumnezeu øi au încercat sæ punæ alﬂi
oameni în locul lui. Sora Eliza R. Snow a consemnat: Mulﬂi care
fuseseræ umili øi credincioøi în îndeplinirea tuturor îndatoririlor –
gata sæ plece øi sæ vinæ la orice chemare a preoﬂiei – se semeﬂeau
în spiritele lor øi erau mândri în trufia inimilor lor. Pentru cæ sfinﬂii au acceptat iubirea øi spiritul lumii, Spiritul Domnului s-a retras din inimile lor”.2
În luna mai 1837, profetul deplângea situaﬂia Bisericii: „Se pærea cæ toate puterile pæmântului øi iadului îøi uneau influenﬂa
într-un mod special pentru a doborî Biserica pe loc... Duømanul
dinafaræ øi apostaﬂii din mijlocul nostru, uniﬂi în înøelætoriile
lor... øi mulﬂi au devenit lipsiﬂi de respect faﬂæ de mine ca øi cum
eu aø fi fost singura cauzæ tocmai a acelor rele împotriva cærora
luptam cu atâta hotærâre”3.
În ciuda acestor greutæﬂi, marea majoritate a conducætorilor øi
membrilor Bisericii a ræmas credincioasæ. Brigham Young, membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli în acea perioadæ
nesiguræ, øi-a amintit o adunare în cadrul cæreia unii membri ai
Bisericii discutau cum sæ-l înlocuiascæ pe profetul Joseph: „M-am
ridicat øi în mod clar øi ferm le-am spus cæ Joseph era profet, cæ
eu øtiam acest lucru øi cæ îl puteau ponegri øi defæima cât le plæcea, [dar] ei nu puteau distruge numirea sa ca profet al lui
Dumnezeu; ei puteau distruge doar propria lor autoritate, puteau tæia firul care îi lega de profet øi Dumnezeu øi se puteau scufunda în iad. Mulﬂi au fost foarte furioøi din cauza opoziﬂiei mele
ferme faﬂæ de mæsurile lor…
Adunarea s-a terminat færæ ca apostaﬂii sæ fie în stare sæ ia o hotærâre comunæ cu privire la mæsurile de manifestare a opoziﬂiei
lor. Aceasta a fost o crizæ în care pæmântul øi iadul pæreau sæ fi fæcut front comun pentru a-l distruge pe profet øi Biserica lui
Dumnezeu. Genunchii multora dintre cei mai puternici bærbaﬂi
ai Bisericii au cedat. În timpul acestui asediu al întunericului, am
stat aproape de Joseph øi, cu toatæ înﬂelepciunea øi puterea pe
care Dumnezeu le-a reværsat asupra mea, mi-am folosit întreaga
energie pentru a-l susﬂine pe slujitorul lui Dumnezeu øi a uni
cvorumurile Bisericii”4.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Pierderea încrederii în conducætorii Bisericii, criticarea
lor øi neglijarea îndatoririlor încredinﬂate de
Dumnezeu duc la apostazie.
„Îﬂi voi da una dintre cheile misterelor Împæræﬂiei. Este un
principiu etern, care existæ alæturi de Dumnezeu din toatæ
eternitatea: cæ omul care se ridicæ pentru a-i condamna pe alﬂii, gæsind vinæ Bisericii, spunând cæ membrii ei au rætæcit calea,
în timp ce el însuøi este neprihænit, atunci sæ øtiﬂi cu siguranﬂæ
cæ acel om se aflæ pe drumul mare al apostaziei; øi, dacæ nu se
pocæieøte, el va fi apostat, tot atât de sigur dupæ cum
Dumnezeu træieøte”5.
Heber C. Kimball, a spus în timp ce slujea în calitate de consilier al preøedintelui Brigham Young: „Væ voi da o cheie pe care
fratele Joseph Smith obiønuia s-o dea în Nauvoo. El a spus cæ primul pas cætre apostazie începea cu pierderea încrederii în conducætorii acestei Biserici øi împæræﬂii øi cæ, oricând puteai
discerne prezenﬂa acestui spirit, puteai øti cæ el avea sæ-l conducæ
pe posesorul lui pe calea cætre apostazie”6.
În timpul slujirii în Cvorumul celor Doisprezece, Wilford
Woodruff a spus: „Fratele Joseph obiønuia sæ ne povæﬂuiascæ în
acest fel: «În clipa în care væ permiteﬂi vouæ înøivæ sæ væ abateﬂi
de la orice îndatorire pe care Dumnezeu væ cheamæ s-o îndepliniﬂi, sæ væ satisfaceﬂi dorinﬂele proprii; în clipa în care væ
permiteﬂi sæ deveniﬂi nepæsætori, aﬂi pus baza apostaziei. Fiﬂi
atenﬂi; înﬂelegeﬂi cæ sunteﬂi chemaﬂi la o lucrare øi, când
Dumnezeu væ cere sæ faceﬂi acea lucrare, fæceﬂi-o». El a mai
spus un lucru: «În toate încercærile, tribulaﬂiile øi bolile voastre, în toate suferinﬂele voastre, chiar øi în moarte, fiﬂi atenﬂi sæ
nu-L trædaﬂi pe Dumnezeu, fiﬂi atenﬂi sæ nu trædaﬂi preoﬂia, fiﬂi
atenﬂi sæ nu fiﬂi apostaﬂi»”7.
Wilford Woodruff a mai spus: „Îmi aduc aminte cæ fratele
Joseph Smith ne-a vizitat pe mine, pe fratele [John] Taylor, pe
fratele Brigham Young øi pe mai mulﬂi alﬂi misionari când eram
pe cale sæ ne începem misiunea în Anglia. Mulﬂi dintre noi
eram bolnavi øi suferinzi. În acelaøi timp, simﬂeam cæ trebuia
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sæ plecæm. Profetul ne-a binecuvântat pe noi, precum øi pe soﬂiile øi familiile noastre... El ne-a învæﬂat câteva principii foarte
importante, dintre care menﬂionez unele aici. Fratele Taylor,
eu, George A. Smith, John E. Page øi alﬂii fuseseræm chemaﬂi sæ
ocupæm locurile acelor [apostoli] care rætæciseræ calea. Fratele
Joseph ne-a explicat cauza pentru care acei bærbaﬂi abandonaseræ poruncile lui Dumnezeu. El spera ca noi sæ dobândim înﬂelepciune din ceea ce væzusem cu ochii øi auzisem cu urechile
øi ca noi sæ fim capabili sæ discernem spiritele altor oameni
færæ sæ fim siliﬂi sæ învæﬂæm din experienﬂe triste.
El a remarcat apoi cæ orice bærbat, orice vârstnic din aceastæ
Bisericæ øi Împæræﬂie, care a urmat o cale pe care a ignorat sau,
cu alte cuvinte, a refuzat sæ se supunæ oricærei legi sau porunci
sau îndatoriri cunoscute – ori de câte ori un bærbat a fæcut
aceasta, a neglijat orice îndatorire încredinﬂatæ lui de
Dumnezeu de a participa la adunæri, a îndeplini misiuni sau a
da ascultare sfaturilor, el a pus o temelie care sæ-l ducæ la apostazie øi acesta era motivul pentru care acei bærbaﬂi îøi pierduseræ credinﬂa. Ei folosiseræ în mod greøit preoﬂia pecetluitæ
asupra capetelor lor. Ei neglijaseræ sæ-øi foloseascæ cu credinﬂæ
øi sârguinﬂæ chemarea de apostoli, de vârstnici. Ei folosiseræ
acea preoﬂie pentru a încerca sæ se înalﬂe pe ei înøiøi øi sæ îndeplineascæ alte lucræri pe lângæ înælﬂarea Împæræﬂiei lui
Dumnezeu”8.
În anul 1840, un grup mic, dar organizat de membri ai
Bisericii au continuat sæ træiascæ în Kirtland, Ohio, deøi majoritatea sfinﬂilor se adunaseræ în Nauvoo, Illinois. Ca ræspuns la
vestea cæ un membru al Bisericii din Kirtland încerca sæ distrugæ încrederea sfinﬂilor în Prima Preøedinﬂie øi în alte autoritæﬂi ale Bisericii, profetul a scris unui conducætor al Bisericii
din Kirtland: „Pentru a conduce treburile Împæræﬂiei în dreptate,
este foarte important ca cea mai perfectæ armonie, cel mai perfect sentiment bun, cea mai perfectæ bunæ înﬂelegere øi cea mai
perfectæ încredere sæ existe în inimile tuturor fraﬂilor; øi ca adeværata caritate, iubire reciprocæ sæ caracterizeze toate acﬂiunile
lor. Dacæ existæ sentimente lipsite de caritate øi dacæ lipseøte încrederea, atunci mândria, aroganﬂa øi invidia se vor aræta curând;
336

CAPITOLUL 27

starea de confuzie va predomina în mod inevitabil øi autoritæﬂile
Bisericii vor fi dispreﬂuite…
Dacæ sfinﬂii din Kirtland mæ consideræ nedemn de rugæciunile
lor când se adunæ împreunæ øi neglijeazæ sæ mæ susﬂinæ în faﬂa
tronului slavei cereøti, aceasta este o dovadæ puternicæ øi convingætoare pentru mine cæ ei nu au Spiritul lui Dumnezeu. Dacæ
revelaﬂiile pe care noi le-am primit sunt adeværate, cine îi va conduce pe oameni? Dacæ cheile Împæræﬂiei au fost încredinﬂate în
mâinile mele, cine va dezvælui tainele ei?
Atât timp cât fraﬂii mei îmi sunt alæturi øi mæ încurajeazæ, pot
lupta împotriva prejudecæﬂilor lumii øi pot suporta cu bucurie
dispreﬂul [ræul tratament] øi abuzul; dar, când fraﬂii mei se îndepærteazæ, când ei încep sæ-øi piardæ curajul øi când încearcæ sæ-mi
încetineascæ progresul øi acﬂiunile, atunci doresc sæ jelesc, dar
nu sunt mai puﬂin hotærât sæ-mi continui misiunea, pentru cæ
sunt încredinﬂat cæ, deøi prietenii mei pæmânteni pot eøua øi
chiar se pot întoarce împotriva mea, totuøi, Tatæl meu Ceresc mæ
va purta spre triumf.
Totuøi, eu sper cæ sunt unii, chiar øi in Kirtland, care nu osândesc un om pentru un cuvânt [vezi Isaia 29:21], ci sunt dornici
sæ apere neprihænirea øi adeværul øi sæ-øi îndeplineascæ orice îndatorire ce li se încredinﬂeazæ; øi care vor avea înﬂelepciunea sæ
se opunæ oricærei acﬂiuni sau influenﬂe menite sæ aducæ discordie
øi confuzie în tabæra lui Israel øi sæ discearnæ între spiritul adeværului øi spiritul greøelii.
Ar fi o mulﬂumire pentru sufletul meu sæ væd cæ sfinﬂii din
Kirtland prosperæ, dar cred cæ timpul nu a venit încæ; øi væ asigur
cæ nu va veni pânæ când nu va fi stabilitæ o altæ ordine a lucrurilor øi nu se va manifesta alt spirit. Atunci când încrederea va fi
restabilitæ, mândria va pieri øi fiecare minte ambiﬂioasæ se va înveømânta în umilinﬂæ ca øi cu un veømânt øi egoismul va face loc
generozitæﬂii øi caritæﬂii øi va deveni evidentæ hotærârea comunæ
de a træi potrivit fiecærui cuvânt care iese din gura Domnului,
atunci øi numai atunci pacea, ordinea øi iubirea pot învinge.
Din cauza oamenilor ambiﬂioøi a fost abandonat Kirtlandul.
Cât de des a fost invidiat slujitorul vostru umil în oficiul sæu de
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cætre astfel de persoane care au acﬂionat pentru a se ridica ele însele la putere în defavoarea lui øi, væzând cæ este imposibil sæ
facæ aceasta, au recurs la calomnii dezgustætoare øi abuz øi alte
mijloace pentru a-l nimici. Astfel de persoane au fost întotdeauna primele care au ridicat glasul împotriva Preøedinﬂiei øi iau trâmbiﬂat greøelile øi micile slæbiciuni în cele patru vânturi ale
cerurilor”9.
Cei care cad în apostazie pierd Spiritul lui Dumnezeu,
îøi încalcæ legæmintele øi, adesea, îi persecutæ
pe membrii Bisericii.
„Oricât de ciudat ar putea pærea la prima vedere, totuøi nu este
mai puﬂin ciudat decât adeværat cæ, în ciuda hotærârii declarate de
a træi în cucernicie, apostaﬂii, dupæ ce renunﬂæ la credinﬂa în
Hristos, dacæ nu se pocæiesc repede, cad, mai devreme sau mai
târziu, în capcanele celui ræu øi ræmân lipsiﬂi de Spiritul lui
Dumnezeu, pentru a-øi aræta pæcætoøenia în ochii mulﬂimilor. Din
partea apostaﬂilor au suferit cei credincioøi cele mai grele persecuﬂii. Iuda a fost dojenit øi imediat l-a trædat pe Domnul Sæu,
dându-L în mâinile duømanilor Sæi, pentru cæ Satana intrase în el.
Existæ o inteligenﬂæ superioaræ reværsatæ asupra celor care se
supun Evangheliei cu toatæ inima øi împotriva cæreia, dacæ pæcætuieøte, apostatul ræmâne gol øi lipsit de Spiritul lui Dumnezeu
øi el va fi, cu adeværat, blestemat curând øi va sfârøi prin a fi ars.
De îndatæ ce lumina care a fost în ei este luatæ de la ei, ei devin
tot atât de întunecaﬂi pe cât de luminaﬂi au fost înainte øi, atunci,
nu este de mirare dacæ toatæ puterea lor se îndreaptæ împotriva
adeværului øi dacæ ei, ca øi Iuda, cautæ sæ-i distrugæ pe aceia care
au fost cei mai mari binefæcætori ai lor.
Ce prieten mai apropiat decât Salvatorul a avut Iuda pe pæmânt sau în cer? Øi primul lui scop a fost sæ-L distrugæ. Cine, dintre toﬂi sfinﬂii din aceste ultime zile, se poate considera la fel de
bun ca Domnul nostru? Cine este la fel de perfect? Cine este la
fel de pur? Cine este la fel de sfânt cum a fost El? Existæ cineva?
El nu a pæcætuit øi nu a încælcat niciodatæ o poruncæ sau o lege a
cerului – nicio înøelæciune nu I-a ieøit din guræ, nicio înøelæciune
în inima Lui. Øi, totuøi, unul care a mâncat alæturi de El, care a
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„Ce prieten mai apropiat decât Salvatorul a avut Iuda pe pæmânt sau în cer?
Øi primul lui scop a fost sæ-L distrugæ.”

bæut deseori din aceeaøi cupæ cu El, a fost primul care øi-a ridicat cælcâiul împotriva Lui. Unde existæ cineva ca Hristos? El nu
poate fi gæsit pe pæmânt. Atunci de ce s-ar plânge ucenicii Sæi,
dacæ ei ar fi persecutaﬂi de cætre cei pe care i-au numit, odatæ,
fraﬂi øi i-au considerat ca aflându-se în cea mai strânsæ relaﬂie în
legæmântul nepieritor?
Din ce sursæ a emanat principiul, care a fost întotdeauna manifestat de apostaﬂii din Biserica adeværatæ, de a persecuta cu
îndoitæ sârguinﬂæ øi de a cæuta cu îndoitæ perseverenﬂæ sæ-i distrugæ pe aceia pe care au declarat odatæ cæ-i iubesc, cu care au
fost odatæ în comuniune øi cu care au fæcut odatæ legæmânt sæ
se stræduiascæ din toate puterile, în neprihænire, sæ obﬂinæ
odihna lui Dumnezeu? Poate fraﬂii noøtri vor spune acelaøi lucru care l-a fæcut pe Satana sæ caute sæ ræstoarne Împæræﬂia lui
Dumnezeu, pentru cæ el însuøi era ræu øi Împæræﬂia lui
Dumnezeu este sfântæ.”10
„Au existat întotdeauna, în toate epocile bisericii, aceia care
s-au opus principiilor virtuﬂii, care au iubit câøtigul acestei lumi
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prezente, au urmat principiile pæcætoøeniei øi au fost duømanii
adeværului... Cei care s-au asociat cu noi øi au fæcut cele mai mari
declaraﬂii de prietenie au fost, deseori, cei mai mari duømani ai
noøtri øi cei mai hotærâﬂi inamici; dacæ ei au devenit lipsiﬂi de popularitate, dacæ interesul sau demnitatea lor au fost øtirbite sau
dacæ nedreptæﬂile lor au fost descoperite, ei au fost întotdeauna
primii care au ridicat braﬂul persecuﬂiei pentru a calomnia [a
aduce acuzaﬂii false] øi a defæima pe fraﬂii lor øi care au cæutat doborârea øi distrugerea prietenilor lor.”11
„Oponenﬂii «mormoni» renegaﬂi aleargæ prin lume øi ræspândesc informaﬂii dezgustætoare øi defæimætoare împotriva noastræ,
gândind cæ prin aceasta câøtigæ prietenia lumii, pentru cæ ei øtiu
cæ noi nu suntem din lume øi cæ lumea ne uræøte; de aceea, ei
[oamenii din lume] fac un instrument din aceøti indivizi [oponenﬂii]; øi prin ei încearcæ sæ ræneascæ cât de mult pot øi, dupæ
aceea, îi uræsc mai mult decât ne uræsc pe noi, pentru cæ ei constatæ cæ ei sunt trædætori josnici øi sicofanﬂi [linguøitori].”12
Wilford Woodruff a spus: „Am participat la [o] adunare în
templul [Kirtland, în ziua de 19 februarie 1837]. Preøedintele
Joseph Smith, ocupându-se de treburile Bisericii, fusese absent, dar nici pe jumætate din cât a lipsit Moise, fiind pe munte
departe de Israel [vezi Exodul 32:1–8]; totuøi, mulﬂi dintre oamenii din Kirtland, chiar dacæ nu au fæcut un viﬂel pentru a-l
preaslævi aøa cum au fæcut israeliﬂii, øi-au întors inimile de la
Domnul øi de la slujitorul Lui, Joseph, øi începuseræ sæ facæ speculaﬂii øi sæ accepte spirite false pânæ când minﬂile le-au fost întunecate; øi mulﬂi s-au opus lui Joseph Smith øi unii au dorit
sæ-l numeascæ pe David Whitmer sæ conducæ Biserica în locul
sæu. În mijlocul acestui nor de spirite întunecate, Joseph a revenit în Kirtland øi, în acea dimineaﬂæ, s-a ridicat pentru a vorbi
la pupitru. El pærea sæ fie foarte deprimat; dar, curând, Spiritul
lui Dumnezeu a fost asupra lui øi el s-a adresat adunærii, vorbind foarte direct, timp de aproape trei ore øi i-a redus la tæcere
pe duømanii sæi.
Când s-a ridicat, el a spus: «Eu sunt încæ preøedinte, profet, væzætor, revelator øi conducætor al Bisericii lui Isus Hristos.
Dumnezeu øi nu omul m-a numit øi m-a pus în aceastæ poziﬂie øi
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niciun om sau mai mulﬂi oameni nu au puterea sæ mæ înlocuiascæ
sau sæ numeascæ pe un altul în locul meu, iar aceia care fac
aceasta, dacæ nu se pocæiesc cu repeziciune, îøi vor arde degetele
øi vor merge în iad». El i-a certat aspru pe oameni pentru pæcatele,
întunericul øi necredinﬂa lor; puterea lui Dumnezeu a fost asupra
lui øi a depus mærturie cæ vorbele lui erau adeværate”13.
Wilford Woodruff a spus: „Preøedintele Smith a vorbit în dupæamiaza [zilei de 9 aprilie 1837] øi a spus, în numele Domnului,
cæ judecæﬂile lui Dumnezeu vor fi asupra acelor oameni care declaraseræ cæ erau prietenii lui øi prietenii omenirii øi cæ participau
la clædirea Kirtlandului, un ﬂæruø al Sionului, dar se dovediseræ a
fi trædætorii lui øi ai intereselor Împæræﬂiei lui Dumnezeu øi dæduseræ puterea în mâinile duømanilor noøtri pentru a o folosi
împotriva noastræ; ei îi oprimaseræ pe særmanii sfinﬂi øi aduseseræ
suferinﬂe asupra lor øi încælcaseræ legæmântul, fapte pentru care
ei vor simﬂi mânia lui Dumnezeu”14.
Daniel Tyler a declarat: „La scurt timp dupæ sosirea profetului în Commerce (denumit apoi Nauvoo) din închisoarea din
Missouri, fratele Isaac Behunin øi cu mine i-am fæcut o vizitæ la
reøedinﬂa sa. Persecuﬂiile la care era supus au fost subiectul discuﬂiei noastre. El a repetat multe declaraﬂii mincinoase, incoerente øi contradictorii fæcute de apostaﬂi, membri înspæimântaﬂi
ai Bisericii øi oameni din afaræ. El a spus, de asemenea, cæ majoritatea oficialitæﬂilor, care i-ar fi luat bucuroøi viaﬂa pe când era
arestat, øi-au schimbat atitudinea în favoarea sa dupæ ce l-au cunoscut. El i-a învinovæﬂit pe faløii fraﬂi…
Când profetul a terminat de spus cum fusese tratat, fratele
Behunin a spus: «Dacæ ar trebui sæ pæræsesc aceastæ Bisericæ, nu
aø face aøa cum au fæcut acei bærbaﬂi: aø merge într-un loc îndepærtat, unde nu s-a auzit niciodatæ de mormonism, m-aø aøeza
acolo øi nimeni nu ar afla vreodatæ cæ eu aø øti ceva despre el».
Marele væzætor a replicat imediat: «Frate Behunin, nu øtii ce ai
face. Færæ îndoialæ, aceøti oameni au gândit odatæ ca tine. Înainte
de a te alætura Bisericii, te aflai pe teren neutru. Când a fost predicatæ Evanghelia, binele øi ræul ﬂi-au fost puse în faﬂæ. Puteai alege
pe oricare sau pe niciunul. Erau doi stæpâni total opuøi care te invitau sæ-i slujeøti. Când te-ai alæturat acestei Biserici, te-ai angajat
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sæ-L slujeøti pe Dumnezeu. Când ai fæcut acest lucru, ai pæræsit
terenul neutru øi niciodatæ nu te mai poﬂi întoarce pe el. Dacæ
Îl vei pæræsi pe Învæﬂætorul pe care te-ai angajat sæ-L slujeøti, o
vei face fiind instigat de cel ræu øi îi vei urma porunca øi vei fi
slujitorul lui»”15.
Dacæ îi vom urma pe profeﬂi øi pe apostoli øi revelaﬂiile
Bisericii, noi nu vom fi duøi în rætæcire.
Orson Hyde, fost membru al Cvorumului celor Doisprezece, a
consemnat: „Joseph, profetul... a spus: «Fraﬂilor, aduceﬂi-væ aminte
cæ majoritatea acestor oameni nu se vor rætæci niciodatæ; øi, atât
timp cât faceﬂi parte din majoritate, veﬂi intra cu siguranﬂæ în împæræﬂia celestialæ»”16.
William G. Nelson a spus: „L-am auzit pe profet vorbind în public cu multe ocazii. La o adunare, l-am auzit spunând: «Væ voi da
o cheie care nu va rugini niciodatæ – dacæ veﬂi ræmâne alæturi de
majoritatea Celor Doisprezece øi în evidenﬂele Bisericii, nu veﬂi fi
duøi în rætæcire niciodatæ». Istoria Bisericii dovedeøte cæ acest lucru este adeværat”17.
Ezra T. Clark a declarat: „L-am auzit pe profetul Joseph
spunând cæ el avea sæ dea sfinﬂilor o cheie cu ajutorul cæreia ei
nu aveau sæ fie niciodatæ duøi în rætæcire sau înøelaﬂi øi cæ
aceasta era: Domnul nu va permite niciodatæ ca majoritatea
oamenilor sæi sæ fie duøi în rætæcire sau înøelaﬂi de impostori,
nici nu va permite ca înregistrærile acestei Biserici sæ cadæ în
mâinile duømanului”18.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatarea de la paginile 333–334. De ce credeﬂi cæ
oamenii pot trece de la neprihænire la apostazie într-un timp
atât de scurt? Care sunt unele influenﬂe care îi determinæ pe
oameni sæ devinæ apostaﬂi astæzi? Ce putem face pentru a ne
apæra împotriva unor astfel de influenﬂe?
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• Care sunt pericolele la care ne expunem dacæ ne pierdem încrederea în conducætorii Bisericii øi îi criticæm? (Pentru unele
exemple, vezi paginile 335–338.) Ce putem face pentru a pæstra sentimentul de respect øi apreciere faﬂæ de conducætorii
noøtri? Cum pot pærinﬂii sæ-øi încurajeze copiii sæ-i respecte pe
conducætorii Bisericii?
• Profetul ne-a învæﬂat: „În clipa în care væ permiteﬂi vouæ înøivæ
sæ væ abateﬂi de la orice îndatorire pe care Dumnezeu væ
cheamæ s-o îndepliniﬂi, sæ væ satisfaceﬂi dorinﬂele proprii... aﬂi
pus baza apostaziei” (pagina 335). Ce înseamnæ aceastæ afirmaﬂie pentru dumneavoastræ?
• Citiﬂi povestirea spusæ de Daniel Tyler (paginile 341–342). De
ce credeﬂi cæ cei care sunt apostaﬂi pæræsind Biserica luptæ, deseori, cu atât de multæ înverøunare împotriva ei? (Pentru unele
exemple, vezi paginile 338–341). Cum credeﬂi cæ putem ræspunde cuvintelor øi acﬂiunilor unor astfel de persoane?
• Citiﬂi ultimele trei paragrafe din acest capitol (pagina 342). De
ce este important ca noi sæ înﬂelegem øi sæ folosim aceastæ
„cheie” datæ de Joseph Smith?
Scripturi suplimentare: 1 Nefi 8:10–33; Helaman 3:33–35; D&L
82:3, 21; 121:11–22
Note
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C A P I T O L U L

2 8

Slujirea misionaræ: o chemare
sfântæ, o lucrare glorioasæ
„Dupæ ce toate acestea au fost spuse, cea mai mare øi mai
importantæ îndatorire este sæ predicæm Evanghelia.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n ultimii câﬂiva ani în care sfinﬂii au træit în Kirtland, mulﬂi
membri øi chiar unii conducætori ai Bisericii au devenit apostaﬂi.
Biserica pærea sæ treacæ printr-o perioadæ de crizæ. „În aceastæ
stare a lucrurilor”, scria profetul, „Dumnezeu mi-a revelat cæ
ceva nou trebuie fæcut pentru salvarea Bisericii Sale”1. Acest
„ceva nou” era o revelaﬂie de a trimite misionari în Anglia pentru
a predica Evanghelia.

Heber C. Kimball, un membru al Cvorumului celor
Doisprezece, a spus: „În prima zi din iunie 1837, cu aproximaﬂie, profetul Joseph a venit la mine, în timp ce stæteam în... templu, în Kirtland, øi, øoptindu-mi, mi-a spus: «Frate Heber, Spiritul
Domnului mi-a øoptit: ‘Lasæ-l pe slujitorul Meu, Heber, sæ
meargæ în Anglia øi sæ proclame Evanghelia Mea øi sæ deschidæ
uøa salværii pentru acea naﬂiune’».2 Vârstnicul Kimball a fost copleøit la gândul unei astfel de acﬂiuni: „M-am simﬂit unul dintre
cei mai slabi slujitori ai lui Dumnezeu. L-am întrebat pe Joseph
ce ar trebui sæ spun când ajung acolo; el mi-a spus sæ merg la
Domnul øi El mæ va îndruma øi va vorbi prin mine acelaøi Spirit
care l-a [îndrumat] pe el”3.
Profetul a dat chemæri øi lui Orson Hyde, Willard Richards øi
Joseph Fielding în Kirtland øi lui Isaac Russell, John Snyder øi
John Goodson în Toronto, Canada. Aceøti fraﬂi trebuiau sæ se alæture vârstnicului Kimball în misiunea sa în Anglia. Dupæ ce s-au
adunat în New York, ei au plecat cu nava Garrick cætre Marea
Britanie în ziua de 1 iulie 1837. Aceastæ primæ misiune în afara
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Heber C. Kimball øi Joseph Fielding în Anglia, salutaﬂi de cei care se alæturaseræ
Bisericii ca urmare a eforturilor lor misionare. „Slavæ lui Dumnezeu, Joseph”,
i-a scris vârstnicul Kimball profetului, „Domnul este cu noi printre naﬂiuni!”.
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Americii de Nord a adus aproximativ 2.000 de convertiﬂi în
Bisericæ în primul an petrecut de misionari în Anglia. Vârstnicul
Kimball a scris cu bucurie profetului: „Slavæ lui Dumnezeu,
Joseph, Domnul este cu noi printre naﬂiuni!”4.
A doua misiune apostolicæ în Marea Britanie, implicând majoritatea membrilor Celor Doisprezece sub conducerea lui Brigham
Young, a fost îndrumatæ de profet de la Nauvoo. Plecând în toamna
anului 1839, Cei Doisprezece au sosit în Anglia în anul 1840. Acolo,
ei au început o lucrare care, pânæ în 1841, avea sæ aducæ peste
6.000 de convertiﬂi în Bisericæ, împlinind promisiunea Domnului
cæ El avea sæ facæ „ceva nou” pentru salvarea Bisericii Sale.
Din Nauvoo, Joseph Smith a continuat sæ trimitæ misionari în
întreaga lume. Vârstnicul Orson Hyde a debarcat în Anglia în
anul 1841 øi, mai târziu, øi-a continuat misiunea îndreptându-se
cætre Ierusalim. A avut cu el o scrisoare de recomandare din partea lui Joseph Smith, în care se spunea cæ „purtætorul prezentei,
un slujitor credincios øi demn al lui Isus Hristos, este trimisul øi
reprezentantul nostru pe pæmânturi stræine, pentru a... discuta
cu preoﬂii, conducætorii øi vârstnicii evreilor”5. În ziua de 24 octombrie 1841, vârstnicul Hyde a îngenuncheat pe Muntele
Mæslinilor din Ierusalim øi L-a rugat pe Tatæl Ceresc sæ dedice øi
sæ consacre pæmântul „pentru adunarea ræmæøiﬂei împræøtiate a
lui Iuda, în acord cu previziunile sfinﬂilor profeﬂi”6. Vârstnicul
Hyde s-a îndreptat apoi spre Germania, unde a pus temelia iniﬂialæ a creøterii Bisericii acolo.
În ziua de 11 mai 1843, profetul i-a chemat pe vârstnicii
Addison Pratt, Noah Rogers, Benjamin F. Grouard øi Knowlton F.
Hanks sæ meargæ în misiuni în insulele din Pacificul de Sud.
Aceasta a fost prima misiune a Bisericii în acea regiune vastæ.
Vârstnicul Hanks a murit pe mare, dar vârstnicul Pratt a ajuns în
Insulele Australe unde a propovæduit Evanghelia pe insula Tubuai.
Vârstnicii Rogers øi Grouard øi-au continuat cælætoria spre Tahiti
unde sute de oameni au fost botezaﬂi ca urmare a eforturilor lor.
Sub îndrumarea lui Joseph Smith, sfinﬂii au mers înainte pentru
a îndeplini porunca Domnului: „Mergeﬂi în toatæ lumea; øi acolo
unde nu puteﬂi merge, veﬂi trimite, pentru ca mærturia sæ poate
merge de la voi în toatæ lumea, la orice fæpturæ” (D&L 84:62).
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Slujirea misionaræ este o lucrare sfântæ; credinﬂa,
virtutea, sârguinﬂa øi dragostea ne fac capabili sæ
facem aceastæ lucrare.
„Dupæ ce toate acestea au fost spuse, cea mai mare øi mai importantæ îndatorire este sæ predicæm Evanghelia.”7
În luna decembrie 1840, Joseph Smith le-a scris membrilor
Cvorumului celor Doisprezece øi celorlalﬂi conducætori ai
preoﬂiei care slujeau în misiuni în Marea Britanie: „Fiﬂi siguri, preaiubiﬂi fraﬂi, cæ sunt un observator interesat al lucrurilor care se aflæ pe faﬂa întregului pæmânt; øi în mijlocul
miøcærilor generale care sunt în derulare, niciuna nu este de
mai mare importanﬂæ decât lucrarea glorioasæ în care voi sunteﬂi acum angajaﬂi; ca urmare, eu simt o oarecare îngrijorare în
ceea ce væ priveøte, cæ aﬂi putea, datæ fiind virtutea, credinﬂa,
sârguinﬂa øi caritatea voastræ, sæ væ læudaﬂi unul altuia, Bisericii
lui Hristos øi Tatælui vostru care este în Cer prin a cærui slavæ
aﬂi fost chemaﬂi la o chemare atât de sfântæ øi aﬂi fost fæcuﬂi capabili sæ îndepliniﬂi îndatoririle mæreﬂe øi pline de responsabilitate care apasæ pe umerii voøtri. Øi, væ pot asigura, din
informaﬂiile pe care le-am primit, cæ sunt mulﬂumit cæ nu v-aﬂi
neglijat îndatorirea; ci sârguinﬂa øi credinﬂa voastræ au fost în
mæsura necesaræ pentru a væ asigura zâmbetele acelui
Dumnezeu ai Cærui slujitori sunteﬂi øi, de asemenea, bunævoinﬂa sfinﬂilor din întreaga lume.
Ræspândirea Evangheliei în întreaga Anglie este cu siguranﬂæ
plæcutæ; gândul la aceasta nu poate decât sæ aducæ sentimente
speciale în inima acelora care au suferit greul øi zæduful zilei øi
care au fost susﬂinætorii ei fermi øi protectorii ei energici la începuturi, deøi condiﬂiile erau cele mai nefavorabile øi distrugerea ei
ameninﬂa din toate pærﬂile – precum corabia [nava] care a înfruntat furtuna nevætæmatæ, øi-a întins pânzele în brizæ øi øi-a
croit cu nobleﬂe drumul printre valuri, mai conøtientæ ca niciodatæ de tæria carenei ei øi de experienﬂa øi capacitatea cæpitanului, pilotului øi echipajului ei…
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Dragostea este una dintre caracteristicile principale ale
Dumnezeirii øi trebuie sæ fie manifestatæ de cei care aspiræ sæ fie
fiii lui Dumnezeu. Un om plin cu dragoste de Dumnezeu nu se
mulﬂumeøte doar cu binecuvântarea familiei lui, ci merge prin întreaga lume, neræbdætor sæ binecuvânteze întreaga rasæ umanæ.
Aceasta este ceea ce aﬂi simﬂit øi v-a fæcut sæ læsaﬂi în urmæ plæcerea cæminului pentru a putea fi o binecuvântare pentru alﬂii care
sunt candidaﬂi la nemurire, dar stræini adeværului; øi, pentru cæ
aﬂi fæcut aceasta, eu mæ rog ca cele mai alese binecuvântæri ale
cerului sæ fie asupra voastræ”8.
Noi propovæduim adeværurile simple ale Evangheliei
cu umilinﬂæ øi smerenie øi evitæm disputele cu alﬂii în
legæturæ cu crezurile noastre.
„O, voi vârstnici ai lui Israel, ascultaﬂi glasul meu; øi, când sunteﬂi trimiøi în lume pentru a predica, spuneﬂi acele lucruri pe
care sunteﬂi trimiøi sæ le spuneﬂi; predicaﬂi øi strigaﬂi tare:
«Pocæiﬂi-væ, pentru cæ împæræﬂia cerului este aproape; pocæiﬂi-væ
øi credeﬂi în Evanghelie». Declaraﬂi primele principii øi læsaﬂi tainele deoparte, ca sæ nu fiﬂi respinøi... Predicaﬂi acele lucruri despre care Domnul v-a spus sæ predicaﬂi – pocæinﬂa øi botezul
pentru iertarea pæcatelor.”9
„Eu vorbesc øi explic cæ este inutil sæ se predice lumii despre
mari judecæﬂi øi este mai bine sæ se predice Evanghelia simplæ.”10
„Vârstnici, [trebuie sæ] mergeﬂi înainte cu toatæ smerenia, cu
sobrietate øi [sæ] predicaﬂi despre Isus Hristos øi ræstignirea Lui;
sæ nu aveﬂi dispute despre aceasta cu persoane de alte credinﬂe
sau sisteme religioase, ci urmaﬂi calea siguræ. Astfel v-am spus
sub formæ de poruncæ; øi toﬂi cei care nu o respectæ îøi vor atrage
persecuﬂia asupra capetelor lor, în timp ce aceia care o respectæ
vor fi mereu plini de Duhul Sfânt; aceasta am declarat-o ca o
profeﬂie.”11
„Dacæ se deschid uøi pentru ca vârstnicii sæ predice primele
principii ale Evangheliei, læsaﬂi-i sæ nu pæstreze tæcerea. Nu vorbiﬂi cu asprime împotriva sectelor; nici împotriva principiilor lor.
Ci predicaﬂi despre Hristos øi ræstignirea Lui, despre iubirea faﬂæ
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„Predicaﬂi despre Hristos øi ræstignirea Lui, despre iubirea faﬂæ de Dumnezeu
øi iubirea faﬂæ de oameni... Fiﬂi blânzi øi cu inima smeritæ øi Domnul
Dumnezeul pærinﬂilor noøtri va fi cu voi întotdeauna.”

de Dumnezeu øi iubirea faﬂæ de oameni; ... astfel, dacæ este posibil, am putea diminua prejudecæﬂile oamenilor. Fiﬂi blânzi øi cu
inima smeritæ øi Domnul Dumnezeul pærinﬂilor noøtri va fi cu voi
întotdeauna.”12
„Luaﬂi în seamæ aceastæ Cheie øi fiﬂi înﬂelepﬂi de dragul lui
Hristos øi de dragul sufletelor voastre. Nu sunteﬂi trimiøi ca sæ învæﬂaﬂi de la alﬂii, ci ca sæ-i învæﬂaﬂi pe alﬂii. Fie ca fiecare cuvânt sæ
fie însoﬂit de slavæ. Fiﬂi atenﬂi; fiﬂi sobri. Este o zi de avertizare øi
nu pentru vorbe multe. Acﬂionaﬂi cu onestitate în faﬂa lui
Dumnezeu øi a oamenilor... Fiﬂi oneøti, deschiøi øi cinstiﬂi în toate
[relaﬂiile] voastre cu omenirea [Vezi D&L 43:15; 63:58].”13
Înainte ca George A. Smith sæ plece într-o misiune în anul
1835, el l-a vizitat pe profetul Joseph Smith, care era værul lui.
George A. Smith a consemnat: „Am trecut sæ-l væd pe værul Joseph.
El mi-a dat o Carte a lui Mormon, mi-a strâns mâna øi a spus:
«Predicaﬂi prin cuvântæri scurte, faceﬂi rugæciuni scurte øi rostiﬂi-væ
predicile cu inimæ pioasæ»”14.
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Noi predicæm Evanghelia aøa cum
suntem îndrumaﬂi de Spirit.
„Toﬂi trebuie sæ predice Evanghelia prin puterea øi influenﬂa
Duhului Sfânt; niciun om nu poate predica Evanghelia færæ
Duhul Sfânt.”15
„Aøa cum a spus Pavel cæ el s-a fæcut pe placul tuturor oamenilor, pentru ca sæ poatæ mântui pe unii [vezi 1 Corinteni 9:22],
tot aøa trebuie sæ facæ vârstnicii din ultimele zile; øi, pentru cæ au
fost trimiøi sæ predice Evanghelia øi sæ avertizeze lumea asupra
judecæﬂilor care vor veni, noi suntem siguri cæ, atunci când ei vor
propovædui cum sunt îndrumaﬂi de Spirit, potrivit revelaﬂiilor lui
Isus Hristos, ei vor predica adeværul øi vor prospera øi nu vor
avea niciun motiv sæ se plângæ. Deci noi nu avem nicio poruncæ
nouæ de dat, ci îi îndemnæm pe vârstnici øi pe membri sæ træiascæ
potrivit fiecærui cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu [vezi
Matei 4:4], ca sæ nu fie lipsiﬂi de slava care este rezervatæ celor
credincioøi.”16
Profetul a vorbit în cadrul unei conferinﬂe desfæøurate în
luna octombrie 1839: „Preøedintele [Joseph Smith] a început
sæ-i instruiascæ pe vârstnici cu privire la predicarea Evangheliei
øi s-a stræduit sæ-i convingæ de necesitatea de a obﬂine Spiritul,
astfel ca ei sæ poatæ sæ predice cu Duhul Sfânt trimis jos, din
cer; sæ fie atenﬂi când vorbesc despre acele subiecte care nu
sunt explicate clar în cuvântul lui Dumnezeu øi care duc la speculaﬂii øi dispute”17.
În ziua de 14 mai 1840, Joseph Smith a scris, din Nauvoo,
vârstnicilor Orson Hyde øi John E. Page, care se aflau pe drumul cætre o misiune pe pæmântul sfânt: „Nu væ descurajaﬂi din
cauza mæreﬂiei lucrærii; ci fiﬂi umili øi credincioøi øi, atunci, puteﬂi
spune: «Cine eøti tu, munte mare? Înaintea lui Zorobabel, te vei
preface în øes» [vezi Zaharia 4:7]. El, care l-a risipit pe Israel, promite sæ-l adune; de aceea, în mæsura în care voi sunteﬂi instrumente în aceastæ lucrare mæreaﬂæ, El væ va înzestra cu putere,
înﬂelepciune, forﬂæ øi inteligenﬂæ øi toate aptitudinile necesare; în
timp ce minﬂile voastre se vor deschide tot mai mult øi mai mult,
pânæ când veﬂi putea înﬂelege pæmântul øi cerurile, veﬂi putea
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ajunge în eternitate øi contempla mæreﬂele fapte ale lui Iehova în
toatæ varietatea øi slava lor”18.
Noi cæutæm prilejuri de a propovædui Evanghelia øi de
a depune mærturie despre adeværul ei.
În toamna anului 1832, Joseph Smith a cælætorit, împreunæ
cu episcopul Newel K. Whitney, din Kirtland, Ohio, spre estul
Statelor Unite. În ziua de 13 octombrie, profetul i-a scris Emmei
Smith din oraøul New York: Când reflectez la acest oraø mæreﬂ ca
øi Ninive, ai cærui locuitori nu-øi deosebesc mâna dreaptæ de cea
stângæ, da, mai mult de douæ sute de mii de suflete, adâncurile inimii mi se umplu de compasiune faﬂæ de ei øi sunt hotærât sæ-mi
înalﬂ glasul în acest oraø øi sæ-mi pun nædejdea în Dumnezeu, care
deﬂine toate lucrurile în mâinile Sale øi nu va suporta ca vreun fir
de pær de pe capetele noastre sæ cadæ pe pæmânt neobservat…
Am discutat puﬂin cu câﬂiva, ceea ce mi-a adus satisfacﬂie, øi cu
un tânær domn foarte prezentabil, din Jersey, a cærui înfæﬂiøare
era foarte solemnæ. El a venit øi s-a aøezat lângæ mine øi a început
sæ discute cu mine despre holeræ øi am aflat cæ el se îmbolnævise
øi cæ s-a aflat foarte aproape de moarte din cauza ei. El a spus cæ
Domnul l-a cruﬂat cu un scop înﬂelept. Am profitat de aceasta øi
am început o discuﬂie lungæ cu el. El a primit învæﬂæturile mele
în mod evident cu multæ plæcere øi s-a ataøat puternic de mine.
Am vorbit pânæ noaptea târziu øi am ajuns la concluzia sæ amânæm discuﬂia pânæ a doua zi. Dar având unele afaceri de rezolvat,
el a fost reﬂinut pânæ când nava a fost gata de plecare øi a trebuit
sæ plece. A venit la mine øi øi-a luat ræmas bun øi ne-am despærﬂit
cu multæ pærere de ræu”19.
Soﬂia lui Newel K. Whitney, Elizabeth Ann, øi-a amintit cælætoria pe care soﬂul ei a fæcut împreunæ cu Joseph Smith, în anul
1832, în estul Statelor Unite: „Soﬂul meu a cælætorit împreunæ cu
Joseph, profetul, prin multe dintre oraøele din est, depunându-øi
mærturia øi fæcând colectæ pentru clædirea templului din Kirtland
øi, de asemenea, pentru a cumpæra terenuri în Missouri... El i-a
spus soﬂului meu: «Dacæ ne resping, ei vor avea mærturia noastræ,
pentru cæ noi o vom scrie øi o vom læsa pe pragul uøilor lor øi pe
pervazul ferestrelor lor»”20.
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Fiecare membru al Bisericii are responsabilitatea de a împærtæøi Evanghelia.
„Toﬂi trebuie sæ predice Evanghelia”, a declarat profetul Joseph Smith,
„prin puterea øi influenﬂa Duhului Sfânt.”

În anul 1834, Joseph Smith a predicat într-o øcoalæ din
Pontiac, Michigan. Edward Stevenson a fost prezent øi øi-a
amintit experienﬂa: „Se întâmpla pe acele terenuri ale øcolilor
unde doi vârstnici mormoni vorbiseræ despre Evanghelia restauratæ în anul 1833; iar, în 1834, Joseph Smith a predicat cu atâta
putere cum nu se mai væzuse vreodatæ acolo în acest secol nouæsprezece... Pot sæ-mi aduc foarte bine aminte multe dintre cuvintele tânærului profet aøa cum au fost ele rostite, cu simplitate,
dar cu o forﬂæ irezistibilæ pentru toﬂi cei prezenﬂi…
Cu mâna ridicatæ, el a spus: «Eu sunt martor cæ Dumnezeu
existæ, pentru cæ eu L-am væzut în plinæ zi, în timp ce mæ rugam,
într-o dumbravæ liniøtitæ, în primævara anului 1820». El a mærturisit în continuare cæ Dumnezeu, Tatæl Veønic, a spus arætând
spre un alt personaj, care Îi semæna: «Acesta este Fiul Meu Iubit,
ascultæ-L». O, cât mi-au încântat aceste cuvinte întreaga fiinﬂæ øi
m-au umplut de bucurie nespusæ pentru cæ iatæ pe cineva care,
ca øi apostolul Pavel din vechime, putea sæ mærturiseascæ cu îndræznealæ cæ el fusese în prezenﬂa lui Isus Hristos! …
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Au avut loc o serie de adunæri în care profetului i s-au alæturat, lucru foarte interesant, øi cei trei martori ai Cærﬂii lui
Mormon. În timpul vizitei sale la aceastæ ramuræ, profetul a depus mærturie cæ el a fost instruit sæ organizeze Biserica dupæ
modelul Bisericii pe care o organizase Isus, cu Doisprezece
Apostoli, Cei Øaptezeci, vârstnici, daruri øi binecuvântæri, cu
semne care aveau sæ urmeze, aøa cum se gæsea consemnat în capitolul øaisprezece din Marcu... «Ca slujitor al lui Dumnezeu», a
spus Joseph, «væ promit cæ, în mæsura în care væ veﬂi pocæi øi veﬂi
fi botezaﬂi pentru iertarea pæcatelor voastre, voi veﬂi primi
Duhul Sfânt»”21.
În noiembrie 1838, în timp ce era dus din Far West, Missouri,
cætre locul încarcerærii sale din Richmond, Missouri, profetul a
propovæduit din nou Evanghelia: „Am fost vizitaﬂi de câteva
doamne øi câﬂiva domni. Una dintre femei a apærut pe neaøteptate øi i-a întrebat, cu multæ candoare, pe soldaﬂi care dintre prizonieri era Domnul pe care îl preaslæveau «mormonii»? Una
dintre gærzi a arætat spre mine, cu un zâmbet larg, øi a spus: «El
este». Apoi, întorcându-se spre mine, femeia a întrebat dacæ eu
declaram cæ eram Domnul øi Salvatorul? Am ræspuns cæ eu declaram cæ nu eram altceva decât un om øi un slujitor al salværii,
trimis de Isus Hristos sæ predic Evanghelia.
Acest ræspuns a surprins-o atât de tare pe femeie încât a început sæ întrebe despre doctrina noastræ øi eu am predicat atât
ei øi însoﬂitorilor ei, cât øi soldaﬂilor miraﬂi, care ascultau, cu
respiraﬂia tæiatæ, în timp ce eu am prezentat doctrina credinﬂei
în Isus Hristos øi a pocæinﬂei øi a botezului pentru iertarea pæcatelor, cu promisiunea Duhului Sfânt, aøa cum era consemnat
în al doilea capitol din Faptele apostolilor [vezi Faptele apostolilor 2:38–39].
Femeia a fost mulﬂumitæ øi a adus laude lui Dumnezeu în auzul soldaﬂilor øi a plecat, rugându-se ca Dumnezeu sæ ne apere øi
sæ ne elibereze”22.
Dan Jones a relatat cæ, în seara de dinaintea martirizærii
profetului în închisoarea Carthage, s-au petrecut urmætoarele:
„Joseph a depus o mærturie puternicæ, în faﬂa gærzilor, despre autenticitatea divinæ a Cærﬂii lui Mormon, despre restaurarea
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Evangheliei, slujirea îngerilor øi despre faptul cæ Împæræﬂia lui
Dumnezeu era stabilitæ din nou pe pæmânt, de dragul cærora era
el încarcerat atunci în acea închisoare øi nu pentru cæ ar fi violat
vreo lege a lui Dumnezeu sau a omului”23.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 345–347, remarcând acﬂiunile misionare
care au fost organizate sub îndrumarea profetului Joseph
Smith. Aﬂi fost vreodatæ influenﬂaﬂi în vreun fel de munca acelor
primi misionari? Dacæ da, în ce fel?
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 349 øi gândiﬂi-væ de ce ne
influenﬂeazæ iubirea în modul descris de profet. Care sunt alte
caracteristici de care avem nevoie pentru a fi misionari eficienﬂi? (Pentru unele exemple, vedeﬂi paginile 348–349.)
• Recapitulaﬂi cuvintele profetului Joseph Smith despre ce trebuie sæ propovæduiascæ misionarii øi cum trebuie sæ propovæduiascæ ei (paginile 349–350). De ce trebuie sæ predicæm
„primele principii” ale Evangheliei? Care pot fi consecinﬂele
disputelor cu alﬂii pe tema religiei? Ce credeﬂi cæ înseamnæ „fie
ca fiecare cuvânt sæ fie însoﬂit de slavæ” când predicaﬂi
Evanghelia?
• Recapitulaﬂi în întregime al doilea paragraf de la pagina 351.
În ce moduri v-a îndrumat Duhul Sfânt eforturile de împærtæøire a Evangheliei? De ce nu putem predica Evanghelia færæ
Duhul Sfânt?
• Recapitulaﬂi experienﬂele træite de Joseph Smith relatate la paginile 352–355. Ce putem învæﬂa despre împærtæøirea
Evangheliei din aceste experienﬂe?
• Cum putem noi cæuta, activ, prilejuri sæ împærtæøim altora
Evanghelia ? Cum ne putem pregæti pentru astfel de prilejuri?
Cum ne putem implica familiile în munca misionaræ?
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Scripturi suplimentare: Matei 28:19–20; 2 Nefi 2:8; Alma
26:26–37; D&L 4:1–7; 31:3–5
Note
1. History of the Church, 2:489; din
„History of the Church” (manuscris),
volumul B-1, p. 761, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Heber C. Kimball, „Synopsis of the
History of Heber Chase Kimball”,
Deseret News, 14 aprilie 1858, p. 33;
punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
3. Heber C. Kimball, Deseret News, 21
mai 1862, p. 370; redactare modernizatæ.
4. Citat de Orson F. Whitney, în Conference Report, octombrie 1920, p. 33.
5. Scrisoare de recomandare din partea
lui Joseph Smith øi a altora pentru
Orson Hyde, 6 aprilie 1840, Nauvoo,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, aprilie 1840, p. 86.
6. Orson Hyde, A Voice from Jerusalem
sau Sketch of the Travels and Ministry
of Elder Orson Hyde (1842), p. 29.
7. History of the Church, 2:478; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 6 aprilie 1837 în Kirtland, Ohio;
consemnat de Messenger and
Advocate, aprilie 1837, p. 487.
8. History of the Church, 4:226–227;
punctuaﬂia øi regulile de gramaticæ
au fost modernizate; dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
Celor Doisprezece, 15 decembrie
1840, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 ianuarie 1841,
p. 258; aceastæ scrisoare este incorect datatæ 19 octombrie 1840 în
History of the Church.
9. History of the Church, 5:344; ortografie modernizatæ; dintr-un discurs rostit
de Joseph Smith la data de 8 aprilie
1843 în Nauvoo, Illinois; consemnat
de Willard Richards øi William Clayton.
10. History of the Church, 4:11; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 29 septembrie 1839 în
Commerce, Illinois; consemnat de
James Mulholland.
11. History of the Church, 2:431; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 30 martie 1836 în Kirtland,
Ohio.

12. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi a altora adresatæ lui Hezekiah Peck,
31 august 1835, Kirtland, Ohio; în
„The Book of John Whitmer”, p. 80,
arhivele Comunitæﬂii lui Hristos;
Independence, Missouri; exemplar al
„The Book of John Whitmer” aflat în
arhivele Bisericii.
13. History of the Church, 3:384; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 2 iulie 1839 în Montrose, Iowa;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.
14. George A. Smith, „History of George
Albert Smith by Himself ”, p. 36,
George Albert Smith, Papers,
1834–1875, arhivele Bisericii.
15. History of the Church, 2:477; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 6 aprilie 1837 în Kirtland, Ohio;
consemnat de Messenger and
Advocate, aprilie 1837, p. 487.
16. History of the Church, 5:404; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
cætre redactorul publicaﬂiei Times
and Seasons, 22 mai 1843, Nauvoo,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, 15 mai 1843, p. 199; acest
numær al publicaﬂiei Times and
Seasons a fost publicat târziu.
17. History of the Church, 4:13; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 6 octombrie 1839 în Commerce,
Illinois, publicat în Times and
Seasons, decembrie 1839, p. 31.
18. History of the Church, 4:128–129;
dintr-o scrisoare din partea lui Joseph
Smith adresatæ lui Orson Hyde øi John
E. Page, 14 mai 1840, Nauvoo, Illinois.
Deøi vârstnicul Hyde îøi încheiase misiunea pe pæmântul sfânt, vârstnicul
Page a ræmas în Statele Unite.
19. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ Emmei Smith, 13 octombrie
1832, oraøul New York, New York; arhivele Comunitæﬂii lui Hristos,
Independence, Missouri.
20. Elizabeth Ann Whitney, „A Leaf from an
Autobiography”, Woman’s Exponent,
1 octombrie 1878, p. 71; ortografia,
punctuaﬂia øi redactarea au fost modernizate.
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în apropiere de fluviul Missouri, în
timp ce era dus ca prizonier de la
Far West la Independence, Missouri;
consemnat de Parley P. Pratt.
23. History of the Church, 6:600; o relatare a instrucﬂiunilor date de Joseph
Smith la data de 26 iunie 1844 în închisoarea Carthage, Carthage, Illinois;
relatate de Dan Jones.

21. Edward Stevenson, „The Home of
My Boyhood”, Juvenile Instructor,
15 iulie 1894, p. 443–445; punctuaﬂie øi reguli de gramaticæ modernizate; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ.
22. History of the Church, 3:200–201;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 4 noiembrie 1838
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În Far West, Missouri, când un grup de miliﬂieni înarmaﬂi a venit sæ-l aresteze pe Joseph Smith,
el „i-a privit cu un zâmbet foarte plæcut øi, pæøind spre ei, a dat mâna cu fiecare”.

C A P I T O L U L

2 9

Sæ træim alæturi de alﬂii
în pace øi armonie
„Noi vrem sæ træim în pace cu toﬂi oamenii.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

U

na dintre dorinﬂele primilor sfinﬂi din zilele din urmæ era pur
øi simplu sæ fie læsaﬂi sæ træiascæ în pace, potrivit religiei. Dar
oriunde mergeau, pacea îi ocolea. În anul 1833, la numai doi ani
dupæ dedicarea unui loc de adunare în Missouri, gloatele i-au silit pe sfinﬂi sæ pæræseascæ ﬁinutul Jackson, Missouri (vezi pagina
297). Membrii Bisericii au gæsit refugiu temporar în ﬁinutul Clay,
Missouri øi, apoi, în 1836, au început sæ plece spre nordul statului Missouri. Cei mai mulﬂi dintre ei s-au aøezat în ﬁinutul
Caldwell, un ﬂinut nou, organizat de autoritæﬂile statului pentru
sfinﬂi. Far West, care servea drept capitalæ a ﬂinutului, a devenit,
în scurt timp, o aøezare prosperæ a sfinﬂilor din zilele din urmæ.
Profetul Joseph Smith a continuat sæ træiascæ în Kirtland, Ohio,
dar, în luna ianuarie 1838, el a fost obligat sæ plece, temându-se
pentru viaﬂa sa. Împreunæ cu familia sa, el a cælætorit 1550 de kilometri pânæ în Far West, unde s-a alæturat sfinﬂilor care træiau
acolo. Ulterior, în anul 1838, majoritatea sfinﬂilor din Kirtland
øi-au vândut sau øi-au abandonat cæminele øi l-au urmat pe profet în Missouri. Pentru a oferi spaﬂiu de locuit membrilor Bisericii
care veneau în numær mare în zonæ, profetul a desemnat zone în
apropiere de Far West în care sfinﬂii se puteau aøeza. În luna iulie 1838, pietrele de temelie pentru templul din Far West au fost
dedicate, dând sfinﬂilor speranﬂa cæ puteau crea o aøezare permanentæ în care sæ se bucure de prosperitate øi pace. Din nefericire, tensiuni similare acelora prin care trecuseræ în ﬁinutul
Jackson i-au îndepærtat curând de localnici øi, în toamna anului
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1838, gloatele øi miliﬂia (grupuri armate locale) au început, din
nou, sæ-i hærﬂuiascæ øi sæ-i atace pe sfinﬂii din zilele din urmæ.
Într-o zi, când profetul îøi vizita pærinﬂii în Far West, un grup
de miliﬂieni înarmaﬂi a intrat øi a anunﬂat cæ venise sæ-l ucidæ pentru o presupusæ crimæ. Lucy Mack Smith, mama profetului, a descris darul lui de a face pace:
„[ Joseph] i-a privit cu un zâmbet foarte plæcut øi, pæøind spre
ei, a dat mâna cu fiecare într-un mod care i-a convins cæ nu era
nici criminal vinovat, nici mæcar un ipocrit laø. Ei s-au oprit øi au
privit cu ochi mæriﬂi de uimire ca øi cum o fantomæ le tæiase calea.
Joseph s-a aøezat øi a început sæ discute cu ei øi le-a explicat
opiniile øi sentimentele oamenilor numiﬂi mormoni øi care le fusese calea, precum øi tratamentul cu care s-au confruntat din
partea duømanilor lor încæ de la începuturile Bisericii. Le-a spus
cæ ræutatea øi calomnia i-au urmærit tot timpul de când au intrat
în Missouri, dar cæ ei erau oameni care nu încælcaseræ niciodatæ
legile, din câte øtia el. Dar, dacæ o fæcuseræ, ei erau gata sæ se supunæ judecæﬂii legii…
Dupæ aceasta, el s-a ridicat øi a spus: «Mamæ, cred cæ mæ duc
acasæ. Emma mæ aøteaptæ». Doi dintre bærbaﬂi au særit în picioare, spunând: «Nu trebuie sæ mergi singur, nu eøti în siguranﬂæ. Vom merge cu tine øi te vom pæzi». Joseph le-a mulﬂumit
øi ei au mers cu el.
Restul miliﬂienilor au stat lângæ uøæ în timp ce aceøtia au lipsit
øi am auzit urmætoarea discuﬂie între ei:
Primul miliﬂian: «Nu te-ai simﬂit ciudat când Smith a dat mâna
cu tine? Nu am simﬂit aøa ceva în viaﬂa mea».
Al doilea miliﬂian: «M-am simﬂit ca øi cum nu mæ puteam
miøca. Nu aø putea sæ clintesc un fir de pær de pe capul acestui
om pentru nimic în lume».
Al treilea miliﬂian: «Este ultima oaræ când mæ veﬂi vedea venind
sæ-l omor pe Joe Smith sau pe mormoni»…
Bærbaﬂii care merseseræ cu fiul meu au promis sæ meargæ øi sæ
desfiinﬂeze grupul de miliﬂieni øi sæ plece acasæ øi au spus cæ,
dacæ îi puteau fi de folos, ei aveau sæ se întoarcæ øi sæ-l urmeze
oriunde”1.
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Rostind adeværul în mod amabil, direct, Joseph Smith a învins
prejudecata øi ostilitatea øi a fæcut pace cu mulﬂi dintre aceia care
îi fuseseræ duømani.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dacæ ne stræduim sæ fim împæciuitori, putem træi
în mai mare armonie øi dragoste cu alﬂii.
„Isus a spus: «Ferice de cei împæciuitori, cæci ei vor fi chemaﬂi
fii ai lui Dumnezeu» [Matei 5:9]. De aceea, dacæ o naﬂiune, un
stat, o comunitate sau o familie trebuie sæ fie recunoscætoare
pentru ceva, aceea este pacea.
Pace, frumos copil al cerului! Pacea, ca øi lumina de la acelaøi mæreﬂ pærinte, ræsplæteøte, animæ øi fericeøte pe cei drepﬂi
øi nedrepﬂi øi este esenﬂa însæøi a fericirii pe pæmânt øi a beatitudinii din cer.
Cel care nu se stræduieøte din toate puterile trupului øi minﬂii,
folosindu-øi toatæ influenﬂa acasæ øi pretutindeni – øi nu îi face øi
pe alﬂii sæ procedeze astfel – pentru a cæuta pacea øi a o menﬂine
spre folosul øi bunæstarea proprie øi spre onoarea statului, naﬂiunii øi ﬂærii sale, nu are niciun drept la clemenﬂa [mila] omului;
nici nu ar trebui sæ aibæ dreptul la prietenia femeii sau la protecﬂia guvernului.
El este viermele care roade propriile sale organe vitale; øi vulturul care pradæ propriul trup; øi el este, pentru propriile perspective øi propria prosperitate în viaﬂæ, un [distrugætor] al
propriei plæceri.
O comunitate de astfel de fiinﬂe nu este departe de iadul pe
pæmânt øi trebuie læsatæ singuræ ca fiind nepotrivitæ pentru zâmbetele celor liberi sau lauda celor bravi.
Dar împæciuitorul, o, ascultaﬂi-l! Deoarece cuvintele care ies
din gura sa øi doctrina sa curg ca ploaia øi cad ca roua. Ele sunt
ca roua dimineﬂii pe plante øi ca ploaia de varæ pe iarbæ.
Entuziasmul, virtutea, dragostea, mulﬂumirea, filantropia,
bunævoinﬂa, compasiunea, umanismul øi prietenia împing viaﬂa
spre beatitudine: øi oamenii, puﬂin mai jos decât îngerii, exercitându-øi puterile, privilegiile øi cunoøtinﬂele potrivit ordinii,
361

CAPITOLUL 29

În cuvântarea de pe munte, Salvatorul ne-a învæﬂat:”Ferice de cei
împæciuitori, cæci ei vor fi chemaﬂi fii ai lui Dumnezeu”.

regulilor øi reglementærilor revelaﬂiei, date de Isus Hristos, locuiesc împreunæ în unitate; øi mireasma dulce care este purtatæ de
briza bucuriei øi a satisfacﬂiei ce vine dinspre comuniunea lor
neprihænitæ este ca parfumul bogat al uleiului consacrat care a
fost værsat asupra capului lui Aaron sau ca aroma delicioasæ care
se ridicæ de pe câmpul cu mirodenii arabe. Da, mai mult, glasul
împæciuitorului:
«Este ca muzica nepæmânteanæ –
Ne vræjeøte sufletul øi ne face sæ nu ne mai fie teamæ;
În Paradis transformæ lumea toatæ
Øi perle de mai mare preﬂ omului aratæ».”2
„Preaiubiﬂi fraﬂi, continuaﬂi cu dragoste fræﬂeascæ; umblaﬂi în umilinﬂæ, fiind atenﬂi sæ væ rugaﬂi, pentru ca sæ nu fiﬂi învinøi. Urmæriﬂi
pacea, aøa cum a spus preaiubitul nostru frate, Pavel, pentru ca voi
sæ puteﬂi fi copiii Tatælui nostru Ceresc [vezi Romani 14:19].”3
„Bunætatea faﬂæ de toﬂi, chibzuinﬂa øi rafinamentul pentru a întæri
virtutea øi fapta bunæ ca ræspuns la cea rea sunt... prin excelenﬂæ
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menite sæ vindece mai multe neorânduieli în societate decât apelul
la arme sau chiar disputa netemperatæ cu prietenie... Motoul nostru este deci: Pace cu toﬂi! Dacæ avem bucurie în dragostea de
Dumnezeu, sæ încercæm sæ dæm un motiv acelei bucurii pe care întreaga lume nu o poate nega sau nu i se poate opune.”4
„Noi vrem sæ træim în pace cu toﬂi oamenii.”5
Putem cultiva pacea cinstindu-ne unul pe celælalt
øi refuzând sæ ne gæsim vinæ.
„Noi [speræm cæ] fraﬂii noøtri îøi vor respecta unul altuia sentimentele øi vor pæøi în dragoste, cinstindu-se unul pe celælalt mai
mult decât pe sine însuøi, aøa cum cere Domnul.”6
„Omului care doreøte sæ facæ bine noi trebuie sæ-i læudæm virtuﬂile øi sæ nu vorbim despre greøelile lui pe la spatele lui.”7
„Acum, în aceastæ lume, oamenii sunt în mod firesc egoiøti, ambiﬂioøi øi se stræduiesc sæ se întreacæ unul pe altul; totuøi, unii sunt
dornici sæ-i întæreascæ øi pe alﬂii la fel cum se întæresc pe ei înøiøi.”8
„Fie ca Cei Doisprezece øi toﬂi sfinﬂii sæ doreascæ sæ-øi mærturiseascæ pæcatele øi sæ nu ascundæ o parte; øi fie [ca ei] sæ fie umili
øi nu semeﬂi øi sæ se fereascæ de mândrie øi sæ nu caute sæ se
întreacæ unul pe altul, ci sæ acﬂioneze unul spre binele celuilalt
øi sæ se roage unul pentru celælalt øi sæ ne cinstim fratele sau
sæ-i menﬂionæm în cuvinte de laudæ numele øi sæ nu-l denigræm
øi sæ-l devoræm pe fratele nostru.”9
„Dacæ veﬂi alunga din mijlocul vostru calomnia, bârfa øi gândurile øi sentimentele lipsite de generozitate: dacæ væ veﬂi umili øi veﬂi
cultiva numai principiul virtuﬂii øi al iubirii, atunci binecuvântærile
lui Iehova vor fi asupra voastræ øi voi veﬂi avea zile bune øi glorioase;
pacea va fi în casa voastræ øi prosperitatea în ﬂinutul vostru.”10
Putem cultiva armonia în comunitæﬂile noastre
respectând libertatea tuturor oamenilor de
a crede potrivit conøtiinﬂei proprii.
Articolele de credinﬂæ 1:11: „Noi afirmæm cæ avem dreptul de
a-L preaslævi pe Dumnezeu Cel Atotputernic, aøa cum ne îndeamnæ
propria conøtiinﬂæ, øi recunoaøtem tuturor oamenilor acelaøi drept
de a preaslævi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc”11.
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„Noi îl consideræm un principiu just øi este unul a cærui importanﬂæ credem cæ trebuie sæ fie atent examinatæ de cætre fiecare
individ, cæci toﬂi oamenii sunt creaﬂi egali øi toﬂi au privilegiul de
a analiza singuri toate problemele legate de conøtiinﬂæ. Ca urmare
deci, noi nu suntem dispuøi, dacæ am avea puterea, sæ lipsim pe
cineva de dreptul de a-øi exercita acea liberæ independenﬂæ a minﬂii pe care cerul a reværsat-o cu atâta slavæ asupra familiei umane
ca pe unul dintre cele mai alese daruri ale sale.”12
„Eu am cele mai liberale gânduri øi sentimente de caritate faﬂæ
de toate sectele, grupurile øi confesiunile; øi drepturile øi libertæﬂile conøtiinﬂei eu le consider sacre øi scumpe, øi nu dispreﬂuiesc pe omul care nu are aceleaøi opinii cu mine.”13
„Sfinﬂii pot sæ mærturiseascæ dacæ eu sunt gata sæ-mi dau viaﬂa
pentru fraﬂii mei. Dacæ s-a demonstrat cæ am fost gata sæ mor
pentru un «mormon», îndræznesc sæ declar înaintea Cerului cæ
sunt la fel de pregætit sæ mor apærând drepturile unui prezbiterian, unui baptist sau ale unui om bun de orice altæ confesiune;
pentru cæ acelaøi principiu care ar cælca în picioare drepturile
sfinﬂilor din zilele din urmæ ar cælca în picioare drepturile romano-catolicilor sau ale oricærei alte confesiuni care ar putea fi
nepopularæ øi prea slabæ pentru a se apæra singuræ.
Dragostea de libertate este cea care îmi inspiræ sufletul – libertatea civilæ øi religioasæ a întregii rase umane. Dragostea de libertate a fost sæditæ în sufletul meu de cætre bunicii mei în timp
ce mæ legænau pe genunchi…
Dacæ eu consider cæ oamenii greøesc, trebuie sæ-i dobor? Nu.
Îi voi ridica, øi în felul lor, de asemenea, dacæ nu voi reuøi sæ-i
conving cæ felul meu este mai bun; øi nu voi cæuta sæ constrâng
pe nimeni sæ creadæ ce cred eu, decât prin forﬂa raﬂiunii, pentru
cæ adeværul îøi va face loc.”14
„Noi trebuie sæ fim întotdeauna atenﬂi la acele prejudecæﬂi care,
uneori, ni se înfæﬂiøeazæ atât de ciudat øi sunt atât de obiønuite
pentru natura umanæ, împotriva prietenilor, vecinilor øi fraﬂilor
noøtri din lume, care aleg sæ se deosebeascæ de noi în ceea ce priveøte opiniile øi credinﬂa. Religia noastræ este între noi øi
Dumnezeul nostru. Religia lor este între ei øi Dumnezeul lor.”15
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„Când vedem træsæturi virtuoase la oameni, întotdeauna trebuie sæ le recunoaøtem, indiferent de mæsura în care ei înﬂeleg
crezurile øi doctrina; pentru cæ toﬂi oamenii sunt sau ar trebui sæ
fie liberi, având drepturi inalienabile, øi atributele înalte øi nobile
ale legilor naturii øi ale auto-conserværii, sæ gândeascæ øi sæ acﬂioneze øi sæ spunæ ce le place, pæstrând respectul cuvenit faﬂæ de
drepturile øi privilegiile tuturor celorlalte fæpturi, færæ a încælca
vreunul. Aceasta este doctrina pe care o aprob din toatæ inima øi
pe care o aplic în practicæ.”16
„Toﬂi oamenii au dreptul sæ-øi foloseascæ libertatea de a alege,
deoarece Dumnezeu a rânduit astfel. El a fæcut ca oamenii sæ
aibæ libertate moralæ øi le-a dat puterea de a alege binele sau
ræul; de a cæuta ceea ce este bine mergând pe calea sfinﬂeniei în
aceastæ viaﬂæ, lucru care aduce pace în suflet øi bucurie prin
Duhul Sfânt, aici, øi plenitudinea bucuriei øi a fericirii la dreapta
Sa dupæ aceastæ viaﬂæ; sau sæ urmeze direcﬂia cea rea, pæcætuind
øi ræzvrætindu-se împotriva lui Dumnezeu, aducându-øi astfel
condamnare asupra sufletelor lor în aceastæ lume øi pierdere veønicæ în lumea care va veni. Dat fiind cæ Dumnezeu din ceruri a
læsat aceste lucruri la alegerea fiecærui individ, noi nu dorim sæ-i
privæm de ea. Noi vrem doar sæ jucæm rolul stræjerului credincios, dornic sæ se supunæ cuvântului pe care Domnul i l-a spus
lui Ezechiel (Ezechiel, cap. 33, versetele 2, 3, 4, 5) øi sæ-l transmitæ altora pentru a face ce li se va pærea bine.”17
„Este unul dintre primele principii ale vieﬂii mele øi unul pe
care l-am cultivat din copilæria mea, fiind învæﬂat de tatæl meu, sæ
las fiecæruia libertatea conøtiinﬂei... În sufletul meu, sunt întotdeauna gata sæ mor pentru a apæra drepturile juste ale celor slabi
øi oprimaﬂi.”18
„Nu interveniﬂi în religia niciunui om: toate guvernele trebuie
sæ permitæ fiecærui om sæ se bucure liber de religia sa. Niciun om
nu este autorizat sæ ia viaﬂa cuiva ca urmare a diferenﬂei de religie, ceea ce toate legile øi guvernele ar trebui sæ tolereze øi sæ
protejeze, fie cæ este bunæ sau greøitæ.”19
„Noi vom... cultiva pacea øi prietenia cu toﬂi, ne vom vedea de
treburile noastre øi vom avea mult succes, vom fi respectaﬂi, pentru cæ respectându-i pe alﬂii noi ne respectæm pe noi înøine”.20
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„Deøi nu am avut niciodatæ dorinﬂa sæ impun doctrina mea altor persoane, mæ bucur când væd cæ prejudecæﬂile lasæ cale liberæ
adeværului øi tradiﬂiile omului sunt risipite de principiile pure al
Evangheliei lui Isus Hristos.”21

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatarea despre Joseph Smith vorbind cu membrii miliﬂiei (paginile 359–361). De ce credeﬂi cæ a putut profetul sæ-øi pæstreze calmul în aceastæ situaﬂie? Gândiﬂi-væ la alte
exemple, pe care le-aﬂi væzut, de oameni care øi-au pæstrat calmul øi pacea în situaﬂii grele. Care a fost rezultatul acﬂiunilor
acestor oameni?
• Recapitulaﬂi paginile 361–363, cæutând cuvintele øi expresiile
folosite de profet pentru a descrie pacea øi pe împæciuitori. Ce
caracteristici ne pot ajuta sæ fim împæciuitori în cæminele øi comunitæﬂile noastre?
• Citiﬂi al doilea paragraf de la pagina 363. Cum væ simﬂiﬂi când
cæutaﬂi greøelile altora? Cum væ simﬂiﬂi când cæutaﬂi træsæturile
virtuoase ale altora? Cum credeﬂi cæ se simt alte persoane când
væ faceﬂi timp sæ le recunoaøteﬂi træsæturile virtuoase?
• Citiﬂi al treilea paragraf de la pagina 363. Cum ne putem noi
susﬂine unul pe altul? Ce au fæcut alte persoane pentru a væ
susﬂine? În ce fel duc la pace astfel de acﬂiuni?
• Recapitulaﬂi paginile 363–366 cæutând învæﬂæturile profetului
despre felul în care trebuie sæ-i tratæm pe oamenii ale cæror
crezuri religioase se deosebesc de ale noastre. În ce moduri
putem cinsti drepturile altora de a „preaslævi cum doresc,
unde doresc sau ceea ce doresc”?
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 366. Cum putem împærtæøi
altora Evanghelia restauratæ arætând, în acelaøi timp, respect
faﬂæ de crezurile lor?
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Scripturi suplimentare: Efeseni 4:31–32; Mosia 4:9–16; 4 Nefi
1:15–16; D&L 134:2–4, 7
Note
1. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscris, volumul 15,
p. 8–10, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 6:245–246;
punctuaﬂia øi gramatica au fost modernizate; din „A Friendly Hint to
Missouri”, articol scris sub îndrumarea lui Joseph Smith, 8 martie 1844,
Nauvoo, Illinois, publicat în Times
and Seasons, 15 martie 1844, p. 473.
3. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi a altora adresatæ membrilor Bisericii
din Thompson, Ohio, 6 februarie
1833, Kirtland, Ohio; Letter Book 1,
1829–1835, p. 26, Joseph Smith,
Collection, Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 6:219–220; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
din “Pacific Innuendo”, articol scris
sub îndrumarea lui Joseph Smith, 17
februarie 1844, Nauvoo, Illinois, publicat în Times and Seasons, 15 februarie 1844, p. 443; acest numær al
publicaﬂiei Times and Seasons a fost
publicat târziu.
5. History of the Church, 2:122; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi a altora adresatæ lui John Lincoln øi
altora, 21 iunie, 1834, Clay County,
Missouri, publicatæ în Evening and
Morning Star, iulie 1834, p. 176.
6. History of the Church, 1:368; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith øi
a consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie
adresatæ lui William W. Phelps øi fraﬂilor
din Missouri, 25 iunie, 1833, Kirtland,
Ohio.
7. History of the Church, 1:444; dintr-o
consemnare din jurnalul lui Joseph
Smith, 19 noiembrie 1833, Kirtland,
Ohio.
8. History of the Church, 5:388; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 14 mai 1843, în Yelrome, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
9. History of the Church, 3:383–384;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
în ziua de 2 iulie 1839, în Montrose,
Iowa; consemnat de Wilford Woodruff
øi Willard Richards.

10. History of the Church, 4:226; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi Hyrum Smith adresatæ sfinﬂilor din
Kirtland, Ohio, 19 octombrie 1840,
Nauvoo, Illinois.
11. Articolele de credinﬂæ 1:11.
12. History of the Church, 2:6–7; din
„The Elders of the Church in Kirtland,
to Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie 1834, publicatæ în Evening and
Morning Star, februarie 1834, p. 135.
13. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Isaac Galland, 22 martie
1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri, publicatæ în Times and
Seasons,februarie 1840, p. 55–56.
14. History of the Church, 5:498–499; dintrun discurs rostit de Joseph Smith la data
de 9 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Willard Richards; vezi, de
asemenea, anexa de la pagina 593,
punctul 3.
15. History of the Church, 3:303–304;
dintr-o scrisoare de la Joseph Smith øi
alﬂii adresatæ lui Edward Partridge øi
Bisericii, 20 martie 1839, închisoarea
Liberty, Liberty, Missouri.
16. History of the Church, 5:156; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui James Arlington Bennet,
8 septembrie 1842, Nauvoo, Illinois;
numele de familie al lui James Bennet
este incorect scris “Bennett” în
History of the Church.
17. History of the Church, 4:45, nota de
subsol; punctuaﬂie øi gramaticæ modernizate; dintr-o scrisoare din partea
Primei Preøedinﬂii øi a Înaltului
Consiliu adresatæ sfinﬂilor care træiau
în partea de vest a oraøului Kirtland,
Ohio, 8 decembrie 1839, Commerce,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, decembrie 1839, p. 29.
18. History of the Church, 6:56–57;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 15 octombrie 1843,
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa de la pagina 593, punctul 3.
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19. History of the Church, 6:304; dintrun discurs rostit de Joseph Smith în
ziua de 7 aprilie 1844, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock øi William Clayton; vezi, de
asemenea, anexa de la pagina 593,
punctul 3.
20. History of the Church, 6:221; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ redactorului publicaﬂiei

Nauvoo Neighbor, 10 februarie 1844,
Nauvoo, Illinois, publicatæ în Nauvoo
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din partea lui Joseph Smith adresatæ
lui Joseph L. Heywood, 13 februarie
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Cutezætor în apærarea
cauzei lui Hristos
„Sunt un iubitor al cauzei lui Hristos.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n luna octombrie 1838, conflictul dintre sfinﬂii care træiau în
nordul statului Missouri øi gloatele øi miliﬂiile locale a atins punctul critic. În a 27-a zi a acelei luni, guvernatorul statului Missouri,
Lilburn W. Boggs a dat un ordin infam unui comandant al miliﬂiei statului: „Mormonii trebuie sæ fie trataﬂi ca duømani øi trebuie sæ fie exterminaﬂi sau alungaﬂi din stat, dacæ binele public
o cere. Violenﬂele lor sunt de nedescris”1. Trei zile mai târziu, un
grup mare de miliﬂieni înarmaﬂi au fæcut tabæræ în apropiere de
Far West, Missouri, locul în care se afla sediul Bisericii, øi se pregætea sæ atace oraøul.
Fiind foarte îngrijoraﬂi de siguranﬂa sfinﬂilor din zilele din
urmæ, Joseph Smith øi alﬂi conducætori ai Bisericii au convenit sæ
se întâlneascæ cu reprezentanﬂi ai miliﬂiilor în ziua de 31 octombrie pentru a negocia pacea. Totuøi, în timp ce se apropiau
de tabæra miliﬂiilor, profetul øi însoﬂitorii sæi au fost, pe neaøteptate, arestaﬂi. Ei au fost duøi apoi în tabæræ, unde au fost siliﬂi
sæ stea întreaga noapte pe pæmântul rece sub o ploaie care te îngheﬂa în timp ce gærzile strigau øi rosteau cuvinte injurioase la
adresa lor. Când conducætorii lor au hotærât sæ ducæ prizonierii
la Independence, Missouri, Joseph øi tovaræøii lui au implorat sæ
li se permitæ sæ-øi vadæ familiile.
„Mi-am gæsit soﬂia øi copiii în lacrimi”, a scris profetul, „ei se temuseræ cæ am fost împuøcaﬂi de cei care juraseræ sæ ne ia viaﬂa øi
cæ nu aveau sæ mæ mai vadæ niciodatæ... Cine poate înﬂelege sentimentele pe care le-am træit în acele clipe, sæ fiu astfel rupt de
partenera mea øi s-o las înconjuratæ de monøtri cu chip de oameni
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În Richmond, Missouri, un grup de conducætori ai Bisericii aflaﬂi în închisoare au
ascultat ore întregi gærzile care se læudau cu atacurile împotriva sfinﬂilor.
Brusc, Joseph Smith s-a ridicat în picioare øi a spus: „În numele lui
Isus Hristos væ cert øi væ poruncesc sæ tæceﬂi”.
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øi pe copiii mei la fel, neøtiind cum aveau sæ li se asigure cele necesare; în timp ce eu aveam sæ fiu dus departe de ei pentru ca duømanii mei sæ mæ poatæ distruge când credeau de cuviinﬂæ sæ facæ
aceasta. Soﬂia mea a plâns, copiii s-au agæﬂat de mine pânæ când
au fost alungaﬂi de lângæ mine de sæbiile gærzilor”2.
Dupæ o scurtæ detenﬂie în Independence, profetul øi alﬂi câﬂiva
conducætori ai Bisericii au fost duøi la Richmond, Missouri, unde
au fost închiøi într-o casæ veche, de bârne, legaﬂi în lanﬂuri împreunæ øi ﬂinuﬂi sub pazæ numeroasæ. Profetul avea sæ ræmânæ închis în Richmond timp de aproape trei sæptæmâni înainte de a fi
transferat în închisoarea din Liberty, Missouri. Deøi condiﬂiile erau
grele, profetul i-a scris Emmei la scurt timp dupæ sosirea în
Richmond: „Suntem prizonieri în lanﬂuri øi sub pazæ puternicæ,
de dragul lui Hristos øi din nicio altæ cauzæ.... Fratele [George W.]
Robinson este în lanﬂuri lângæ mine; are o inimæ sinceræ øi o gândire fermæ. Fratele [Lyman] Wight este urmætorul, fratele [Sidney]
Rigdon urmætorul, Hyrum [Smith] urmætorul, Parley [P. Pratt] urmætorul, Amasa [Lyman] urmætorul øi astfel suntem legaﬂi împreunæ în lanﬂuri precum legæturile dragostei nepieritoare.
Suntem într-o stare de spirit bunæ øi ne bucuræm cæ suntem consideraﬂi demni sæ fim persecutaﬂi de dragul lui Hristos”.3
În timpul uneia dintre acele nopﬂi reci, interminabile, bærbaﬂii
au zæcut pe podea pânæ dupæ miezul nopﬂii, neputând sæ
doarmæ deoarece gærzile se læudau cu recentele lor atacuri împotriva sfinﬂilor, cu jafuri, violuri øi omoruri. Vârstnicul Parley P.
Pratt a relatat: „Am ascultat pânæ când dezgustul, øocul øi groaza
au devenit atât de mari øi spiritul justiﬂiei pline de indignare
m-a copleøit într-atât încât cu greu m-am putut abﬂine sæ nu mæ
ridic în picioare øi sæ nu mustru gærzile; dar nu i-am spus nimic
lui Joseph sau altcuiva, deøi eram întins lângæ el øi øtiam cæ el era
treaz. Brusc, el a særit în picioare øi a vorbit cu glas de tunet sau
ca al leului ce rage, rostind, atât cât îmi pot aminti de bine,
urmætoarele cuvinte:
„«LINIØTE... În numele lui Isus Hristos væ cert øi væ poruncesc sæ tæceﬂi; nu voi mai suporta niciun alt minut un astfel de
limbaj. Încetaﬂi o astfel de discuﬂie sau voi, ori eu vom muri ÎN
ACEASTÆ CLIPÆ!»
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El a încetat sæ vorbeascæ. A stat drept cu o teribilæ maiestuozitate. În lanﬂuri øi færæ vreo armæ; calm, netulburat øi demn ca
un înger, a privit gærzile care tremurau, ale cæror arme erau coborâte sau aruncate la pæmânt; ai cæror genunchi tremurau øi
care, îngræmædindu-se într-un colﬂ sau târându-se la picioarele
lui, îi implorau iertarea øi au ræmas tæcuﬂi pânæ la schimbarea
gærzilor”4.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Cutezætorii fac cu bucurie tot ce pot,
chiar øi în timpuri de necazuri.
În septembrie 1839, când sfinﬂii au început munca grea de
clædire a oraøului Nauvoo, Illinois, profetul a scris unui membru al Bisericii din Kirtland, Ohio: „Cu privire la Biserica de
aici, în ce ne priveøte lucrurile merg bine pe cât este rezonabil
de aøteptat sæ meargæ... S-au strâns deja multe familii aici; øi anticipæm cæ numærul va creøte, mai ales cæ, fæcând investigaﬂii,
am constatat cæ nu am avut mai mult de numærul [obiønuit] de
îmbolnæviri în ciuda încercærilor pe care le-am avut øi în ciuda
greutæﬂilor la care am fost expuøi. Bizuindu-ne, aøa cum facem,
pe îndurarea øi puterea lui Dumnezeu de a ne proteja, noi speræm sæ perseveræm în toate lucrærile bune øi utile pânæ la sfârøit pentru ca atunci când mergem sæ fim cântæriﬂi sæ nu fim
gæsiﬂi uøori”5.
În luna septembrie 1842, profetul a scris urmætoarele într-o
scrisoare adresatæ sfinﬂilor, consemnatæ mai târziu în Doctrinæ
øi legæminte 128:19, 22: „Ori, ce auzim în Evanghelia pe care am
primit-o? Un glas de bucurie! Un glas de îndurare venit din cer; øi
un glas de adevær ieøind din pæmânt; veøti bune pentru cei morﬂi;
un glas de bucurie pentru cei vii øi cei morﬂi; veøti bune de mare
bucurie... Fraﬂilor, sæ nu perseveræm noi într-o cauzæ aøa mæreaﬂæ?
Mergeﬂi înainte øi nu înapoi. Curaj, fraﬂilor; øi înainte, înainte,
spre victorie! Inima voastræ sæ se bucure øi sæ fie foarte veselæ”6.
Profetul a spus despre progresul Bisericii în anul 1831: „A
fost foarte evident cæ Domnul ne-a dat putere în proporﬂie directæ cu lucrarea ce trebuie fæcutæ øi tærie pe mæsura cursei ce ne
aøteaptæ øi slavæ øi ajutor cât cer nevoile noastre”7.
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Cutezætorii iubesc cauza lui Hristos øi se stræduiesc sæ-øi
formeze calitæﬂi asemænætoare cu ale lui Hristos.
„Sunt un iubitor al cauzei lui Hristos øi al virtuﬂii, castitæﬂii øi al
unui comportament mereu drept øi al unei cæi sfinte.”8
„Cred în viaﬂa virtuoasæ, dreaptæ øi sfântæ înaintea lui Dumnezeu
øi simt cæ este datoria mea sæ conving toﬂi oamenii, câﬂi îmi stau în
putere, sæ facæ la fel, pentru ca ei sæ înceteze sæ mai facæ ræu øi sæ
înveﬂe sæ facæ bine øi sæ punæ capæt pæcatelor lor øi sæ træiascæ în
neprihænire.”9
„Întærindu-ne credinﬂa prin adæugarea tuturor calitæﬂilor care
îi împodobesc pe copiii lui Isus cel Binecuvântat, noi ne putem
ruga când este timpul sæ ne rugæm; ne putem iubi aproapele ca
pe noi înøine øi putem fi credincioøi în necazuri, øtiind cæ ræsplata aceluia care este credincios în necazuri este mai mare în
împæræﬂia cerurilor. Ce consolare! Ce binecuvântare! Fie ca eu sæ
duc viaﬂa celui neprihænit øi ræsplata mea sæ fie ca a lui!...
Neprihænirea trebuie sæ fie scopul sfinﬂilor în toate lucrurile øi
când [Doctrinæ øi legæminte] va fi publicatæ, ei vor învæﬂa cæ lucruri mæreﬂe trebuie sæ se aøtepte de la ei. Faceﬂi bine øi lucraﬂi
neprihænire cu ochiul îndreptat numai cætre slava lui Dumnezeu
øi væ veﬂi culege ræsplata când Domnul va recompensa pe fiecare
dupæ lucrarea sa. În numele lui Isus Hristos, noi væ imploræm sæ
træiﬂi demni de binecuvântærile care vor urma dupæ multe suferinﬂe, pentru a bucura sufletele acelora care ræmân credincioøi
pânæ la sfârøit.”10
„De aici înainte, fie ca adeværul øi neprihænirea sæ domine øi sæ
abunde în voi; øi fiﬂi cumpætaﬂi în toate lucrurile; abﬂineﬂi-væ de
la beﬂie øi de la injurii øi de la tot limbajul profanator øi de la tot
ce este nedrept sau nu este sfânt ; de asemenea, de la vræjmæøie
øi uræ øi pizmæ øi de la orice dorinﬂæ ce nu este sfântæ. Fiﬂi cinstiﬂi
unul cu altul pentru cæ, se pare, unora le lipsesc aceste lucruri øi
unii sunt lipsiﬂi de caritate øi au manifestat læcomie... Pe astfel de
oameni Dumnezeu îi uræøte – øi ei vor cunoaøte tristeﬂea în rotirea marii roﬂi, pentru cæ ea se roteøte øi nimeni nu o poate împiedica. Sionul va træi totuøi, deøi pare sæ fie mort.”11
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„Ca unul care doreøte mult salvarea oamenilor, vreau sæ væ reamintesc vouæ, tuturor, sæ væ stræduiﬂi cu zel dumnezeiesc pentru
a avea virtute, sfinﬂenie øi pentru a ﬂine poruncile Domnului. Fiﬂi
buni, înﬂelepﬂi, drepﬂi, liberali; øi, mai presus de toate, fiﬂi caritabili, fæcând întotdeauna lucruri bune din abundenﬂæ. Øi fie ca sænætatea, pacea øi dragostea lui Dumnezeu, Tatæl nostru, øi slava
lui Isus Hristos, Domnul nostru, sæ fie øi sæ ræmânæ cu voi, toﬂi,
este rugæciunea sinceræ a fratelui øi prietenului vostru devotat în
Evanghelia nepieritoare.”12
„Fiﬂi smeriﬂi øi umili, drepﬂi øi puri; ræspundeﬂi cu bine pentru
ræu... Fiﬂi umili øi ræbdætori în toate împrejurærile vieﬂii; atunci
vom triumfa mai glorioøi.”13
„Simﬂim cæ trebuie sæ-i sfætuim, cu hotærâre, pe fraﬂii noøtri
sæ fie umili øi pioøi, sæ pæøeascæ într-adevær ca niøte copii ai luminii øi ai zilei, pentru ca ei sæ aibæ slava sæ reziste oricærei ispite øi sæ depæøeascæ orice ræu în numele demn al Domnului
nostru, Isus Hristos”.14
Cutezætorii se stræduiesc sæ se desævârøeascæ
în timp ce se aflæ în aceastæ viaﬂæ.
„Gândul cæ fiecare va primi dupæ sârguinﬂa øi perseverenﬂa sa
în munca în vie trebuie sæ-l inspire pe fiecare, care este chemat
sæ fie un emisar al acestor veøti bune, sæ-øi desævârøeascæ talentul
pentru ca el sæ poatæ obﬂine alte talente, pentru ca atunci când
Stæpânul se aøeazæ øi le cere socoteala despre purtarea slujitorilor Sæi, sæ se poatæ spune: „Bine, rob bun øi credincios; ai fost
credincios în puﬂine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intræ în bucuria stæpânului tæu [Matei 25:21]…
Nimic nu trebuie sæ ne descurajeze sæ facem lucruri bune în
ochii lui Dumnezeu conform cerinﬂei Sale divine. Oamenii uitæ
deseori cæ ei depind de cer pentru fiecare binecuvântare de care
li se permite sæ se bucure øi cæ, pentru fiecare ocazie care li se
oferæ, ei vor da socotealæ. Voi øtiﬂi, fraﬂilor, cæ, atunci când
Stæpânul, din pilda Salvatorului despre slujitori, i-a chemat pe
robii sæi înaintea sa, el le-a dat câﬂiva talanﬂi pe care sæ-i foloseascæ bine în timp ce el trebuia sæ plece peste hotare pentru o
vreme iar, când s-a întors, el i-a chemat pentru a da socotealæ
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„Cel care nu a câøtigat nimic va fi alungat ca un rob netrebnic, în timp
ce cel credincios se va bucura de cinste nepieritoare.”

[vezi Matei 25:14–30]. Aøa este øi acum. Stæpânul nostru lipseøte
numai pentru puﬂinæ vreme øi, la sfârøitul ei, El îl va chema pe
fiecare pentru a da socotealæ; øi unde au fost daﬂi cinci talanﬂi,
zece se vor cere; øi cel care nu a câøtigat nimic va fi alungat ca un
rob netrebnic, în timp ce acela credincios se va bucura de cinste
nepieritoare. De aceea, noi imploræm din toatæ inima ca slava
Tatælui nostru sæ fie asupra voastræ prin Isus Hristos, Fiul Sæu,
pentru ca voi sæ nu fiﬂi slabi în clipa ispitei, nici sæ fiﬂi înfrânﬂi în
momentul persecuﬂiei.”15
„Dupæ aceastæ instruire, voi veﬂi fi ræspunzætori pentru propriile
voastre pæcate; este o cinste de dorit ca voi sæ pæøiﬂi înaintea
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Tatælui nostru Ceresc astfel încât sæ væ salvaﬂi; noi, toﬂi, suntem ræspunzætori în faﬂa lui Dumnezeu pentru felul în care desævârøim lumina øi înﬂelepciunea pe care Domnul nostru ni le-a dat pentru a
ne da posibilitatea sæ ne salvæm.”16
Cutezætorii înduræ cu credinﬂæ pânæ la sfârøit
øi vor primi coroana slavei celeste.
„Încrederea noastræ este în Dumnezeu øi noi suntem hotærâﬂi,
ajutaﬂi de harul Sæu, sæ apæræm cauza øi sæ ne menﬂinem cu credinﬂæ pânæ la sfârøit pentru a putea fi încoronaﬂi cu coroanele
gloriei celestiale øi a intra în odihna care este pregætitæ pentru
copiii lui Dumnezeu.”17
„Luptaﬂi-væ lupta cea bunæ a credinﬂei pentru a putea câøtiga
coroana care îi aøteaptæ pe aceia care au îndurat credincioøi
pânæ la sfârøitul încercærilor lor [vezi 2 Timotei 4:7–8]. Ca urmare, ﬂineﬂi strâns ceea ce aﬂi primit cu atâta generozitate din
mâna lui Dumnezeu pentru ca, atunci când vremile de înviorare vor veni, voi sæ nu fi lucrat în zadar, ci sæ væ odihniﬂi de
toate lucrærile voastre øi sæ aveﬂi deplinætatea bucuriei în împæræﬂia lui Dumnezeu.”18
„Voi nu puteﬂi fi prea buni. Ræbdarea este cereascæ, supunerea
este nobilæ, iertarea este plinæ de milæ øi exaltarea este dumnezeiascæ; øi cel care se menﬂine cu credinﬂæ pânæ la sfârøit nu-øi va
pierde ræsplata. Un om bun va îndura toate lucrurile pentru a-l
cinsti pe Hristos øi chiar va renunﬂa la întreaga lume øi la tot ce
este în ea pentru a-øi salva sufletul.”19

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi relatarea despre Joseph Smith certând gærzile de la paginile 371–372. În ce fel væ influenﬂeazæ aceastæ istorisire sentimentele despre Joseph Smith?
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• Joseph Smith a spus cæ Evanghelia este un „glas de bucurie” øi
a declarat: „Inima voastræ sæ se bucure øi sæ fie foarte veselæ”
(pagina 372). În ce moduri ne poate ajuta cunoaøterea
Evangheliei sæ ne bucuræm øi sæ fim „foarte veseli” chiar øi în
momente grele?
• Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 372. Ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ primeøti „putere în proporﬂie directæ cu lucrarea ce
trebuie fæcutæ”? Ce exemple care ilustreazæ acest adevær væ
amintiﬂi?
• Recapitulaﬂi primul paragraf de la pagina 373. Care sunt unele
caracteristici pe care væ aøteptaﬂi sæ le aibæ cineva care spune
cæ este „iubitor al cauzei lui Hristos”? (Pentru unele exemple,
vedeﬂi paginile 373–374.)
• În timp ce studiaﬂi sfaturile profetului Joseph de la paginile
374–376, gândiﬂi-væ la un aspect al vieﬂii dumneavoastræ care
trebuie îmbunætæﬂit. Stabiliﬂi ce veﬂi face pentru a væ asuma responsabilitatea acelei îmbunætæﬂiri.
• Recapitulaﬂi ultimele douæ paragrafe din acest capitol (pagina
376). Care sunt câteva dintre recompensele celor care „luptæ
lupta cea bunæ a credinﬂei”? Cum încearcæ unii oameni sæ ne
convingæ sæ nu fim „prea buni”? Cum putem ræspunde la astfel de presiuni?
Scripturi suplimentare: Deuteronomul 31:6; 2 Timotei 1:7–8;
2 Nefi 31:19–20; Mosia 5:15; D&L 59:23
Note
1. Lilburn W. Boggs, citat din History of
the Church, 3:175; din ordinele date
lui John B. Clark, 27 octombrie 1838,
oraøul Jefferson, Missouri.
2. History of the Church, 3:193; din
„Extract, from the Private Journal of
Joseph Smith Jr.”, Times and Seasons,
noiembrie 1839, p. 6.
3. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ Emmei Smith, 12 noiembrie
1838, Richmond, Missouri; arhivele
Comunitæﬂii lui Hristos; Independence,
Missouri.
4. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley
P. Pratt, ediﬂie Parley P. Pratt Jr. (1938),
p. 210–211; italice øterse.
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5. History of the Church, 4:8–9; cuvintele în parantezæ sunt cele din original; gramaticæ modernizatæ; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Isaac Galland, 11 septembrie 1839, Commerce, Illinois.
6. Doctrinæ øi legæminte 128:19, 22; o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ sfinﬂilor, 6 septembrie 1842,
Nauvoo, Illinois.
7. History of the Church, 1:176; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 118, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.

CAPITOLUL 30

8. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui William W. Phelps, 31 iulie 1832, Hiram, Ohio; Joseph Smith,
Collection, Arhivele Bisericii.
9. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ redactorului de la Chester
County Register and Examiner, 22
ianuarie 1840, Brandywine, Pennsylvania; originalul se aflæ în colecﬂie
particularæ; scrisoarea a fost publicatæ
în numærul din 11 februarie 1840 al
ziarului.
10. History of the Church, 2:229–230,
notæ de subsol; din „To the Saints
Scattered Abroad”, Messenger and
Advocate, iunie 1835, p. 137–138.
11. History of the Church, 3:233; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ membrilor Bisericii din ﬂinutul Caldwell, Missouri, 16 decembrie
1838, Închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri.
12. History of the Church, 5:417; dintr-o
scrisoare de recomandare din partea
lui Joseph Smith pentru Brigham
Young, 1 iunie 1843, Nauvoo, Illinois.
13. History of the Church, 6:411; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 26 mai 1844 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
14. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi a înalﬂilor preoﬂi adresatæ fraﬂilor
din Geneseo, New York, 23 noiembrie
1833, Kirtland, Ohio, Arhivele
Bisericii.

15. History of the Church, 2:6, 23–24; din
„The Elders of the Church in Kirtland,
to Their Brethren Abroad”, 22 ianuarie 1834, publicatæ în Evening and
Morning Star, februarie 1834, p. 135;
aprilie 1834, p. 152.
16. History of the Church, 4:606; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
17. History of the Church, 1:450; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Edward Partridge øi altora,
5 decembrie 1833, Kirtland, Ohio.
18. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi John Whitmer adresatæ sfinﬂilor din
Colesville, New York, 20 august 1830,
Harmony, Pennsylvania; în Newel
Knight, Autobiography and Journal,
aprox. 1846–1847, p. 129–130,
Arhivele Bisericii.
19. History of the Church, 6:427; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi Hyrum Smith adresatæ lui Abijah
Tewksbury, 4 iunie 1844, Nauvoo,
Illinois; numele lui Abijah Tewksbury
este incorect scris „Tewkesbury” în
History of the Church.
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„Dumnezeu va fi cu tine în
vecii vecilor”: profetul în
închisoarea Liberty
„În Numele Sæu Atotputernic noi suntem hotærâﬂi sæ înduræm
nenorocirea, ca buni soldaﬂi, pânæ la sfârøit.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

L

a 1 decembrie 1838, profetul Joseph Smith, fratele sæu,
Hyrum, øi alﬂi fraﬂi au fost duøi din Richmond, Missouri, unde fuseseræ încarceraﬂi într-o casæ din bârne, la închisoarea Liberty,
Missouri. Ei aveau sæ ræmânæ acolo timp de peste patru luni, aøteptând judecarea pe baza acuzaﬂiilor false, rezultat al persecutærii sfinﬂilor din Missouri. În acest timp, membrii Bisericii erau
alungaﬂi din cæminele lor din Missouri de cætre persecutorii lor,
fapt ce a produs o cumplitæ suferinﬂæ. Încercærile sfinﬂilor au fost
o sursæ de mare îngrijorare pentru profet øi tovaræøii sæi în timpul îndelungat în care au fost închiøi.
Închisoarea Liberty era împærﬂitæ într-o cameræ de sus øi o temniﬂæ de 16 metri pætraﬂi, aflatæ la subsol, în care erau ﬂinuﬂi deﬂinuﬂii. Profetul a descris situaﬂia lor astfel: „Suntem ﬂinuﬂi sub
pazæ puternicæ, noapte øi zi, într-o închisoare cu pereﬂi øi uøi duble, libertatea noastræ de a acﬂiona potrivit conøtiinﬂei noastre
fiind limitatæ. Hrana noastræ este puﬂinæ, mereu aceeaøi øi cu un
gust groaznic; nu avem privilegiul de a gæti singuri; suntem siliﬂi
sæ dormim pe podeaua acoperitæ cu paie øi færæ pæturi suficiente
pentru a ne ﬂine cald; øi când avem foc, suntem obligaﬂi sæ suportæm fumul aproape permanent. Judecætorii ne spuneau cu
ton grav, din când în când, cæ ei øtiau cæ eram nevinovaﬂi øi cæ ar
fi trebuit sæ fim eliberaﬂi, dar ei nu îndræzneau sæ aplice legea în
cazul nostru de teama gloatei”1.
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În timp ce era închis în închisoarea Liberty, profetul Joseph Smith a scris o serie de
scrisori familiei sale øi sfinﬂilor, în care mærturisea despre puterea lui Dumnezeu
de a triumfa asupra ræului øi de a sta alæturi de sfinﬂii Sæi „în vecii vecilor”.
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Camera nu era destul de înaltæ pentru a le permite bærbaﬂilor
sæ stea în picioare øi Alexander McRae, unul dintre prizonieri, a
spus cæ hrana avea „un gust ræu øi era atât de dezgustætoare încât nu o puteam mânca pânæ când nu eram siliﬂi de foame”2.
Mercy Fielding Thompson, o membræ a Bisericii care l-a vizitat pe fratele ei în închisoare, a scris mai târziu: Ar fi peste puterea mea sæ descriu sentimentele pe care le-am avut când am fost
læsaﬂi sæ intræm în închisoare de cætre paznic øi uøa s-a închis în
spatele nostru. Nu ne-am putut împiedica sæ nu simﬂim groazæ
înﬂelegând cæ eram încuiaﬂi în acea vizuinæ întunecoasæ øi sinistræ, potrivitæ numai pentru criminalii de cel mai ræu fel; dar acolo
l-am væzut pe Joseph, profetul – omul ales de Dumnezeu, în dispensaﬂia plenitudinii timpurilor, pentru a deﬂine cheile împæræﬂiei Sale pe pæmânt, cu puterea de a lega øi dezlega aøa cum îl
îndruma Dumnezeu – închis într-o închisoare cumplitæ, pentru
nicio altæ cauzæ sau motiv decât cæ a declarat cæ era inspirat de
Dumnezeu sæ stabileascæ Biserica Sa printre oameni”3.
În timpul în care profetul a fost închis, soﬂia sa, Emma, a putut sæ-l viziteze numai de trei ori. Singurul alt mod de comunicare ce le ræmæsese era prin scrisori. În ziua de 4 aprilie, profetul
a scris: „Dragæ øi iubitoare soﬂie. Miercuri seara, stau jos chiar în
timp ce soarele coboaræ – îl zærim printre gratiile ferestrelor
acestei închisori pustii – pentru a-ﬂi scrie ca sæ-ﬂi fac cunoscutæ situaﬂia mea. Cred cæ sunt acum aproape cinci luni øi øase zile de
când mæ aflu sub supravegherea ræuvoitoare a unei gærzi noapte
øi zi øi între pereﬂii, gratiile øi scârﬂâitul uøilor de fier ale unei închisori murdare, întunecate øi pustii. Cu emoﬂii cunoscute numai de Dumnezeu scriu aceastæ scrisoare. Gândurile minﬂii, în
aceste condiﬂii, provoacæ tocul sau limba sau îngerii sæ descrie
sau sæ prezinte fiinﬂei umane care nu a træit niciodatæ experienﬂa
pe care o træim noi... Ne bizuim de braﬂul lui Iehova øi pe nimic
altceva pentru eliberarea noastræ”4.
Din închisoarea Liberty, profetul a scris, de asemenea, scrisori
sfinﬂilor, exprimându-øi dragostea faﬂæ de ei øi credinﬂa sa cæ
Dumnezeu îi va sprijini întotdeauna pe aceia care se încred în
El. Cea mai mare parte a materialului care urmeazæ provine
dintr-o scrisoare adresatæ membrilor Bisericii, datatæ 20 martie
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1839, cuprinzând sfaturi ale profetului pentru sfinﬂi, implorærile
înælﬂate lui Dumnezeu øi ræspunsurile lui Dumnezeu la rugæciunile lui. Pærﬂi ale acestei scrisori au devenit mai târziu secﬂiunile
121, 122 øi 123 din Doctrinæ øi legæminte.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Nicio durere nu ne poate separa de dragostea
lui Dumnezeu øi de înfræﬂirea noastræ.
„Slujitorul vostru umil, Joseph Smith, fiul, prizonier de dragul
Domnului Isus Hristos øi al sfinﬂilor, luat øi reﬂinut prin puterea
autoritæﬂii gloatelor, sub domnia exterminatoare a excelenﬂei
sale, guvernatorul Lilburn W. Boggs, în toværæøia prizonierilor øi
fraﬂilor lui preaiubiﬂi, Caleb Baldwin, Lyman Wight, Hyrum Smith
øi Alexander McRae, væ trimit tuturor salutæri5. Fie ca slava lui
Dumnezeu Tatæl øi a Domnului øi Salvatorului nostru, Isus
Hristos, sæ fie asupra voastræ a tuturor øi sæ ræmânæ cu voi pentru totdeauna. Fie ca, prin mila lui Dumnezeu, cunoaøterea pe
care o aveﬂi sæ se înmulﬂeascæ. Øi fie ca virtutea øi credinﬂa øi cunoaøterea øi înfrânarea øi ræbdarea øi sfinﬂenia øi bunætatea fræﬂeascæ øi caritatea sæ fie în voi øi sæ abunde pentru ca voi sæ nu
puteﬂi fi sterpi de nimic, nici neroditori [vezi 2 Petru 1:5–8].
Pentru cæ, din câte øtim, cei mai mulﬂi dintre voi cunosc bine
greøelile øi nedreptatea øi cruzimea arogante la care suntem supuøi; pentru cæ am fost luaﬂi prizonieri fiind fals acuzaﬂi de tot felul de rele øi aruncaﬂi în închisoare, închiøi între pereﬂi puternici,
înconjuraﬂi de paznici puternici, care au vegheat zi øi noapte la
fel de neobosiﬂi ca diavolul care ispiteøte øi întinde capcane pentru oamenii lui Dumnezeu.
De aceea, mult preaiubiﬂi fraﬂi, suntem cu atât mai pregætiﬂi øi
dornici sæ apelæm la înfræﬂirea øi dragostea voastræ. Pentru cæ situaﬂia noastræ este menitæ sæ ne trezeascæ spiritele la o sacræ
amintire despre toate lucrurile, noi credem cæ øi ale voastre sunt
la fel øi cæ, prin urmare, nimic nu ne poate separa de dragostea
lui Dumnezeu øi de înfræﬂirea unuia cu celælalt [vezi Romani
8:39]; øi cæ fiecare fel de ræutate øi cruzime împotriva noastræ nu
vor face decât sæ ne lege inimile împreunæ øi sæ le pecetluiascæ
împreunæ în dragoste.
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Nu este nevoie sæ spunem cæ suntem ﬂinuﬂi în lanﬂuri færæ un
motiv drept, nici nu este nevoie ca voi sæ ne spuneﬂi nouæ cæ suntem alungaﬂi din casele noastre øi loviﬂi færæ un motiv drept. Noi
înﬂelegem, reciproc, cæ dacæ locuitorii statului Missouri i-ar fi læsat pe sfinﬂi în pace øi ar fi dorit pacea ca øi ei, nu ar fi fost altceva decât pace øi liniøte în stat pânæ în aceastæ zi; nu am fi fost
în acest iad... în care suntem siliﬂi sæ ascultæm numai juræminte
pline de blasfemie øi sæ fim martori la scene pline de blasfemii øi
beﬂie øi ipocrizie øi desfrânæri de tot felul. Øi, din nou, strigætele
orfanilor øi væduvelor sæ nu ajungæ la Dumnezeu împotriva lor.
Nici sângele celor nevinovaﬂi sæ nu pæteze pæmântul statului
Missouri... Este o poveste a durerii; o poveste a plângerii; da, o
poveste a tristeﬂii; prea mult pentru a spune; prea mult pentru a
medita; prea mult pentru fiinﬂele umane…
[Persecutorii noøtri] aplicæ aceste lucruri asupra sfinﬂilor, care
nu le-au greøit cu nimic, care sunt nevinovaﬂi øi virtuoøi; care L-au
iubit pe Domnul Dumnezeul lor øi au dorit sæ renunﬂe la toate lucrurile de dragul lui Hristos. Aceste lucruri sunt cumplit de greu
de relatat, dar ele sunt foarte adeværate. Prilejurile de pæcætuire
trebuie sæ vinæ, dar vai de cei prin care vin [vezi Matei 18:7].”6
Suferinﬂa dureazæ o clipæ scurtæ; dacæ înduræm bine,
noi vom fi exaltaﬂi în prezenﬂa lui Dumnezeu.
„O, Dumnezeule, unde eøti Tu? Øi unde este cortul care acoperæ locul Tæu ascuns? Cât timp va fi opritæ mâna Ta, øi ochiul
Tæu, da, ochiul Tæu pur, va privi din cerurile veønice nedreptæﬂile
fæcute poporului Tæu øi slujitorilor Tæi, øi urechea Ta va fi pætrunsæ de strigætele lor?
Da, o, Doamne, cât timp vor suferi ei aceste nedreptæﬂi øi asupriri nelegale înainte ca inima Ta sæ se îmblânzeascæ øi în adâncul Tæu sæ fii plin de milæ faﬂæ de ei?
O, Doamne, Dumnezeu Atotputernic, fæcætorul cerului, al pæmântului, al mærilor øi al tuturor lucrurilor care sunt în ele øi care
controlezi øi subjugi diavolul øi stæpânirea întunecatæ øi obscuræ a
iadului – întinde mâna Ta; ochiul Tæu sæ fie pætrunzætor; cortul
Tæu sæ fie ridicat; locul Tæu ascuns sæ nu mai fie acoperit; urechea
Ta sæ se aplece; inima Ta sæ se îmblânzeascæ øi în adâncul Tæu sæ
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fii plin de milæ faﬂæ de noi. Mânia Ta sæ fie aprinsæ împotriva duømanilor noøtri; øi, în furia inimii Tale, sæ ne ræzbuni cu sabia de
nedreptæﬂile care ne-au fost fæcute. Aminteøte-ﬁi de sfinﬂii Tæi suferinzi, o, Dumnezeul nostru; øi slujitorii Tæi se vor bucura de numele Tæu totdeauna…
Fiul Meu, pacea sæ fie în sufletul tæu; adversitæﬂile øi suferinﬂele tale vor fi numai pentru un scurt timp; Øi, dupæ aceea, dacæ
înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer; tu îi vei birui pe toﬂi
duømanii tæi.”7 [Paragrafele din aceastæ secﬂiune se gæsesc øi în
D&L 121:1–8.]
Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice ræu øi
adeværurile Evangheliei vor triumfa în cele din urmæ.
„Permiteﬂi-mi sæ væ spun, fraﬂilor, cæ ignoranﬂa, superstiﬂia øi bigotismul, când apar unde nu ar trebui, sunt deseori piedici în calea progresului acestei Biserici, ca ploile torenﬂiale din munﬂi,
care inundæ cele mai pure øi limpezi izvoare cu noroi øi mocirlæ
øi gunoaie øi întunecæ tot ce era clar înainte øi toate acestea curg
cu repeziciune într-un potop general; dar timpul usucæ torentul;
øi, chiar dacæ noi suntem rostogoliﬂi în noroiul inundaﬂiei acum,
urmætorul val, în vreme ce timpul se scurge, ne poate duce, probabil, la izvorul limpede precum cristalul øi pur ca zæpada; în
timp ce gunoaiele, lemnul adus de torent øi resturile sunt læsate
în urmæ øi spælate pe cale.
Cât timp pot apele care curg sæ ræmânæ impure? Ce putere va
opri cerurile? Aøa cum un om nu poate sæ-øi întindæ braﬂul sæu
slab sæ opreascæ fluviul Missouri din drumul sæu fixat sau sæ-l
facæ sæ curgæ în sens invers curentului spre izvorul lui, tot aøa nuL poate împiedica pe Atotputernicul sæ reverse cunoaøterea din
ceruri asupra capetelor sfinﬂilor din zilele din urmæ. [Acest paragraf se gæseøte øi în D&L 121:33.]
Ce altceva sunt [guvernatorul Lilburn W.] Boggs øi grupul sæu
ucigaø, decât sælcii de pe mal ale cæror rædæcini se întind în apæ
prinzând în mrejele lor lemnul dus de torent? Tot atât de bine
am putea argumenta cæ apa nu este apæ, pentru cæ torentele din
munﬂi trimit în jos noroi øi tulburæ izvorul cristalin, deøi îl fac
apoi mai pur decât înainte; sau cæ focul nu este foc, pentru cæ
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poate fi stins dacæ asupra lui curge torentul; dupæ cum am putea
spune cæ a noastræ cauzæ este pierdutæ pentru cæ renegaﬂi, mincinoøi, preoﬂi, hoﬂi øi ucigaøi, care sunt toﬂi deopotrivæ tenace în
uneltirile øi crezurile lor, au reværsat, din ræutatea lor spiritualæ
din poziﬂiile lor înalte øi din fortæreﬂele diavolului, un potop de
mocirlæ øi noroi øi gunoaie... peste capetele noastre.
Nu! Dumnezeu interzice. Iadul îøi poate reværsa furia ca lava
arzætoare a Muntelui Vezuviu sau a Muntelui Etna sau a celor mai
teribili dintre munﬂii ce erup; øi totuøi «mormonismul» va continua. Apa, focul, adeværul øi Dumnezeu sunt toate realitæﬂi.
Adeværul este «mormonism». Dumnezeu este autorul lui. El este
scutul nostru. El este Cel prin care noi ne-am primit naøterea
noastræ. Glasul Sæu este cel prin care am fost chemaﬂi într-o dispensaﬂie a Evangheliei Sale la începutul plenitudinii timpurilor.
El este Cel prin care am primit Cartea lui Mormon; øi El este Cel
prin care noi ræmânem pânæ în aceastæ zi; øi prin El noi vom
ræmâne, dacæ va fi spre slava noastræ; øi în Numele Sæu
Atotputernic noi suntem hotærâﬂi sæ înduræm nenorocirea, ca
buni soldaﬂi, pânæ la sfârøit...
Veﬂi afla pânæ la vremea la care veﬂi citi acestea øi, dacæ nu
aflaﬂi, puteﬂi afla cæ pereﬂii øi cætuøele, uøile øi balamalele care
scârﬂâie øi paznicii øi temnicerii pe jumætate morﬂi de fricæ... toate
sunt menite, prin însæøi natura lor, sæ facæ sufletul unui om cinstit sæ se simtæ mai puternic decât puterile iadului...
Noi suntem fraﬂii voøtri øi tovaræøi de suferinﬂæ øi întemniﬂaﬂii
lui Isus Hristos de dragul Evangheliei øi pentru speranﬂa slavei
care este în noi.”8
Salvatorul înﬂelege toatæ suferinﬂa noastræ øi
El va fi cu noi în vecii vecilor.
Domnul l-a alinat pe profet cu urmætoarele cuvinte:
„Marginile pæmântului vor întreba de numele tæu øi proøtii îøi vor
bate joc de tine øi iadul se va dezlænﬂui împotriva ta, în timp ce,
aceia care au inima puræ, øi înﬂelepﬂii, øi nobilii, øi virtuoøii vor
cæuta permanent sfat, øi autoritate, øi binecuvântæri din mâna ta, øi
poporul tæu nu se va întoarce niciodatæ împotriva ta din cauza
mærturiei trædætorilor; øi, deøi influenﬂa lor îﬂi va produce necazuri
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Salvatorul înaintea lui Pilat. „Fiul Omului a coborât sub toate acestea;
eøti tu mai mare decât El?”

øi te va arunca între gratiile øi zidurile închisorii, tu vei fi onorat øi,
doar dupæ un un scurt timp, datoritæ dreptæﬂii tale, glasul tæu va fi
mai înspæimântætor în mijlocul duømanilor tæi decât leul feroce; øi
Dumnezeul tæu va sta lângæ tine în vecii vecilor.
Dacæ eøti chemat sæ treci prin multæ suferinﬂæ; dacæ eøti în pericol printre faløi fraﬂi; dacæ eøti în pericol printre tâlhari; dacæ
eøti în pericol pe pæmânt sau pe mare; dacæ eøti acuzat cu tot felul de acuzaﬂii false; dacæ duømanii tæi te atacæ; dacæ te smulg de
lângæ tatæl tæu øi de lângæ mama ta øi de lângæ fraﬂii øi surorile
tale; øi dacæ duømanii tæi cu o sabie ascuﬂitæ te smulg de la sânul
soﬂiei tale øi al copiilor tæi øi dacæ cel mai mare copil al tæu, deøi
doar în vârstæ de øase ani, se va agæﬂa de veømintele tale øi va
spune: Tatæl meu, tatæl meu, de ce nu poﬂi sta cu noi? O, tatæl
meu, ce vor face oamenii aceøtia cu tine? Øi dacæ, dupæ aceea, el
va fi smuls de lângæ tine cu sabia øi tu vei fi vârât la închisoare øi
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duømanii tæi vor da târcoale în jurul tæu ca lupii dupæ sângele
mielului; øi dacæ vei fi aruncat în groapæ sau în mâinile criminalilor øi vei fi condamnat la moarte; dacæ vei fi aruncat în adâncuri; dacæ valurile agitate conspiræ împotriva ta; dacæ vânturile
violente devin duømanii tæi; dacæ cerurile se întunecæ øi toate
elementele se unesc pentru a ascunde calea; øi, mai mult, chiar
dacæ fælcile iadului îøi vor deschide larg gura dupæ tine, sæ øtii,
fiul Meu, cæ toate aceste lucruri îﬂi vor da experienﬂæ øi vor fi
pentru binele tæu.
Fiul Omului a coborât sub toate acestea; eøti tu mai mare
decât El?
De aceea, menﬂine-te pe calea ta øi preoﬂia va ræmâne cu tine,
pentru cæ limitele lor sunt fixate, ei nu pot trece. Zilele tale sunt
cunoscute øi anii tæi nu vor fi numæraﬂi mai puﬂini; de aceea, nu
te teme de ceea ce poate face omul, pentru cæ Dumnezeu va fi
cu tine în vecii vecilor”9. [Paragrafele din aceastæ secﬂiune se gæsesc øi în D&L 122:1–9.]
Glasul slab, liniøtit øopteøte consolare sufletelor
noastre în adâncurile tristeﬂii øi nefericirii.
La scurt timp dupæ ce profetului i s-a permis sæ evadeze din
mâinile temnicerilor sæi din Missouri, el øi-a amintit sentimentele pe care le-a avut în timpul cât fusese închis. „În perioada în
care am fost în mâinile duømanilor mei, trebuie sæ spun cæ, deøi
am simﬂit mare neliniøte în legæturæ cu familia øi prietenii mei,
care erau atât de inuman trataﬂi øi supuøi abuzurilor... totuøi în
ceea ce mæ privea, am simﬂit un calm perfect øi m-am supus voinﬂei Tatælui meu Ceresc. Îmi cunoøteam nevinovæﬂia mea precum
øi pe a sfinﬂilor øi cæ noi nu fæcuseræm nimic care sæ merite un
astfel de tratament din mâinile opresorilor noøtri. Ca urmare, am
putut sæ mæ bizui pe Dumnezeu, care are vieﬂile tuturor oamenilor în mâinile Lui øi care mæ salvase deseori de la porﬂile morﬂii, cæ mæ va elibera; øi, chiar dacæ toate cæile evadærii pæreau în
întregime închise øi moartea mæ privea în faﬂæ øi distrugerea mea
fusese hotærâtæ, dupæ pærerea oamenilor, totuøi, din primul moment în care intrasem în tabæræ, am simﬂit o asigurare cæ eu, cu
fraﬂii mei øi familiile noastre trebuie sæ fim eliberaﬂi.
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Da, acel glas slab, liniøtit, care øoptise atât de des consolare sufletului meu în adâncurile tristeﬂii øi nefericirii, m-a îndemnat sæ
fiu bucuros øi mi-a promis eliberarea, ceea ce mi-a adus multæ
alinare. Øi, deøi pægânii erau întærâtaﬂi øi oamenii se gândeau la
lucruri deøarte, totuøi, Domnul Oøtirilor, Dumnezeul lui Iacov
era un turn de scæpare pentru mine; øi, când L-am chemat în ziua
necazului, El m-a izbævit [vezi Psalmii 46:7; 50:15]; de aceea voi
spune sufletului meu øi tuturor lucrurilor ce se aflæ în mine sæ binecuvânteze øi sæ laude Numele Sæu sfânt. Pentru cæ eu eram
«[încolﬂit] în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpænæ, da nu [deznædæjduit]; [prigonit], dar nu [pæræsit]; [trântit]
jos, dar nu [omorât]» [vezi 2 Corinteni 4:8–9].”10

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Revedeﬂi descrierea închisorii din Liberty, Missouri (paginile
379–381). Pe mæsuræ ce studiaﬂi øi discutaﬂi despre acest capitol,
gândiﬂi-væ la condiﬂiile în care se afla profetul când a scris cuvintele consemnate în acest capitol. Recapitulaﬂi al treilea paragraf de la pagina 384. În ce fel este relatarea profetului despre
închisoarea Liberty un exemplu reprezentând acest adevær?
• Studiaﬂi al treilea paragraf de la pagina 382. În ce fel, poate
uneori situaﬂia grea sæ „ne trezeascæ spiritele la o sacræ amintire”? În ce moduri pot încercærile øi persecuﬂiile sæ ne „lege
inimile” de membrii familiei øi de prieteni? Ce experienﬂe care
au legæturæ cu aceste adeværuri aﬂi træit?
• Joseph Smith a declarat cæ nimic nu-i putea separa, pe el øi pe
fraﬂii sæi, de dragostea lui Dumnezeu (pagina 382). Care sunt
gândurile øi sentimentele dumneavoastræ în timp ce meditaﬂi
la aceastæ afirmaﬂie? În ce moduri putem fi separaﬂi de dragostea lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile pe care le putem
face pentru a continua sæ avem dragostea lui Dumnezeu?
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• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 384. Ce putem face pentru
a primi pacea pe care ne-o oferæ Domnul? Ce câøtigaﬂi din asigurarea Domnului cæ suferinﬂa øi necazurile lui Joseph Smith
vor fi „numai pentru un scurt timp”?
• Revedeﬂi asigurærile, pe care Joseph Smith le dæ sfinﬂilor, cæ
duømanii Bisericii nu pot face nimic împotriva puterii lui
Dumnezeu (paginile 384–385). De ce uitæm uneori acest adevær? Ce putem face pentru a ni-l aminti?
• Studiaﬂi cuvintele Domnului cætre profet de la paginile
385–387. Cum s-ar putea schimba vieﬂile noastre dacæ ne
amintim cæ încercærile ne aduc experienﬂæ øi sunt spre bine
nostru? Ce însemnætate are pentru dumneavoastræ faptul cæ
øtiﬂi cæ Salvatorul a coborât sub toate lucrurile? Ce credeﬂi cæ
înseamnæ „menﬂine-te pe calea ta”?
• Citiﬂi ultimul subtitlu din acest capitol (paginile 387–388).
Gândiﬂi-væ la momentul în care Duhul Sfânt v-a alinat într-o
perioadæ grea. Aﬂi avut astfel de experienﬂe care ar putea fi
împærtæøite?
Scripturi suplimentare: Filipeni 3:8–9; Mosia 23:21–24; Alma
7:11; 36:3
Note
1. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Isaac Galland, 22 martie
1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri, publicatæ în Times and
Seasons, februarie 1840, p. 52; punctuaﬂie modernizatæ.
2. Alexander McRae, citat în History of
the Church, 3:257; dintr-o scrisoare
din partea lui Alexander McRae adresatæ redactorului de la Deseret News,
9 octombrie 1854, Salt Lake City,
Utah, publicatæ în Deseret News,
2 noiembrie 1854, p. 1.
3. Mercy Fielding Thompson, „Recollections of the Prophet Joseph Smith”,
Juvenile Instructor,1 iulie 1892, p. 398;
punctuaﬂie modernizatæ.
4. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ Emmei Smith, 4 aprilie 1839,
închisoarea Liberty, Liberty, Missouri;
Beinecke Library, Yale University, New
Haven, Connecticut; copie în Arhivele
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Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt
Lake City, Utah. În aceastæ scrisoare,
când profetul menﬂioneazæ cæ a fost
închis timp de peste cinci luni, el calcula perioada în care a fost închis în
Independence øi Richmond, Missouri,
precum øi în Liberty.
5. La 1 decembrie 1838, Sidney Rigdon
a fost încarcerat în închisoarea Liberty
împreunæ cu alﬂi fraﬂi. Totuøi, la 25 ianuarie 1839, cu aproape douæ luni
înainte ca profetul sæ scrie aceastæ
scrisoare, lui Sidney i s-a dat permisiunea sæ pæræseascæ închisoarea pe
cauﬂiune pentru cæ era grav bolnav.
Pentru cæ ameninﬂærile permanente
l-au fæcut sæ-i fie teamæ sæ pæræseascæ
siguranﬂa pe care o oferea închisoarea, Sidney a ales sæ ræmânæ în închisoare pânæ la 5 februarie.
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6. History of the Church, 3:289–291;
punctuaﬂia øi gramatica modernizate;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph
Smith øi a altora adresatæ lui Edward
Partridge øi Bisericii, 20 martie
1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri; fragmente din aceastæ scrisoare au fost incluse mai târziu în
Doctrinæ øi legæminte ca secﬂiunile
121, 122 øi 123.
7. History of the Church, 3:291, 293; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ. S-au fæcut o
serie de modificæri minore de punctuaﬂie, ortografie øi gramaticæ pentru a

pregæti fragmente din scrisoarea profetului pentru a fi publicate în Doctrinæ
øi legæminte. De aceea, existæ o serie
de mici deosebiri între Doctrinæ øi legæminte 121, 122 øi 123 øi materialul
prezentat în acest capitol.
8. History of the Church, 3:296–298; ortografie øi punctuaﬂie modernizate.
9. History of the Church, 3:300–301; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ.
10. History of the Church, 3:328–329; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
din „Extract, from the Private Journal
of Joseph Smith Jr.”, Times and
Seasons, noiembrie 1839, p. 7–8.
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Sæ ræspundem persecuﬂiei
cu credinﬂæ øi curaj
„Nu væ temeﬂi, ci fiﬂi tari în Domnul øi în puterea tæriei Lui.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n iarna anilor 1838–1839, miliﬂia statului Missouri a primit ordine din partea guvernatorului sæ-i alunge pe sfinﬂii din zilele din
urmæ din stat, iar profetul Joseph Smith a fost închis în închisoarea Liberty. În acea iarnæ øi în primævara urmætoare, scene de
suferinﬂæ teribilæ au avut loc în timp ce mii de sfinﬂi au fost siliﬂi
sæ fugæ din casele lor spre Missouri. Læsând o mare parte din proprietæﬂile lor în urmæ, ei au început sæ-øi croiascæ drumul de-a
lungul a peste 300 de kilometri cætre est, spre vestul statului
Illinois, sub îndrumarea lui Brigham Young øi a altor conducætori
ai Bisericii. Puﬂini sfinﬂi aveau cæruﬂe øi cai buni øi mulﬂi dormeau
færæ sæ aibæ vreun adæpost pe timp de ploaie øi zæpadæ. Unii, care
nu aveau încælﬂæminte, îøi înveleau picioarele în cârpe pentru a
putea merge pe zæpadæ.
În februarie 1839, un vecin bun a ajutat-o pe Emma Smith
sæ-øi punæ cei patru copii øi puﬂinele ei bunuri într-o cæruﬂæ cæptuøitæ cu paie. Când grupul lor a ajuns la fluviul Mississippi, care
îngheﬂase, Emma l-a trecut pe gheaﬂæ, împreunæ cu copiii ei, ducând manuscrisele traducerii Bibliei de cætre profet în doi sæculeﬂi de pânzæ legaﬂi în jurul taliei ei, sub fustæ. Ea øi mulﬂi alﬂi
sfinﬂi særaci s-au refugiat în comunitatea din Quincy, Illinois,
unde au continuat sæ sufere de foame, frig, boli, deøi multe suferinﬂe erau micøorate de multe acte de bunætate din parte comunitæﬂii preocupate de soarta lor.
Deøi profetul Joseph dorea mult sæ-i ajute pe sfinﬂi, el nu a putut decât sæ se roage øi sæ dea îndrumæri prin scrisorile trimise lui

391

CAPITOLUL 32

În luna februarie 1839, în timp ce Joseph Smith era întemniﬂat în închisoarea
Liberty, Emma Smith øi copiii ei traversau apele îngheﬂate ale fluviului
Mississippi, fugind de persecutorii lor.
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Brigham Young øi celorlalﬂi fraﬂi care îi conduceau pe sfinﬂi în absenﬂa lui. În aceastæ situaﬂie disperatæ, el a scris membrilor Bisericii
cuvinte de încurajare øi pace: „Preaiubiﬂii mei fraﬂi, sæ facem cu
voioøie toate lucrurile care stau în puterea noastræ; øi atunci, putem sta neclintiﬂi, cu cea mai mare siguranﬂæ, pentru a vedea salvarea lui Dumnezeu øi braﬂul Sæu dezvæluit” (D&L 123:17).
În ziua de 6 aprilie 1839, profetul øi tovaræøii lui întemniﬂaﬂi au
fost transferaﬂi, din cauza schimbærii locului în care erau judecaﬂi, din închisoarea Liberty la Gallatin, ﬂinutul Daviess, Missouri.
Dupæ o øedinﬂæ a tribunalului, fraﬂilor li s-a schimbat din nou locul de judecatæ de la Gallatin la Columbia, ﬂinutul Boone,
Missouri. Dar, la mijlocul lunii aprilie, în timp ce profetul øi alﬂi
întemniﬂaﬂi erau duøi la Columbia, paznicii le-au permis sæ evadeze. Într-o sæptæmânæ, fraﬂii se alæturaseræ grupului mai mare
de sfinﬂi din Quincy, Illinois. Vârstnicul Wilford Woodruff a scris
în jurnalul sæu despre întâlnirea sa cu profetul: „Noi... am avut,
încæ o datæ, fericitul privilegiu de a-l lua de mânæ pe fratele
Joseph... El ne-a întâmpinat cu multæ bucurie. Tocmai fusese eliberat din închisoare øi din mâinile duømanilor sæi øi se întorsese
în sânul familiei øi prietenilor... Joseph era sincer, deschis øi
apropiat, ca de obicei. Sora Emma era cu adeværat fericitæ”1.
Mai târziu, profetul a adus omagiu sfinﬂilor care, alæturi de
el, au îndurat cutezætori atât de multe de dragul credinﬂei lor în
Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos: „Comportamentul sfinﬂilor, în timpul multelor lor necazuri øi suferinﬂe, a fost demn
de laudæ; curajul lor în apærarea fraﬂilor lor împotriva actelor
distrugætoare ale gloatelor, ataøamentul lor faﬂæ de cauza adeværului, în condiﬂiile cele mai pline de încercæri øi suferinﬂæ pe
care omenirea le poate îndura, dragostea unuia faﬂæ de celælalt,
disponibilitatea lor de a-mi oferi ajutor mie øi fraﬂilor mei, care
au fost întemniﬂaﬂi, sacrificiile pe care le-au fæcut pæræsind
Missouri øi ajutându-le pe væduvele øi orfanii særmani øi asigurându-le case într-un ﬂinut mai ospitalier, toate contribuie la
înælﬂarea lor în stima tuturor oamenilor buni øi virtuoøi øi le asiguræ bunævoinﬂa øi aprobarea lui Iehova øi un nume la fel de nepieritor ca eternitatea”2.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Duømanul adeværului se opune slujitorilor Domnului,
mai ales când ei se apropie mai mult de Domnul.
„Persecuﬂiile s-au rostogolit asupra capetelor noastre din când
în când... ca bubuiturile de tunet, din cauza religiei noastre.”3
„Principiile religiei noastre sunt în faﬂa lumii, pregætite pentru
a fi cercetate de toﬂi oamenii, totuøi, noi suntem conøtienﬂi cæ
toate persecuﬂiile împotriva prietenilor noøtri au apærut ca urmare a calomniilor [acuzaﬂii false] øi interpretærilor greøite færæ a
se baza pe adevær øi dreptate. Pe acestea le-am îndurat la fel ca
toate celelalte societæﬂi religioase la începuturile lor.”4
„Nu væ miraﬂi deci dacæ sunteﬂi persecutaﬂi; ci amintiﬂi-væ cuvintele Salvatorului: «Robul nu este mai mare decât stæpânul sæu.
Dacæ m-au prigonit pe Mine, øi pe voi væ vor prigoni» [vezi Ioan
15:20]; øi cæ toate suferinﬂele prin care trebuie sæ treacæ sfinﬂii
sunt împlinirea cuvintelor profeﬂilor, care au fost rostite de când
a început lumea.”5
„Când fac tot ce pot mai bine – când realizez cel mai mare
bine, atunci cele mai mari rele øi zvonuri pæcætoase sunt ridicate
împotriva mea... Duømanii acestui popor nu vor obosi niciodatæ
sæ persecute Biserica, pânæ când ei vor fi învinøi. Eu mæ aøtept ca
ei sæ mobilizeze totul împotriva mea, tot ce le stæ în putere sæ
controleze, øi ca noi sæ avem o luptæ îndelungatæ øi înfricoøætoare. Cel care va duce adeværata luptæ creøtinæ împotriva corupﬂiilor din aceste ultime zile va avea pe oamenii pæcætoøi øi
îngerii diavolului øi toate puterile diavoleøti ale întunericului
mobilizate permanent împotriva lui. Când oamenii pæcætoøi øi
corupﬂi se opun, existæ un criteriu dupæ care poﬂi judeca dacæ un
om duce lupta creøtinæ. Când toﬂi oamenii vor spune lucruri rele
despre voi pe nedrept, binecuvântaﬂi sunteﬂi voi, etc. [vezi Matei
5:11]. Va fi un om considerat ræu, când oamenii vor spune lucruri rele despre el? Nu. Dacæ un om se ridicæ øi se opune lumii
pæcatului, el se poate aøtepta sæ aibæ toate spiritele pæcætoase øi
corupte mobilizate împotriva lui.
Dar, aceasta va fi pentru puﬂinæ vreme, øi toate aceste suferinﬂe
vor fi îndepærtate de la noi, în mæsura în care suntem credincioøi
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øi nu suntem copleøiﬂi de aceste rele. Væzând binecuvântærile înzestrærii rostogolindu-se øi împæræﬂia crescând øi întinzându-se
de la mare la mare, noi ne vom bucura cæ nu am fost copleøiﬂi de
aceste lucruri nesæbuite.”6
„Unii cred cæ duømanii noøtri se vor mulﬂumi cu distrugerea
mea; dar, væ spun cæ, de îndatæ ce-mi vor fi værsat sângele, ei vor
înseta de sângele tuturor oamenilor în a cæror inimæ sælæøluieøte
o singuræ scânteie din spiritul plenitudinii Evangheliei. Opoziﬂia
acestor oameni este pusæ în acﬂiune de spiritul duømanului întregii neprihæniri. Ei doresc nu numai sæ mæ distrugæ pe mine, ci
pe fiecare bærbat øi femeie care îndræzneøte sæ creadæ doctrinele
pe care Dumnezeu m-a inspirat sæ le predau acestei generaﬂii.”7
„Am învæﬂat din experienﬂæ cæ duømanul adeværului nu
doarme, nici nu-øi înceteazæ stræduinﬂa de a influenﬂa minﬂile
comunitæﬂilor împotriva slujitorilor Domnului, stârnind indignarea oamenilor împotriva tuturor problemelor de importanﬂæ
sau de interes.”8
Aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu vor suporta
persecuﬂia cu credinﬂæ øi curaj.
„Voi sfinﬂilor, toﬂi! Profitaﬂi de aceastæ importantæ Cheie – în toate
încercærile, necazurile, ispitele, durerile, relaﬂiile, în închisoare øi
în moarte, asiguraﬂi-væ cæ nu trædaﬂi cerul; sæ nu-L trædaﬂi pe Isus
Hristos; sæ nu-i trædaﬂi pe fraﬂi; sæ nu trædaﬂi revelaﬂiile lui
Dumnezeu, fie din Biblie, din Cartea lui Mormon sau din Doctrinæ
øi legæminte, fie din oricare alta care a fost sau care va fi vreodatæ
datæ øi revelatæ omului în aceastæ lume sau în cea care va veni. Da,
în toate ræzvrætirile øi zbaterile, urmaﬂi-o, ca voi sæ nu faceﬂi acest
lucru, ca sângele nevinovat sæ nu fie gæsit pe hainele voastre øi voi
sæ mergeﬂi jos, în iad.”9
În primævara anului 1830, sfinﬂii erau persecutaﬂi ca urmare a publicærii Cærﬂii lui Mormon: „Cartea lui Mormon
(toiagul lui Iosif în mâinile lui Efraim) fusese publicatæ de o
vreme øi, aøa cum a prezis profetul din vechime, «[era privitæ]
ca ceva stræin» [vezi Osea 8:12]. Nu micæ a fost agitaﬂia creatæ
de apariﬂia ei. O mare opoziﬂie øi multæ persecuﬂie i-a urmærit
pe cei care credeau în autenticitatea ei. Dar se întâmplase cæ
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adeværul înmugurise øi ieøise din pæmânt, iar neprihænirea începuse sæ priveascæ de la înælﬂimea cerurilor [vezi Psalmii
85:11; Moise 7:62], aøa cæ nu ne-am temut de opozanﬂii noøtri,
øtiind cæ noi aveam atât adeværul, cât øi neprihænirea de partea
noastræ, cæ Îi aveam atât pe Tatæl, cât øi pe Fiul, pentru cæ noi
aveam doctrinele lui Hristos øi le puneam în practicæ; øi, ca urmare, am continuat sæ ne rugæm øi sæ dæm informaﬂii tuturor
acelora care doreau sæ asculte”10.
În luna iulie 1839, preøedintele Wilford Woodruff a consemnat: „Joseph ne-a adresat puﬂine cuvinte øi a spus: «Aduceﬂi-væ
aminte, fraﬂilor, dacæ sunteﬂi întemniﬂaﬂi, cæ fratele Joseph a fost
întemniﬂat înaintea voastræ. Dacæ sunteﬂi puøi într-un loc din care
væ puteﬂi vedea doar fraﬂii prin gratiile unei ferestre, în timp ce
væ aflaﬂi în lanﬂuri datoritæ Evangheliei, aduceﬂi-væ aminte cæ fratele Joseph a fost în astfel de condiﬂii»”11.
În anul 1841, Joseph Smith øi consilierii sæi din Prima
Preøedinﬂie au scris: „Adeværul, ca øi stejarul falnic, a stat neclintit în mijlocul elementelor ostile care l-au lovit cu forﬂæ
uriaøæ. Torentele s-au rostogolit, val dupæ val, în succesiune rapidæ øi nu l-au înghiﬂit. «Ele vuiesc, o, Doamne; torentele vuiesc
tare; dar Domnul Oøtirilor este mai puternic decât valurile næprasnice al mærii» [vezi Psalmii 93:3–4]; nici flæcærile persecuﬂiei, cu toatæ influenﬂa gloatelor, nu au fost în stare sæ-l distrugæ;
ci, ca øi rugul lui Moise, a ræmas nemistuit øi acum, în acest moment, este un eveniment vizibil important atât pentru oameni,
cât øi pentru îngeri.
Încotro ne putem întoarce ochii pentru a vedea un altul la fel?
Contemplæm un popor care a îmbræﬂiøat un sistem religios nepopular øi aderarea la el, care a adus asupra acestui popor persecuﬂii repetatate. Un popor care, datoritæ dragostei lui faﬂæ de
Dumnezeu øi ataøamentului faﬂæ de cauza Sa, a suferit foamete,
goliciune, pericole øi aproape toate privaﬂiunile. Un popor care,
de dragul religiei lui, a trebuit sæ jeleascæ moartea prematuræ a
pærinﬂilor, soﬂilor, soﬂiilor øi copiilor. Un popor care a preferat
moartea în locul sclaviei øi ipocriziei øi øi-a pæstrat cu onoare integritatea øi a stat ferm øi neclintit în vremuri care au pus la încercare sufletele oamenilor”12.
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În iarna anilor 1838–1839, mii de sfinﬂi din zilele din urmæ au fost siliﬂi sæ fugæ
din casele lor din Missouri, stræbætând peste 300 de kilometri cætre Illinois.

Marea putere a lui Dumnezeu îi va susﬂine pe aceia
care sunt persecutaﬂi de dragul neprihænirii.
În timp ce era întemniﬂat în închisoarea Liberty, Joseph Smith
a scris sfinﬂilor: „Sæ nu credeﬂi cæ inimile noastre cedeazæ, deøi ni
s-au întâmplat lucruri ciudate [1 Petru 4:12], pentru cæ noi am væzut øi am fost asiguraﬂi de toate aceste lucruri dinainte øi am fost
asiguraﬂi cæ putem avea o mai mare speranﬂæ decât persecutorii
noøtri. Ca urmare, Dumnezeu ne-a fæcut umerii largi ca sæ purtæm
povara. Noi gæsim slavæ în nefericirea noastræ pentru cæ noi øtim
cæ Dumnezeu este cu noi, cæ El este prietenul nostru øi cæ El ne
va salva sufletele. Nu ne pasæ de cei care ne pot ucide trupul; ei
nu ne pot vætæma sufletele [Matei 10:28]. Nu cerem favoruri din
mâinile gloatelor, nici ale lumii, nici ale diavolului, nici ale emisarilor lui, cei care ni se opun øi cei care iubesc øi fæptuiesc minciunile øi juræ strâmb, pentru a ne lua viaﬂa. Noi nu ne-am ascuns
niciodatæ, nici nu o vom face de dragul vieﬂilor noastre... Øtim cæ
ne-am stræduit, cu toatæ mintea, puterea øi tæria noastræ, sæ facem
voia lui Dumnezeu øi toate lucrurile, oricare au fost acelea, pe
care El ni le-a poruncit...
397

CAPITOLUL 32

Salvatorul a spus: «Nu se poate sæ nu vinæ prilejuri de pæcætuire;
dar vai de omul acela prin care vine prilejul de pæcætuire» [vezi
Matei 18:7]. Øi din nou: «Ferice va fi de voi când, din pricina Mea,
oamenii væ vor ocærî, væ vor prigoni, øi vor spune tot felul de lucruri
rele øi neadeværate împotriva voastræ! Bucuraﬂi-væ øi veseliﬂi-væ, pentru cæ ræsplata voastræ este mare în ceruri; cæci tot aøa au prigonit
pe proorocii care au fost înainte de voi» [Matei 5:11–12].
Acum, dragi fraﬂi, dacæ au fost oameni care au avut vreodatæ
vreun motiv sæ revendice aceastæ promisiune, noi suntem acei
oameni; pentru cæ noi øtim cæ lumea nu numai cæ ne-a urât, ci øi
a vorbit tot felul de lucruri rele øi neadeværate împotriva noastræ
pentru niciun alt motiv decât cæ noi ne-am stræduit sæ propovæduim plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos…
Øi acum, dragi øi mult iubiﬂi fraﬂi – øi când spunem fraﬂi ne referim la aceia care øi-au pæstrat credinﬂa în Hristos, bærbaﬂi, femei
øi copii – noi simﬂim cæ trebuie sæ væ îndemnæm, în numele lui
Isus Hristos, sæ fiﬂi puternici în credinﬂa în noul øi nepieritorul legæmânt øi sæ nu væ înspæimântaﬂi de duømanii voøtri... Continuaﬂi
în credinﬂæ chiar pânæ la moarte; pentru cæ «oricine va vrea sæ-øi
scape viaﬂa, o va pierde; dar oricine îøi va pierde viaﬂa din pricina
Mea øi din pricina Evangheliei, o va mântui», spune Isus Hristos
[vezi Marcu 8:35]”13.
Tot din închisoarea Liberty, profetul øi consilierii sæi din
Prima Preøedinﬂie au scris conducætorilor Bisericii: „Fraﬂilor,
nu væ temeﬂi, ci fiﬂi tari în Domnul øi în puterea tæriei Lui. Ce este
omul pentru ca slujitorul lui Dumnezeu sæ se teamæ de el sau fiul
omului pentru ca el sæ tremure în faﬂa lui? Nici sæ nu gândiﬂi cæ
sunt ciudate încercærile de foc cu care suntem încercaﬂi deoarece
unele lucruri ciudate ni s-au întâmplat. Aduceﬂi-væ aminte cæ toﬂi
au avut parte de asemenea suferinﬂe [vezi 1 Petru 4:12–13]. Ca
urmare, sæ ne bucuræm în suferinﬂele noastre, prin care sunteﬂi
fæcuﬂi desævârøiﬂi øi prin care Cæpetenia mântuirii noastre a fost,
de asemenea, desævârøitæ [vezi Evrei 2:10]. Fie ca inimile voastre
øi inimile tuturor sfinﬂilor sæ fie alinate cu voi øi fie ca ei sæ se bucure peste mæsuræ pentru cæ mare este ræsplata noastræ în cer,
cæci tot aøa au prigonit cei ræi pe profeﬂii care au fost înaintea
noastræ [vezi Matei 5:11–12]”14.
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatarea de la paginile 391–393. Ce væ impresioneazæ din modul în care Joseph Smith øi tovaræøii sæi sfinﬂi au
reacﬂionat la persecuﬂii? De ce credeﬂi cæ doreau sæ îndure
persecuﬂiile?
• Citiﬂi paginile 394–395 în care profetul Joseph ne învaﬂæ cæ oamenii neprihæniﬂi se confruntæ deseori cu persecuﬂii. De ce
credeﬂi cæ se întâmplæ astfel? Care sunt asemænærile dintre persecuﬂiile de astæzi øi cele din timpul lui Joseph Smith? Care
sunt deosebirile?
• La pagina 395, Joseph Smith a vorbit despre o cheie care îi
ajutæ pe sfinﬂi. Ce experienﬂe v-au arætat valoarea acestei chei?
Ce alte sfaturi aﬂi putea da cuiva care se confruntæ cu persecuﬂii din cauza credinﬂei lui? (Pentru câteva exemple, vedeﬂi
paginile 395–396.)
• Recapitulaﬂi paginile 397–398, în care Joseph Smith ne asiguræ
cæ Domnul ne va susﬂine când vom ræspunde persecuﬂiilor cu
credinﬂæ øi curaj. Ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ spunem cæ
Dumnezeu „ne-a fæcut umerii largi ca sæ purtæm povara”? Cum
putem noi sæ „ne gæsim slava în nefericire” øi sæ ne „bucuræm
în suferinﬂele noastre”? În ce fel credeﬂi cæ ne pot ajuta suferinﬂele noastre sæ devenim desævârøiﬂi?
Scripturi suplimentare: Matei 5:43–44; Romani 8:35–39; 2 Nefi
26:8; Mosia 24:8–16; 3 Nefi 6:13
Note
1. Wilford Woodruff, Journals,
1833–1898, consemnare din 3 mai,
1839, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. History of the Church, 3:329–330; din
„Extract, from the Private Journal of
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Joseph Smith Jr.”, Times and Seasons,
noiembrie 1839, p. 8.
3. History of the Church, 6:210; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 8 februarie 1844, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff.
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4. History of the Church, 2:460; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
øi a altora adresatæ lui John Thornton
øi altora, 25 iulie, 1836, Kirtland,
Ohio, publicatæ în Messenger and
Advocate, august 1836, p. 358.
5. History of the Church, 3:331; punctuaﬂie modernizatæ; din „Extract, from
the Private Journal of Joseph Smith
Jr.”, Times and Seasons, noiembrie
1839, p. 8–9.
6. History of the Church, 5:140–141; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la data de 31 august 1842, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza
R. Snow; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
7. History of the Church, 6:498; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 18 iunie 1844, în Nauvoo, Illinois.
Cei care au compilat History of the
Church au combinat rapoartele verbale, fæcute de câﬂiva martori oculari,
într-o singuræ relatare a discursului.
8. History of the Church,2:437; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Oliver Cowdery, aprilie
1836, Kirtland, Ohio, publicatæ în
Messenger and Advocate, aprilie
1836, p. 289.
9. History of the Church, 3:385; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua

10.
11.

12.

13.

14.
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de 2 iulie 1839, în Montrose, Iowa;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.
History of the Church, 1:84; din
„History of the Church” (manuscris),
book A-1, p. 41, Arhivele Bisericii.
Wilford Woodruff, relatând o declaraﬂie
fæcutæ de Joseph Smith în ziua de 7 iulie 1839, în Commerce, Illinois; Wilford
Woodruff, Journals, 1833–1898,
Arhivele Bisericii.
History of the Church, 4:337; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un
raport al lui Joseph Smith øi al consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie, 7
aprilie 1841, Nauvoo, Illinois, publicatæ în Times and Seasons, 15 aprilie
1841, p. 384–385.
History of the Church, 3:227–229,
232–233 ; punctuaﬂie modernizatæ;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-o scrisoare din partea lui
Joseph Smith adresatæ membrilor
Bisericii din ﬂinutul Caldwell,
Missouri, 16 decembrie 1838, închisoarea Liberty, Liberty, Missouri.
Scrisoare din partea lui Joseph
Smith øi a consilierilor sæi din Prima
Preøedinﬂie adresatæ lui Heber C.
Kimball øi Brigham Young, 16 ianuarie 1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri, Arhivele Bisericii.
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Darurile spirituale ale
tæmæduirii, vorbirii în alte limbi,
profeﬂiei øi discernerii spiritelor
„Niciun om nu poate fi un slujitor al lui Isus Hristos
decât dacæ el pæstreazæ mærturia lui Isus;
øi aceasta este duhul prorociei.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

upæ o scurtæ perioadæ de refugiu în Quincy, Illinois, în primele luni ale anului 1839, sfinﬂii au început sæ se deplaseze cu
aproximativ 80 de kilometri mai la nord spre aøezarea
Commerce, Illinois. Dupæ evadarea sa din temniﬂa din Missouri,
profetul începuse sæ cumpere bucæﬂi de pæmânt în localitatea
Commerce øi în jurul ei, cu scopul de a le face locuri de adunare
pentru miile de oameni care fugiseræ din Missouri øi aveau acum
nevoie de un loc în care sæ-øi reclædeascæ vieﬂile. Pânæ în luna iulie 1839, sute de sfinﬂi fæcuseræ tabæræ, dormind în corturi øi cæruﬂe, pe malul estic al fluviului Mississippi, în Commerce, în
timp ce alﬂii îøi gæsiseræ adæpost în cazarma militaræ abandonatæ,
de pe malul opus al râului Montrose, Iowa. În acest nou cæmin,
sfinﬂii au lucrat pentru a curæﬂa øi drena terenul mlæøtinos de
lângæ fluviu. Mulﬂi membri ai Bisericii au fost înﬂepaﬂi de ﬂânﬂari
øi s-au îmbolnævit grav de malarie øi alte boli. Unii dintre sfinﬂi au
murit iar alﬂii erau aproape de moarte. Joseph øi Emma au luat
atât de mulﬂi în casa lor de bârne pentru a-i îngriji, încât profetul a cedat patul sæu øi a dormit afaræ, într-un cort.
În ziua de 22 iulie, în mijlocul atâtor oameni bolnavi, sfinﬂii au
fost martorii a ceea ce vârstnicul Wilford Woodruff avea sæ numeascæ „o zi a puterii lui Dumnezeu”1. În acea dimineaﬂæ, profetul
s-a trezit, l-a chemat pe Domnul în rugæciune øi, fiind plin de
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În ziua de 22 iulie 1839, Elijah Fordham s-a ridicat din „somnul morﬂii”
dupæ ce Joseph Smith a intrat în casa sa øi a declarat: „Elijah, îﬂi poruncesc,
în numele lui Isus din Nazaret, sæ te ridici øi sæ fii fæcut întreg!”.
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Spiritul Domnului, a slujit bolnavilor din casa sa, din curtea de
afaræ øi de pe malul fluviului. A traversat fluviul øi a intrat în casa lui
Brigham Young din Montrose pentru a-i da o binecuvântare de vindecare. Apoi, împreunæ cu Sidney Rigdon, Brigham Young øi alﬂi
membri ai Celor Doisprezece, el øi-a continuat misiunea de manifestare a îndurærii printre alﬂi sfinﬂi din Iowa. Vârstnicul Woodruff
øi-a amintit una dintre cele mai memorabile vindecæri din acea zi:
„Am traversat piaﬂa publicæ øi am intrat în casa fratelui [Elijah]
Fordham. Fratele Fordham se stingea încet de o oræ øi ne aøteptam ca fiecare minut sæ fie ultimul pentru el. Am simﬂit puterea
lui Dumnezeu care îl copleøea pe profetul Sæu. Când am intrat
în casæ, fratele Joseph s-a îndreptat cætre fratele Fordham øi l-a
luat de mâna dreaptæ... El a væzut cæ ochii fratelui Fordham erau
sticloøi øi cæ era lipsit de grai øi inconøtient.
Dupæ ce i-a luat mâna, [profetul] a privit în jos la faﬂa muribundului øi a spus: «Frate Fordham, mæ recunoøti?» La început,
el nu a ræspuns; dar noi, toﬂi, am putut vedea efectul Spiritului
lui Dumnezeu coborând asupra lui.
„[Joseph] a spus din nou: «Elijah, mæ recunoøti?» Cu o øoaptæ
slabæ, fratele Fordham a ræspuns: «Da!» Profetul a spus atunci:
«Nu ai credinﬂæ cæ vei fi vindecat?».
Ræspunsul, care a fost puﬂin mai clar decât înainte, a fost:
«Mi-e teamæ cæ este prea târziu. Dacæ ai fi venit mai devreme,
cred cæ aø fi putut fi». Avea înfæﬂiøarea unui om trezit din somn.
Era somnul morﬂii. Joseph a spus apoi: «Nu crezi cæ Isus este
Hristosul?». «Ba cred, frate Joseph», a fost ræspunsul.
Apoi, profetul lui Dumnezeu a vorbit cu glas tare, ca maiestuozitatea Dumnezeirii: «Elijah, îﬂi poruncesc, în numele lui Isus
din Nazaret, sæ te ridici øi sæ fii fæcut întreg!».
Cuvintele profetului nu au sunat precum cuvintele omului, ci
precum glasul lui Dumnezeu. Mi s-a pærut cæ acea casæ s-a cutremurat din temelie. Elijah Fordham a særit din patul sæu ca un om
ridicat din morﬂi. O culoare sænætoasæ i-a colorat faﬂa øi viaﬂa era
prezentæ în fiecare miøcare. Picioarele îi erau înfæøurate în cataplasme [cu mæmæligæ]. El øi le-a scuturat de pe picioare, împræøtiindu-le conﬂinutul, øi øi-a cerut hainele apoi øi le-a îmbræcat.
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A cerut o farfurie cu pâine øi lapte øi a mâncat; apoi, øi-a pus
pælæria øi ne-a urmat în stradæ pentru a merge la alﬂii care erau
bolnavi”2.
Într-un moment în care aveau cu disperare nevoie, sfinﬂii au træit
experienﬂa reværsærii darului vindecærii din mâinile profetului.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Cei bolnavi pot fi vindecaﬂi prin credinﬂæ øi exercitarea
puterii preoﬂiei, potrivit voinﬂei Domnului.
„Care este semnul tæmæduirii celor bolnavi? Aøezarea mâinilor
este semnul sau modul arætat de Iacov øi obiceiul sfinﬂilor din vechime, aøa cum a fost poruncit de Domnul, øi noi nu putem obﬂine binecuvântarea prin nicio altæ metodæ decât prin modul
arætat de Domnul [vezi Iacov 5:14–15].”3
În luna iulie 1839, în condiﬂiile în care sfinﬂii se mutaseræ
de scurtæ vreme în Commerce, Illinois, øi mulﬂi dintre ei erau
bolnavi, Joseph Smith a consemnat urmætoarele: „Boala grea
a început sæ-i afecteze pe mulﬂi dintre fraﬂi, precum øi pe locuitorii locului, aøa încât aceastæ sæptæmânæ øi cele care au urmat au fost petrecute, în general, vizitându-i pe bolnavi øi
slujindu-le; unii au avut credinﬂæ suficientæ øi au fost vindecaﬂi;
alﬂii nu au avut…
Duminicæ 28 – Adunarea s-a ﬂinut ca de obicei... Eu am vorbit
øi i-am dojenit pe membrii Bisericii, individual, pentru a-øi pune
casele în ordine, pentru a curæﬂi partea dinæuntru a blidului øi a
ne întâlni în duminica urmætoare ca sæ luæm din împærtæøanie,
astfel încât, prin supunerea noastræ faﬂæ de rânduieli, nouæ sæ ni
se dea puterea sæ ræzbim, cu Dumnezeu, împotriva distrugætorului øi cei bolnavi sæ poatæ fi vindecaﬂi. Toatæ aceastæ sæptæmânæ a
fost petrecutæ în cea mai mare parte printre bolnavi care, în general, câøtigæ tærie øi îøi recapætæ sænætatea”4.
„Mulﬂi dintre cei neprihæniﬂi vor cædea pradæ bolii, molimei,
etc. din cauza slæbiciunii cærnii øi, totuøi, vor fi salvaﬂi în împæræﬂia lui Dumnezeu. Deci, este un principiu greøit sæ spui cæ acela
øi acela au pæcætuit pentru cæ au cæzut pradæ bolii sau au murit,
deoarece trupul trebuie sæ moaræ; øi Salvatorul a spus: «Nu judecaﬂi, ca sæ nu fiﬂi judecaﬂi» [vezi Matei 7:1).”5
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„Darul vorbirii în alte limbi, prin puterea Duhului Sfânt, în Bisericæ, este spre
beneficiul slujitorilor lui Dumnezeu, pentru a predica necredincioøilor.”

Scopul darului de a vorbi în alte limbi este
de a putea propovædui Evanghelia.
Profetul a vorbit în cadrul unei conferinﬂe a vârstnicilor din
anul 1834: „Joseph Smith a dat apoi o explicaﬂie despre darul de
a vorbi în alte limbi, care a fost special instituit pentru predicarea Evangheliei altor naﬂiuni øi popoare, dar nu a fost dat pentru
guvernarea Bisericii”6.
„În ce priveøte darul de a vorbi în alte limbi, tot ce putem spune
este cæ, în acest loc, noi l-am primit la fel ca cei din vechime: Vrem
totuøi ca voi sæ fiﬂi atenﬂi ca sæ nu fiﬂi înøelaﬂi cu privire la aceasta...
Satana væ va face, færæ îndoialæ, necazuri în legæturæ cu darul de a
vorbi în alte limbi, dacæ nu sunteﬂi atenﬂi; sæ nu gândiﬂi niciodatæ
cæ v-aﬂi pæzit prea mult de el sau v-aﬂi rugat prea mult. Fie ca
Domnul sæ væ dea înﬂelepciune în toate lucrurile.”7
„Am citit capitolul al 13-lea din 1 Corinteni [în cadrul unei
adunæri ﬂinute la 26 decembrie 1841], precum øi o parte din capitolul al 14-lea øi am remarcat cæ darul vorbirii în alte limbi era
necesar în Bisericæ; ... darul vorbirii în alte limbi, prin puterea
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Duhului Sfânt, în Bisericæ, este spre beneficiul slujitorilor lui
Dumnezeu, pentru a predica necredincioøilor, cum s-a întâmplat în ziua Cincizecimii.”8
„Vorbirea în alte limbi a fost datæ în scopul predicærii printre
cei a cæror limbæ nu este înﬂeleasæ, ca în ziua Cincizecimii etc. øi
nu este necesar ca limbile sæ fie predate în mod special membrilor Bisericii, pentru cæ orice om care are Duhul Sfânt poate vorbi
despre lucrurile lui Dumnezeu în propria-i limbæ precum øi în
alta; deoarece credinﬂa nu vine prin semne, ci în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu.”9
„Nu fiﬂi prea curioøi în legæturæ cu vorbirea în alte limbi, nu
vorbiﬂi în alte limbi dacæ nu este prezent un interpret; menirea
supremæ a vorbirii în alte limbi este sæ vorbiﬂi stræinilor øi, dacæ
oamenii sunt neræbdætori sæ-øi afiøeze inteligenﬂa, læsaﬂi-i sæ le
vorbeascæ acestora în propria lor limbæ. Darurile lui Dumnezeu
sunt, toate, utile la locul lor dar, când sunt aplicate în scopuri
neintenﬂionate de Dumnezeu, ele se dovedesc a fi o insultæ, o înøelæciune sau un blestem øi nu o binecuvântare.”10
„Noi am avut, de asemenea, fraﬂi øi surori care aveau un fals
dar al vorbirii în alte limbi; ei vorbeau bolborosind cu un glas nenatural øi trupurile le erau distorsionate...; deøi nu este nimic nenatural în Spiritul lui Dumnezeu.”11
„Nu vorbiﬂi cu darul vorbirii în alte limbi færæ a-l înﬂelege sau
færæ interpretare. Diavolul poate vorbi în alte limbi; duømanul va
veni cu lucrarea sa; el poate ispiti toate categoriile de oameni; el
poate vorbi în englezæ sau în olandezæ. Nimeni sæ nu vorbeascæ
în alte limbi dacæ nu este interpret, având consimﬂæmântul aceluia care este pus sæ prezideze; atunci, el poate discerne sau interpreta sau un altul poate s-o facæ.”12
„Dacæ aveﬂi o problemæ de dezvæluit, fæceﬂi-o în limba proprie;
nu væ dedaﬂi prea mult în exercitarea darului vorbirii în alte limbi
cæci diavolul va profita de cei nevinovaﬂi øi nechibzuiﬂi. Puteﬂi
vorbi în alte limbi pentru propria plæcere, dar eu stabilesc ca
lege cæ, dacæ este propovæduit ceva prin darul vorbirii în alte
limbi, aceasta nu va fi primitæ ca doctrinæ.”13
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Deøi un singur om vorbeøte în calitate de profet
al Bisericii, spiritul profeﬂiei permite tuturor sæ
mærturiseascæ despre Isus Hristos.
„Niciun om nu este slujitor al lui Isus Hristos færæ a fi profet.
Niciun om nu poate fi un slujitor al lui Isus Hristos decât dacæ el
pæstreazæ mærturia despre Isus; øi aceasta este duhul prorociei
sau spiritul profeﬂiei [vezi Apocalipsa 19:10].”14
„Ioan, autorul Apocalipsei, spune cæ mærturia despre Isus este
spiritul profeﬂiei [vezi Apocalipsa 19:10]. Acum, dacæ fiecare om
are mærturia despre Isus, nu are el spiritul profeﬂiei? Øi, dacæ el are
spiritul profeﬂiei, întreb eu, nu este el profet? Øi, dacæ este profet,
nu va primi el revelaﬂie? Øi orice om care nu primeøte revelaﬂie
pentru el însuøi trebuie sæ fie condamnat pentru cæ mærturia despre Isus este spiritul profeﬂiei. Pentru cæ Hristos spune cere øi vei
primi; øi, dacæ se întâmplæ ca el sæ primeascæ orice, întreb eu, nu
va fi prin revelaﬂie? Øi, dacæ vreun om nu are mærturie despre Isus
sau spiritul lui Dumnezeu, el nu este al Lui, adicæ al lui Hristos.
Øi, dacæ nu este al Lui, el trebuie sæ fie condamnat.”15
Un vizitator la Nauvoo a consemnat cæ Joseph Smith a propovæduit urmætoarele în timpul unei conversaﬂii: „Profetul Joseph
[a spus cæ]... pentru a fi slujitor al lui Isus, un om trebuie sæ mærturiseascæ despre Isus; øi, pentru a mærturisi despre Isus, un om
trebuie sæ aibæ spiritul profeﬂiei; pentru cæ, potrivit spuselor lui
Ioan, mærturia despre Isus este spiritul profeﬂiei.
„Dacæ un om declaræ cæ este slujitor al lui Isus øi nu are spiritul profeﬂiei, el trebuie sæ fie un martor fals pentru cæ el nu este
în posesia acelui dar care îl calificæ pentru acest oficiu; øi diferenﬂa
dintre [Joseph Smith] øi clericii acestei generaﬂii constæ în faptul
cæ el susﬂine cæ este în posesia acestui spirit al profeﬂiei care îl
calificæ pe el sæ mærturiseascæ despre Isus øi Evanghelia salværii;
øi clericii neagæ acest spirit, chiar spiritul profeﬂiei, singurul care
îi poate face martori adeværaﬂi sau testatori ai Domnului Isus, øi
pretind totuøi cæ sunt slujitori adeværaﬂi ai salværii”16.
„Credinﬂa vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, prin
mærturia slujitorilor lui Dumnezeu; aceastæ mærturie este întotdeauna însoﬂitæ de Spiritul profeﬂiei øi al revelaﬂiei”17.
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Darul discernerii spiritelor permite celor credincioøi sæ facæ
deosebirea dintre influenﬂa spiritelor bune øi a celor rele.
În zilele de la începuturile Bisericii restaurate, membrii
Bisericii, precum øi membrii altor grupuri religioase, au acﬂionat uneori sub influenﬂele spiritelor rele sau false, crezând cæ se
aflau sub influenﬂa Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith ne-a învæﬂat: „Întâmplæri recente, care au avut loc în mijlocul nostru, au
fæcut o îndatorire imperativæ, care mi-a fost datæ mie, din a væ
spune ceva în legæturæ cu spiritele de care sunt motivaﬂi oamenii.
Este evident din scrierile apostolilor [din Noul Testament] cæ
multe spirite false au existat în zilele lor øi «în lume au ieøit
[multe]» øi cæ era nevoie de cunoaøterea pe care numai
Dumnezeu singur putea s-o dea pentru a descoperi spiritele
false øi a dovedi care spirite erau de la Dumnezeu [vezi 1 Ioan
4:1–4]. Lumea, în general, a fost extrem de ignorantæ în ceea ce
priveøte acest lucru øi de ce ar fi fost altfel – pentru cæ «nimeni
nu cunoaøte lucrurile lui Dumnezeu afaræ de Duhul lui
Dumnezeu» [vezi 1 Corinteni 2:11]…
Întotdeauna, în fiecare epocæ, se pare cæ lipseøte cunoaøterea
cu privire la acest subiect. Spirite de toate felurile s-au manifestat în toate epocile øi aproape printre toﬂi oamenii... Toﬂi oamenii cred în propriul lor fel de spirite, toﬂi cred cæ spiritele lor au
puteri supranaturale øi toﬂi susﬂin cæ spiritele lor sunt de la
Dumnezeu. Cine va rezolva taina? «Sæ cercetaﬂi duhurile», spune
Ioan [1 Ioan 4:1], dar cine trebuie sæ facæ aceasta? Învæﬂatul,
elocventul, filozoful, înﬂeleptul, clericul – toﬂi sunt ignoranﬂi...
Cine poate aduce la luminæ øi dezvælui tainele ascunse ale spiritelor false care se aratæ atât de des printre sfinﬂii din zilele din
urmæ? Noi ræspundem cæ niciun om nu poate face aceasta færæ
preoﬂie øi færæ sæ aibæ o cunoaøtere a legilor prin care sunt guvernate spiritele; pentru cæ aøa cum «nimeni nu cunoaøte lucrurile lui Dumnezeu afaræ de Duhul lui Dumnezeu», tot aøa
niciun om nu cunoaøte spiritul diavolului øi puterea øi influenﬂa
sa decât dacæ posedæ cunoaøterea care este mai mult decât omeneascæ øi dacæ a dezlegat, prin mijlocirea preoﬂiei, acﬂiunile tainice ale planurilor lui…
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Un om trebuie sæ poatæ discerne spiritele înainte de a putea sæ
aducæ la luminæ aceastæ influenﬂæ diavoleascæ øi s-o dezvæluie lumii cu toatæ natura ei distrugætoare de suflete, diabolicæ øi oribilæ; pentru cæ nimic nu-i ræneøte mai mult pe copiii oamenilor
decât sæ se afle sub influenﬂa spiritului fals când gândesc cæ au
Spiritul lui Dumnezeu. Mii de oameni au simﬂit influenﬂa puterii
lui teribile øi efectele otrævitoare…
Aøa cum am menﬂionat înainte, marea dificultate provine
din necunoaøterea naturii spiritelor, a legilor de care sunt guvernate øi a semnelor dupæ care pot fi cunoscute; dacæ este nevoie de Spiritul lui Dumnezeu pentru a cunoaøte lucrurile lui
Dumnezeu øi spiritul diavolului poate fi demascat numai prin
acea mijlocire, rezultæ deci ca o consecinﬂæ naturalæ cæ, dacæ o
persoanæ sau niøte persoane nu au o comunicare sau revelaﬂie
de la Dumnezeu, prin care sæ li se dezvæluie acﬂiunea spiritului, ele trebuie sæ ræmânæ veønic færæ cunoaøterea acestor principii; pentru cæ eu declar cæ, dacæ un om nu poate înﬂelege
aceste lucruri altfel decât prin Spiritul lui Dumnezeu, atunci
nici zece mii de oameni nu pot; sunt deopotrivæ de nepætruns
pentru înﬂelepciunea învæﬂatului, exprimarea elocventului, puterea celui tare. Øi noi va trebui sæ ajungem, în cele din urmæ,
la aceastæ concluzie, orice am putea gândi despre revelaﬂie, cæ
færæ ea nu putem øti, nici înﬂelege ceva despre Dumnezeu sau
despre diavol; øi oricât ar putea refuza lumea sæ accepte acest
principiu, este evident din crezurile øi noﬂiunile numeroase øi
diferite cu privire la aceastæ problemæ cæ ea nu înﬂelege nimic
din acest principiu øi este la fel de limpede cæ færæ o comunicare divinæ ea trebuie sæ ræmânæ în ignoranﬂæ…
Un om trebuie sæ poatæ discerne spiritele, aøa cum am spus
înainte, pentru a înﬂelege aceste lucruri øi cum va obﬂine el
acest dar dacæ nu existæ daruri ale Spiritului? Øi cum pot fi obﬂinute aceste daruri færæ revelaﬂie? Hristos «S-a suit sus, a luat
robia roabæ øi a dat daruri oamenilor. Øi El a dat pe unii apostoli; pe alﬂii, proroci; pe alﬂii, evangheliøti; pe alﬂii, pæstori øi învæﬂætori» [vezi Efeseni 4:8, 11]. Øi cum au fost aleøi apostolii,
profeﬂii, pæstorii, învæﬂætorii øi evangheliøtii? Prin profeﬂie (revelaﬂie) øi prin aøezarea mâinilor – printr-o comunicare divinæ,
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øi printr-o rânduialæ stabilitæ de divinitate – prin intermediul
preoﬂiei organizate în acord cu ordinea lui Dumnezeu, prin numire divinæ. Apostolii din timpurile strævechi au deﬂinut cheile
acestei preoﬂii – ale tainelor Împæræﬂiei lui Dumnezeu, øi ca urmare li s-a dat capacitatea sæ dezvæluie øi sæ dezlege toate lucrurile ce ﬂin de guvernarea Bisericii, bunæstarea societæﬂii,
destinul viitor al oamenilor øi libertatea de a alege, puterea øi
influenﬂa spiritelor; pentru cæ ei le puteau controla când
doreau, le puteau alunga în numele lui Isus øi le puteau descoperi acﬂiunile rele øi tainice când încercau sæ înøele Biserica
luându-øi o înfæﬂiøare religioasæ øi sæ lupte împotriva intereselor Bisericii øi ræspândirii adeværului…
Salvatorul nostru, apostolii øi chiar membrii Bisericii au fost
înzestraﬂi cu acest dar, pentru cæ, spune Pavel, «unuia îi este
dat... puterea sæ facæ minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea
duhurilor; altuia, felurite limbi; øi altuia, tælmæcirea limbilor»
[vezi 1 Corinteni 12:10]. Toate acestea au pornit de la acelaøi
Spirit al lui Dumnezeu øi au fost daruri ale lui Dumnezeu...
Niciun om, nici mai mulﬂi oameni, færæ autoritæﬂile constituite în
mod obiønuit, preoﬂia øi discernerea spiritelor, nu poate deosebi
spiritele adeværate de cele false”18.
„Spiritele care mint merg în pæmânt. Vor fi mari manifestæri ale
spiritelor, atât false, cât øi adeværate... Nu toate spiritele sau viziunile sau cântærile sunt de la Dumnezeu... Darul discernerii
spiritelor va fi dat vârstnicului care prezideazæ. Rugaﬂi-væ pentru
el pentru ca el sæ poatæ avea acest dar.”19

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi relatarea de la paginile 401–404. Cum îi poate
ajuta aceastæ relatare pe deﬂinætorii Preoﬂiei lui Melhisedec
sæ se pregæteascæ pentru a sluji celor bolnavi? Cum ne poate
ajuta pe noi când avem nevoie de o binecuvântare a preoﬂiei? De ce credeﬂi cæ a fost important pentru fratele
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Fordham sæ-øi exprime credinﬂa în Isus Hristos în acel moment?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului Joseph de la pagina 404.
Ce experienﬂe pe care le-aﬂi træit v-au ajutat sæ înﬂelegeﬂi puterea preoﬂiei în vindecarea celor bolnavi? Ce principii trebuie
sæ ne ghideze când ne împærtæøim experienﬂele træite referitoare la vindecarea celor bolnavi? De ce nu sunt vindecaﬂi unii
oameni, chiar øi când ei îøi exercitæ credinﬂa øi primesc binecuvântærile preoﬂiei?
• Joseph Smith a spus cæ darul de a vorbi în alte limbi „a fost
special instituit pentru predicarea Evangheliei altor naﬂiuni øi
popoare” (vezi paginile 405–406). Cum a ajutat acest dar la
ræspândirea Evangheliei în întreaga lume? Cum aﬂi primit
dumneavoastræ sau cineva pe care îl cunoaøteﬂi darul de a
vorbi în alte limbi pentru a ajuta la predicarea Evangheliei?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului despre spiritul profeﬂiei
(pagina 407). Ce înseamnæ sæ øtiﬂi cæ fiecare membru al
Bisericii poate avea spiritul profeﬂiei?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului despre darul discernerii
spiritelor (paginile 408–410). Ce este darul discernerii spiritelor? Cum putem evita sæ fim înøelaﬂi de influenﬂele rele? Cum
ne ajutæ profetul actual øi alﬂi conducætori ai Bisericii sæ discernem influenﬂele rele?
Scripturi suplimentare: 1 Corinteni 12:1–31; 14:1–6, 22–28; Iacov
5:14–15; Moroni 10:8–17; D&L 46:1–33; 50:1–36, 40–44; 52:14–19
Note
1. Wilford Woodruff, Journals,
1833–1898, consemnare din 22 iulie,
1839, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Wilford Woodruff, „Leaves from My
Journal”, Millennial Star, 17 octombrie 1881, p. 670; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ.
3. History of the Church, 4:555; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 20 martie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff.
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4. History of the Church, 4:3–5; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; s-a
renunﬂat la scrierea cu litere cursive;
dintr-o consemnare din jurnalul lui
Joseph Smith, 8–10, 28 iulie 1839,
Commerce, Illinois.
5. History of the Church, 4:11; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith la
data de 29 septembrie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
James Mulholland.
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6. History of the Church, 2:162; din procesul verbal al unei conferinﬂe a vârstnicilor desfæøuratæ în ziua de 8
septembrie 1834, în New Portage,
Ohio; consemnat de Oliver Cowdery.
7. History of the Church, 1:369; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith øi
a consilierilor sæi din Prima Preøedinﬂie
adresatæ fraﬂilor din Missouri, 2 iulie
1833, Kirtland, Ohio.
8. History of the Church, 4:485; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 26 decembrie 1841, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
9. History of the Church, 3:379; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 27 iunie 1839, în Commerce,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
10. History of the Church, 5:31–32; din
„Gift of the Holy Ghost”, un editorial
publicat în Times and Seasons, 15 iunie 1842, p. 825–826; Joseph Smith
era redactorul publicaﬂiei periodice.
11. History of the Church, 4:580; punctuaﬂie modernizatæ; din „Try the
Spirits”, un editorial publicat în Times
and Seasons, 1 aprilie 1842, p. 747;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
12. History of the Church, 3:392; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în, cu
aproximaﬂie, luna iulie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
13. History of the Church, 4:607; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow.

14. History of the Church,3:389; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în, cu
aproximaﬂie, luna iulie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
15. Citat de James Burgess, într-o compilaﬂie de extrase din discursuri ale lui
Joseph Smith; James Burgess, Journals,
1841–1848, vol. 2, Arhivele Bisericii.
16. History of the Church, 5:407–408;
punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ; din instrucﬂiuni date de Joseph Smith în, cu
aproximaﬂie, luna ianuarie 1843, în
Nauvoo, Illinois; consemnat într-o
scrisoare a unui corespondent neidentificat al publicaﬂiei Boston Bee,
24 martie 1843, Nauvoo, Illinois, øi
publicatæ în Times and Seasons,15
mai 1843, p. 200.
17. History of the Church, 3:379; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 27 iunie 1839, în Commerce,
Illinois; consemnat de Willard
Richards.
18. History of the Church, 4:571–575;
punctuaﬂie øi gramaticæ modernizate; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ; din „Try the Spirits”,
un editorial publicat în Times and
Seasons, 1 aprilie 1842, p. 743–745,
747; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
19. History of the Church, 3:391–392; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
în, cu aproximaﬂie, luna iulie 1839, în
Commerce, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
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Puterea iertærii
„Vino, drag frate, lupta a trecut,
Prieteni suntem ca la început.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n vara anului 1839, profetul a dat numele de Nauvoo locului
în care se adunau sfinﬂii pe partea dinspre statul Illinois a fluviului Mississippi. Numele era de origine evreiascæ øi însemna „o
situaﬂie sau un loc frumos, implicând øi ideea de odihnæ”1. Sub
îndrumarea profetului, sfinﬂii au început transformarea satului
Commerce într-un frumos oraø. Întâi, au înlocuit colibele øi corturile cu case din bârne øi, apoi, au început sæ aparæ o serie de
case din lemn finisat øi din cæræmidæ. Au plantat pomi roditori øi
ornamentali øi viﬂæ de vie øi arbuøti pentru a-øi înfrumuseﬂa terenurile. În frumosul lor Nauvoo, sfinﬂii au sperat sæ gæseascæ un
loc liniøtit de refugiu în care sæ poatæ evita persecuﬂii ca cele suferite în Missouri.
În aceastæ perioadæ de construcﬂie, Joseph Smith a træit o experienﬂæ care a arætat firea sa milostivæ øi dorinﬂa de a-i ierta pe
alﬂii, fæcând posibil ca ei sæ se pocæiascæ de nedreptæﬂile din trecut. Daniel Tyler a relatat experienﬂa:
„Un bærbat care avusese o poziﬂie înaltæ în Bisericæ în Far West
[Missouri] s-a îmbolnævit de friguri sau malarie øi avea febræ. În
timp ce mintea sa precum øi øi trupul erau slæbite, persoane nemulﬂumite i-au otrævit mintea øi l-au convins sæ-i pæræseascæ pe
sfinﬂi øi sæ meargæ cu ei. El a depus o mærturie împotriva profetului. În timp ce sfinﬂii se aøezau în Commerce, el, revenindu-øi
din boalæ, s-a mutat din Missouri la Quincy, Illinois. Acolo, el a
lucrat ca tæietor de lemne de foc pentru a obﬂine mijloacele necesare pentru ca el øi familia sæ meargæ la Nauvoo øi sæ [dea] un
cadou bærbatului insultat al lui Dumnezeu dacæ, din întâmplare,
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Salvatorul aratæ compasiune unei femei adultere (vezi Ioan 8:1–11).
„Hristos a spus cæ El a venit sæ-i cheme pe pæcætoøi la pocæinﬂæ,
sæ-i salveze”, a declarat Joseph Smith.
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el l-ar fi iertat øi i-ar fi permis sæ revinæ în comunitate... El simﬂea
cæ nu era salvare pentru el în alt loc øi, dacæ acest lucru îi era refuzat, totul era pierdut în ceea ce îl privea. El a pornit la drum cu
inima plinæ de tristeﬂe øi arætând total deprimat.
În timp ce [omul era] pe drum, Domnul i-a spus fratelui
Joseph cæ el venea. Profetul a privit pe fereastræ øi l-a væzut venind pe stradæ. De îndatæ ce s-a oprit sæ deschidæ poarta, profetul a særit din scaunul lui øi a alergat øi l-a întâmpinat în curte,
exclamând: «O, frate, cât sunt de bucuros sæ te væd!». El i-a înconjurat cu un braﬂ gâtul øi amândoi au plâns ca niøte copii.
Este suficient sæ spunem cæ s-au fæcut din nou cele necesare øi
omul cæzut a intrat din nou în Bisericæ prin botez, a primit din
nou preoﬂia, a mers în mai multe misiuni importante øi s-a adunat cu sfinﬂii în Sion øi a murit în deplinæ credinﬂæ”2.
George Q. Cannon, care a slujit în calitate de consilier în
Prima Preøedinﬂie, a mai adus o dovadæ a naturii iertætoare a lui
Joseph Smith: „Cu modul lui ferm de a apæra adeværul øi respectarea neclintitæ a poruncilor lui Dumnezeu, Joseph a fost întotdeauna milostiv faﬂæ de cei slabi øi supuøi greøelii. În vara anului
1835, el lucra în consilii øi adunæri în Kirtland øi în alte locuri din
apropiere øi a fost ales sæ participe la procesele intentate mai
multor membri care urmau sæ fie judecaﬂi pentru declaraﬂii împotriva Preøedinﬂiei Bisericii. Fie cæ era ales, prin tragere la sorﬂi,
sæ pledeze cauza acuzatului sau sæ-l acuze, deøi el însuøi ar fi putut fi cel care fusese înøelat, el a acﬂionat cu atâta sensibilitate øi
echitate, încât a câøtigat dragostea tuturor”3.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Noi trebuie sæ exercitæm principiul milosteniei
øi sæ-i iertæm pe fraﬂii øi surorile noastre.
„Una dintre cele mai plæcute scene care pot avea loc pe pæmânt, când un pæcat a fost comis de o persoanæ împotriva alteia,
este iertarea acelui pæcat; øi, atunci, în acord cu exemplul sublim
øi perfect dat de Salvator, rugaﬂi-væ Tatælui nostru din Cer sæ-l
ierte øi pe [pæcætos].”4
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„Acﬂionaﬂi întotdeauna potrivit principiului milosteniei øi fiﬂi
gata sæ-l iertaﬂi pe fratele nostru la primele semne ale pocæinﬂei øi
cererii iertærii; øi, dacæ noi îl iertæm pe fratele nostru sau chiar pe
duømanul nostru chiar înainte ca el sæ se pocæiascæ øi sæ cearæ iertare, Tatæl nostru Ceresc va fi la fel de plin de milæ faﬂæ de noi.”5
„Toleraﬂi-væ øi îngæduiﬂi-væ unul pe altul, pentru cæ aøa face
Domnul cu noi. Rugaﬂi-væ pentru duømanii voøtri din Bisericæ øi
nu væ blestemaﬂi duømanii din afara Bisericii: pentru cæ ræzbunarea este a Mea, spune Domnul, øi eu voi ræsplæti [vezi Romani
12:19]. Fiecærui membru rânduit øi tuturor, noi le spunem, fiﬂi
miloøi øi veﬂi gæsi milæ. Cæutaﬂi sæ ajutaﬂi la salvarea sufletelor, nu
la distrugerea lor: pentru cæ voi øtiﬂi bine cæ «va fi mai multæ bucurie în cer pentru un singur pæcætos care se pocæieøte, decât
pentru nouæzeci øi nouæ de oameni neprihæniﬂi care n-au nevoie
de pocæinﬂæ» [vezi Luca 15:7].”6
Eliza R. Snow a consemnat aceste cuvinte ale profetului:
„[Sfinﬂii] trebuie sæ fie înarmaﬂi cu milæ, în ciuda nedreptæﬂii dintre noi. El a spus cæ a fost instrumentul prin care se aducea nedreptatea la luminæ – era un gând sumbru øi cumplit cæ atât de
mulﬂi trebuiau sæ se punæ sub condamnarea diavolului øi sæ
meargæ la pierzanie. El spunea cu multæ emoﬂie cæ ei erau semenii noøtri muritori, pe care i-am iubit odatæ, n-ar trebui sæ-i încurajæm sæ se schimbe? Nu i-am iertat [încæ] de øaptezeci de ori
câte øapte, aøa cum ne-a îndemnat Salvatorul nostru [vezi Matei
18:21–22]; probabil cæ nu i-am iertat doar o datæ. Acum este o zi
a salværii pentru ei dacæ se pocæiesc øi se schimbæ”7.
„Sæ presupunem cæ Isus Hristos øi îngerii sfinﬂi s-ar plânge de
noi din cauza unor lucruri neînsemnate, ce s-ar întâmpla cu noi?
Trebuie sæ avem milæ unul faﬂæ de celælalt øi sæ trecem cu vederea lucrurile mærunte.”8
Willard Richards, membru al Cvorumului celor Doisprezece,
a consemnat: „Joseph a afirmat cæ totul era bine între el øi ceruri; cæ el nu purta duømænie nimænui; øi urmând rugæciunea lui
Isus, sau modelul Sæu, aøa se ruga Joseph: «Tatæ, iartæ-mi mie greøelile mele, precum øi eu iert greøiﬂilor mei» [vezi Matei 6:12,
14], pentru cæ eu, de bunævoie, îi iert pe toﬂi oamenii. Dacæ noi
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vrem sæ oferim øi sæ cultivæm dragostea faﬂæ de ceilalﬂi, noi trebuie sæ-i iubim pe ceilalﬂi, atât pe duømani, cât øi pe prieteni”9.
Iertarea reface unitatea de sentimente.
„Mæ îndurereazæ cæ sentimentul de unitate nu este mai mare;
dacæ un mædular suferæ, toate o simt; prin uniunea în sentimente, noi obﬂinem putere de la Dumnezeu. Hristos a spus cæ El
a venit sæ-i cheme pe pæcætoøi la pocæinﬂæ, sæ-i salveze. Hristos a
fost condamnat de cætre iudeii ipocriﬂi pentru cæ El a acceptat pæcætoøi în toværæøia Sa; El i-a acceptat pe baza principiului cæ ei
s-au pocæit de pæcatele lor... Dacæ [pæcætoøii] se pocæiesc, noi
suntem obligaﬂi sæ-i acceptæm øi, prin bunætate, sæ-i sfinﬂim øi
sæ-i curæﬂim de toatæ pæcætoøenia, prin influenﬂa noastræ sæ veghem asupra lor... Nimic nu-i poate face pe oameni sæ renunﬂe la
pæcatul lor mai mult decât dacæ sunt luaﬂi de mânæ øi dacæ se vegheazæ asupra lor cu blândeﬂe.”10
Profetul Joseph Smith a scris unui grup de conducætori ai
Bisericii: „Acum, fraﬂii mei, permiteﬂi-mi sæ væ spun cæ este dorinﬂa mea sæ împart ceea ce am cu alﬂii øi sæ iert øi sæ fiu tolerant
øi îngæduitor, cu toatæ îndelungata suferinﬂæ øi ræbdare, cu defectele, nesæbuinﬂele, slæbiciunile øi ræutæﬂile fraﬂilor mei øi ale omenirii; øi încrederea mea în voi øi dragostea mea faﬂæ de voi nu
sunt diminuate, nici slæbite. Øi, acum, dacæ trebuie sæ fiﬂi chemaﬂi
sæ înduraﬂi împreunæ cu noi unele dintre slæbiciunile øi nesæbuinﬂele noastre øi trebuie sæ primiﬂi, împreunæ cu noi, dojana,
nu fiﬂi jigniﬂi... Când voi øi cu mine ne vom întâlni faﬂæ în faﬂæ, eu
øtiu, færæ cea mai micæ îndoialæ, cæ toate problemele dintre noi
vor fi complet înﬂelese øi dragostea perfectæ va domni; iar legæmântul sacru, prin care suntem uniﬂi împreunæ, va ocupa cel mai
important loc în inimile noastre”11.
Profetul Joseph Smith a spus urmætoarele în cadrul unei adunæri cu consilierii sæi din Prima Preøedinﬂie øi Cei Doisprezece:
„Am vorbit uneori cu prea multæ asprime sub impulsul momentului øi, dacæ v-am rænit sentimentele, dragi fraﬂi, væ cer iertare,
pentru cæ væ iubesc øi væ voi susﬂine din toatæ inima în toatæ neprihænirea înaintea Domnului øi înaintea tuturor oamenilor; fiﬂi
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siguri, dragi fraﬂi, cæ doresc sæ opresc torentul întregii opoziﬂii, în
furtuni øi uragane, în tunete øi fulgere, pe mare øi pe uscat, în
pustiu sau printre faløi fraﬂi, sau gloate sau oriunde Dumnezeu,
care ne îndrumæ øi ne îngrijeøte, ne poate chema. Øi sunt hotærât
ca nici înælﬂimile, nici adâncimile, stæpânirile ori puterile, lucrurile de acum sau lucrurile viitoare, nicio altæ fæpturæ sæ nu mæ despartæ de voi [vezi Romani 8:38–39].
Øi voi face acum legæmânt cu voi înaintea lui Dumnezeu cæ nu
voi da ascultare øi nu mæ voi încrede în nicio vorbæ defæimætoare
împotriva vreunuia dintre voi, nici nu væ voi condamna pe baza
vreunei mærturii sub ceruri, cu excepﬂia acelei mærturii care este
infailibilæ, pânæ când nu væ voi vedea faﬂæ în faﬂæ øi voi øti sigur;
øi îmi pun încrederea nelimitatæ în cuvântul vostru pentru cæ eu
øtiu cæ voi sunteﬂi oamenii adeværului. Øi cer acelaøi lucru din
partea voastræ când væ voi spune ceva, ca voi sæ væ puneﬂi încredere egalæ în cuvântul meu, pentru cæ eu nu væ voi spune cæ øtiu
ceva dacæ nu øtiu”12.
În toamna anului 1835, fratele profetului, William, nu a fost
de acord cu o hotærâre pe care o luase profetul, s-a înfuriat øi
a început sæ-l trateze pe profet cu dispreﬂ øi i-a încurajat øi pe
alﬂii sæ facæ la fel. Acest comportament l-a îndurerat pe profet
øi el i-a scris urmætoarele lui William: „Eu doresc, frate William,
ca tu sæ te umileøti. Eu te iert necondiﬂionat øi tu øtii cât sunt de
neclintit øi neschimbat; øtiu în cine mæ încred; stau pe stâncæ; øuvoaiele nu pot, nu, ele nu mæ vor dærâma. Tu øtii cæ doctrina pe
care o propovæduiesc este adeværatæ, tu øtii cæ Dumnezeu m-a binecuvântat... Øtii cæ este datoria mea sæ te dojenesc atunci când
greøeøti. Aceastæ libertate mi-o voi lua întotdeauna øi tu vei avea
acelaøi privilegiu. Îmi iau libertatea de a te dojeni, datoritæ dreptului meu de întâi næscut; øi îﬂi acord acest privilegiu pentru cæ
este datoria mea sæ fiu umil øi sæ primesc dojanæ øi instruire de
la un frate sau de la un prieten…
Øi, acum, fie ca Dumnezeu sæ aibæ milæ de casa fratelui meu; fie
ca Dumnezeu sæ ia duømænia dintre mine øi tine; øi fie ca toate binecuvântærile sæ fie restaurate øi trecutul sæ fie uitat pentru totdeauna. Fie ca pocæinﬂa mea umilæ sæ ne aducæ pe amândoi la Tine,
o, Dumnezeule, øi la puterea øi protecﬂia Ta øi la o coroanæ pentru
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a ne bucura în pace de prezenﬂa tatii, mamei, a lui Alvin,
Hyrum, Sophronia, Samuel, Catherine, Carlos, Lucy, a sfinﬂilor
øi a tuturor celor sfinﬂiﬂi în pace, pentru totdeauna, este rugæciunea fratelui tæu”13.
În ziua de 1 ianuarie 1836, profetul a spus urmætoarele despre eforturile sale de a soluﬂiona aceastæ problemæ din familia sa: „Færæ a ﬂine seama de recunoøtinﬂa care îmi umple inima
când mæ gândesc la anul trecut øi de nenumæratele binecuvântæri
care ne-au încununat capetele, inima mea suferæ în mine din
cauza problemei care existæ în familia tatælui meu... Eu sunt hotærât sæ fac tot ce pot pentru a schimba øi înlætura pe cale amiabilæ øi a rezolva toate problemele familiei în aceastæ zi pentru ca
anul øi anii care vor urma, fie cæ sunt mulﬂi ori puﬂini, sæ fie petrecuﬂi în neprihænire înaintea lui Dumnezeu…
Fraﬂii William øi Hyrum øi unchiul John Smith au venit acasæ la
mine øi noi am intrat într-o cameræ, singuri, împreunæ cu tata øi
vârstnicul Martin Harris. Tatæl Smith a deschis apoi interviul nostru cu o rugæciune, dupæ care øi-a exprimat gândurile despre întâmplare cu multæ emoﬂie øi tandreﬂe, chiar cu toatæ înﬂelegerea
unui tatæ ale cærui sentimente sunt adânc rænite din cauza problemei care exista în familie; øi, în timp ce el ne vorbea, Spiritul
lui Dumnezeu a coborât asupra noastræ cu multæ putere øi inimile noastre au fost înduioøate. Fratele William a fæcut o confesiune umilæ øi mi-a cerut iertare pentru abuzul împotriva mea. Øi,
în lucrurile în care am greøit, eu i-am cerut iertare.
Øi spiritul confesiunii øi iertærii reciproce a fost printre noi øi
noi am fæcut legæmânt unul cu altul, în ochii lui Dumnezeu øi a
îngerilor sfinﬂi øi a fraﬂilor, sæ ne stræduim, de atunci înainte, sæ
ne întærim unul pe altul în dreptate în toate lucrurile øi sæ nu ascultæm vorbele rele despre unul sau despre celælalt ci, ca adeværaﬂi fraﬂi, sæ mergem unul la altul, cu durerile noastre, în spiritul
umilinﬂei, øi sæ ne împæcæm øi, astfel, sæ ne încurajæm fericirea
noastræ øi fericirea familiei øi, pe scurt, fericirea øi bunæstarea tuturor. Soﬂia mea øi mama mea øi scribul meu au fost apoi chemaﬂi
øi noi am repetat în faﬂa lor legæmântul pe care l-am fæcut; øi, în
timp ce recunoøtinﬂa ne-a umplut sufletele, lacrimile au curs øuvoi din ochii noøtri. Mi s-a cerut apoi sæ închei interviul, ceea ce
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am fæcut, cu o rugæciune; øi a fost, cu adeværat, o zi de mare veselie øi bucurie”14.
Manifestând compasiune, ræbdare øi milæ faﬂæ de cei
care se pocæiesc, noi putem ajuta la aducerea lor la
„libertatea copiilor dragi ai lui Dumnezeu”.
La sfârøitul anului 1838, William W. Phelps, care fusese un
membru de încredere al Bisericii, a fost printre aceia care au depus mærturie falsæ împotriva profetului øi ai altor conducætori ai
Bisericii, ceea ce a dus la întemniﬂarea lor în Missouri. În luna
iunie 1840, fratele Phelps i-a scris lui Joseph Smith rugându-l sæ-l
ierte. Profetul Joseph a ræspuns: „Trebuie sæ spun cæ nu sunt obiønuite sentimentele cu care pornesc sæ-ﬂi scriu câteva rânduri ca ræspuns la rândurile scrise de tine în ziua de 29 [a lunii trecute]; în
acelaøi timp, mæ bucur de privilegiul ce mi-a fost acordat.
Într-o oarecare mæsuræ, ai putea înﬂelege care au fost sentimentele mele, precum øi ale vârstnicului Rigdon øi ale fratelui
Hyrum, când am citit scrisoarea ta – inimile noastre s-au topit cu
adeværat într-un val de tandreﬂe øi compasiune când am aflat cu
certitudine hotærârile tale etc. Te pot asigura cæ simt îndemnul
de a acﬂiona în cazul tæu într-un fel care sæ primeascæ aprobarea
lui Iehova (al Cærui slujitor sunt) øi în conformitate cu principiile
adeværului øi neprihænirii care au fost revelate; øi, aøa cum compasiunea, ræbdarea øi mila au caracterizat acﬂiunile Tatælui nostru
Ceresc faﬂæ de cei umili øi care se pocæiesc, eu simt îndemnul de
a copia exemplul, de a preﬂui aceleaøi principii øi, fæcând astfel,
sæ fiu un salvator al semenilor mei.
Este adeværat cæ noi am suferit mult ca urmare a comportamentului tæu – cupa cu otravæ, deja plinæ destul pentru a fi bæutæ
de muritori, a fost într-adevær plinæ pânæ la reværsare când tu
te-ai întors împotriva noastræ, tu, cel cu care, deseori, am avut o
plæcutæ sfætuire øi alæturi de care ne-am bucurat de multe perioade de pace din partea Domnului – «nu un vræjmaø mæ batjocoreøte, cæci aø suferi» [vezi Psalmii 55:12–14]. «În ziua când
stæteai în faﬂa lui, în ziua când stræinii îi luau averea, când stræinii intrau pe porﬂile lui øi aruncau sorﬂul asupra [Far West], øi tu
erai atunci ca unul din ei; nu trebuia sæ te uiﬂi mulﬂumit la ziua
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William W. Phelps, înfæﬂiøat aici alæturi de Joseph Smith dupæ ce a revenit la
înfræﬂirea deplinæ cu sfinﬂii, a scris profetului care îl iertase necondiﬂionat:
„Laudæ celui ales de Iehova!” (Imnuri, nr. 21).

fratelui tæu, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia sæ vorbeøti cu semeﬂie în ziua strâmtorærii» [vezi Obadia 1:11–12].
Totuøi, cupa a fost bæutæ, voia Tatælui nostru s-a împlinit øi noi
suntem în viaﬂæ încæ, lucru pentru care Îi mulﬂumim Domnului. Øi,
fiind eliberaﬂi din mâinile oamenilor ræi prin mila Dumnezeului
nostru, noi spunem cæ este privilegiul tæu sæ fii eliberat din puterile
duømanului, sæ fii adus la libertatea copiilor dragi ai lui Dumnezeu
øi sæ-ﬂi reiei locul printre sfinﬂii Celui Preaînalt øi, prin sârguinﬂæ,
umilinﬂæ øi dragoste neprefæcutæ, sæ te dai în grija Dumnezeului
nostru øi a Dumnezeului tæu øi a Bisericii lui Isus Hristos.
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Fiind încredinﬂat cæ este realæ confesiunea ta øi sinceræ pocæinﬂa ta, eu voi fi fericit sæ-ﬂi dau încæ o datæ mâna dreaptæ a înfræﬂirii øi sæ mæ bucur de întoarcerea fiului risipitor.
Scrisoarea ta a fost cititæ sfinﬂilor duminica trecutæ øi au fost
luate în considerare sentimentele exprimate de ei, când s-a hotærât
în unanimitate cæ W. W. Phelps trebuie sæ fie primit în înfræﬂire.
«Vino, drag frate, lupta a trecut,
Prieteni suntem ca la început»”15.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Acest capitol cuprinde mai multe relatæri despre iertarea pe
care Joseph Smith a acordat-o altora. Recapitulaﬂi aceste relatæri de la paginile 413–415, 418–419, 420–422. În ce fel ar putea ajuta aceste povestiri pe cineva cæruia nu-i este uøor sæ-øi
ierte semenii?
• Ce binecuvântæri primim în vieﬂile noastre când îi iertæm pe
aceia care ne-au jignit? De ce ne este greu uneori sæ-i iertæm pe
alﬂii? Ce putem face pentru a ne forma un spirit mai iertætor?
• Paginile 415–417 cuprind scurte declaraﬂii înﬂelepte despre
iertarea altora. De exemplu: „Toleraﬂi-væ øi îngæduiﬂi-væ unul pe
altul, pentru cæ aøa face Domnul cu noi”. „Fiﬂi miloøi øi veﬂi
gæsi milæ.” „Cæutaﬂi sæ ajutaﬂi la salvarea sufletelor, nu la distrugerea lor.” „Trebuie sæ avem milæ unul faﬂæ de celælalt øi sæ
trecem cu vederea lucrurile mærunte.” Ce învæﬂaﬂi din fiecare
dintre aceste declaraﬂii?
• Recapitulaﬂi cuvintele profetului Joseph Smith despre efectul
bunætæﬂii øi tandreﬂii din penultimul paragraf de la pagina 419.
De ce credeﬂi cæ este adeværat acest sfat? Aﬂi træit experienﬂa
acestor principii?
• Recapitulaﬂi primul paragraf de la pagina 418. Ce probleme ar
putea fi evitate dacæ urmæm acest sfat? De ce este, uneori, greu
de urmat acest sfat? Cum putem învinge ispita de a crede lucruri
negative despre alﬂii?
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• În eforturile sale de a-i ierta pe alﬂii, profetul a vorbit despre
dorinﬂa sa de a „copia exemplul” Tatælui Ceresc (pagina 420)
øi de a træi „în acord cu exemplul sublim øi perfect dat de
Salvator (pagina 415). Când ne stræduim sæ urmæm exemplul
Tatælui Ceresc øi al lui Isus Hristos, care sunt træsæturile pe
care ar trebui sæ ne stræduim sæ ni le formæm?
Scripturi suplimentare: Psalmii 86:5; Matei 18:21–35; 1 Nefi
7:16–21; Mosia 26:29–31; D&L 64:9–11
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original; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ; dintr-un discurs rostit de
Joseph Smith la data de 26 mai 1842,
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Eliza R. Snow.
8. History of the Church, 5:23; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 9 iunie 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow.

9. History of the Church, 5:498; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 9 iulie1843, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Willard Richards.
10. History of the Church, 5:23–24; dintrun discurs rostit de Joseph Smith la
data de 9 iunie 1842, în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Eliza R. Snow.
11. Scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui Edward Partridge øi altora,
30 martie 1834, Kirtland, Ohio; în
Oliver Cowdery Letterbook, p. 34–35,
Huntington Library, San Marino,
California; copie în Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
12. History of the Church, 2:374; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; din
consemnærile luate în timpul unui
consiliu al Primei Preøedinﬂii øi al Celor
Doisprezece desfæøurat la data de 16
ianuarie 1836, în Kirtland, Ohio; consemnat de Warren Parrish.
13. History of the Church, 2:343; dintr-o
scrisoare din partea lui Joseph Smith
adresatæ lui William Smith, 18 decembrie 1835, Kirtland, Ohio.
14. History of the Church, 2:352–354; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-o consemnare din jurnalul lui
Joseph Smith, 1 ianuarie 1836,
Kirtland, Ohio.
15. History of the Church, 4:162–164; a
doua pereche de paranteze din al
treilea paragraf sunt cele din original;
punctuaﬂie øi ortografie modernizate;
împærﬂirea paragrafelor a fost modernizatæ; literele cursive au fost øterse;
dintr-o scrisoare din partea lui Joseph
Smith adresatæ lui William W. Phelps,
22 iulie 1840, Nauvoo, Illinois.
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„Când împæræﬂia lui Dumnezeu este stabilitæ pe pæmânt øi strævechea ordine
a lucrurilor este restauratæ, Domnul ne-a arætat aceastæ îndatorire øi
acest privilegiu øi nouæ ni s-a poruncit sæ fim botezaﬂi pentru morﬂii noøtri.”
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Mântuirea celor morﬂi
„Marele Iehova... cunoaøte atât situaﬂia celor vii, cât øi a
celor morﬂi øi a fæcut un amplu plan pentru mântuirea lor.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

L

a începutul slujirii sale, profetul Joseph Smith a træit o experienﬂæ care avea sæ ajute la pregætirea lui pentru timpul în care
avea sæ fie revelatæ doctrina salværii pentru cei morﬂi. În luna noiembrie 1823, Alvin Smith, cel mai mare fiu al lui Lucy Mack
Smith øi al lui Joseph Smith, tatæl, s-a îmbolnævit grav, pe neaøteptate, øi moartea lui era tot mai aproape. Alvin avea 25 de ani,
era un tânær puternic øi capabil a cærui muncæ grea a contribuit
mult la stabilitatea financiaræ a familiei. Mama lui l-a descris ca pe
„un tânær de o bunævoinﬂæ unicæ”, ale cærui „nobleﬂe øi generozitate” i-au binecuvântat pe cei din jurul lui „în fiecare oræ a existenﬂei sale”1.
Øtiind cæ avea sæ moaræ, Alvin øi-a chemat fraﬂii øi surorile øi
le-a vorbit fiecæruia dintre ei. Lui Joseph, care avea aproape 18
ani øi nu primise încæ plæcile de aur, Alvin i-a spus: „Vreau ca tu
sæ fii un bæiat bun øi sæ faci tot ce-ﬂi stæ în putere pentru a obﬂine cronicile. Primeøte cu credinﬂæ fiecare instrucﬂiune øi ﬂine
cu credinﬂæ fiecare poruncæ ce îﬂi este datæ. Fratele tæu, Alvin,
trebuie sæ te pæræseascæ acum, dar adu-ﬂi aminte exemplul pe
care ﬂi l-a dat øi dæ un exemplu bun copiilor care sunt mai mici
decât tine”2.
Când Alvin a murit, familia a cerut unui preot prezbiterian din
Palmyra, New York, sæ oficieze la înmormântarea sa. Pentru cæ
Alvin nu fusese membru al congregaﬂiei preotului, clericul a pretins în predica sa cæ Alvin nu putea fi salvat. William Smith, fratele
mai mic al lui Joseph, a scris: „[Preotul]... a læsat sæ se înﬂeleagæ
foarte limpede cæ [Alvin] se dusese în iad pentru cæ Alvin nu era
425

CAPITOLUL 35

membru al bisericii, dar el fusese un copil bun øi tatælui meu nu
i-a plæcut aceastæ afirmaﬂie”3.
În luna ianuarie 1836, la mulﬂi ani dupæ moartea lui Alvin,
Joseph Smith a primit o viziune despre împæræﬂia celestialæ, în
care a væzut cæ Alvin, precum øi mama øi tatæl sæu aveau sæ moøteneascæ într-o zi acea împæræﬂie. Joseph s-a „mirat cum se fæcea
cæ obﬂinuse o moøtenire în acea împæræﬂie, având în vedere cæ pæræsise aceastæ viaﬂæ înainte ca Domnul sæ fi întins mâna pentru a
aduna Israelul a doua oaræ øi nu fusese botezat pentru iertarea
pæcatelor” (D&L 137:6). Atunci glasul Domnului a venit cætre
Joseph, declarând:
„Toﬂi aceia care au murit færæ o cunoaøtere a acestei Evanghelii,
care ar fi primit-o, dacæ li s-ar fi permis sæ ræmânæ în viaﬂæ, vor fi
moøtenitorii împæræﬂiei celestiale a lui Dumnezeu; de asemenea,
toﬂi aceia care mor de acum înainte, færæ sæ o cunoascæ, care ar fi
primit-o cu toatæ inima lor, vor fi moøtenitorii acestei împæræﬂii;
pentru cæ Eu, Domnul, îi voi judeca pe toﬂi oamenii dupæ faptele
lor, potrivit dorinﬂei inimii lor” (D&L 137:7–9).
În ziua de 15 august 1840, profetul Joseph Smith a predicat la
o înmormântare în Nauvoo øi a propovæduit, pentru prima oaræ în
public, doctrina salværii pentru cei morﬂi. Potrivit spuselor lui
Simon Baker, care a fost prezent, profetul a început prin a mærturisi cæ „Evanghelia lui Isus Hristos a adus vestea bunæ de mare bucurie”. El a citit mai ales din 1 Corinteni 15 øi a explicat cæ
„apostolul vorbea unui popor care înﬂelegea botezul pentru morﬂi,
pentru cæ era o practicæ printre ei”. El a declarat apoi cæ „oamenii
ar putea acﬂiona acum pentru prietenii lor care plecaseræ din
aceastæ viaﬂæ øi cæ planul salværii a fost calculat pentru a-i salva pe
aceia care voiau sæ se supunæ cerinﬂelor legii lui Dumnezeu”4.
La o lunæ dupæ cuvântarea de la funeralii, profetul l-a vizitat
pe tatæl sæu, care era foarte bolnav øi aproape de moarte.
Profetul a discutat cu tatæl sæu doctrina botezului pentru cei
morﬂi øi gândurile tatælui Smith s-au întors la preaiubitul lui fiu,
Alvin. Tatæl Smith a cerut ca lucrarea sæ fie fæcutæ pentru Alvin
„imediat”. Cu câteva minute înainte de a muri, el a declarat cæ
l-a væzut pe Alvin.5 În a doua parte a anului 1840, familia Smith
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s-a bucurat pentru cæ Hyrum a primit rânduiala botezului pentru fratele lui, Alvin.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu îi iubeøte pe toﬂi copiii Sæi øi îi va judeca pe
toﬂi oamenii dupæ legea pe care ei au primit-o.
„Marile proiecte ale lui Dumnezeu cu privire la salvarea familiei umane sunt foarte puﬂin înﬂelese de generaﬂia în care træim,
care pretinde cæ este înﬂeleaptæ øi inteligentæ. Diverse øi conflictuale sunt opiniile oamenilor cu privire la planul salværii, [cerinﬂele] Atotputernicului, pregætirile necesare pentru cer, starea sau
situaﬂia spiritelor plecate øi fericirea sau nefericirea care rezultæ
din practicarea dreptæﬂii sau nedreptæﬂii în conformitate cu cele
câteva noﬂiuni despre virtute øi viciu pe care le au…
În timp ce o parte a rasei umane o judecæ øi o condamnæ færæ
milæ pe cealaltæ, Marele Pærinte al universului vegheazæ asupra întregii familii umane cu grijæ de tatæ øi sentiment patern; El îi priveøte pe oameni ca pe mlædiﬂele Sale øi, færæ vreunul dintre acele
sentimente meschine care-i influenﬂeazæ pe copiii oamenilor, face
«sæ ræsaræ soarele Sæu peste cei ræi øi peste cei buni, øi dæ ploaie
peste cei drepﬂi øi peste cei nedrepﬂi» [Matei 5:45]. El ﬂine frâiele
judecæﬂii în mâinile Sale; El este un Legiuitor înﬂelept øi îi va judeca pe toﬂi oamenii, nu potrivit noﬂiunilor meschine, înguste ale
oamenilor, ci «dupæ faptele pe care le-au fæcut în trupul muritor,
fie ele bune sau rele» sau fie cæ aceste fapte au fost fæcute în
Anglia, America, Spania, Turcia ori India. El îi va judeca «nu dupæ
ce nu au avut, ci dupæ ce au avut»; cei care au træit færæ lege vor fi
judecaﬂi færæ lege øi cei care au legea vor fi judecaﬂi dupæ lege. Nu
trebuie sæ ne îndoim de înﬂelepciunea øi inteligenﬂa Marelui
Iehova; El va acorda judecatæ sau milæ tuturor naﬂiunilor dupæ diferitele lor merite, mijloacele lor de obﬂinere a inteligenﬂei, legile
dupæ care sunt guvernate, instrumentele puse la dispoziﬂia lor
pentru a obﬂine informaﬂii corecte øi tainicele Sale proiecte cu privire la familia umanæ; øi când proiectele lui Dumnezeu vor fi arætate øi vælul ce acoperæ viitorul va fi coborât, noi, toﬂi, va trebui,
în cele din urmæ, sæ mærturisim cæ Judecætorul întregului pæmânt
a fæcut dreptate [vezi Genesa 18:25].”6
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„Dumnezeu judecæ oamenii dupæ modul în care ei folosesc lumina pe care El le-o dæ.”7
„Oamenii vor da socotealæ pentru lucrurile pe care le au øi nu
pentru lucrurile pe care nu le au... Ei vor fi judecaﬂi cu dreptate
dupæ toatæ lumina øi inteligenﬂa transmisæ lor de Creatorul lor
generos, fie cæ este multæ ori puﬂinæ øi... li se cere sæ se supunæ
øi sæ se perfecﬂioneze în aceea øi numai în aceea ce le este dat,
pentru cæ omul nu træieøte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu.”8
Salvatorul, Isus Hristos, oferæ prilej de iertare øi
eliberare atât celor vii, cât øi celor morﬂi.
„Situaﬂia naﬂiunilor creøtine dupæ moarte este un subiect care
a pus în miøcare toatæ înﬂelepciunea øi talentul filozofului øi clericului øi existæ o pærere care este acceptatæ în general, cæ destinul omului este iremediabil fixat la moartea sa øi cæ el este fæcut
fie veønic fericit, fie veønic nefericit; cæ, dacæ un om moare færæ o
cunoaøtere despre Dumnezeu, el trebuie sæ fie veønic condamnat, færæ nicio diminuare a pedepsei lui, alinare a durerii lui sau
færæ cea mai tainicæ speranﬂæ de eliberare în timp ce veacuri nesfârøite se vor perinda. Oricât ar fi putea fi de ortodox acest principiu, noi vom constata cæ el contravine mærturiei Scripturii
Sfinte, pentru cæ Salvatorul nostru spune cæ orice pæcat øi orice
blasfemie vor fi iertate oamenilor, oricare ar fi ele; dar blasfemia
împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertatæ, nici în aceastæ lume,
nici în lumea care va veni, arætând limpede cæ sunt pæcate care
pot fi iertate în lumea care va veni, deøi pæcatul blasfemiei [împotriva Duhului Sfânt] nu poate fi iertat [vezi Matei 12:31–32;
Marcu 3:28–29].
De asemenea, Petru, vorbind despre Salvator, spune: «S-a dus
sæ propovæduiascæ duhurilor din închisoare, care fuseseræ ræzvrætite odinioaræ, când îndelunga ræbdare a lui Dumnezeu era în
aøteptare, în zilele lui Noe» (1 Petru 3:19, 20). Aici, avem deci o
relatare despre Salvatorul nostru predicând spiritelor din închisoare, spiritelor care fuseseræ întemniﬂate din zilele lui Noe; øi ce
le-a predicat El? Cæ ele trebuia sæ ræmânæ acolo? Cu siguranﬂæ,
nu! Sæ ascultæm propria-I mærturie. «M-a trimis sæ-i tæmæduiesc
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În lumea spiritelor, Salvatorul a organizat spiritele neprihænite øi le-a „împuternicit sæ
meargæ øi sæ ducæ lumina Evangheliei acelora care erau în întuneric” (D&L 138:30).

pe cei cu inima zdrobitæ, sæ propovæduiesc robilor de ræzboi slobozirea, øi orbilor cæpætarea vederii; sæ dau drumul celor apæsaﬂi»
(Luca 4:18). Isaia a folosit aceste cuvinte: «Sæ [scoatæ] din temniﬂæ pe cei legaﬂi, øi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric»
(Isaia 42:7). Este foarte limpede din aceasta cæ El, nu numai cæ a
mers sæ le predice, ci øi sæ-i elibereze sau sæ-i scoatæ din prinsoare (închisoare)...
Marele Iehova a cumpænit toate evenimentele legate de pæmânt, referitoare la planul salværii, înainte ca el sæ se rostogoleascæ în existenﬂæ sau ca «stelele dimineﬂii [sæ izbucneascæ] în
cântæri de bucurie» [Iov 38:7]; trecutul, prezentul øi viitorul au
fost øi sunt, cu El, un veønic «acum»; El a øtiut despre cæderea lui
Adam, nedreptæﬂile antediluvienilor [cei care au træit înainte de
potop], despre adâncimea nedreptæﬂii care avea sæ caracterizeze
familia umanæ, slæbiciunile øi punctele ei forte, puterea øi gloria
ei, apostaziile, crimele ei, dreptatea øi nedreptatea ei; El a înﬂeles cæderea omului øi mântuirea lui; El a cunoscut planul salværii
øi l-a arætat; El a fost familiarizat cu situaﬂia tuturor naﬂiunilor øi
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cu destinul lor; El a rânduit toate lucrurile potrivit sfatului proprie-I Sale voinﬂe; El cunoaøte atât situaﬂia celor vii, cât øi a celor
morﬂi øi a fæcut un amplu plan pentru mântuirea lor, dupæ situaﬂiile lor diferite øi legile împæræﬂiei lui Dumnezeu, fie în aceastæ
lume ori în lumea care va veni.”9
Dumnezeu este pe deplin drept øi milos faﬂæ
de toﬂi oamenii, vii øi morﬂi.
„Ideea pe care øi-o formeazæ unii oameni despre dreptatea, judecata øi mila lui Dumnezeu este prea nechibzuitæ pentru ca un
om inteligent sæ se gândeascæ la ea: de exemplu, mulﬂi dintre
predicatorii noøtri ortodocøi obiønuiesc sæ presupunæ cæ, dacæ
un om nu este ceea ce ei numesc convertit, dacæ moare în
aceastæ stare, el trebuie sæ ræmânæ veønic în iad, færæ nicio speranﬂæ. El trebuie sæ petreacæ ani infiniﬂi în chin care niciodatæ, niciodatæ, niciodatæ nu se sfârøeøte; øi, totuøi, se spune deseori cæ
aceastæ nenorocire veønicæ este provocatæ de cel mai simplu accident [întâmplare]. Ruperea unui øiret de pantof, sfâøierea unei
haine a celor care oficiazæ sau locul anume în care træieøte o persoanæ pot fi, indirect, mijloacele prin care se face condamnarea
sa sau pot fi cauza pentru care el nu este salvat.
Voi presupune un caz care nu este extraordinar. Doi oameni
care au fost la fel de pæcætoøi, care au neglijat religia, se îmbolnævesc amândoi în acelaøi timp; unul dintre ei are norocul sæ fie
vizitat de un om cucernic øi el este convertit cu câteva minute
înainte de a muri; celælalt trimite dupæ trei oameni cucernici, un
croitor, un pantofar øi un tinichigiu; tinichigiul trebuie sæ lipeascæ mânerul unei tigæi, croitorul are de fæcut o butonieræ la o
hainæ de care are nevoie imediat, iar pantofarul are de pus un
petic la încælﬂæmintea cuiva; niciunul dintre ei nu poate ajunge
la timp, omul moare øi merge în iad: unul dintre aceøtia este
exaltat la sânul lui Avraam, el stæ în prezenﬂa lui Dumnezeu øi se
bucuræ de fericirea veønicæ, neîntreruptæ, în timp ce celælalt, la
fel de bun ca øi el, se cufundæ în condamnare veønicæ, nenorocire iremediabilæ øi disperare færæ speranﬂæ, pentru cæ un om
avea de reparat un bocanc, de fæcut o butonieræ la o hainæ sau
de lipit mânerul unei tigæi.
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Planurile lui Iehova nu sunt atât de nedrepte, declaraﬂiile
scripturii sfinte nu sunt atât de [înøelætoare], nici planul salværii
familiei umane atât de incompatibil cu simﬂul practic; la astfel
de acte Dumnezeu s-ar încrunta de indignare, îngerii øi-ar ascunde capetele de ruøine øi toﬂi oamenii inteligenﬂi virtuoøi ar fi
dezgustaﬂi.
Dacæ legile omeneøti oferæ fiecærui om recompensele lui øi îi
pedepseøte pe toﬂi delincvenﬂii dupæ multele lor crime, cu siguranﬂæ Domnul nu va fi mai crud decât omul, pentru cæ El este
Legiuitorul înﬂelept øi legile Lui sunt mai echitabile, decretele Lui
mai drepte øi hotærârile Lui mai perfecte decât cele ale omului;
øi, aøa cum omul îøi judecæ seamænul dupæ lege øi îl pedepseøte
potrivit pedepsei prevæzute de lege, tot aøa judecæ Dumnezeu
din cer «dupæ faptele pe care le-au fæcut în trupul muritor» [vezi
Alma 5:15]. A spune cæ pægânii vor fi condamnaﬂi pentru cæ nu
au crezut în Evanghelie ar fi absurd øi a spune cæ iudeii vor fi toﬂi
condamnaﬂi pentru cæ nu au crezut în Isus ar fi la fel de absurd;
deoarece «cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit øi cum
vor auzi despre El færæ propovæduitor øi cum va propovædui,
dacæ nu este trimis» [vezi Romani 10:14–15]; ca urmare nici iudeii, nici pægânii nu pot fi învinovæﬂiﬂi pentru cæ au respins opiniile conflictuale ale sectarismului, nici pentru cæ au respins vreo
mærturie, cu excepﬂia celei care este trimisæ de Dumnezeu, pentru cæ aøa cum predicatorul nu poate predica dacæ nu este trimis,
tot aøa cel care aude nu poate crede [dacæ nu] aude un predicator «trimis» øi nu poate fi condamnat pentru ceea ce nu a auzit
øi, fiind færæ lege, va trebui judecat færæ lege.”10
Este datoria øi privilegiul nostru sæ fim botezaﬂi øi
confirmaﬂi pentru aceia care au murit færæ Evanghelie.
„Când vorbim de binecuvântærile ce ﬂin de Evanghelie øi consecinﬂele pe care le implicæ nesupunerea faﬂæ de cerinﬂe, ni se adreseazæ frecvent întrebarea: ce s-a întâmplat cu stræmoøii noøtri? Vor
fi ei, toﬂi, condamnaﬂi pentru cæ nu s-au supus Evangheliei, deøi nu
au auzit-o niciodatæ? Cu siguranﬂæ, nu. Ci ei vor avea acelaøi privilegiu de care ne bucuræm noi aici, prin intermediul preoﬂiei nepieritoare, care administreazæ nu numai pe pæmânt, ci øi în cer,
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precum øi de acﬂiunile înﬂelepte ale marelui Iehova. Ca urmare,
acele personaje la care se referæ Isaia [vezi Isaia 24:21–22] vor fi vizitate de cætre preoﬂie øi vor ieøi din închisoarea lor pe baza aceluiaøi principiu potrivit cæruia aceia care au fost nesupuøi în zilele
lui Noe au fost vizitaﬂi de Salvatorul nostru [care avea Preoﬂia nepieritoare a lui Melhisedec] øi li s-a predicat Evanghelia de cætre El,
în închisoare. Øi pentru ca ei sæ poatæ îndeplini toate [cerinﬂele]
lui Dumnezeu, prietenii în viaﬂæ au fost botezaﬂi pentru prietenii
lor morﬂi øi, astfel, au împlinit cerinﬂa lui Dumnezeu, care spune:
«Dacæ nu se naøte cineva din apæ øi din Duh, nu poate sæ intre în
Împæræﬂia lui Dumnezeu» [Ioan 3:5]. Ei au fost botezaﬂi, desigur,
nu pentru ei înøiøi, ci pentru morﬂii lor... Vorbind despre aceastæ
doctrinæ, Pavel spune: «Altfel, ce ar face cei ce se boteazæ pentru
cei morﬂi? Dacæ nu înviazæ morﬂii nicidecum, de ce se mai boteazæ
ei pentru cei morﬂi?» (1 Corinteni 15:29)…
Øi, acum, când marile scopuri ale lui Dumnezeu se apropie
repede de îndeplinirea lor øi lucrurile despre care s-a vorbit în
Profeﬂii se împlinesc, când împæræﬂia lui Dumnezeu este stabilitæ pe pæmânt øi strævechea ordine a lucrurilor este restauratæ,
Domnul ne-a arætat aceastæ îndatorire øi acest privilegiu øi
nouæ ni s-a poruncit sæ fim botezaﬂi pentru morﬂii noøtri, împlinind astfel cuvintele lui Obadia când a vorbit despre slava
din zilele din urmæ: «Izbævitorii se vor sui pe muntele
Sionului, ca sæ judece pe ræmæøiﬂa lui Esau øi împæræﬂia va fi a
Domnului» [vezi Obadia 1:21]. Înﬂelegerea acestor lucruri reconciliazæ scripturile despre adevær, explicæ acﬂiunile lui
Dumnezeu faﬂæ de om, asiguræ øanse egale întregii familii
umane øi se armonizeazæ cu fiecare principiu al neprihænirii,
dreptæﬂii øi adeværului. Vom încheia cu ceea ce a spus Petru:
«Ajunge, în adevær, cæ în trecut aﬂi fæcut voia neamurilor... Cæci
tocmai în vederea aceasta a fost vestitæ Evanghelia øi celor
morﬂi, pentru ca sæ fie judecaﬂi ca oameni în trup, dar sæ træiascæ dupæ Dumnezeu, în duh» [1 Petru 4:3, 6].”11

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
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• Recapitulaﬂi paginile 425-426, remarcând efectul doctrinei salværii pentru cei morﬂi asupra lui Joseph Smith øi a familiei lui.
Ce efect are aceastæ doctrinæ asupra dumneavoastræ øi asupra
familiei dumneavoastræ?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului Joseph despre Dumnezeu,
Tatæl, øi despre Isus Hristos de la paginile 427–430. În ce fel
ne influenﬂeazæ aceste învæﬂæturi gândurile øi sentimentele despre Tatæl nostru din Cer øi despre Salvator? Care este legætura
dintre aceste învæﬂæturi øi salvarea celor morﬂi?
• Citiﬂi învæﬂæturile profetului de la paginile 427–428 øi 431.
Cum îi judecæ Dumnezeu pe copiii Sæi?
• Joseph Smith a spus cæ botezul pentru cei morﬂi este o „îndatorire øi un privilegiu” (paginile 431–432). În ce mod este
aceastæ lucrare o îndatorire? Ce experienﬂe aﬂi træit în care aﬂi
simﬂit cæ este un privilegiu? Ce puteﬂi face pentru a duce mai
departe lucrarea Domnului pentru aceia care au murit? Cum
pot pærinﬂii sæ-øi ajute copiii sæ participe la aceastæ lucrare?
• Cum aratæ doctrina salværii pentru cei morﬂi dreptatea lui
Dumnezeu? Cum aratæ ea mila Sa? Dupæ ce aﬂi citit acest capitol, cum aﬂi explica aceastæ doctrinæ cuiva care are o altæ
credinﬂæ?
Scripturi suplimentare: Isaia 49:8–9; 61:1–3; Ioan 5:25; D&L
138:11–37
Note
1. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscris, book 4, p. 5–6,
Arhivele Bisericii, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City , Utah.
2. Alvin Smith, citat în Lucy Mack Smith,
„The History of Lucy Smith, Mother of
the Prophet”, 1844–1845 manuscris,
book 4, p. 4, Arhivele Bisericii.
3. William Smith, interviu realizat de E. C.
Briggs øi J. W. Peterson, octombrie sau
noiembrie 1893, publicat iniﬂial în
Zion’s Ensign (publicaﬂie periodicæ a
Bisericii Reorganizate a lui Isus Hristos
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a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, numitæ
acum Comunitatea lui Hristos); retipærit în Deseret Evening News, 20 ianuarie 1894, p. 2.
4. Simon Baker consemneazæ un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 15
august 1840, în Nauvoo, Illinois; în
Journal History of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 15 august
1840. Vezi, de asemenea, History of
the Church, 4:231.
5. Joseph Smith tatæl, citat în Lucy Mack
Smith, „The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet”, 1845 manuscris, p. 296, 301, Arhivele Bisericii.
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6. History of the Church, 4:595–596;
punctuaﬂie modernizatæ; din „Baptism
for the Dead”, un editorial publicat în
Times and Seasons, 15 aprilie 1842,
p. 759; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
7. History of the Church, 5:401; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 21 mai 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards.
8. Scrisoare de la Joseph Smith adresatæ
unchiului sæu Silas Smith, 26 septembrie 1833, Kirtland, Ohio; în Lucy
Mack Smith, „The History of Lucy
Smith, Mother of the Prophet”, 1845
manuscris, p. 228–229, Arhivele
Bisericii.
9. History of the Church, 4:596–597;
prima pereche de paranteze din primul paragraf existæ în original; ortografia øi punctuaﬂia modernizate;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; din „Baptism for the Dead”,
un editorial publicat în Times and
Seasons, 15 aprilie 1842, p. 759–760;

Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice. O revelaﬂie, primitæ de
preøedintele Joseph F. Smith în luna
octombrie 1918, a clarificat faptul cæ,
în timp ce Salvatorul se afla în lumea
spiritelor, El a vizitat spiritele neprihænite øi a numit mesageri care sæ
meargæ la spiritele pæcætoase cu mesajul Evangheliei (vezi D&L 138:18–23,
28–32).
10. History of the Church, 4:597–598;
punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ; din
„Baptism for the Dead”, un editorial
publicat în Times and Seasons, 15
aprilie 1842, p. 760; Joseph Smith era
redactorul publicaﬂiei periodice.
11. History of the Church, 4:598–599; a
doua pereche de paranteze din primul
paragraf existæ în original; ortografia øi
punctuaﬂia modernizate; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ; din
„Baptism for the Dead”, un editorial
publicat în Times and Seasons, 15
aprilie 1842, p. 760–761; Joseph
Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
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Primirea rânduielilor øi
binecuvântærilor din templu
Templul este un loc în care Dumnezeu poate „dezvælui
oamenilor Sæi rânduielile casei Sale øi gloriile împæræﬂiei
Sale øi îi învaﬂæ pe oameni calea salværii”.

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

in primele zile ale restaurærii, Domnul l-a învæﬂat pe profetul
Joseph Smith despre importanﬂa clædirii templelor. Deøi profetul
a fost silit sæ se mute de multe ori øi problemele care îi solicitau
timpul øi atenﬂia erau numeroase, el nu a pierdut niciodatæ din
vedere necesitatea construirii unei case a Domnului. Un loc pentru un templu a fost dedicat în Independence, Missouri. Un templu minunat a fost terminat øi dedicat în Kirtland, Ohio. În Far
West, Missouri, a fost aøezatæ piatra de temelie a unui templu,
dar lucrærile au fost abandonate. Acum, când membrii Bisericii
începeau sæ-øi refacæ vieﬂile în Nauvoo – mulﬂi dintre ei neavând
hranæ øi adæposturi corespunzætoare sau neavând un loc de
muncæ – Joseph Smith a øtiut cæ cea mai importantæ lucrare a
sfinﬂilor era, sæ construiascæ, încæ o datæ, un templu.
Ca ræspuns la porunca Domnului, profetul øi sfinﬂii s-au græbit
sæ se stabileascæ acolo în cât mai scurt timp posibil pentru a începe clædirea unei case a Domnului. Dar profetul a înﬂeles cæ
terminarea construcﬂiei avea sæ dureze ani øi øtia cæ sfinﬂii aveau
nevoie de toate binecuvântærile templului. Ca urmare, în ziua de
4 mai 1842, deøi templul nu era terminat, Joseph Smith a înfæptuit înzestrarea unui grup mic de fraﬂi credincioøi.
Grupul s-a întâlnit în spaﬂioasa încæpere de la etaj a
Magazinului de cæræmidæ roøie al profetului, care fusese „aranjatæ
precum interiorul unui templu în mæsura în care permiteau condiﬂiile”1. Franklin D. Richards, din Cvorumul celor Doisprezece
435

CAPITOLUL 36

Templul Nauvoo a fost reconstruit pe locul templului original. În timpul construirii
templului Nauvoo original, profetul Joseph Smith a declarat:
„Avem nevoie de templu mai mult decât de orice altceva”.
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Apostoli, a scris: „Când Spiritul i-a øoptit [lui Joseph Smith] cæ lucrarea vieﬂii sale se apropia de sfârøit øi când el a væzut cæ zilele lui
pe pæmânt s-ar putea sfârøi înainte de terminarea templului, el a
chemat câﬂiva aleøi øi le-a conferit rânduielile înzestrærilor sfinte,
astfel încât comorile divine ale minﬂii sale sæ nu piaræ din lume
odatæ cu moartea sa”2.
În istoria profetului se consemneazæ: „Am petrecut ziua în camera de la etaj a magazinului... ﬂinând consiliu cu generalul
James Adams, din Springfield, patriarhul Hyrum Smith, episcopii
Newel K. Whitney øi George Miller øi cu preøedintele Brigham
Young øi vârstnicii Heber C. Kimball øi Willard Richards, instruindu-i în principiile øi ordinul preoﬂiei, participând la spælæri,
ungeri, înzestræri øi comunicarea cheilor aparﬂinând Preoﬂiei aaronice øi tot aøa pânæ la cel mai înalt ordin al Preoﬂiei lui
Melhisedec, prezentând ordinul aparﬂinând celui Îmbætrânit de
Zile øi toate acele planuri øi principii prin care oricine este fæcut
capabil sæ asigure plenitudinea acelor binecuvântæri care au fost
pregætite pentru Biserica Celui Întâi Næscut øi sæ urce øi sæ ræmânæ în prezenﬂa lui Elohim în lumile veønice. În acest consiliu,
a fost instituitæ ordinea din vechime a lucrurilor pentru prima
oaræ în aceste ultime zile.
Iar comunicærile pe care le-am fæcut acestui consiliu au fost
despre lucruri spirituale øi care pot fi primite numai de cætre cei
pregætiﬂi spiritual: øi acestor bærbaﬂi nu le-a fost fæcut cunoscut
nimic altceva decât ce li se va face cunoscut tuturor sfinﬂilor din
ultimele zile de îndatæ ce sunt pregætiﬂi sæ primeascæ øi este pregætit un loc potrivit pentru a li se comunica, chiar øi celui mai
slab dintre sfinﬂi; de aceea, sfinﬂii trebuie sæ fie sârguincioøi în
clædirea templului øi a tuturor caselor pe care le-a fost poruncit
øi le va fi poruncit de Dumnezeu sæ le construiascæ”3.
În timp ce majoritatea sfinﬂilor aveau sæ primeascæ înzestrarea
în templu dupæ terminarea Templului Nauvoo, un numær limitat
de bærbaﬂi øi femei au primit aceastæ binecuvântare în lunile ce
au urmat adunærii din luna mai 1842. Mercy Fielding Thompson
a fost una dintre aceste femei. În momentul în care ea øi-a primit
înzestrarea, profetul i-a spus: „Aceasta te va scoate din întuneric
la luminæ minunatæ”4.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Sfinﬂilor li se porunceøte de cætre Dumnezeu
sæ construiascæ temple.
În luna ianuarie 1833 în Kirtland, Ohio, profetul a scris:
„Domnul ne-a poruncit, în Kirtland, sæ construim o casæ a lui
Dumnezeu; ... acesta este cuvântul Domnului cætre noi øi noi
trebuie, da, cu ajutorul Domnului, noi ne vom supune: deoarece, dacæ ne supunem, El ne promite lucruri mari; da, chiar o
vizitæ din ceruri pentru a ne onora cu propria Sa prezenﬂæ. Ne
este mare teamæ, înaintea Domnului, sæ nu pierdem aceastæ
mare onoare pe care Învæﬂætorul nostru propune sæ ne-o confere; cæutæm umilinﬂæ øi mare credinﬂæ ca sæ nu fim ruøinaﬂi în
prezenﬂa Sa”5.
În luna septembrie 1840, profetul øi consilierii sæi din Prima
Preøedinﬂie au declarat cæ a sosit timpul sæ se construiascæ
templul Nauvoo: „Considerând cæ a sosit timpul în care este necesar sæ ridicæm o casæ de rugæciune, o casæ a ordinii, o casæ
pentru preaslævirea Dumnezeului nostru [vezi D&L 88:119], în
care sæ se poatæ participa la rânduieli potrivit voinﬂei Sale divine, în aceastæ regiune a ﬂærii – pentru a cærei realizare trebuie
fæcute eforturi considerabile øi sunt necesare mijloace – øi pentru cæ lucrarea trebuie græbitæ în neprihænire, este potrivit ca
sfinﬂii sæ cântæreascæ, în mintea lor, importanﬂa acestor lucruri,
cu toate implicaﬂiile lor, øi apoi sæ ia mæsurile necesare pentru a
le duce la îndeplinire; øi, înarmându-se cu mult curaj, sæ hotærascæ sæ facæ tot ce pot øi sæ manifeste atât de mult interes ca øi
cum întreaga lucrare ar depinde numai de ei. Fæcând astfel, ei
vor urma exemplul faptelor glorioase ale stræmoøilor øi îøi vor
asigura binecuvântærile cerului asupra lor øi urmaøilor lor pânæ
la ultima generaﬂie”6.
În luna ianuarie 1841, profetul øi consilierii sæi din Prima
Preøedinﬂie au scris: „Templul Domnului este în curs de ridicare aici [în Nauvoo], unde sfinﬂii vor veni sæ-L preaslæveascæ
pe Dumnezeul stræmoøilor lor, potrivit ordinii casei Sale øi
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puterilor Sfintei Preoﬂii, øi va fi astfel construit încât sæ permitæ ca toate funcﬂiile preoﬂiei sæ fie exercitate în felul potrivit, øi unde se vor primi instrucﬂiunile din partea Celui Prea
Înalt, øi din acest loc vor merge spre ﬂinuturi îndepærtate. Sæ
ne concentræm deci toate puterile noastre... øi sæ ne stræduim
sæ urmæm exemplul faptelor pærinﬂilor øi patriarhilor care au
træit în vechime øi au fæcut legæmânt, în acele lucruri care sunt
de importanﬂæ atât de uriaøæ pentru aceastæ generaﬂie øi pentru fiecare dintre generaﬂiile care vor urma”7.
La începutul anului 1841, Joseph Smith a propovæduit urmætoarele, aøa cum au fost consemnate de William P. McIntire:
„Joseph a menﬂionat cæ Domnul a spus cæ noi trebuie sæ construim casa noastræ în Numele Sæu pentru ca noi sæ putem fi botezaﬂi pentru cei morﬂi. Dar, dacæ noi nu o vom face, noi vom fi
respinøi øi morﬂii noøtri cu noi øi aceastæ Bisericæ nu va fi acceptatæ [vezi D&L 124:32]”8.
În aprilie 1842, profetul a spus: „Biserica nu este pe deplin
organizatæ, în ordinea sa potrivitæ øi nu poate fi pânæ când nu
este terminat templul, în care vor fi locuri pentru administrarea
rânduielilor preoﬂiei”9.
În iulie 1842, profetul a declarat: „Domnul ne-a spus sæ construim templul [Nauvoo]... ; øi cæ aceastæ poruncæ este obligatorie pentru noi ca oricare alta; øi cæ omul care nu se angajeazæ în
aceste lucruri este tot atât de pæcætos ca øi cum ar fi încælcat orice
altæ poruncæ; el nu este un împlinitor al voinﬂei lui Dumnezeu,
nici un împlinitor al legilor Lui”10.
În octombrie 1843, profetul i-a dojenit pe sfinﬂi: „Græbiﬂi munca
în templu, înnoiﬂi-væ eforturile pentru a înainta toatæ lucrarea în
ultimele zile øi pæøiﬂi în cumpætare øi neprihænire înaintea
Domnului”11.
În luna martie 1844, profetul s-a întâlnit cu Cei Doisprezece
øi Comitetul pentru templul Nauvoo pentru a discuta cum sæ
repartizeze resursele insuficiente ale Bisericii. În acea adunare, profetul a spus: „Avem nevoie de templu mai mult decât
de orice altceva”12.
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În templu, învæﬂæm lucrurile veøniciei øi primim rânduielile
salværii pentru noi înøine øi pentru stræmoøii noøtri.
„Care a fost obiectivul adunærii... poporului lui Dumnezeu în
orice epocæ a lumii? ... Obiectivul principal a fost construirea,
pentru Domnul, a unei case în care El sæ ne poatæ dezvælui nouæ,
oamenilor din poporul Lui, rânduielile casei Sale øi gloriile împæræﬂiei Sale øi sæ ne poatæ învæﬂa calea salværii; pentru cæ existæ
anumite rânduieli øi principii care, când sunt propovæduite øi
puse în practicæ, trebuie înfæptuite într-un loc sau într-o casæ
construitæ în acest scop...
Rânduielile instituite în ceruri înainte de întemeierea lumii,
în preoﬂie, pentru salvarea oamenilor, nu trebuie sæ fie modificate sau schimbate. Toﬂi trebuie sæ fie salvaﬂi pe baza aceloraøi
principii.
În acelaøi scop, Dumnezeu îi adunæ împreunæ pe oamenii din
poporul Sæu în ultimele zile pentru a construi Domnului o casæ
ca sæ-i pregæteascæ pentru rânduieli øi înzestræri, spælæri øi ungeri
etc. Una dintre rânduielile casei Domnului este botezul pentru
cei morﬂi. Dumnezeu a decretat înainte de întemeierea lumii cæ
acea rânduialæ trebuie administratæ într-un bazin pregætit în
acest scop în casa Domnului…
Doctrina botezului pentru cei morﬂi este clar arætatæ în Noul
Testament; ... a fost motivul pentru care Isus a spus iudeilor:
«De câte ori am vrut sæ strâng pe copiii tæi cum îøi strânge
gæina puii sub aripi, øi n-aﬂi vrut!» [Matei 23:37] – pentru ca ei
sæ poatæ participa la rânduielile botezului pentru cei morﬂi
precum øi la alte rânduieli ale preoﬂiei øi sæ primeascæ revelaﬂii din cer øi sæ fie desævârøiﬂi în lucrurile împæræﬂiei lui
Dumnezeu – dar ei nu au vrut. Aøa s-a întâmplat în ziua
Cincizecimii: cu acea ocazie, acele binecuvântæri au fost reværsate asupra ucenicilor. Dumnezeu a rânduit cæ El avea sæ-i salveze pe cei morﬂi øi cæ avea s-o facæ prin adunarea împreunæ a
oamenilor Sæi…
De ce se adunæ oamenii împreunæ în acest loc? În acelaøi
scop pentru care Isus a vrut sæ-i adune pe iudei – pentru a
primi rânduielile, binecuvântærile øi gloriile pe care Dumnezeu
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Templul Cardston, Alberta. În templele sfinte, Domnul reveleazæ poporului Sæu
„gloriile împæræﬂiei Sale” øi „calea salværii”.

le-a pus deoparte pentru sfinﬂii Sæi. Voi întreba acum aceastæ
adunare øi pe toﬂi sfinﬂii dacæ voi veﬂi construi aceastæ casæ øi
veﬂi primi rânduielile øi binecuvântærile pe care Dumnezeu le-a
pus deoparte pentru voi; sau nu veﬂi construi aceastæ casæ
Domnului øi-L veﬂi læsa sæ treacæ øi sæ reverse aceste binecuvântæri asupra altor oameni?”13
„De îndatæ ce templul [Nauvoo] øi bazinul de botez sunt pregætite, noi plænuim sæ înfæptuim pentru vârstnicii lui Israel spælærile øi ungerile lor øi sæ participæm la acele ultime øi mult
impresionante rânduieli færæ de care noi nu putem obﬂine tronurile celeste. Dar trebuie sæ existe un loc sfânt pregætit în acest
scop. De aceea a fost datæ o proclamaﬂie în perioada în care temelia templului a fost pusæ øi s-au fæcut rezerve pânæ când
munca va fi încheiatæ, pentru ca oamenii sæ-øi poatæ primi înzestrærile øi sæ devinæ împæraﬂi øi preoﬂi ai Dumnezeului Cel
Preaînalt... Trebuie totuøi sæ existe un loc construit în acest scop
anume øi în care oamenii sæ fie botezaﬂi pentru morﬂii lor…
Domnul a dat o lege cu privire la acest subiect: trebuie sæ
existe un loc anume pentru salvarea morﬂilor noøtri. Eu cred cu
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adeværat cæ va exista un loc øi, de atunci încolo, oamenii care
doresc sæ-øi salveze morﬂii pot veni øi îøi pot aduce familiile, îøi
pot face lucrarea lor fiind botezaﬂi øi participând la alte rânduieli pentru morﬂii lor.”14
„Se adreseazæ deseori întrebarea: «Nu putem fi salvaﬂi færæ sæ
trecem prin toate acele rânduieli etc.?». Ræspunsul meu este nu,
nu pentru salvarea deplinæ. Isus a spus: «În casa Tatælui Meu sunt
multe locaøuri, øi Eu Mæ voi duce øi voi pregæti un loc pentru voi»
[vezi Ioan 14:2]. Cuvântul casæ, de aici, ar fi trebuit sæ fie tradus
cu împæræﬂie; øi orice persoanæ care este exaltatæ în cel mai înalt
locaø trebuie sæ respecte o lege celestialæ øi, de asemenea, întreaga lege.”15
„Dacæ un om obﬂine plenitudinea preoﬂiei lui Dumnezeu, el
trebuie s-o obﬂinæ în acelaøi mod în care a obﬂinut-o Hristos øi
acesta a fost prin ﬂinerea tuturor poruncilor øi supunerea faﬂæ de
toate rânduielile casei Domnului…
Toﬂi oamenii care devin moøtenitori ai lui Dumnezeu øi împreunæ moøtenitori cu Isus Hristos vor trebui sæ primeascæ plenitudinea rânduielilor împæræﬂiei lui; øi aceia care nu vor primi
toate rânduielile nu vor primi plenitudinea acelei glorii.”16
„Dacæ am putea sæ citim øi sæ înﬂelegem tot ce a fost scris, din
zilele lui Adam, despre relaﬂia omului cu Dumnezeu øi cu îngerii
într-o stare viitoare, ar trebui sæ øtim foarte puﬂin despre acest lucru. Citirea experienﬂelor træite de alﬂii sau a revelaﬂiilor date lor
nu poate, niciodatæ, sæ ne dea nouæ o imagine cuprinzætoare
asupra stærii noastre øi asupra relaﬂiei adeværate cu Dumnezeu.
Cunoaøterea acestor lucruri poate fi obﬂinutæ numai prin experienﬂele træite în timpul rânduielilor lui Dumnezeu stabilite în
acest scop. Dacæ aﬂi putea privi în cer timp de cinci minute, aﬂi
øti mai mult decât aﬂi øti citind tot ce a fost scris despre acest subiect... Îi asigur pe sfinﬂi cæ adeværul... poate øi se va permite sæ
fie cunoscut prin revelaﬂii de la Dumnezeu pe calea rânduielilor
Sale øi ca ræspuns la rugæciune”.17
„Ordinea casei lui Dumnezeu este øi va fi mereu aceeaøi, chiar
øi dupæ ce Hristos va veni; øi, dupæ încheierea celor o mie de ani,
va fi aceeaøi; øi, noi vom intra, în cele din urmæ, în împæræﬂia celestialæ a lui Dumnezeu øi ne vom bucura de ea veønic.”18
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Templul este un loc al sfinﬂeniei, în care putem
primi cele mai mari binecuvântæri pe care
Dumnezeu le are pentru copiii Sæi.
În rugæciunea de dedicare a templului Kirtland, datæ profetului Joseph Smith prin revelaﬂie øi consemnatæ mai târziu în
Doctrinæ øi legæminte 109, profetul Joseph Smith s-a rugat: „Øi,
acum, Tatæ Sfânt, noi Te rugæm... ca slava Ta sæ ræmânæ asupra poporului Tæu øi asupra casei Tale, pe care acum ﬁi-o dedicæm, ca sæ
fie sfinﬂitæ øi consacratæ pentru a fi sfântæ øi pentru ca prezenﬂa Ta
sfântæ sæ poatæ fi mereu în aceastæ casæ; øi ca toﬂi aceia care vor trece
pragul casei Domnului sæ simtæ puterea Ta øi sæ fie constrânøi sæ admitæ cæ Tu ai sfinﬂit-o øi cæ este casa Ta, un loc al sfinﬂeniei Tale.
Øi permite Te rog, Tatæ Sfânt, ca tuturor acelora care vor preaslævi în aceastæ casæ sæ li se poatæ propovædui cuvinte de înﬂelepciune din cele mai bune cærﬂi øi ca ei sæ caute sæ înveﬂe chiar prin
studiu øi, de asemenea, prin credinﬂæ, aøa cum ai spus Tu; øi ca
ei sæ poatæ creøte în Tine øi sæ primeascæ o plenitudine a Duhului
Sfânt øi sæ fie organizaﬂi conform legilor Tale øi sæ fie pregætiﬂi sæ
obﬂinæ tot ceea ce este necesar; øi ca aceastæ casæ sæ fie o casæ de
rugæciune, o casæ de post, o casæ de credinﬂæ, o casæ de slavæ øi a
lui Dumnezeu, chiar casa Ta…
Øi noi Te rugæm, Tatæ Sfânt, ca slujitorii Tæi sæ iasæ din aceastæ
casæ înarmaﬂi cu puterea Ta øi ca numele Tæu sæ fie peste ei, ca
slava Ta sæ fie împrejurul lor øi ca îngerii Tæi sæ îi pæzeascæ; øi din
acest loc, ei sæ ducæ, în dreptate, veøtile foarte mari øi glorioase
pânæ la marginile pæmântului pentru ca ei sæ øtie cæ aceasta este
lucrarea Ta øi cæ Tu ai întins mâna pentru a împlini ceea ce ai
spus, prin gura profeﬂilor, cu privire la ultimele zile.
Noi Te rugæm, Tatæ Sfânt sæ-i stabileøti pe oamenii care vor
preaslævi øi care vor deﬂine onorabil un nume øi o poziﬂie în
aceastæ casæ a Ta, pentru toate generaﬂiile øi pentru eternitate;
pentru ca nicio armæ fæuritæ împotriva lor sæ nu aibæ putere; pentru ca acela care sapæ o groapæ pentru ei sæ cadæ el însuøi în ea;
pentru ca nicio conspiraﬂie de ræutate sæ nu aibæ putere sæ se ridice øi sæ triumfe asupra poporului Tæu, care a primit numele
Tæu în aceastæ casæ”19.
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi ultimele douæ paragrafe de la pagina 437. În ce
moduri munca în templu „[ne] va scoate din întuneric la luminæ minunatæ”? Ce credeﬂi cæ înseamnæ a fi „pregætiﬂi spiritual”? De ce trebuie sæ fim „pregætiﬂi spiritual” pentru a primi
lumina pe care o gæsim în templu?
• Când sfinﬂii din Nauvoo lucrau la construirea templului, profetul Joseph Smith le-a spus: „Avem nevoie de templu mai
mult decât de orice altceva” (pagina 439). Recapitulaﬂi paginile 435–439 cæutând motivele pentru care aceastæ declaraﬂie
este adeværatæ. În ce moduri se dovedeøte declaraﬂia profetului adeværatæ în viaﬂa dumneavoastræ?
• Studiaﬂi învæﬂæturile lui Joseph Smith despre porunca de a
construi temple (paginile 438–439). De ce credeﬂi cæ Biserica
nu ar fi „pe deplin organizatæ” færæ temple øi rânduielile din
templu? Ce putem face astæzi pentru a „græbi munca în templu”? De ce este necesar sæ „cântærim... importanﬂa” muncii
în templu?
• Recapitulaﬂi învæﬂæturile profetului despre rânduielile sacre
din templu øi ce învæﬂæm din ele (paginile 440–442). Care dintre aceste învæﬂæturi væ ajutæ, în mod deosebit, sæ înﬂelegeﬂi importanﬂa rânduielilor în templu?
• Citiﬂi penultimul paragraf de la pagina 442. Dacæ aﬂi primit
rânduielile templului, reflectaﬂi la modul în care experienﬂele
pe care le-aﬂi træit v-au învæﬂat despre „[starea voastræ] øi [relaﬂia adeværatæ] cu Dumnezeu”. Dacæ nu aﬂi fost niciodatæ la
templu sau dacæ nu aﬂi mai fost de ceva vreme, gândiﬂi-væ cum
væ puteﬂi pregæti pentru a merge la templu.
• Care sunt unele dintre binecuvântærile pe care le primim când
mergem la templu? (Puteﬂi gæsi câteva exemple la pagina 443.)
Din ceea ce aﬂi citit în acest capitol, cum puteﬂi face ca vizita
dumneavoastræ la templu sæ fie mai bogatæ în experienﬂe?
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124:25–28, 39–41
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9. History of the Church, 4:603; dintr-un
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discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 8 aprilie 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff,
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15. History of the Church, 6:184; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs
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Caritatea,
dragostea puræ a lui Hristos
„Dragostea este una dintre principalele caracteristici
ale Dumnezeirii øi trebuie sæ fie manifestatæ de cætre
cei care aspiræ sæ fie fiii lui Dumnezeu”.

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

ntr-o revelaﬂie datæ prin intermediul lui Joseph Smith în anul
1841, Domnul a descris ﬂæruøul din Nauvoo, Illinois, ca fiind
„piatra din capul unghiului Sionului, care va fi împodobit cu rafinament similar unui palat” (D&L 124:2). Sub îndrumarea profetului, Nauvoo a devenit un înfloritor centru comercial, al
educaﬂiei øi al artei. Mulﬂi oameni lucrau în cadrul fermelor lor,
în timp ce aceia care aveau un acru de pæmânt (4.000 de metri
pætraﬂi) în oraø cultivau fructe øi zarzavaturi în grædinile de lângæ
casæ. Joagære, cæræmidærii, tipografii, mori de fæinæ øi brutærii au
fost construite în oraø, precum øi ateliere pentru tâmplari, olari,
tinichigii, bijutieri, fierari øi tâmplari de mobilæ de artæ. În
Nauvoo, sfinﬂii se puteau bucura de teatre, baluri øi de concerte.
Sute de elevi au fost înscriøi în øcolile din comunitate øi planuri
pentru înfiinﬂarea unei universitæﬂi erau în desfæøurare.
În timp ce Nauvoo se dezvolta rapid, mai multe cæræmidærii
produceau cæræmizile roøii care au dat clædirilor din oraøul
Nauvoo înfæﬂiøarea lor caracteristicæ. Una dintre aceste clædiri a
fost Magazinul de cæræmidæ roøie al profetului. Magazinul a fost
construit pentru a fi folosit atât ca birou pentru profet øi pentru
Prima Preøedinﬂie, cât øi ca loc pentru desfæøurarea afacerilor
care sæ-l ajute pe profet sæ-øi întreﬂinæ familia. O întâmplare care
a avut loc în Magazinul de cæræmidæ roøie demonstreazæ natura
caritabilæ care l-a fæcut pe profet sæ fie atât de iubit.
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Magazinul de cæræmidæ roøie, reconstruit, din Nauvoo. Aceastæ clædire a fost folositæ
ca birou pentru profetul Joseph Smith øi ca loc pentru desfæøurarea afacerilor care
sæ-l ajute pe profet sæ-øi întreﬂinæ familia. Multe întruniri øi activitæﬂi
sociale ale Bisericii au fost ﬂinute în magazin.
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James Leach era un englez care venise în Nauvoo împreunæ cu
sora lui, care era convertitæ, øi cu soﬂul acesteia, Agnes øi Henry
Nightingale. Dupæ ce au cæutat de lucru, færæ succes, James øi
Henry s-au hotærât sæ cearæ ajutor profetului. James îøi amintea:
„Noi... l-am gæsit [pe profet] într-un magazin mic vânzând unei
doamne unele bunuri. Aceasta era prima datæ când avusesem
ocazia sæ fiu lângæ el øi sæ-l privesc bine. Am simﬂit cæ avea un spirit superior. Era diferit de orice persoanæ pe care o întâlnisem
vreodatæ; øi mi-am spus în inima mea cæ el este cu adeværat un
profet al Dumnezeului Cel Prea Înalt.
Deoarece eu nu eram membru al Bisericii, doream ca Henry
sæ îi cearæ de lucru, dar el nu a fæcut astfel, aøa încât a trebuit sæ
fac eu acest lucru. Am spus: «Domnule Smith, væ rugæm, aveﬂi
vreo muncæ pe care aﬂi putea sæ ne-o daﬂi la amândoi, astfel încât sæ putem procura unele provizii?» Ne-a privit cu o faﬂæ veselæ
øi, cu un sentiment de mare bunævoinﬂæ, a spus: «Bine bæieﬂi, ce
øtiﬂi sæ faceﬂi?» I-am spus care a fost ocupaﬂia noastræ înainte de a
pæræsi ﬂara noastræ natalæ.
El a întrebat: «Øtiﬂi sæ faceﬂi un øanﬂ?». I-am ræspuns cæ vom face
cât vom putea de bine. «E-n regulæ, bæieﬂi», øi luând o ruletæ pentru mæsurat a spus: «Veniﬂi cu mine».
El ne-a dus la o distanﬂæ de câﬂiva metri de magazin, mi-a dat
sæ ﬂin inelul de la ruletæ øi a întins toatæ panglica din casetæ
trasând o linie de-a lungul cæreia sæ lucræm. «Acum, bæieﬂi», a
spus el, «puteﬂi sæ faceﬂi un øanﬂ de 0,90 m lærgime øi de 0,70 m
adâncime de-a lungul acestei linii?».
Am ræspuns cæ vom face cât vom putea de bine, øi el ne-a pæræsit. Am început sæ muncim øi când lucrarea a fost gata ne-am
dus øi i-am spus cæ am terminat. El a venit, s-a uitat la øanﬂ øi a
spus, «Bæieﬂi, dacæ l-aø fi fæcut eu însumi, nu ar fi putut sæ fie
fæcut mai bine. Acum, veniﬂi cu mine».
El ne-a condus înapoi la magazinul lui øi ne-a spus sæ luæm cea
mai bunæ øuncæ sau bucatæ de porc pentru noi. Fiind cam timid,
am spus cæ am prefera sæ ne dea el. Aøa cæ el a luat douæ dintre
cele mai mari øi mai bune bucæﬂi de carne øi un sac de fæinæ pentru fiecare dintre noi øi ne-a întrebat dacæ era suficient ca platæ.
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I-am spus cæ am dori sæ muncim mai mult pentru aceastæ platæ,
dar el a spus: «Bæieﬂi, dacæ sunteﬂi mulﬂumiﬂi, sunt øi eu».
I-am mulﬂumit frumos øi am plecat pe drumul spre casæ
bucurându-ne de sufletul bun al profetului Dumnezeului nostru”.
James Leach a fost botezat chiar în acelaøi an øi a consemnat
cæ el „a avut deseori privilegiul de a vedea chipul nobil [al profetului] luminat de Spiritul øi puterea lui Dumnezeu”1.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
O persoanæ plinæ de dragostea lui Dumnezeu
este dornicæ sæ-i binecuvânteze pe alﬂii.
„Dragostea este una dintre principalele caracteristici ale
Dumnezeirii øi ea trebuie sæ fie manifestatæ de cætre cei care aspiræ sæ fie fiii lui Dumnezeu. Un om plin de dragostea lui
Dumnezeu nu se mulﬂumeøte sæ-øi binecuvânteze doar familia
lui, ci dragostea lui se extinde asupra întregii lumi, fiind dornic
sæ binecuvânteze întreaga rasæ umanæ.”2
Lucy Meserve Smith a consemnat urmætoarele: „[Joseph
Smith] a spus: «Dragi fraﬂi øi surori, iubiﬂi-væ unul pe altul, iubiﬂivæ unul pe altul øi fiﬂi milostivi faﬂæ de duømanii voøtri». El a repetat aceste cuvinte pe un ton foarte energic, cu un amin spus
cu glas tare”3.
În iulie 1839, profetul a vorbit unui grup de conducætori ai
Bisericii: „Dupæ aceea, m-am adresat lor øi le-am dat multe instrucﬂiuni… atingând multe subiecte importante øi valoroase
pentru toﬂi cei care doresc sæ umble smeriﬂi înaintea Domnului
øi învæﬂându-i în mod special sæ dea dovadæ de caritate, înﬂelepciune øi sentimente de simpatie, având dragoste unul faﬂæ de celælalt în toate lucrurile øi în orice condiﬂii”4.
Avem o obligaﬂie specialæ de a-i iubi øi
a-i îngriji pe cei nevoiaøi.
„Este o îndatorire pe care fiecare sfânt s-ar cuveni sæ o aibæ, de
bunævoie, faﬂæ de fraﬂii sæi – aceea de a-i iubi øi de a-i ajuta când
trec prin situaﬂii grele, nevoi sau suferinﬂe. Pentru a fi neprihæniﬂi
înaintea lui Dumnezeu trebuie sæ ne iubim unul pe altul: trebuie
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sæ învingem ræul; trebuie sæ-i vizitæm pe orfani øi pe væduve øi sæ-i
alinæm în necazurile lor øi sæ ne pæzim neîntinaﬂi de lume; pentru cæ asemenea virtuﬂi se revarsæ din marea fântânæ a religiei
curate [vezi Iacov 1:27].”5
„[Un membru al Bisericii] trebuie sæ-i hræneascæ pe flæmânzi,
sæ-i îmbrace pe cei goi, sæ asigure væduvelor cele necesare, sæ
øteargæ lacrimile orfanilor, sæ-i aline pe cei necæjiﬂi, îndureraﬂi
fie în aceastæ Bisericæ, sau în oricare alta, sau în general,
oriunde îi gæseøte.”6
„Bogaﬂii nu pot fi salvaﬂi færæ caritate, færæ sæ dea pentru a-i
hræni pe cei særaci, unde øi cum cere Dumnezeu.”7
„Aveﬂi în vedere situaﬂia celor îndureraﬂi øi încercaﬂi sæ alinaﬂi
suferinﬂele lor, pâinea voastræ sæ-i hræneascæ pe cei flæmânzi øi
îmbræcæmintea voastræ sæ-i acopere pe cei goi; generozitatea
voastræ sæ øteargæ lacrimile orfanilor øi sæ încurajeze væduvele neconsolate; rugæciunile, prezenﬂa øi bunætatea voastræ sæ uøureze
durerile celor necæjiﬂi øi generozitatea voastræ sæ-i ajute cu ceea
ce le este necesar; faceﬂi bine tuturor oamenilor, mai ales fraﬂilor
în credinﬂæ ca sæ fiﬂi færæ prihanæ øi curaﬂi, copii ai lui Dumnezeu,
færæ vinæ. ﬁineﬂi poruncile lui Dumnezeu – toate pe care le-a dat,
le dæ sau le va da øi o aureolæ de slavæ va stræluci de-a lungul vieﬂii voastre; særacii se vor ridica øi væ vor numi binecuvântaﬂi; veﬂi
fi cinstiﬂi øi respectaﬂi de toﬂi oamenii buni; øi calea voastræ va fi
cea a drepﬂilor, cea a cærei strælucire merge mereu crescând pânæ
la miezul zilei [vezi Proverbe 4:18].”8
„Spiritul Sfânt… va fi reværsat tot timpul deasupra capetelor
voastre, pentru binele vostru, când træiﬂi potrivit acestor principii de neprihænire care sunt plæcute Spiritului lui Dumnezeu øi
aveﬂi dragoste unul faﬂæ de celælalt øi aveﬂi grijæ prin toate mijloacele sæ væ amintiﬂi de aceia care sunt lipsiﬂi de drepturi, persecutaﬂi sau în mare suferinﬂæ. Øi, dacæ sunt printre voi oameni
care aspiræ la mæreﬂie sau putere mare øi cautæ propriul lor beløug, în timp ce fraﬂii lor suferæ în særæcie øi sub încercæri øi provocæri chinuitoare, aceøtia nu pot beneficia de ajutorul Spiritului
Sfânt, care mijloceøte pentru noi zi øi noapte cu suspine negræite
[vezi Romani 8:26].
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„Noi trebuie sæ fim totdeauna foarte atenﬂi ca asemenea mândrie sæ nu aibæ loc niciodatæ în inima noastræ; ci sæ ræmânem la
cele smerite øi cu toatæ ræbdarea îndelungatæ sæ acceptæm slæbiciunile celor slabi.”9
Caritatea este ræbdare îndelungatæ, milostenie øi bunætate.
Eliza R. Snow a relatat despre o cuvântare a profetului:
„Apoi, el a început sæ citeascæ cel de-al 13-lea capitol [din
1 Corinteni] – «Chiar dacæ aø vorbi în limbi omeneøti øi îngereøti, øi n-aø avea dragoste, sunt o aramæ sunætoare sau un
chimval zângænitor»; øi a spus: «nu væ limitaﬂi în pærerea voastræ cu privire la virtuﬂile aproapelui vostru, ci fiﬂi atenﬂi la propria neprihænire øi fiﬂi rezervaﬂi în estimarea propriilor virtuﬂi øi
nu væ consideraﬂi mai neprihæniﬂi decât alﬂii; trebuie sæ væ dezvoltaﬂi sentimentele de dragoste øi de respect unul faﬂæ de celælalt, dacæ veﬂi dori sæ faceﬂi ca Isus øi sæ-i duceﬂi pe cei
apropiaﬂi vouæ la sânul lui Avraam». Joseph Smith a spus cæ el
manifestase ræbdare îndelungatæ, îngæduinﬂæ øi toleranﬂæ faﬂæ
de membrii Bisericii øi, de asemenea, faﬂæ de duømanii sæi; øi
noi trebuie sæ fim îngæduitori cu greøelile unuia faﬂæ de celælalt,
la fel cum un pærinte indulgent este îngæduitor cu micile slæbiciuni ale copiilor lui.
… Pe mæsuræ ce creøteﬂi în neprihænire øi în virtute, pe mæsuræ
ce creøteﬂi în bunætate, sporiﬂi dragostea øi compasiunea voastræ
faﬂæ de alﬂii; trebuie sæ fiﬂi îndelung ræbdætori øi indulgenﬂi cu
greøelile øi erorile oamenilor. Cât de preﬂioase sunt sufletele oamenilor! ...
Nu invidiaﬂi aparenﬂele superficiale øi trecætoare ale pæcætoøilor, deoarece ei sunt într-o situaﬂie nefericitæ; ci, în mæsura în
care puteﬂi, daﬂi dovadæ de milæ faﬂæ de ei, pentru cæ într-un timp
scurt Dumnezeu îi va distruge, dacæ nu se pocæiesc øi nu se întorc spre El.”10.
„Oamenii înﬂelepﬂi trebuie sæ aibæ înﬂelegere pentru a cuceri lumea cu bunætate. «Un ræspuns blând alungæ mânia», spune omul
înﬂelept [Proverbele 15:1]; øi va fi vrednic de laudæ pentru sfinﬂii
din zilele din urmæ sæ arate dragostea lui Dumnezeu, tratând
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acum cu bunætate pe aceia care s-ar putea ca, færæ o cunoaøtere
corectæ, sæ fi fæcut ræu, pentru cæ adeværat a spus Isus, rugaﬂi-væ
pentru duømanii voøtri [vezi Matei 5:44].”11
„Eu nu stærui asupra greøelilor voastre øi voi nu trebuie sæ stæruiﬂi asupra greøelilor mele. Caritatea, care este dragoste, acoperæ o sumedenie de pæcate [vezi 1 Petru 4:8] øi eu am acoperit,
deseori, toate greøelile voastre, dar cel mai de dorit lucru este
acela de a nu avea deloc greøeli. Noi trebuie sæ cultivæm un spirit de umilinﬂæ, de liniøte øi de pace.”12
Eliza R. Snow a relatat despre o altæ cuvântare a profetului:
„Când persoanele manifestæ în cea mai micæ mæsuræ bunævoinﬂæ
øi dragoste faﬂæ de mine, o, ce putere are acest lucru asupra minﬂii mele, în timp ce o situaﬂie contrarie are tendinﬂa de a produce
suferinﬂe emoﬂionale, sentimente aspre øi de a deprima mintea
umanæ.
Este dovedit cæ oamenii nu au cunoøtinﬂe despre principiile
Dumnezeirii pentru a observa reducerea sentimentelor afectuoase øi lipsa de caritate din lume. Puterea øi slava Dumnezeirii
sunt larg ræspândite pentru a oferi mantia caritæﬂii. Dumnezeu
nu priveøte pæcatul cu îngæduinﬂæ, dar când oamenii pæcætuiesc,
trebuie sæ existe îngæduinﬂæ pentru ei… Cu cât ne apropiem mai
mult de Tatæl nostru Ceresc, cu atât suntem mai înclinaﬂi sæ privim cu compasiune sufletele necæjite; simﬂim cæ dorim sæ le luæm
pe umerii noøtri øi sæ le aruncæm pæcatele în urmæ…
Cât de des au cæutat oamenii înﬂelepﬂi sæ-l conducæ pe fratele
Joseph spunând: «O, dacæ aø fi fost fratele Joseph, aø fi fæcut cutare øi cutare»; dar dacæ ar fi fost în locul fratelui Joseph, ei ar fi
aflat cæ bærbaﬂii øi femeile nu pot fi constrânøi în împæræﬂia lui
Dumnezeu, ci trebuie sæ fie trataﬂi cu ræbdare îndelungatæ øi în
cele din urmæ îi vom salva. Modul prin care sfinﬂii pot fi ﬂinuﬂi împreunæ øi prin care lucrarea poate sæ progreseze este acela de a
aøtepta cu toatæ ræbdarea îndelungatæ, pânæ când Dumnezeu îi
va aduce pe pæcætoøi în faﬂa justiﬂiei. N-ar trebui sæ fie nicio îngæduinﬂæ pentru pæcat, ci milostenia ar trebui sæ meargæ mânæ în
mânæ cu dojana”13.
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„Astfel, Joseph øi tinerii bæieﬂi s-au dus sæ construiascæ o casæ din bârne pentru
o femeie væduvæ. Aøa era Joseph, totdeauna ajuta în orice fel putea.”

Noi exprimæm caritatea prin fapte simple
de slujire øi prin bunætate.
„Eu sunt slujitorul vostru øi doar prin Duhul Sfânt pot sæ væ fac
bine… Noi, conducætorii Bisericii, nu ne prezentæm înaintea
voastræ altfel decât ca slujitorii voøtri umili, doritori sæ folosim
timpul, energia øi resursele noastre în slujirea voastræ øi sæ fim
folosiﬂi în acest scop.”14
Edwin Holden îøi amintea: „În 1838, Joseph øi câﬂiva dintre tinerii bæieﬂi jucau în aer liber diferite jocuri, printre care era øi un
joc cu mingea. Curând au început sæ se plictiseascæ. El a væzut
aceasta øi chemându-i laolaltæ a spus: «Sæ construim o casæ din
bârne». Astfel, Joseph øi tinerii bæieﬂi s-au dus sæ construiascæ o
casæ din bârne pentru o femeie væduvæ. Aøa era Joseph, totdeauna ajuta în orice fel putea”15.
Lucy Mack Smith, mama profetului Joseph Smith, a povestit
despre timpul în care sfinﬂii s-au stabilit prima datæ în
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Commerce, Illinois, loc numit mai târziu Nauvoo: „Pe mæsuræ
ce timpul trecea, fraﬂii care se stabiliseræ aici au început sæ simtæ
efectele greutæﬂilor lor, care, împreunæ cu climatul nesænætos,
i-a doborât cu malarie øi friguri într-o aøa mæsuræ încât erau
unele familii întregi în care niciunul nu putea sæ-i dea celuilalt
un pahar cu apæ rece sau chiar sæ bea singuri. Familia lui Hyrum
era în cea mai mare parte bolnavæ. Fiica mea cea mai micæ, Lucy,
era, de asemenea, bolnavæ øi erau, de fapt, doar câﬂiva locuitori
ai comunitæﬂii care erau bine.
Joseph øi Emma au cerut ca bolnavii sæ fie aduøi în casa lor øi
au avut grijæ de ei acolo. Øi au continuat sæ-i aducæ imediat cum
se îmbolnæveau pânæ când casa lor, care era compusæ din patru
camere, a fost atât de aglomeratæ încât a fost necesar ca ei sæ întindæ un cort în curte pentru primirea acelor membri ai familiei
care erau încæ pe picioarele lor. Joseph øi Emma øi-au dedicat tot
timpul øi toatæ atenﬂia lor îngrijirii bolnavilor în aceastæ perioadæ
de suferinﬂæ”16.
John L. Smith, værul profetului, øi-a amintit urmætoarea întâmplare care a avut loc în aceeaøi perioadæ de timp: „Profetul
Joseph øi værul Hyrum, fratele sæu, ne-au vizitat. Eram toﬂi bolnavi,
în afaræ de mama, cu febræ øi friguri øi tata delira cea mai mare
parte din timp. Joseph øi-a scos pantofii din picioare când a væzut
situaﬂia noastræ nenorocitæ øi i-a pus în picioarele tatælui, care era
desculﬂ, øi a plecat acasæ færæ pantofi. El a trimis øi l-a luat pe tata
la el acasæ øi i-a salvat viaﬂa øi ne-a dat multe lucruri necesare, astfel încât ne-am însænætoøit”17.
Elizabeth Ann Whitney îøi amintea: „La începutul primæverii
anului 1840, ne-am dus sus la Commerce, aøa cum continua sæ
se numeascæ partea cea mai de sus a oraøului Nauvoo. Am închiriat o casæ care aparﬂinea lui Hiram Kimbal… Aici, toﬂi eram bolnavi, având malarie, friguri øi febræ øi cu greu ne puteam târî øi
îngriji unul de altul. În aceste condiﬂii grele am næscut al nouælea copil. Vizitându-ne øi væzând condiﬂiile noastre, Joseph ne-a
îndemnat imediat sæ mergem øi sæ împærﬂim cu el locuinﬂa lui.
Simﬂeam cæ apa, climatul øi lipsurile pe care le înduram nu mai
puteau sæ fie suportate mult timp; de aceea, ne-am folosit de
aceastæ propunere øi ne-am dus sæ locuim într-o cabanæ micæ din
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Într-o perioadæ grea de boli, în Commerce, Illinois, Joseph øi Emma
au adus bolnavii în casa lor øi acolo au avut grijæ de ei.

curtea profetului; curând, ne-am restabilit sænætatea øi copiii au
început sæ revinæ la o situaﬂie mai normalæ. Soﬂul meu a fost angajat la un magazin pe care Joseph îl construise øi îl aprovizionase cu bunuri de care oamenii aveau cu adeværat nevoie.
Într-o zi, ieøind afaræ din casæ în curte, amintirea unei profeﬂii,
pe care mi-o fæcuse Joseph Smith, în timp ce locuia în casa noastræ din Kirtland, mi-a stræfulgerat mintea ca un øoc electric;
aceasta era urmætoarea: chiar aøa cum fæcusem noi pentru el,
deschizându-i uøa noastræ, lui øi familiei sale, când era færæ casæ,
tot astfel vom fi primiﬂi de el, în viitor, în casa lui”18.
Mosiah L. Hancock a relatat urmætoarea experienﬂæ care a
avut loc în Nauvoo când era tânær: „În aceastæ varæ [1841] am
jucat primul meu joc cu mingea cu profetul. Am bætut mingea
øi am alergat pe rând dupæ ea øi, când jocul s-a sfârøit, profetul
a spus: «Fraﬂilor, înhæmaﬂi-væ caii», ceea ce am fæcut, øi am mânat toﬂi spre pædure. Am condus cæruﬂa noastræ cu un cal, stând
pe banca de lemn situatæ deasupra osiei din faﬂæ, iar fratele
Joseph øi tata au stat pe banca din spate. Erau 39 de atelaje în
grup øi noi am strâns lemne pânæ când cæruﬂele noastre au fost
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pline. Când cæruﬂa noastræ a fost plinæ, fratele Joseph a propus
sæ joace un joc cu oricine dorea sæ concureze cu el – øi el i-a învins pe toﬂi.
Dupæ aceea, profetul a trimis cæruﬂele în diferite locuri, la oameni care aveau nevoie de ajutor; øi el le-a spus sæ taie lemnele
pentru sfinﬂii care aveau nevoie de ele. Fiecare a fæcut cu dragoste aøa cum a spus profetul øi, cu toate cæ nu eram sænætoøi øi
oamenii mureau în jurul nostru, oamenii au zâmbit øi au cæutat
sæ încurajeze pe fiecare”19.
La 5 ianuarie 1842, profetul a scris urmætoarele într-o scrisoare adresatæ lui Edward Hunter, care mai târziu a slujit ca
episcop care prezideazæ: „Asortimentul [la Magazinul de cæræmidæ roøie] este destul de bun – foarte bun, având în vedere cæ
s-au fæcut cumpæræturile de cætre persoane diferite, în momente
diferite øi în condiﬂiile în care alegerea bunurilor care puteau fi
cumpærate era limitatæ într-o oarecare mæsuræ; dar eu mæ bucur
cæ am putut face cât de bine am putut, pentru cæ inimile multor
surori øi fraﬂi særaci vor fi bucuroase cu acele lucruri care le aduc
confort øi care acum sunt la îndemâna lor.
Magazinul a fost umplut pânæ la refuz øi eu am stat în spatele
tejghelei ziua întreagæ împærﬂind bunurile la fel de constant ca øi
un alt lucrætor pe care l-aﬂi væzut vreodatæ, pentru a le face înlesniri celor care erau constrânøi sæ fie lipsiﬂi de mesele lor obiønuite
de Cræciun øi Anul Nou, deoarece le lipseau puﬂin zahær, melasæ,
stafide etc., etc.; øi, de asemenea, pentru a-mi face mie însumi
plæcere, deoarece îmi place sæ-i servesc pe sfinﬂi øi sæ fiu slujitorul
tuturor, sperând sæ pot fi exaltat la timpul ales de Domnul”20.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• În timp ce recapitulaﬂi povestirile de la paginile 447–457, meditaﬂi la sentimentele dumneavoastræ faﬂæ de profetul Joseph
Smith. Ce ne învaﬂæ aceste povestiri despre el? În ce fel credeﬂi
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cæ acﬂiunile sale i-au influenﬂat pe oamenii din jurul sæu? În ce
fel a fost influenﬂatæ viaﬂa dumneavoastræ de bunætatea altora?
• Revedeﬂi penultimele trei paragrafe de la pagina 450. De ce
credeﬂi cæ o persoanæ plinæ de dragostea lui Dumnezeu doreøte sæ binecuvânteze toatæ lumea? Cum pot ajuta faptele
noastre de dragoste øi bunætate la binecuvântarea tuturor
oamenilor?
• Care sunt unele dintre responsabilitæﬂile pe care le avem pentru îngrijirea celor nevoiaøi? (Pentru unele exemple, vezi paginile 450–452.) Care este legætura dintre aceste responsabilitæﬂi
øi nevoile temporale ale oamenilor? Care este relaﬂia dintre ele
øi nevoile spirituale? Ce exemple de oameni având grijæ de cei
nevoiaøi aﬂi væzut?
• Citiﬂi paragraful care începe la pagina 452. Ce putem face pentru a creøte aprecierea noastræ cu privire la virtuﬂile altora? De
ce credeﬂi cæ ar trebui „sæ [fim] atenﬂi la propria neprihænire øi
sæ [fim] rezervaﬂi în estimarea propriilor [noastre] virtuﬂi”?
• Profetul Joseph Smith øi-a exprimat îngrijorarea despre „reducerea sentimentelor afectuoase… în lume” (pagina 453).
În contrast, el a spus cæ noi ar trebui sæ „[sporim] dragostea
øi compasiunea [noastræ] faﬂæ de alﬂii” ((pagina 452). Ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ sporim dragostea øi compasiunea noastræ
faﬂæ de alﬂii?
• Citiﬂi în întregime al doilea paragraf de la pagina 453. În ce fel
putem aplica aceastæ învæﬂæturæ când interacﬂionæm cu membrii familiei noastre?
Scripturi suplimentare: 1 Corinteni 13:1–13; Mosia 4:14–16,
26–27; Eter 12:33–34; Moroni 7:45–48; D&L 121:45–46
Note
1. James Leach, în “Recollections of
the Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, 1 martie 1892, p. 152–153;
punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ.
2. History of the Church, 4:227; dintr-o
scrisoare de la Joseph Smith adresatæ
Celor Doisprezece, 15 decembrie
1840, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
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Times and Seasons, 1 ianuarie 1841,
p. 258; aceastæ scrisoare este incorect
datatæ 19 octombrie 1840, în History
of the Church.
3. Lucy Meserve Smith, în „Recollections
of the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, august 1892, p. 471.
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4. History of the Church, 3:383; dintr-o
consemnare în jurnalul lui Joseph
Smith din ziua de 2 iulie 1839,
Montrose, Iowa.
5. History of the Church, 2:229, notæ de
subsol; din „To the Saints Scattered
Abroad”, Messenger and Advocate,
iunie 1835, p. 137.
6. Ræspunsul redactorului la o scrisoare
primitæ de la Richard Savary, Times
and Seasons, 15 martie 1842, p. 732;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
7. History of the Church, 4:608; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 1 mai 1842, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards.
8. „To the Saints of God”, un editorial
publicat în Times and Seasons,15 octombrie 1842, p. 952; Joseph Smith
era redactorul publicaﬂiei periodice.
9. History of the Church, 3:299; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare
de la Joseph Smith øi alﬂii, adresatæ lui
Edward Partridge øi Bisericii, 20 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri.
10. History of the Church, 4:606–607;
împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 28 aprilie 1842, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza
R. Snow; vezi, de asemenea, anexa,
p. 593, punctul 3.
11. History of the Church, 6:219; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; din
„Pacific Innuendo”, un articol scris sub
îndrumarea lui Joseph Smith, 17 februarie 1844, Nauvoo, Illinois, publicat în Times and Seasons, 15 februarie
1844, p. 443; acest numær din Times
and Seasons a fost publicat ulterior.

12. History of the Church, 5:517; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la data
de 23 iulie 1843, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards; vezi,
de asemenea, anexa, p. 593, punctul 3.
13. History of the Church, 5:24; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 9 iunie 1842, în Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza R. Snow.
14. History of the Church, 5:355; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 13 aprilie 1843, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Willard Richards.
15. Edwin Holden, în „Recollections of
the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 1 martie 1892, p. 153;
punctuaﬂie modernizatæ.
16. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscript, book 17, p. 7,
Arhivele Bisericii, Biserica lui Isus
Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake, Utah.
17. John Lyman Smith, Autobiography
and Diaries, 1846–1895, fotocopie,
vol. 1, consemnare din septembrie.
1839, Arhivele Bisericii.
18. Elizabeth Ann Whitney, „A Leaf from an
Autobiography”, Woman’s Exponent,
15 noiembrie 1878, p. 91.
19. Mosiah Lyman Hancock, Autobiography, exemplar dactilografiat, p. 22,
Arhivele Bisericii.
20. History of the Church, 4:492; dintr-o
scrisoare de la Joseph Smith adresatæ
lui Edward Hunter, 5 ianuarie 1842,
Nauvoo, Illinois.
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„La cererea domnului John Wentworth... am fæcut urmætoarea scurtæ descriere
despre creøterea, progresul, persecuﬂia øi credinﬂa sfinﬂilor din zilele din urmæ,
al cæror fondator, sub îndrumarea lui Dumnezeu, am onoarea sæ fiu.”
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Scrisoarea Wentworth
Scrisoarea Wentworth este relatarea profetului Joseph
Smith despre „creøterea, progresul, persecuﬂia øi credinﬂa
sfinﬂilor din zilele din urmæ”, inclusiv declaraﬂiile
cunoscute ca Articolele de credinﬂæ.

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

e lângæ faptul cæ a fost preøedintele Bisericii, Joseph Smith
a avut multe alte responsabilitæﬂi în Nauvoo. În luna mai 1842,
el a devenit primarul oraøului Nauvoo, ceea ce însemna cæ el
era, de asemenea, judecætorul øef al Curﬂii Municipale din
Nauvoo. El a fost locotenent general øi comandant al Legiunii
Nauvoo. Øi, în februarie 1842, el øi-a asumat rolul de redactor
la Times and Seasons, o publicaﬂie periodicæ a Bisericii care
apærea de douæ ori pe lunæ. Times and Seasons asigura conducætorilor Bisericii o cale de comunicare cu sfinﬂii, publica revelaﬂii øi discursuri importante øi împærtæøea øtirile Bisericii. John
Taylor, membru al Cvorumului celor Doisprezece, a fost numit
responsabil cu aspectele multiple ale publicaﬂiei sub îndrumarea profetului.
În prima ediﬂie publicatæ în timp ce era redactor, profetul a
scris cæ publicaﬂia periodicæ va asigura articole despre „evenimentele importante care se petrec zilnic în jurul nostru; progresul rapid al adeværului; multe comunicæri pe care le primim
zilnic de la vârstnicii din stræinætate; atât din aceastæ ﬂaræ, din
Anglia, din continentul Europa, cât øi din alte pærﬂi ale lumii; situaﬂia agitatæ din diversele naﬂiuni, scrisorile øi învæﬂæturile Celor
Doisprezece øi revelaﬂiile pe care le primim de la Cel Prea Înalt”1.

În perioada în care profetul a slujit ca redactor, Times and
Seasons a publicat documente de o importanﬂæ deosebitæ. Textul
cærﬂii lui Avraam øi douæ dintre facsimile au fost publicate în luna
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martie 1842, iar al treilea facsimil a fost publicat în luna mai. De
asemenea, în luna martie, profetul a început sæ publice „Istoria
lui Joseph Smith”, relatare care a fost republicatæ ulterior sub numele History of the Church.
În Times and Seasons, din data de 1 martie 1842, profetul a
publicat ceea ce urma sæ fie cunoscutæ drept Scrisoarea
Wentworth. Descriind motivele sale pentru producerea acestui
document, profetul a explicat: „La cererea domnului John
Wentworth, redactor øi proprietar al publicaﬂiei Chicago
Democrat, am fæcut urmætoarea scurtæ descriere despre creøterea, progresul, persecuﬂia øi credinﬂa sfinﬂilor din zilele din
urmæ, al cæror fondator, sub îndrumarea lui Dumnezeu, am
onoarea sæ fiu. Domnul Wentworth spune cæ doreøte sæ-i trimitæ
acest document domnului [George] Barstow, un prieten de-al
lui, care scrie istoria statului New Hampshire. Deoarece domnul
Barstow a procedat corespunzætor în vederea obﬂinerii informaﬂiilor corecte, tot ceea ce îi voi cere este sæ publice relatarea întreagæ, færæ sæ o modifice sau sæ o denatureze”2.
În cele din urmæ, George Barstow nu a inclus relatarea profetului în istoria sa, deoarece el a decis sæ prezinte în cartea sa
evenimentele petrecute doar pânæ în anul 1819.3 Dar scrisoarea Wentworth are o valoare extraordinar de mare pentru sfinﬂii din zilele din urmæ. Este o relatare originalæ a lui Joseph
Smith despre chemarea lui sacræ de la Dumnezeu, despre viziunile sale, despre slujirea øi învæﬂæturile lui. Ea prezintæ apariﬂia øi creøterea Bisericii øi persecuﬂiile sfinﬂilor. Ea conﬂine o
declaraﬂie profeticæ despre viitorul Bisericii pe pæmânt sub
mâna protectoare a marelui Iehova. De asemenea, conﬂine câteva detalii importante care nu se gæsesc altundeva în învæﬂæturile profetului, inclusiv o descriere a plæcilor de aur øi o scurtæ
descriere a conﬂinutului Cærﬂii lui Mormon. Semnificativ, este
prima oaræ când Joseph Smith însuøi publicæ o relatare despre
Prima sa Viziune.
Încheindu-se cu cele 13 declaraﬂii despre doctrina Bisericii,
numite acum Articolele de credinﬂæ, aceastæ relatare ræmâne ca o
mærturie puternicæ a divinei chemæri a profetului Joseph Smith.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu Tatæl øi Isus Hristos i-au apærut lui
Joseph Smith ca ræspuns la rugæciunea sa.
„M-am næscut în oraøul Sharon, ﬂinutul Windsor, Vermont, la
23 decembrie anul Domnului 1805. Când [aveam] zece ani, pærinﬂii mei s-au mutat la Palmyra, New York, unde am locuit
aproape patru ani øi de acolo ne-am mutat în oraøul Manchester.
Tatæl meu era fermier øi m-a învæﬂat arta agriculturii. Când aveam
aproape paisprezece ani, am început sæ mæ gândesc la importanﬂa de a fi pregætit pentru o stare viitoare øi, dupæ ce mi-am pus
întrebæri [despre] planul salværii, am constatat cæ existau mari
diferenﬂe în opiniile religioase; dacæ mergeam la o grupare religioasæ, aceasta se referea la un plan, iar altæ grupare la alt plan;
fiecare demonstrând cæ propriul crez era summum bonum al
perfecﬂiunii. Considerând cæ nu totul putea fi adeværat øi cæ
Dumnezeu nu putea fi autorul aøa multor confuzii, m-am hotærât
sæ cercetez subiectul mai în profunzime crezând cæ, dacæ
Dumnezeu avea o Bisericæ, ea nu ar fi împærﬂitæ în grupuri øi cæ,
dacæ El învæﬂa o societate sæ preaslæveascæ într-un fel øi sæ administreze anumite rânduieli, El nu ar învæﬂa altæ societate, principii care sunt diametral opuse.
Crezând cuvântul lui Dumnezeu, am avut încredere în declaraﬂia lui Iacov – «Dacæ vreunuia dintre voi îi lipseøte înﬂelepciunea, s-o cearæ de la Dumnezeu, care dæ tuturor cu mânæ largæ øi
færæ mustrare, øi ea îi va fi datæ» [Iacov 1:5]. M-am retras într-un
loc secret dintr-o dumbravæ øi am început sæ-L chem pe Domnul;
în timp ce eram absorbit fervent în rugæciune, mintea mea era
îndepærtatæ de obiectele care mæ înconjurau øi am fost învæluit
într-o viziune cereascæ øi am væzut douæ personaje glorioase,
care semænau exact unul cu celælalt în træsæturi øi înfæﬂiøare,
înconjurate de o luminæ strælucitoare care eclipsa soarele de la
amiazæ. Personajele mi-au spus cæ toate confesiunile credeau în
doctrine greøite øi cæ niciuna dintre ele nu era recunoscutæ de
Dumnezeu ca Biserica øi împæræﬂia Sa: øi mi s-a poruncit în mod
expres «sæ nu [le] urmez», în acelaøi timp primind promisiunea
cæ plenitudinea Evangheliei mi se va face cunoscutæ în viitor.
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Cartea lui Mormon a fost scrisæ în vechime pe plæci
de aur care au fost predate lui Joseph Smith
printr-un mesager trimis de Dumnezeu.
În seara zilei de 21 septembrie 1823, d.H., în timp ce mæ rugam lui Dumnezeu øi mæ stræduiam sæ-mi manifest credinﬂa în
promisiunile preﬂioase ale scripturii, deodatæ, o luminæ ca aceea
a zilei, dar de un aspect mai pur øi de o strælucire mai glorioasæ,
a apærut în camera mea; într-adevær, la prima vedere era ca øi
când casa era cuprinsæ de un foc mistuitor; apariﬂia mi-a produs
un øoc care mi-a afectat întreg trupul; într-un moment, un personaj stând înaintea mea m-a înconjurat cu o glorie øi mai mare
decât aceea cu care eram deja înconjurat. Acest mesager a proclamat, el însuøi, cæ era un înger al lui Dumnezeu trimis sæ aducæ
vestea bunæ cæ legæmântul pe care Dumnezeu l-a fæcut cu Israel
din vechime era pe cale de a se împlini, cæ lucrarea pentru pregætirea celei de a Doua Veniri a lui Mesia avea sæ înceapæ în scurt
timp, cæ se apropia vremea ca Evanghelia, în plenitudinea ei, sæ
fie predicatæ cu putere tuturor naﬂiunilor pentru ca un popor sæ
poatæ fi pregætit pentru domnia Milenaræ. Am fost informat cæ
am fost ales sæ fiu un instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a face sæ se înfæptuiascæ unele dintre scopurile Sale în aceastæ
dispensaﬂie glorioasæ.
Am fost informat, de asemenea, despre locuitorii din vechime
ai acestei ﬂæri, cine au fost ei øi de unde au venit; o scurtæ descriere despre originea lor, progresul, civilizaﬂia, legile øi guvernele lor, despre neprihænirea øi nedreptæﬂile lor øi despre
binecuvântærile lui Dumnezeu care au fost în cele din urmæ retrase de la ei ca popor, mi-au fost fæcute cunoscute; mi s-a spus
unde erau depozitate unele plæci pe care era gravatæ o prescurtare a cronicilor profeﬂilor din vechime, care au existat pe acest
continent. Îngerul mi-a apærut de trei ori în aceeaøi noapte øi mia dezvæluit aceleaøi lucruri. Dupæ primirea mai multor vizite ale
îngerilor lui Dumnezeu, care dezvæluiau mæreﬂia øi slava evenimentelor ce trebuiau sæ se întâmple în ultimele zile, în dimineaﬂa
zilei de 22 septembrie 1827 d.H., îngerul Domnului mi-a dat cronicile în mâinile mele.
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„În dimineaﬂa zilei de 22 septembrie 1827 d.H.,
îngerul Domnului mi-a dat cronicile în mâinile mele.”

Aceste cronici erau gravate pe plæci care pæreau a fi din aur;
fiecare placæ avea 15 centimetri læﬂime øi 20 centimetri lungime
øi nu chiar atât de groasæ ca tabla obiønuitæ. Ele erau pline cu
gravuri în caractere egiptene øi legate împreunæ într-un volum ca
foile unei cærﬂi, cu ajutorul a trei inele ce treceau prin orificii.
Volumul avea o grosime de aproximativ 15 centimetri, o parte a
lui fiind pecetluitæ. Caracterele de pe partea nepecetluitæ erau
mici øi frumos gravate. Întreaga carte prezenta multe semne de
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vechime în aspectul ei øi multæ mæiestrie în arta graværii.
Împreunæ cu cronicile, se afla un instrument curios, pe care cei
din vechime îl numeau «Urim øi Tumim», care consta din douæ
pietre transparente montate într-un arc ataøat unei platoøe. Cu
ajutorul Urimului øi Tumimului am tradus cronica prin harul øi
puterea lui Dumnezeu...
Aceastæ carte… ne relateazæ cæ Salvatorul nostru Øi-a fæcut apariﬂia pe acest continent dupæ învierea Sa; cæ El a stabilit Evanghelia
aici în toatæ plenitudinea øi bogæﬂia øi puterea ei, precum øi cu
toate binecuvântærile ei; cæ locuitorii acestui continent au avut
apostoli, profeﬂi, pastori, învæﬂætori øi evangheliøti; aceeaøi ordine,
aceeaøi preoﬂie, aceleaøi rânduieli, daruri, puteri øi binecuvântæri
de care se bucurau cei de pe continentul din est; cæ oamenii au
fost alungaﬂi ca o consecinﬂæ a încælcærilor lor; cæ ultimului dintre
profeﬂii lor, care au existat printre ei, i s-a poruncit sæ scrie o prescurtare a profeﬂiilor, istoriei etc. lor øi s-o ascundæ în pæmânt øi cæ
ea avea sæ fie scoasæ la luminæ øi unitæ cu Biblia pentru împlinirea
scopurilor lui Dumnezeu în ultimele zile. Pentru o relatare mai
exactæ mæ voi referi la Cartea lui Mormon, care poate fi procuratæ
în Nauvoo sau de la oricare dintre vârstnicii care cælætoresc.
Imediat ce veøtile despre aceastæ descoperire au fost fæcute cunoscute, relatæri false, denaturæri øi calomnii erau repetate pretutindeni ca øi cum erau ræspândite de vânt, în orice direcﬂie;
casa era frecvent înconjuratæ de gloate øi persoane rele, intrigante. De câteva ori s-a tras asupra mea øi, cu mare greutate, am
scæpat øi orice stratagemæ a fost folositæ pentru a fi luate plæcile
de la mine; dar puterea øi binecuvântarea lui Dumnezeu m-au însoﬂit øi câﬂiva au început sæ creadæ mærturia mea.
Cu toate cæ persecuﬂia se dezlænﬂuie împotriva Bisericii,
nimic nu poate opri progresul adeværului.
La 6 aprilie 1830, «Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ» a fost prima datæ organizatæ în oraøul Fayette,
ﬂinutul Seneca, statul New York. Câﬂiva au fost chemaﬂi øi rânduiﬂi prin Spiritul revelaﬂiei øi al profeﬂiei øi au început sæ predice în timp ce Spiritul le-a dat talentul de exprimare øi, deøi
slabi în credinﬂæ, totuøi au fost întæriﬂi prin puterea lui
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Dumnezeu øi mulﬂi au fost aduøi la pocæinﬂæ, au fost scufundaﬂi
în apæ øi au fost plini de Duhul Sfânt prin aøezarea mâinilor. Ei
au avut viziuni øi au profeﬂit, diavolii au fost alungaﬂi øi cei bolnavi au fost tæmæduiﬂi prin aøezarea mâinilor. Din acel timp, lucrarea a progresat cu o rapiditate uimitoare øi, curând, biserici
au fost formate în statele New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana,
Illinois øi Missouri; în ultimul stat menﬂionat, o aøezare considerabilæ a fost creatæ în ﬂinutul Jackson: mulﬂi oameni s-au alæturat
Bisericii øi noi creøteam rapid; am cumpærat suprafeﬂe mari de
teren, fermele noastre produceau din plin, în casele, în familiile
noastre øi peste tot în împrejurimi ne bucuram de pace øi de fericire; dar, cum nu ne puteam asocia cu vecinii noøtri (care erau,
mulﬂi dintre ei, dintre cei mai imorali oameni care fugiseræ din
societatea civilizatæ spre frontiera ﬂinutului pentru a scæpa de
mâna justiﬂiei) în petrecerile lor zgomotoase de la miezul nopﬂii,
cu zilele lor de sabat neliniøtite, curse øi jocuri de cai, ei au început, întâi, sæ ne ridiculizeze, apoi, sæ ne persecute øi, în final,
o gloatæ organizatæ s-a adunat øi a dat foc caselor noastre, au acoperit cu smoalæ øi pene øi au biciuit pe mulﬂi dintre fraﬂii noøtri
øi, la urmæ, contrar legii, justiﬂiei øi umanitæﬂii, i-au gonit din locuinﬂele lor; aceøtia, færæ case øi cæmine, au fost siliﬂi sæ pribegeascæ prin preeriile reci øi întunecate pânæ când copiii au
læsat urmele sângelui lor în preerie. Aceste lucruri au avut loc în
luna noiembrie øi ei nu au avut alt acoperiø decât bolta cerului
în acest sezon furtunos al anului; aceastæ proceduræ a fost ignoratæ de guvern øi, cu toate cæ aveam documente de garanﬂie pentru pæmântul nostru øi nu încælcasem nicio lege, nu am putut
obﬂine nicio îndreptare a situaﬂiei.
Au fost mulﬂi oameni bolnavi, care au fost goniﬂi în felul acesta
inuman din casele lor øi au trebuit sæ îndure tot acest abuz øi sæ
caute case acolo unde nu puteau fi gæsite. Din aceastæ cauzæ,
mulﬂi dintre ei, fiind lipsiﬂi de bunurile ce asiguræ confortul vieﬂii øi de asistenﬂa necesaræ, au murit; mulﬂi copii au ræmas orfani,
soﬂiile [au ræmas] væduve øi soﬂii, væduvi; fermele noastre au
intrat în stæpânirea gloatelor, multe mii de vite, oi, cai øi porci
ne-au fost luate øi toate bunurile noastre gospodæreøti, magazi-
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nele øi maøina de tipærit øi de dactilografiat au fost sparte, luate
sau distruse într-alt fel.
Mulﬂi dintre fraﬂii noøtri s-au mutat în ﬂinutul Clay, unde au locuit trei ani, pânæ în anul 1836; acolo nu se comiteau acte de violenﬂæ împotriva sfinﬂilor, dar existau ameninﬂæri cu violenﬂa. Dar,
în vara anului 1836, aceste ameninﬂæri au început sæ ia o formæ
mai serioasæ, de la ameninﬂæri s-a trecut la convocarea de adunæri publice, adoptarea de rezoluﬂii, ameninﬂæri cu ræzbunæri øi
distrugeri øi problemele au început, din nou, sæ devinæ înfricoøætoare; ﬂinutul Jackson era un precedent suficient øi, la fel cum
oficialitæﬂile din Jackson nu au intervenit, oficialitæﬂile din Clay se
mândreau cu faptul cæ nu vor interveni; am descoperit cæ acest
lucru era foarte adeværat când ne-am adresat autoritæﬂilor cerând
protecﬂie øi, dupæ multe distrugeri øi pierderi ale proprietæﬂilor,
am fost din nou goniﬂi din casele noastre.
Dupæ aceea, ne-am instalat în ﬂinuturile Caldwell øi Daviess,
unde am întemeiat aøezæri mari øi întinse, gândindu-ne sæ ne
eliberæm de puterea opresiunii stabilindu-ne în noi ﬂinuturi
care aveau foarte puﬂini locuitori; dar aici, nu ni s-a permis sæ
træim în pace, iar în 1838 am fost din nou atacaﬂi de gloate, un
ordin de exterminare a fost emis de guvernatorul Boggs øi, cu
aprobarea legii, bandiﬂi organizaﬂi au cutreierat regiunea, ne-au
furat vitele, oile, porcii etc., mulﬂi oameni au fost omorâﬂi cu
sânge rece, castitatea femeilor a fost violatæ øi noi am fost forﬂaﬂi
sæ ne cedæm proprietæﬂile noastre semnând documente oficiale
sub ameninﬂarea cu sabia; øi, dupæ îndurarea fiecærei mârøævii
comise asupra noastræ de bandele inumane de jefuitori pæcætoøi, lipsiﬂi de credinﬂæ, doisprezece pânæ la cincisprezece suflete, bærbaﬂi, femei øi copii, au fost gonite de la gura sobei øi de
pe pæmânturile pentru care aveau acte de garanﬂie, færæ prieteni
øi færæ adæpost (în toiul iernii) pentru a pribegi pe pæmânt ca
exilaﬂi sau pentru a cæuta un azil într-o climæ mai blândæ øi printre oameni mai puﬂin barbari. Mulﬂi s-au îmbolnævit øi au murit
din cauza frigului øi greutæﬂilor pe care au trebuit sæ le îndure;
multe soﬂii au ræmas væduve øi copiii au ræmas orfani øi særaci.
Mi-ar lua mai mult timp decât îmi este permis aici pentru a descrie nedreptatea, ræutæﬂile, crimele, værsærile de sânge, hoﬂia,
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mizeria øi nenorocirile care au fost cauzate de procedurile barbare, inumane øi færæ de lege ale statului Missouri.
În situaﬂia amintitæ mai sus, am ajuns în statul Illinois în anul
1839, unde am gæsit oameni ospitalieri øi o casæ prietenoasæ: oameni care erau doritori sæ fie guvernaﬂi de principiile legii øi ale
umanitæﬂii. Am început sæ construim un oraø numit «Nauvoo» în
ﬂinutul Hancock. Suntem cam øase pânæ la opt mii aici, pe lângæ
numærul mare existent în ﬂinut øi în aproape fiecare ﬂinut din
stat. Avem o cartæ a oraøului acordatæ nouæ øi o cartæ pentru o
Legiune înarmatæ ale cærei trupe numæræ acum 1.500 de oameni.
Avem, de asemenea, o cartæ pentru o universitate, pentru o
Societate de agriculturæ øi manufacturæ, avem propriile legi øi administratori øi deﬂinem toate privilegiile de care se bucuræ alﬂi cetæﬂeni liberi øi educaﬂi.
Persecuﬂia nu a oprit progresul adeværului, ci doar a ajutat la
dezvoltarea lui; el s-a ræspândit cu repeziciune crescândæ.
Mândri de cauza pe care au îmbræﬂiøat-o øi conøtienﬂi de nevinovæﬂia noastræ øi de adeværul sistemului lor religios, în mijlocul calomniei øi învinuirii, vârstnicii acestei Biserici au mers înainte øi
au stabilit Evanghelia aproape în fiecare stat din Statele Unite;
ea a pætruns în oraøele noastre, s-a ræspândit în satele noastre øi
a fæcut ca mii de cetæﬂeni patrioﬂi, inteligenﬂi øi nobili sæ se supunæ mandatului ei divin øi sæ fie guvernaﬂi de sacrele ei adeværuri. Ea s-a ræspândit, de asemenea, în Anglia, Irlanda, Scoﬂia øi
ﬁara Galilor, unde, în anul 1840, câﬂiva dintre misionarii noøtri
au fost trimiøi øi mai mult de cinci mii s-au alæturat Drapelului
adeværului; mulﬂi oameni se alæturæ acum în fiecare ﬂaræ.
Misionarii noøtri merg în diferite ﬂæri, øi în Germania,
Palestina, Noua Olandæ (Australia), Indiile de Est øi alte locuri,
Drapelul adeværului a fost ridicat; nicio mânæ nesfinﬂitæ nu poate
sæ opreascæ lucrarea din progres; persecuﬂiile se pot dezlænﬂui,
gloatele se pot uni, armatele se pot aduna, calomnia poate sæ defæimeze, dar adeværul lui Dumnezeu va merge înainte færæ teamæ,
nobil øi liber, pânæ când va pætrunde pe fiecare continent, va vizita fiecare regiune, va trece peste fiecare ﬂaræ øi va ræsuna în fiecare ureche, pânæ când scopurile lui Dumnezeu vor fi realizate
øi Marele Iehova va spune cæ lucrarea este terminatæ.
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Articolele de credinﬂæ descriu doctrinele øi principiile
fundamentale ale religiei noastre.
Noi credem în Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi în Fiul Sæu, Isus
Hristos, øi în Duhul Sfânt.
Noi credem cæ oamenii vor fi pedepsiﬂi pentru propriile lor
pæcate øi nu pentru greøeala lui Adam.
Noi credem cæ, prin ispæøirea lui Hristos, toﬂi oamenii pot fi
salvaﬂi supunându-se legilor øi rânduielilor Evangheliei.
Noi credem cæ primele principii øi rânduieli ale Evangheliei
sunt: primul, credinﬂa în Domnul Isus Hristos; al doilea, pocæinﬂa; al treilea, botezul prin scufundare pentru iertarea pæcatelor; al patrulea, aøezarea mâinilor pentru darul Duhului Sfânt.
Noi credem cæ un om trebuie sæ fie numit de Dumnezeu,
prin profeﬂie øi prin aøezarea mâinilor de cætre aceia care deﬂin autoritatea de a predica Evanghelia øi de a administra rânduielile acesteia.
Noi credem în aceeaøi organizare care exista în Biserica din vechime, øi anume: apostoli, profeﬂi, preoﬂi, învæﬂætori, evangheliøti
øi aøa mai departe.
Noi credem în darul de a vorbi în alte limbi, de a profeﬂi, de a
avea revelaﬂii, de a avea viziuni, de a tæmædui, de a interpreta
limbile øi aøa mai departe.
Noi credem cæ Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, în mæsura
în care este tradusæ corect; noi credem, de asemenea, cæ øi
Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu.
Noi credem în tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce reveleazæ El în zilele noastre øi credem cæ El va revela încæ multe
lucruri mæreﬂe øi importante referitoare la împæræﬂia lui
Dumnezeu.
Noi credem în adunarea adeværatæ a lui Israel øi în restaurarea
celor zece triburi; cæ Sionul va fi clædit pe acest continent [american]; cæ Hristos va domni în persoanæ pe pæmânt; øi cæ pæmântul va fi înnoit øi va primi gloria sa de paradis.
Noi afirmæm cæ avem dreptul de a-L preaslævi pe Dumnezeu
Cel Atotputernic, aøa cum ne îndeamnæ propria conøtiinﬂæ øi
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recunoaøtem tuturor oamenilor acelaøi drept de a preaslævi
cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc.
Noi credem cæ trebuie sæ ne supunem regilor, preøedinﬂilor,
conducætorilor øi magistraﬂilor øi sæ ne supunem, sæ onoræm øi sæ
susﬂinem legea.
Noi credem cæ trebuie sæ fim cinstiﬂi, fideli, puri, binevoitori,
virtuoøi øi cæ trebuie sæ facem bine tuturor oamenilor; într-adevær, putem spune cæ urmæm îndemnul lui Pavel: Credem toate
lucrurile, speræm toate lucrurile, noi am îndurat multe lucruri
øi speræm sæ putem îndura toate lucrurile. Dacæ este ceva care
este virtuos, vrednic de iubit, care are bunæ reputaﬂie sau este
demn de laudæ, noi cæutæm aceste lucruri. [Vezi Articolele de
credinﬂæ 1:1–13.]
Cu respect,
JOSEPH SMITH.”4

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Joseph Smith a scris Scrisoarea Wentworth ca ræspuns la cererea lui John Wentworth øi a lui George Barstow (pagina
462). Când v-au întrebat oamenii despre istoria sau credinﬂele Bisericii? Când studiaﬂi sau discutaﬂi acest capitol, gândiﬂi-væ la cum aﬂi putea ræspunde la asemenea întrebæri în
viitor. Ce putem învæﬂa din cuvintele lui Joseph Smith din
Scrisoarea Wentworth despre felul în care sæ ræspundem la
asemenea întrebæri?
• Citiﬂi ceea ce a spus profetul despre Prima sa Viziune (pagina
463). Data viitoare când veﬂi spune cuiva despre Prima
Viziune, cum aﬂi putea ajuta acea persoanæ sæ înﬂeleagæ Prima
Viziune øi ce înseamnæ aceasta pentru dumneavoastræ?
• Citiﬂi descrierea fæcutæ de profet despre apariﬂia Cærﬂii lui
Mormon (paginile 464–466). Ce schimbare a adus Cartea lui
Mormon în viaﬂa dumneavoastræ? Care sunt unele moduri în
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care putem împærtæøi mærturiile noastre despre Cartea lui
Mormon?
• La paginile 466–469, Joseph Smith prezintæ o scurtæ istorie a
începuturilor Bisericii øi, apoi, mærturiseøte despre destinul
Bisericii. Care sunt sentimentele dumneavoastræ în timp ce
studiaﬂi, în întregime, al doilea paragraf de la pagina 469? De
ce credeﬂi cæ persecuﬂia nu poate opri progresul Bisericii?
Menﬂionaﬂi unele exemple de oameni care au progresat în
ciuda opoziﬂiei. (Gândiﬂi-væ la exemple din scripturi, din istoria Bisericii øi din propria dumneavoastræ viaﬂæ.)
• Recapitulaﬂi Articolele de credinﬂæ (paginile 470–471). În ce
fel v-au ajutat Articolele de credinﬂæ? De ce credeﬂi cæ le cerem
copiilor de la Societatea Primaræ sæ le memoreze? Aveﬂi în vedere întocmirea unui plan, astfel încât sæ puteﬂi studia sau memora Articolele de credinﬂæ.
Scripturi suplimentare: Joseph Smith – Istorie 1:1–75
Note
1. “To Subscribers,” un editorial publicat
în Times and Seasons, 15 februarie
1842, p. 696; ortografie modernizatæ;
Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
2. History of the Church, 4:535–536;
dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith
scrisæ la cererea lui John Wentworth øi
George Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ în Times and Seasons, 1 martie
1842, p. 706. Numele domnului
Barstow este incorect scris „Bastow”
în History of the Church øi Times and
Seasons.
3. Cu toate cæ scrisoarea nu a fost,
dupæ cum se pare, niciodatæ publicatæ de cætre John Wentworth sau
George Barstow, aceeaøi relatare, cu
unele adæugiri sau revizii, a fost publicatæ la nivel naﬂional în anul 1844
de I. Daniel Rupp în „Latter Day
Saints”, He Pasa Ekklesia [The Whole
Church]: An Original History of the
Religious Denominations at Present
Existing in the United States,
p. 404–410.
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4. History of the Church, 4:536–541; în
original, în primul paragraf, la p. 438,
cuvântul „despre” este în parantezæ;
în original, cuvinte în parantezæ la p.
445, al optulea paragraf; ortografie øi
punctuaﬂie modernizate; dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith scrisæ la cererea lui John Wentworth øi George
Barstow, Nauvoo, Illinois, publicatæ în
Times and Seasons, 1 martie 1842,
p. 706–710. În diferite ocazii, profetul
Joseph Smith a scris sau a dictat o relatare detaliatæ a Primei Viziuni.
Relatarea din Scrisoarea Wentworth
este una dintre aceste relatæri.
Relatarea oficialæ din scripturi se gæseøte în Joseph Smith – Istorie din
Perla de mare preﬂ. De asemenea, câteva schimbæri minore au fost fæcute
pentru pregætirea publicærii
Articolelor de credinﬂæ în ediﬂia din
anul 1981 a Perlei de mare preﬂ. De
aceea, existæ câteva mici diferenﬂe între versiunea actualæ a Articolelor de
credinﬂæ øi versiunea publicatæ în
acest capitol.
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Societatea de Alinare:
organizaﬂia divinæ a femeilor
„Dacæ væ ridicaﬂi la nivelul privilegiilor voastre,
îngerii nu se pot reﬂine sæ nu væ fie asociaﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n primævara anului 1842, membrii Bisericii din Nauvoo erau
foarte ocupaﬂi cu munca de construire a Templului Nauvoo.
Douæ astfel de membre erau Sarah Granger Kimball øi croitoreasa ei, Margaret A. Cook, care, în timp ce vorbeau într-o zi,
s-au hotærât sæ-øi uneascæ eforturile ca sæ-i ajute pe lucrætorii de
la templu. Sora Kimball a spus cæ ea va asigura materiale, astfel
încât sora Cook sæ poatæ coase cæmæøi pentru bærbaﬂi. Cele
douæ femei au hotærât sæ invite øi alte surori sæ li se alæture în
formarea unei societæﬂi de femei care sæ le ajute în eforturile
lor caritabile. Sarah Granger Kimball îøi amintea: „Noi, surorile
vecine ne-am întâlnit în salonul meu øi am hotærât sæ ne organizæm. Am fost delegatæ sæ o sun pe sora Eliza R. Snow øi sæ îi
cer sæ scrie pentru noi o dispoziﬂie øi o hotærâre øi sæ le supunæ
aprobærii preøedintelui Joseph Smith înainte de adunarea noastræ din joia viitoare”.
Dupæ ce s-a uitat peste dispoziﬂia øi hotærârea propuse, profetul le-a considerat ca fiind cele mai bune din câte a væzut vreodatæ, dar dupæ aceea a spus: „Aceasta nu este ceea ce doriﬂi.
Spuneﬂi surorilor cæ ofranda lor este acceptatæ de Domnul øi cæ
El are ceva mai bun pentru ele decât o ordonanﬂæ scrisæ. Le invit
pe toate sæ se întâlneascæ cu mine øi cu câﬂiva fraﬂi... joia viitoare,
dupæ-amiaza”.1
În consecinﬂæ, la 17 martie, profetul, însoﬂit de vârstnicii
John Taylor øi Willard Richards, s-au întâlnit cu 20 de femei, de
toate vârstele, în camera de sus a Magazinului de cæræmidæ
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La 17 martie 1842, profetul Joseph Smith a organizat Societatea de Alinare a femeilor din Nauvoo.
„Biserica nu a fost niciodatæ perfect organizatæ pânæ când femeile nu au fost astfel organizate”, a declarat profetul.
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roøie. Profetul a organizat oficial Societatea de Alinare a femeilor din Nauvoo øi le-a învæﬂat pe cele prezente despre scopurile noii organizaﬂii. Surorile au ales-o pe Emma Smith ca
preøedintæ a Societæﬂii de Alinare øi Emma le-a ales pe cele
douæ consiliere ale sale. Dupæ aceea, profetul a citit o revelaﬂie primitæ în urmæ cu 12 ani, în care Domnul îi încredinﬂa
Emmei sarcina de a selecta imnurile pentru publicare øi o numea „o doamnæ aleasæ” (D&L 25:3). Emma Smith s-a ridicat sæ
vorbeascæ, subliniind vastul potenﬂial al societæﬂii: „Urmeazæ
sæ facem ceva extraordinar... Aøteptæm ocazii extraordinare øi
cereri urgente”2.
Emma Smith, prima preøedintæ generalæ a Societæﬂii de
Alinare, a avut întotdeauna dorinﬂa puternicæ de a-i sluji pe ceilalﬂi øi de a construi împæræﬂia lui Dumnezeu, declarând odatæ cæ
ea dorea sæ fie „o binecuvântare pentru toﬂi care pot avea, în
orice fel, nevoie de orice de la mine”3. În New York, ea a cusut
haine pentru cei patru misionari care fuseseræ chemaﬂi sæ predice Evanghelia cætre lamaniﬂi. În Kirtland, ea a lucrat cu celelalte
femei pentru a strânge pæturi, mâncare øi îmbræcæminte pentru
ca cei din grupul Tabæra Sionului sæ le ducæ sfinﬂilor necæjiﬂi din
Missouri. Ea a ajutat la pregætirea mâncærii, a confecﬂionat ciorapi, pantaloni øi jachete pentru lucrætorii care construiau
Templul Kirtland. A asigurat locuri de dormit pentru atât de
mulﬂi lucrætori de la templu, încât ea øi Joseph au trebuit sæ
doarmæ pe podea. La începutul øederii în Nauvoo, ea a dedicat
mult din timpul øi atenﬂia sa îngrijirii multor victime ale malariei
care stæteau în corturi în apropierea casei sale, pe malurile râului Mississippi. Pe aceastæ cale, cât øi pe alte cæi, ea a fost un
exemplu de slujire, lucru pe care l-au fæcut multe surori din zilele ei. Polly Angell îøi amintea cæ, atunci când profetul a væzut
un grup de femei care coseau cu energie vælurile folosite pentru
împærﬂirea zonelor în Templul Kirtland, el a spus: „Bine, surori...
sunteﬂi mereu unde este nevoie. Surorile sunt întotdeauna primele la toate lucrærile de binefacere”4.
De la acele zile de început ale Societæﬂii de Alinare, femeile
din Bisericæ au ræmas o extraordinaræ forﬂæ de bine. La o adunare ﬂinutæ la o sæptæmânæ dupæ ce a fost organizatæ Societatea
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de Alinare, Lucy Mack Smith, mama profetului, le-a dat surorilor un sfat care se aplicæ, astæzi, milioanelor de femei din
Bisericæ: Trebuie sæ ne preﬂuim una pe alta, sæ veghem una
asupra celeilalte, sæ ne alinæm una pe alta øi sæ dobândim instruire pentru a putea fi împreunæ în cer”5.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Societatea de Alinare, organizatæ sub îndrumarea preoﬂiei
øi dupæ modelul ei, este o parte esenﬂialæ a Bisericii.
Sarah Granger Kimball îøi amintea cum, cu puﬂin timp
înainte ca profetul Joseph Smith sæ organizeze Societatea de
Alinare, el a spus: „Voi organiza femeile sub îndrumarea preoﬂiei,
dupæ modelul preoﬂiei... Biserica nu a fost niciodatæ perfect organizatæ pânæ când femeile nu au fost astfel organizate”6.
Istoria profetului consemneazæ în 24 martie 1842:
„Organizarea [Societæﬂii de Alinare a femeilor] a fost încheiatæ în
aceastæ zi. Doamna Emma Smith are funcﬂia de preøedintæ;
doamnele Elizabeth Ann Whitney øi Sarah M. Cleveland sunt
consilierele ei; domniøoara Elvira [Cowles] este administratorul
fondurilor societæﬂii øi binecunoscuta øi talentata noastræ poetæ,
domniøoara Eliza R. Snow este secretaræ”7.
Eliza R. Snow a consemnat: „Preøedintele Joseph Smith s-a
ridicat. El a vorbit despre organizarea Societæﬂii de Alinare a
femeilor; a spus cæ era profund interesat, cæ ea a putut sæ fie stabilitæ pentru slava Celui Prea Înalt într-o manieræ acceptabilæ”8.
Eliza R. Snow a consemnat, de asemenea: „[Joseph Smith]
le-a îndemnat pe surori ca întotdeauna sæ-øi concentreze credinﬂa øi rugæciunile lor øi sæ aibæ încredere în... acei bærbaﬂi
credincioøi pe care Dumnezeu i-a aøezat în fruntea Bisericii ca
sæ conducæ poporul Sæu; cæci noi trebuie sæ-i întærim øi sæ-i
susﬂinem spiritual cu rugæciunile noastre... Dacæ aceastæ
Societate ascultæ de sfatul Atotputernicului, prin conducætorii
Bisericii, membrele ei vor avea puterea sæ conducæ regine din
mijlocul lor”9.
„Aceastæ societate existæ pentru a væ îndruma conform rânduielii stabilite de Dumnezeu – prin intermediul celor pe care
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i-a numit sæ conducæ – øi acum væ predau cheile ca sæ puteﬂi îndeplini aceastæ responsabilitate în numele lui Dumnezeu øi
aceastæ societate va aduce bucurie øi cunoaøterea øi inteligenﬂa
se vor reværsa de acum înainte – acesta este doar începutul unor
zile mai bune pentru aceastæ societate”10.
Societatea de Alinare permite femeilor sæ acﬂioneze
potrivit naturii lor caritabile acordând îngrijire
celor care au nevoie.
„Aceasta este o societate caritabilæ øi aceastæ naturæ caritabilæ
a societæﬂii este în acord cu natura voastræ; este firesc ca femeile
sæ aibæ sentimente de caritate øi de bunævoinﬂæ. Voi sunteﬂi acum
puse într-o situaﬂie în care puteﬂi acﬂiona potrivit acelor sentimente de milæ pe care Dumnezeu le-a sædit în sufletul vostru.”11
„Isus a spus: «Faceﬂi lucrurile pe care M-aﬂi væzut pe Mine cæ le
fac» [Vezi 2 Nefi 31:12.]. Acestea sunt marile cuvinte cheie potrivit cærora trebuie sæ acﬂioneze societatea.”12
Willard Richards a consemnat: „Preøedintele Joseph Smith s-a
adresat adunærii [Societæﬂii de Alinare a femeilor] pentru a ilustra
obiectivul societæﬂii – de a-i inspira pe fraﬂi la lucruri bune îngrijindu-se de nevoile celor særaci – cæutând ocazii de a face acte de
caritate øi administrând potrivit nevoilor lor – pentru a ajuta prin
corectarea obiceiurilor øi întærirea virtuﬂilor comunitæﬂii”13.
„La cererea surorilor, am fost prezent la Societatea de
Alinare a femeilor, al cærei obiectiv este sæ-i aline pe cei særaci,
nevoiaøi, pe væduve øi orfani øi sæ acﬂioneze cu bunævoinﬂæ în
toate modurile... La organizarea societæﬂii øi, de asemenea, la
adunærile ulterioare, a fost o prezenﬂæ numeroasæ a unora dintre cele mai inteligente, milostive, caritabile øi respectabile
doamne; øi suntem foarte siguri, cunoscând acele principii
pure de bunævoinﬂæ care se revarsæ spontan din sufletele lor
umane øi caritabile, cæ lucrând cu resursele pe care le vor avea,
ele se vor græbi sæ dea ajutor unui stræin; ele vor turna untdelemn øi vin peste inimile rænite ale celor cærora le lipsesc cele
necesare traiului; ele vor øterge lacrimile orfanilor øi vor înveseli inimile væduvelor.
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„Aceasta este o societate caritabilæ... Voi sunteﬂi acum puse într-o situaﬂie în care
puteﬂi acﬂiona potrivit acelor sentimente de milæ pe care Dumnezeu
le-a sædit în sufletul vostru.”

Femeile noastre au fost mereu cunoscute pentru faptele lor
de caritate øi pentru bunætatea lor... în mijlocul persecuﬂiei lor,
când pâinea a fost smulsæ de la copiii lor neajutoraﬂi de cætre
cruzii asupritori, ele au fost întotdeauna gata sæ deschidæ uøile
cælætorilor obosiﬂi, sæ împartæ bucata lor de pâine cu flæmânzii
øi sæ dea celor mai nevoiaøi din puﬂina îmbræcæminte ræmasæ
dupæ ce ele însele fuseseræ jefuite øi særæcite; øi acum, pentru
cæ ele træiesc într-un mediu mai bun øi printre oameni mai puﬂin barbari øi au bunuri de care nu s-au bucurat pânæ acum,
suntem convinøi cæ prin concentrarea eforturilor lor, condiﬂia
celor særaci øi în suferinﬂæ, a stræinilor øi a celor færæ tatæ va fi
îmbunætæﬂitæ.”14
Societatea de Alinare încurajeazæ femeile sæ dea dovadæ
de evlavie øi sæ se instruiascæ una pe alta.
„Societatea de Alinare a doamnelor nu este doar pentru a alina
pe cei nevoiaøi, ci øi pentru a salva sufletele.”15
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„Acum dragi surori... noi dorim ca voi sæ væ îndepliniﬂi îndatoririle voastre, iar noi le vom îndeplini pe ale noastre, deoarece
dorim sæ ﬂinem poruncile lui Dumnezeu în toate lucrurile, aøa
cum ne-au fost date direct din cer, træind potrivit fiecærui cuvânt
care izvoræøte din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu sæ adauge binecuvântærile Sale asupra voastræ øi sæ væ conducæ pe toate cærærile virtuﬂii, ale puritæﬂii øi slavei.”16
„Societatea [de Alinare] a lucrat bine: principiile lor au la bazæ
sfinﬂenia. Dumnezeu væ iubeøte øi rugæciunile voastre pentru
mine vor fi de mare folos: læsaﬂi-le sæ se înalﬂe færæ încetare la
Dumnezeu în folosul meu.”17
„Trebuie sæ reprimaﬂi nedreptatea øi, prin exemplul vostru
bun, sæ-i încurajaﬂi pe vârstnici la fapte bune.”18
Willard Richards a consemnat: „Preøedintele Joseph Smith a citit revelaﬂia cætre Emma Smith, din Doctrinæ øi legæminte [D&L 25];
øi a spus cæ ea urma... sæ explice scripturile tuturor; øi sæ le înveﬂe
pe femeile din comunitate; øi cæ nu numai ea, ci øi alﬂii, pot ajunge
la aceleaøi binecuvântæri”19.
Eliza R. Snow a consemnat: „Când [profetul Joseph Smith]
avea aceastæ ocazie, el mergea sæ le instruiascæ pe doamnele
acestei societæﬂi, subliniind calea pe care ele sæ se conducæ pentru a putea acﬂiona potrivit voinﬂei lui Dumnezeu...
«Dacæ træiﬂi conform acestor principii, cât de mare øi de glorioasæ va fi ræsplata voastræ în împæræﬂia celestialæ! „Dacæ væ ridicaﬂi
la nivelul privilegiilor voastre, îngerii nu se pot reﬂine sæ nu væ fie
asociaﬂi. Femeile, dacæ sunt pure øi færæ de vinæ, pot veni în prezenﬂa lui Dumnezeu; pentru cæ ce este mai plæcut lui Dumnezeu
decât neprihænirea? Trebuie sæ fiﬂi færæ de vinæ sau nu puteﬂi veni
înaintea lui Dumnezeu: dacæ vrem sæ mergem înaintea lui
Dumnezeu, trebuie sæ ne pæstræm puri, aøa cum El este pur»”20.
Societatea de Alinare încurajeazæ femeile sæ urmeze
exemplul Salvatorului arætând milostenie øi evitând cearta.
„Dacæ vreﬂi sæ aveﬂi milostenie de la Dumnezeu, trebuie sæ aveﬂi
milostenie unul faﬂæ de celælalt...Noi suntem plini de egoism; diavolul ne linguøeøte considerându-ne neprihæniﬂi atunci când ne
concentræm asupra greøelilor altora. Noi putem træi doar preaslæ479
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vindu-L pe Dumnezeul nostru; toﬂi trebuie sæ facæ acest lucru
pentru ei înøiøi; nimeni nu o poate face pentru altul. Cât de îngæduitor a fost Salvatorul cu Petru, spunând: «Dupæ ce te vei întoarce la Dumnezeu, sæ întæreøti pe fraﬂii tæi» [Luca 22:32].
Altædatæ, El i-a spus: «Mæ iubeøti?» øi primind ræspunsul lui Petru,
El a spus: «Paøte oile Mele» [Ioan 21:15–17]. Dacæ surorile Îl iubesc pe Domnul, sæ pascæ oile, nu sæ le distrugæ...
Surori din societate, va fi ceartæ printre voi? Eu nu voi permite.
Trebuie sæ væ pocæiﬂi øi sæ obﬂineﬂi dragostea lui Dumnezeu.
Puneﬂi capæt mulﬂumirii de sine. Cea mai bunæ mæsuræ sau cel
mai bun principiu de a-i aduce pe cei særaci la pocæinﬂæ este de
a le sluji potrivit nevoilor lor.”21
Eliza R. Snow a consemnat urmætoarele cuvinte ale profetului: „Cu toate cæ cei nedemni existæ printre noi, cei virtuoøi nu
trebuie, din îngâmfare, sæ-i mâhneascæ sau sæ-i asupreascæ inutil
pe cei care, din nefericire, nu sunt demni – chiar persoanele nedemne ar trebui încurajate ca, de acum înainte, sæ træiascæ astfel
încât sæ fie onorate de aceastæ societate în care sunt cele mai
bune pærﬂi din comunitate. El a spus cæ avea douæ lucruri de recomandat membrelor acestei societæﬂi: sæ se controleze de douæ
ori înainte de a vorbi; niciun grup organizat nu poate exista færæ
aceasta... Scopul este de a face ca cele care nu sunt foarte bune
sæ se schimbe øi sæ se întoarcæ pe cærarea virtuﬂii astfel ca ele sæ
se numere printre cele bune...
„... Cercetaﬂi singure – niciun om nu poate îmblânzi limba –
înfrânaﬂi-væ limba de la lucruri de micæ importanﬂæ – o micæ bârfæ
poate crea probleme foarte mari”22.
„Vulpile cele mici stricæ viile – micile ræutæﬂi fac cel mai mare
ræu Bisericii, Dacæ aveﬂi sentimente rele øi vorbiﬂi despre ele alteia, existæ o tendinﬂæ de a crea discordie.”23
„Nu prejudiciaﬂi reputaﬂia nimænui. Dacæ membre ale societæﬂii se vor comporta ele însele nepotrivit, trataﬂi cu ele øi pæstraﬂi
în sufletul vostru toate discuﬂiile øi consideraﬂi toate caracterele
oamenilor ca fiind sacre.”24
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Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Citiﬂi declaraﬂia Emmei Smith din partea de sus a paginii 475.
De ce credeﬂi cæ surorile de la Societatea de Alinare pot realiza
lucruri extraordinare? În ce fel aﬂi fost binecuvântaﬂi dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ prin eforturile surorilor de la
Societatea de Alinare? Citiﬂi sfatul lui Lucy Mack Smith din partea de sus a paginii 475. În ce fel urmeazæ surorile de la
Societatea de Alinare, astæzi, acest sfat?
• Profetul Joseph Smith a organizat Societatea de Alinare „sub
îndrumarea preoﬂiei øi dupæ modelul ei” (pagina 476). Cum
o deosebeøte acest lucru de alte organizaﬂii de slujire din
lume? (Pentru unele exemple, vezi paginile 476–477.) De ce
credeﬂi cæ Biserica „nu a fost niciodatæ perfect organizatæ”
pânæ când Joseph Smith nu a organizat Societatea de Alinare?
• Cum se comparæ responsabilitæﬂile surorilor din Societatea
de Alinare de astæzi cu sarcinile primite de surori de la Joseph
Smith? (Pentru unele exemple, vezi paginile 477–479.) Citiﬂi
în întregime al treilea paragraf de la pagina 477. În ce fel ocaziile de slujire ne ajutæ sæ devenim mai asemænætori
Salvatorului?
• Citiﬂi penultimul paragraf de la pagina 478. Ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ salvezi un suflet? În ce fel îøi îndeplinesc surorile de
la Societatea de Alinare aceastæ responsabilitate, atât temporal, cât øi spiritual?
• Revedeﬂi în întregime al treilea paragraf de la pagina 477 øi al
doilea paragraf de la pagina 479 Ce pot face surorile de la
Societatea de Alinare pentru a-i încuraja pe vârstnici la fapte
bune? Ce pot face deﬂinætorii preoﬂiei pentru a sprijini în
muncæ Societatea de Alinare?
• Citiﬂi al treilea paragraf de la pagina 479. Ce putem învæﬂa
din aceastæ declaraﬂie despre responsabilitæﬂile øi ocaziile
fiecærei surori?
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• Profetul ne-a avertizat împotriva „[concentrærii] asupra greøelilor
altora” (pagina 479). Ce credeﬂi cæ înseamnæ aceasta? Cum ar putea aceastæ atitudine sæ împiedice eforturile Societæﬂii de Alinare
– sau ale oricærui cvorum sau grup din Bisericæ? Ce putem face
ca sæ hrænim oile Domnului øi sæ nu ne concentræm asupra greøelilor lor?
Scripturi suplimentare: Proverbe 31:10–31; 1 Corinteni 13:8;
D&L 25:1–16; 88:125
Note
1. Sarah Granger Kimball, „Auto-biography”, Woman’s Exponent, 1 sept.
1883, p. 51.
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Richards, Arhivele Bisericii, Biserica
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5. Lucy Mack Smith, citat în Relief
Society, Minute Book, Martie . 1842 –
martie 1844, consemnare din 24 martie 1842, p. 18–19, consemnat de
Eliza R. Snow, Arhivele Bisericii.
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7. History of the Church, 4:567; din
„Ladies’ Relief Society”, editorial publicat în Times and Seasons, 1 aprilie
1842, p. 743; Joseph Smith era redactorul publicaﬂiei periodice.
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discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842 în Nauvoo, Illinois,
consemnat de Eliza R. Snow.
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19. Discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 17 martie 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards, în
Relief Society, Minute Book, martie
1842 – martie 1844, p. 8, Arhivele
Bisericii.
20. History of the Church, 4:604–605;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 28 aprilie 1842, în
Nauvoo, Illinois, consemnat de Eliza
R. Snow; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
21. History of the Church, 5:2425; împærﬂirea paragrafelor modificatæ; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 9 iunie 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow.

22. History of the Church, 5:20; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 26 mai 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
23. History of the Church, 5:140; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 31 august 1842 în Nauvoo, Illinois,
consemnat de Eliza R. Snow.
24. Discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 17 martie 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards, în
Relief Society, Minute Book, martie
1842 – martie 1844, p. 10, Arhivele
Bisericii.
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Hyrum Smith a fost o continuæ sursæ de putere øi de sprijin pentru fratele sæu
Joseph. „Frate Hyrum”, a spus profetul, „ce inimæ credincioasæ ai!”
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Cât de minunaﬂi sunt prietenii
credincioøi, drepﬂi øi adeværaﬂi
„Prietenia este unul dintre marile principii fundamentale
ale «mormonismului»... Prin influenﬂa ei fericitæ,
ea uneøte familia umanæ.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n luna august 1842, autoritæﬂile civile din Missouri fæceau eforturi repetate pentru a-l prinde pe Joseph Smith. Temându-se cæ ar
putea fi omorât dacæ ar fi fost arestat øi dus în Missouri, profetul
s-a dus într-un loc ascuns. La 11 august, el a trimis vorba câtorva
membri din familie øi prieteni loiali sæ se întâlneascæ cu el pe o insulæ pe fluviul Mississippi, nu departe de Nauvoo. În acea noapte,
Emma Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney øi alﬂii s-au adunat
lângæ marginea fluviului øi au cælætorit într-o barcæ micæ pânæ la locul de întâlnire stabilit. Bucuros, profetul i-a luat pe fiecare de
mânæ, recunoscætor pentru ajutorul øi alinarea oferite de o adeværatæ prietenie. Mai târziu, el a descris detaliat în jurnalul sæu sentimentele de recunoøtinﬂæ faﬂæ de membrii familiei sale øi faﬂæ de
prietenii lui. Unele dintre aceste consemnæri din jurnal sunt incluse în acest capitol. Câteva sæptæmâni mai târziu, profetul a încheiat o scrisoare adresatæ sfinﬂilor folosind cuvinte care exprimau
sentimentele lui faﬂæ de ei: „Ræmân, ca întotdeauna slujitorul vostru umil øi prietenul vostru fidel”, Joseph Smith. (D&L 128:25).
Sfinﬂii au ræspuns sentimentelor profetului, considerându-l nu
numai profetul lor, ci øi prietenul lor. Un prieten apropiat øi secretarul personal al lui Jospeh Smith, Benjamin F. Johnson, îøi
amintea: «Joseph, profetul» – ca prieten era credincios, îndelung
ræbdætor, nobil øi drept... Ca tovaræø, din punct de vedere social,
era foarte dotat – era blând, generos, iubea veselia... Pentru
amuzament, el se lua la trântæ, uneori, cu un prieten sau, mult
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mai des, el îøi testa puterea cu alﬂii stând pe podea cu tælpile picioarelor lipite øi încercând sæ-øi smulgæ un bæﬂ unul altuia. Dar
el niciodatæ n-a gæsit pe cineva care sæ fie mai puternic decât el.
Glume, rebusuri [folosind figuri pentru a ilustra cuvântul], cuplete în rimæ etc. nu erau lucruri neobiønuite. Dar solicitærile de
a cânta unul sau mai multe dintre cântecele sale favorite erau
mult mai frecvente... Totuøi, deøi atât de sociabil øi chiar jovial
uneori, el n-ar fi permis aroganﬂa sau impertinenﬂa”1.
Dupæ cum îøi amintea un tânær, Joseph Smith pe cât era de sociabil, pe atât era øi de milostiv. „Am fost acasæ la Joseph; el era
acolo øi câﬂiva bærbaﬂi stæteau la gard. Joseph a ieøit afaræ øi a vorbit cu toﬂi. Imediat un bærbat a venit øi a spus cæ unui frate særac,
care træia la o oarecare distanﬂæ, afaræ din oraø, îi luase foc casa
cu o noapte înainte. Aproape toﬂi bærbaﬂii au spus cæ le pare ræu
pentru acel om. Joseph a pus mâna în buzunar, a scos cinci dolari øi a spus: «Îmi pare ræu pentru acest frate øi îi donez cinci dolari; cât de ræu væ pare vouæ øi cât donaﬂi pentru el?»2.
Probabil marea dragoste a lui Joseph Smith pentru prietenii sæi
a fæcut ca trædarea unora dintre aceøti prieteni sæ fie în mod special greu de suportat. În Nauvoo, prieteni în care profetul îøi pusese încrederea s-au întors împotriva lui. Totuøi, mulﬂi prieteni au
ræspuns la loialitatea profetului, ræmânând cu el pânæ la sfârøit.
Un asemenea prieten a fost Willard Richards, membru în
Cvorumul celor Doisprezece, care a fost închis împreunæ cu
Joseph øi Hyrum Smith øi John Taylor în închisoarea Carthage,
Illinois. În timp ce erau ﬂinuﬂi în închisoare, bærbaﬂilor li s-a permis sæ se mute dintr-o celulæ de la primul etaj într-un dormitor
mai confortabil de la etajul al doilea al închisorii. Dupæ aceea, cu
puﬂin timp înainte de martiriu, temnicerul a propus cæ prizonierii ar fi mai în siguranﬂæ într-o celulæ cu bare de fier, alæturi de dormitor. Joseph l-a întrebat pe vârstnicul Richards, care era numit
„doctor” de cætre prietenii lui, deoarece practicase medicina:
«Dacæ mergem în celulæ, vei veni cu noi?» Doctorul a ræspuns:
«Frate Joseph, nu mi-ai cerut sæ traversez râul cu tine – nu mi-ai
cerut sæ vin la Carthage – nu mi-ai cerut sæ merg la închisoare cu
tine – øi crezi cæ te-aø pæræsi acum? Dar iatæ ce voi face; dacæ tu vei
fi condamnat la spânzurætoare pentru trædare, eu voi fi spânzurat
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în locul tæu, iar tu vei fi liber». Joseph a spus: «Nu poﬂi face
aceasta». Doctorul a ræspuns: «O voi face»”3.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Prietenii adeværaﬂi îøi uøureazæ unul altuia tristeﬂea øi
ræmân credincioøi chiar øi în vremuri de restriøte.
Joseph Smith a scris urmætoarele despre membrii familiei øi
despre prietenii care l-au vizitat în ziua de 11 august 1842, pe
când era ascuns: „Ce bine øi minunat mi s-a pærut sæ gæsesc prieteni adeværaﬂi øi sfinﬂi, care sunt credincioøi, drepﬂi øi loiali øi care
nu îøi pierd curajul; øi ai cæror genunchi se întæresc øi nu se clatinæ, în timp ce aøteaptæ cu ræbdare ca Domnul sæ acﬂioneze,
având grijæ de nevoile mele, în ziua în care duømanii mei øi-au
reværsat mânia asupra mea...
Ce minunate au fost sentimentele mele când am întâlnit acel
grup credincios øi prietenos, în noaptea de unsprezece, joi, pe
insulæ, la gura mlaøtinii, între Zarahemla øi Nauvoo: câtæ încântare care nu poate fi exprimatæ prin cuvinte øi câtæ bucurie mi-au
umplut sufletul când am luat-o de mânæ în acea searæ pe preaiubita mea Emma – ea care era soﬂia mea, chiar soﬂia tinereﬂii mele
øi aleasa inimii mele. Multe au fost reverberaﬂiile minﬂii mele
când m-am gândit pentru o clipæ la multele evenimente prin care
am fost chemaﬂi sæ trecem din când în când, zbuciumul øi truda,
tristeﬂile øi suferinﬂele øi bucuriile øi consolærile care ne-au fost
presærate pe drumurile noastre øi au binecuvântat vieﬂile noastre. O, ce mulﬂime de gânduri mi-a umplut mintea pentru un moment, ea este aici din nou... færæ teamæ, hotærâtæ øi neøovæitoare
– neschimbætoarea, afectuoasa Emma!
Era øi fratele Hyrum, care urmætorul m-a luat de mânæ – un
frate blajin. M-am gândit în sinea mea, frate Hyrum, ce inimæ credincioasæ ai! O, fie ca Eternul Iehova sæ te încununeze cu binecuvântæri veønice ca ræsplatæ pentru grija pe care ai avut-o pentru
sufletul meu! O, ce multe sunt tristeﬂile pe care le-am împærtæøit
øi, din nou, ne gæsim încætuøaﬂi de mâna neînduplecatæ a asupririi. Hyrum, numele tæu va fi scris în Cartea legii Domnului pentru ca cei care vin dupæ tine sæ priveascæ øi sæ-øi modeleze
lucrærile lor dupæ lucrærile tale.
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Mi-am spus în sinea mea, aici este, de asemenea, fratele Newel
K. Whitney. Câte scene de suferinﬂæ au avut loc în vieﬂile noastre;
øi acum, ne întâlnim, încæ o datæ, sæ împærtæøim din nou suferinﬂa. Eøti un prieten credincios în care fiii oamenilor necæjiﬂi pot
avea încredere cu cea mai perfectæ siguranﬂæ. Binecuvântærile
Celui Veønic sæ fie, de asemenea, încununate pe capul tæu. Ce
inimæ caldæ! Cât de preocupat este acel suflet de bunæstarea
unuia care a fost izgonit øi urât de aproape toﬂi oamenii. Frate
Whitney, tu nu øtii cât sunt de puternice legæturile care leagæ sufletul meu øi inima mea de tine...
Nu am intenﬂia sæ menﬂionez amænuntele istoriei acelei nopﬂi
sfinte, de care am sæ-mi amintesc totdeauna; dar ceea ce doresc
sæ consemnez în acest loc sunt numele celor credincioøi. Pe aceøtia i-am întâlnit în situaﬂia mea de prosperitate øi ei au fost prietenii mei; øi îi întâlnesc acum în împrejuræri potrivnice, øi ei îmi
sunt, încæ, prietenii cei mai apropiaﬂi. Aceøtia Îl iubesc pe
Dumnezeul pe care Îl slujesc; ei iubesc adeværurile pe care eu le
fac cunoscute; ei îi iubesc pe cei virtuoøi øi iubesc acele doctrine
sfinte pe care eu le preﬂuiesc în sufletul meu cu cele mai calde
sentimente ale inimii mele øi cu acel zel care nu poate fi negat...
Sper cæ îi voi vedea [pe prietenii mei] din nou, pentru a putea
sæ muncesc pentru ei øi pentru a avea, de asemenea, grijæ de
confortul lor. Lor nu le va lipsi un prieten cât sunt în viaﬂæ; inima
mea îi va iubi pe aceia, øi mâinile mele vor munci pentru aceia,
care mæ iubesc øi muncesc pentru mine øi voi fi totdeauna credincios prietenilor mei. Voi fi eu nerecunoscætor? Cu adeværat,
nu! Doamne pæzeøte!”4
La 23 august 1842, profetul a continuat: „Simt sentimentele
mele... faﬂæ de prietenii mei reînsufleﬂite, în timp ce meditez cu
admiraﬂie la virtuﬂile øi la calitæﬂile øi træsæturile frumoase ale celor câﬂiva credincioøi pe care îi consemnez acum în Cartea legii
Domnului – numele unora care au stat lângæ mine în fiecare oræ
periculoasæ, în aceøti cincisprezece ani care au trecut – sæ spunem, de exemplu, fratele meu mai în vârstæ øi iubit, Joseph
Knight, tatæl, care a fost printre primii care m-a ajutat, în timp ce
munceam la început pentru apariﬂia lucrærii Domnului øi punerea temeliei Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
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Urmæ. Timp de cincisprezece ani el a fost credincios øi drept, cinstit, demn, exemplar, virtuos øi bun, neabætându-se niciodatæ,
nici la dreapta, nici la stânga. Iatæ, el este un om neprihænit, fie
ca Atotputernicul Dumnezeu sæ-i dea viaﬂæ lungæ; øi fie ca trupul
lui tremurând, torturat øi bolnav sæ se refacæ øi sæ fie binecuvântat continuu cu sænætate, dacæ va fi voinﬂa Ta, o, Dumnezeule; øi
se va spune despre el, de cætre fiii Sionului, atât timp cât va
exista unul, cæ acest om a fost un om credincios în Israel; pentru
aceasta numele lui nu va fi niciodatæ uitat...
În timp ce îmi amintesc de cei câﬂiva credincioøi care træiesc
acum, îmi voi aminti, de asemenea, de credincioøii mei prieteni
care sunt morﬂi, pentru cæ sunt mulﬂi; øi multe sunt serviciile lor
bune – de bunætate pærinteascæ øi fræﬂeascæ – pe care mi le-au fæcut; øi de când am fost hæituit de cei din Missouri, multe sunt
scenele care mi-au revenit în minte ...
Sunt multe suflete pe care le-am iubit cu o dragoste care este
mai puternicæ decât moartea. Lor le-am dovedit fidelitate – lor
sunt hotærât sæ le dovedesc fidelitate pânæ când Dumnezeu mæ
va chema sæ-mi ia ræsuflarea”5.
Prietenia uneøte familia umanæ,
risipeøte ura øi neînﬂelegerea.
„Nu-mi pasæ care este caracterul unui om; dacæ el este prietenul meu – un prieten adeværat, voi fi un prieten pentru el, îi voi
predica Evanghelia salværii øi îi voi da un sfat bun, ajutându-l sæ
iasæ din greutæﬂile sale.
Prietenia este unul dintre marile principii fundamentale ale
«mormonismului»; [ea este destinatæ] sæ revoluﬂioneze øi sæ civilizeze lumea øi sæ determine încetarea ræzboaielor øi a discordiei
øi sæ îi facæ pe oameni sæ devinæ prieteni øi fraﬂi...
Prietenia este ca fratele [Theodore] Turley în magazinul lui de
fierærie, sudând fier cu fier; ea uneøte familia umanæ cu influenﬂa
ei fericitæ.”6
„Acea prietenie pe care fiinﬂele inteligente urmeazæ sæ o accepte
ca fiind sinceræ trebuie sæ ræsaræ din dragoste øi acea dragoste trebuie sæ creascæ din virtute, care este o parte a religiei, în aceeaøi
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mæsuræ în care lumina este o parte din Iehova. De aici, spusele lui
Isus: «Nu este mai mare dragoste decât sæ-øi dea cineva viaﬂa pentru prietenii sæi. Voi sunteﬂi prietenii Mei, dacæ faceﬂi ceea ce væ poruncesc Eu» [Ioan 15:13–14].”7
În luna martie 1839, în timp ce profetul Joseph Smith øi câﬂiva colegi erau arestaﬂi în închisoarea din Liberty, Missouri,
profetul scria membrilor Bisericii: „Asearæ, am primit câteva
scrisori – una de la Emma, una de la Don C. Smith [fratele lui
Joseph] øi una de la episcopul [Edward] Partridge – toate exprimând un spirit cald øi de consolare. Conﬂinutul lor ne-a fæcut
mare plæcere. O lungæ perioadæ de timp am fost færæ informaﬂii;
øi, când am citit acele scrisori, ele au fost pentru sufletul nostru
la fel de înviorætoare ca un vânt uøor, dar bucuria noastræ s-a
contopit cu mâhnirea, din cauza suferinﬂelor sfinﬂilor særaci øi
mult insultaﬂi. Øi, dupæ cum væ puteﬂi imagina, inimile noastre au
fost cuprinse de o compasiune profundæ øi ochii noøtri au fost o
fântânæ de lacrimi, dar aceia care nu au fost închiøi între zidurile
închisorii, færæ motiv sau provocare, nu pot øti decât în micæ mæsuræ ce dulce este glasul prietenilor; un semn de prietenie, de la
oricine ar veni, te trezeøte øi îﬂi stârneøte toate sentimentele de
compasiune; într-o secundæ îﬂi aduce aminte de tot ceea ce a fost
în trecut; îﬂi ocupæ prezentul cu iuﬂeala fulgerului; înhaﬂæ viitorul
cu ferocitatea unui tigru; îﬂi mutæ mintea înapoi øi înainte, de la
un lucru la altul, pânæ când, în final, toatæ duømænia, ræutatea,
învræjbirea øi diferenﬂele din trecut, neînﬂelegerile øi deprinderile rele sunt distruse de speranﬂæ”8.
Sfinﬂii lui Dumnezeu sunt prieteni
adeværaﬂi unul cu altul.
În august 1835, profetul a scris urmætoarea notæ cætre un
membru al Bisericii: „Ne amintim de familia ta øi de toate primele familii ale Bisericii, care au îmbræﬂiøat de la început adeværul. Ne amintim de pierderile øi de suferinﬂele voastre.
Legæturile noastre de prietenie nu s-au întrerupt; noi suntem
alæturi de voi øi la ræu øi la bine, øi la suferinﬂe øi la bucurii. Avem
încredere cæ uniunea noastræ este mai puternicæ decât moartea
øi nu va fi niciodatæ desfæcutæ”9.
490

CAPITOLUL 40

Mulﬂi sfinﬂi ajungând pe chei în Nauvoo øi-l aminteau pe profetul Joseph Smith
venind sæ-i întâmpine când ei debarcau, urându-le bun venit în noua lor casæ.

Profetul a spus despre un ospæﬂ la care a participat în luna
ianuarie 1836 în Kirtland: „Am participat la un somptuos ospæﬂ,
la episcopul Newel K. Whitney. Ospæﬂul a avut loc dupæ rânduiala Fiului lui Dumnezeu – schilozii, øchiopii øi orbii au fost invitaﬂi, potrivit instrucﬂiunilor Salvatorului [vezi Luca 14:12–13]...
Adunarea a fost mare øi, înainte sæ mâncæm, am cântat imnuri
din Sion; øi inimile noastre s-au înveselit gustând anticipat din
acele bucurii care se vor reværsa asupra sfinﬂilor când se vor întâlni pe muntele Sion pentru a se bucura veønic fiecare de compania celuilalt, chiar de binecuvântærile cerului, când, acolo,
nimeni nu ne va necæji sau nu ne va speria.”10
Sora Presendia Huntington Buell a încercat sæ-l viziteze pe
Joseph Smith când era închis, în închisoarea Liberty, în 1839, dar
ea a fost întoarsæ din drum de temnicer. Mai târziu, profetul i-a
scris: „O, ce bucurie ar fi fost pentru noi sæ-i vedem pe prietenii
noøtri! Mi s-ar fi înveselit inima dacæ aø fi avut privilegiu sæ vorbesc
cu tine, dar mâna tiraniei este deasupra noastræ... Doresc ca [soﬂul
tæu] øi tu sæ øtiﬂi cæ sunt adeværatul vostru prieten... Nicio limbæ nu
poate spune ce bucurie inexprimabilæ are un om, dupæ ce a fost
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închis între zidurile unei închisori timp de cinci luni, sæ vadæ faﬂa
cuiva care i-a fost prieten. Mi se pare cæ, dupæ aceasta, inima mea
va fi totdeauna mai bunæ decât a fost înainte. Inima mea sângereazæ continuu când mæ gândesc la suferinﬂele membrilor
Bisericii. O, dacæ aø fi putut sæ fiu cu ei! Nu m-aø da înapoi în faﬂa
muncii istovitoare øi a greutæﬂilor pentru a le acorda alinare øi consolare. Doresc sæ mai am încæ o datæ parte de binecuvântarea de a
înælﬂa glasul meu în mijlocul sfinﬂilor. Îmi voi deschide sufletul
înaintea lui Dumnezeu pentru instruirea lor”11.
Vorbind în Nauvoo, Illinois, unde mulﬂi sfinﬂi ajunseseræ cu
foarte puﬂine posesiuni lumeøti, profetul a spus: „Trebuie sæ cultivæm compasiunea faﬂæ de oamenii îndureraﬂi care sunt printre
noi. Dacæ existæ un loc pe pæmânt unde oamenii trebuie sæ cultive spiritul øi sæ toarne ulei øi vin în sufletele celor îndureraﬂi,
aici este acest loc; øi acest spirit este manifestat aici; øi chiar dacæ
[cineva] este un stræin øi este îndurerat, când vine, el gæseøte un
frate øi un prieten gata sæ-l ajute potrivit necesitæﬂilor sale.
Dacæ am sæ ajung sæ fiu într-o situaﬂie dureroasæ în aceastæ
lume øi destinul sæ mæ plaseze într-un loc unde sæ pot gæsi fraﬂi
øi prieteni în jurul meu, voi preﬂui aceasta ca pe una dintre cele
mai mari binecuvântæri”12.
George A. Smith, værul profetului îøi amintea: „La terminarea
conversaﬂiei, Joseph m-a cuprins în braﬂe, m-a strâns la piept øi a
spus: «George A., te iubesc la fel cum îmi iubesc viaﬂa». Am fost
atât de emoﬂionat încât cu greu am putut vorbi”13.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi primul paragraf de la pagina 485. Dupæ aceea, întoarceﬂi-væ la paginile 487–489 øi notaﬂi træsæturile pe care
Joseph Smith le aprecia la Emma Smith, Hyrum Smith, Newel
K. Whitney øi Joseph Knight, tatæl. De ce credeﬂi cæ prietenia
lor a fost o alinare atât de mare pentru el în perioadele grele?
În ce fel aﬂi fost ajutat de prieteni când aﬂi înfruntat o situaﬂie
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grea? Ce putem face pentru a-i ajuta pe alﬂii când trec prin încercæri?
• Cele mai multe povestiri din acest capitol sunt despre valoarea prieteniei adeværate în perioade grele. Dar în paragraful
care începe în josul paginii 485, Benjamin F. Johnson povesteøte despre felul prietenos al lui Joseph Smith în perioadele
de liniøte. Ce væ aduce aceastæ descriere? Cum beneficiazæ relaﬂiile noastre de prietenie øi de familie când ne facem timp sæ
râdem øi sæ ne jucæm împreunæ?
• Studiaﬂi în întregime paragraful al patrulea de la pagina 489.
De ce credeﬂi cæ Joseph Smith obiønuia sæ spunæ cæ prietenia
este „unul dintre marile principii de bazæ ale «mormonismului»”? În ce fel îi poate ajuta Evanghelia restauratæ pe oameni sæ
se vadæ unul pe altul ca prieteni? Cum au fost ceilalﬂi preøedinﬂi
ai Bisericii exemple de prietenie cu toﬂi oamenii?
• Recapitulaﬂi în întregime al cincilea paragraf de la pagina 489.
În ce fel prietenia este ca sudura fierului cu fier?
• Citiﬂi primul paragraf de la pagina 492 øi paragraful urmætor.
Observaﬂi referirea la „ulei øi vin” din pilda bunului samaritean
(Luca 10:34). Care sunt câteva lucruri specifice pe care le putem face ca sæ urmæm sfatul profetului? Sau sæ urmæm exemplul bunului samaritean?
Scripturi suplimentare: 1 Samuel 18:1; Proverbele 17:17; 2 Nefi
1:30; Mosia 18:8–10; Alma 17:2; D&L 84:77; 88:133
Note
1. Scrisoare de la Benjamin F. Johnson
cætre George F. Gibbs, 1903, p. 6-8;
Benjamin Franklin Johnson, Papers,
1852–1911, Arhivele Bisericii, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. Andrew J. Workman, în „Recollections
of the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 15 octombrie 1892, p. 641.
3. History of the Church, 6:616; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o consemnare în jurnalul lui Willard Richards,
27 iunie 1844, Carthage, Illinois.
4. History of the Church, 5:107–109;
ortografie øi punctuaﬂie modernizate;
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consemnare în jurnalul lui Joseph
Smith, 16 august 1842, lângæ Nauvoo,
Illinois.
5. History of the Church, 5:124–125,
127; dintr-o consemnare în jurnalul
lui Joseph Smith, 23 august. 1842,
lângæ Nauvoo, Illinois; acest articol
este incorect datat 22 august 1842 în
History of the Church.
6. History of the Church, 5:517; cuvintele din prima pereche de paranteze
sunt cele din original; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la 23 iulie 1843
în Nauvoo, Illinois; consemnat de
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, pagina 593, punctul 3.
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7. History of the Church, 6:73; dintr-o
scrisoare a lui Joseph Smith adresatæ
lui James Arlington Bennet, 13 noiembrie 1843, Nauvoo, Illinois; numele de
familie al lui James Bennet este incorect scris „Bennett” în History of the
Church.
8. History of the Church, 3:293; ortografie modernizatæ; dintr-o scrisoare
de la Joseph Smith øi alﬂii adresatæ lui
Edward Partridge øi Bisericii, 20 martie 1839, închisoarea Liberty, Liberty,
Missouri.
9. Mesaj adæugat de Joseph Smith pe o
scrisoare de la Joseph Smith øi alﬂii cætre Hezekiah Peck, 31 august 1835,
Kirtland, Ohio; în „The Book of
John Whitmer”, p. 80–81, Arhivele
Comunitæﬂii lui Hristos, Independence,
Missouri; un exemplar al cærﬂii „The
Book of John Whitmer” în Arhivele
Bisericii.
10. History of the Church, 2:362–363;
dintr-o consemnare în jurnalul lui
Joseph Smith, 7 ianuarie 1836,
Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 3:285–286; ortografie modernizatæ; dintr-o scrisoare
de la Joseph Smith cætre Presendia
Huntington Buell, 15 martie 1839,
închisoarea Liberty, Liberty, Missouri;
numele de familie al surorii Buell este
incorect scris „Bull” în History of the
Church.
12. History of the Church, 5:360–361;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs rostit de Joseph Smith în ziua de
16 aprilie 1843 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards.
13. George A. Smith, citat în History of
the Church, 5:391; din George A.
Smith, „History of George Albert
Smith by Himself ”, p. 1, George
Albert Smith, Papers, 1834–1875,
Arhivele Bisericii..
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Sæ devenim izbævitori
pe muntele Sion
„Cum vor deveni ei izbævitori pe muntele Sion?
Prin construirea templelor lor, ridicarea bazinelor lor de
botez øi mergând înainte øi primind toate rânduielile...
în numele tuturor stræmoøilor lor care sunt morﬂi.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

entru membrii Bisericii care træiau în Nauvoo în anii 1840,
efectuarea muncii în numele rudelor lor care muriseræ era în
centrul atenﬂiei. Chiar de când s-a realizat primul botez în numele celor morﬂi în aceastæ dispensaﬂie, în anul 1840, sfinﬂii au
cercetat informaﬂiile genealogice despre stræmoøii lor øi mulﬂi au
fost botezaﬂi în locul celor dragi decedaﬂi.
La început, botezurile pentru cei morﬂi fuseseræ efectuate în
fluviul Mississippi sau în ape locale. Dar, în ianuarie 1841,
când sfinﬂii îøi fæceau planuri pentru Templul Nauvoo, Domnul
a declarat: „Nu existæ pe pæmânt un bazin de botez, pentru
ca ei, sfinﬂii Mei, sæ poatæ fi botezaﬂi pentru toﬂi aceia care au
murit – pentru cæ aceastæ rânduialæ aparﬂine casei Mele øi nu
poate fi acceptatæ de cætre Mine, decât în zilele særæciei voastre
când nu sunteﬂi capabili sæ construiﬂi o casæ pentru Mine”
(D&L 124: 29–30).

Botezurile în fluviu, în numele celor morﬂi, au fost suspendate
la 3 octombrie 1841, când profetul a anunﬂat: „Nu vor mai fi botezuri pentru cei morﬂi, pânæ când rânduiala nu poate fi îndeplinitæ în Casa Domnului... Pentru cæ astfel a spus Domnul!”1
Sfinﬂii au început repede sæ construiascæ un bazin temporar din
lemn în noul subsol excavat al Templului Nauvoo. Bazinul, construit din pin de Wisconsin, era aøezat pe spatele a 12 boi din
lemn. El a fost dedicat în ziua de 8 noiembrie pentru folosirea
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Bazinul de botez din templul Nauvoo reconstruit. În bazine de botez ca acesta,
sfinﬂii primesc rânduiala botezului pentru cei care au murit.
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„pânæ când templul va fi terminat, când un bazin mai rezistent îl
va înlocui”2. La 21 noiembrie 1841, øase membri ai Cvorumului
celor Doisprezece au realizat botezuri pentru 40 de persoane
care muriseræ, primele botezuri pentru morﬂi efectuate în bazin.
Primele experienﬂe avute de sfinﬂi cu botezul pentru cei morﬂi
i-au învæﬂat importanﬂa ﬂinerii înregistrærilor în Biserica
Domnului. Cu toate cæ botezurile fæcute în numele celor morﬂi
fuseseræ înfæptuite prin corecta autoritate a preoﬂiei, ele nu au
fost oficial înregistrate. În consecinﬂæ, acele botezuri au trebuit sæ
fie realizate din nou. Într-un discurs ﬂinut în ziua de 31 august
1842, profetul a explicat: „Toate persoanele botezate pentru cei
morﬂi trebuie sæ aibæ o persoanæ prezentæ care sæ înregistreze, ca
ea sæ fie un martor ocular care sæ înregistreze øi sæ mærturiseascæ
despre adeværul øi validitatea înregistrærii sale... De aceea, înregistrærile øi mærturisirile botezului pentru cei morﬂi sæ fie îndeplinite cu atenﬂie de acum înainte”3. Profetul a discutat aceastæ
problemæ în toate amænuntele într-o scrisoare cætre sfinﬂi din ziua
urmætoare øi în altæ scrisoare din 6 septembrie. Aceste douæ scrisori sunt acum secﬂiunile 127 øi 128 din Doctrinæ øi legæminte.
În secﬂiunea 127, profetul a consemnat urmætoarele instrucﬂiuni de la Domnul: „Când oricare dintre voi este botezat pentru
morﬂii voøtri, sæ fie unul care sæ înregistreze øi acesta sæ fie martor ocular al botezurilor voastre; sæ audæ cu urechile lui pentru
ca sæ poatæ mærturisi cu adeværat, spune Domnul; pentru ca
toate înregistrærile voastre sæ fie înregistrate în cer... Øi din nou,
toate înregistrærile voastre sæ fie ﬂinute în ordine pentru ca ele sæ
poatæ fi puse în arhivele din templul Meu sfânt pentru a fi ﬂinute
în amintire, din generaﬂie în generaﬂie” (D&L 127:6–7, 9).
Pe mæsuræ ce au avansat în aceastæ lucrare sacræ, „a devenit evident cæ unii aveau multe înregistræri despre morﬂii lor, pentru care
doreau sæ administreze botezul”, îøi amintea vârstnicul George A.
Smith membru al Cvorumului celor Doisprezece. „Aceasta s-a
dovedit a fi doar începutul unei imense lucræri, iar administrarea
tuturor rânduielilor Evangheliei mulﬂimii de morﬂi nu era o sarcinæ
neînsemnatæ. Unii dintre Cei Doisprezece l-au întrebat pe Joseph
dacæ nu ar putea fi unele metode mai scurte de administrare pentru atât de mulﬂi. În acest sens, Joseph a ræspuns: «Legile Domnului
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sunt neschimbætoare; trebuie sæ acﬂionæm în totalæ conformitate cu
ceea ce ne este revelat. Nu trebuie sæ ne aøteptæm sæ facem aceastæ
lucrare pentru morﬂi într-un timp scurt»”4.

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Doctrina salværii pentru cei morﬂi aratæ mæreﬂia
înﬂelepciunii øi a milosteniei lui Dumnezeu.
„Toﬂi aceia care nu au avut ocazia de a auzi Evanghelia øi de a
le fi administratæ de cætre un bærbat în trup, inspirat, trebuie sæ
o aibæ de acum încolo, înainte ca ei sæ poatæ fi judecaﬂi în final.”5
„Nu este mai incredibil cæ Dumnezeu îi va salva pe cei morﬂi,
decât cæ El îi va învia pe cei morﬂi.
Nu este niciodatæ un timp în care spiritul este prea bætrân
pentru a se apropia de Dumnezeu. Toﬂi cei care nu au comis pæcatul impardonabil, care nu poate fi iertat, nici în aceastæ lume,
nici în lumea care va veni, sunt aproape de iertarea binefæcætoare. Existæ o cale de a elibera spiritele celor morﬂi ; aceastæ cale
este prin puterea øi autoritatea preoﬂiei – prin legarea øi dezlegarea pe pæmânt. Aceastæ doctrinæ apare glorioasæ, în mæsura în
care expune mæreﬂia compasiunii divine øi generozitatea planului salværii omenirii.
Acest adevær glorios este destinat, în întregime, pentru mærirea înﬂelegerii øi întærirea sufletului în timpul grijilor, greutæﬂilor
øi a suferinﬂelor. Pentru a ilustra, presupuneﬂi cazul a doi oameni
care sunt fraﬂi, la fel de inteligenﬂi, învæﬂaﬂi, virtuoøi øi iubitori,
træind în neprihænire øi având o înaltæ conøtiinﬂæ, în mæsura în
care ei au putut deosebi ceea ce este drept øi corect de tradiﬂiile
care conﬂin multe idei incorecte sau de incompleta cunoaøtere a
minﬂii naturale, limitate, care, singuræ, nu poate furniza cunoaøterea necesaræ salværii.
Unul moare øi este îngropat, færæ sæ fi auzit vreodatæ de
Evanghelia reconcilierii; celuilalt frate mesajul salværii îi este
transmis, el îl aude øi îl îmbræﬂiøeazæ øi devine moøtenitorul vieﬂii veønice. Va deveni unul participant la slavæ øi celælalt va fi destinat pierzaniei færæ speranﬂæ? Nu existæ nicio øansæ de scæpare
pentru el? Diferite secte creøtine ræspund «niciuna»...
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Aceastæ doctrinæ prezintæ într-o luminæ claræ înﬂelepciunea øi
milostenia lui Dumnezeu în pregætirea unei rânduieli pentru salvarea morﬂilor: ei sunt botezaﬂi prin intermediul altei persoane,
numele lor sunt înregistrate în cer øi ei sunt judecaﬂi dupæ faptele fæcute în trup. Aceastæ doctrinæ a fost mesajul central al
scripturilor. Acei sfinﬂi care neglijeazæ înfæptuirea acestei rânduieli în numele rudelor decedate sunt ei înøiøi în pericol de a-øi
pierde propria lor salvare.”6
În decembrie 1840, Joseph Smith scria membrilor Cvorumului
celor Doisprezece øi altor conducætori ai preoﬂiei care slujeau în
misiuni în Marea Britanie: „Presupun cæ doctrina «botezului
pentru morﬂi» a ajuns la urechile voastre înainte de primirea acestei scrisori øi poate a ridicat unele întrebæri în mintea voastræ cu
privire la ea. Nu pot sæ væ dau, în aceastæ scrisoare, toate informaﬂiile pe care poate le doriﬂi despre acest subiect, dar... aø spune
cæ aceastæ doctrinæ a fost cu siguranﬂæ practicatæ de cætre bisericile din vechime; øi sfântul Pavel s-a stræduit sæ dovedeascæ doctrina învierii din aceastæ doctrinæ øi a spus: «Altfel, ce ar face cei
ce se boteazæ pentru cei morﬂi? Dacæ nu învie morﬂii nicidecum,
de ce se mai boteazæ ei pentru morﬂi?» [1 Corinteni 15:29].
Prima datæ, am menﬂionat doctrina în public când am ﬂinut cuvântarea la funeraliile fratelui Seymour Brunson; øi, de atunci,
am dat instrucﬂiuni generale în Bisericæ despre acest subiect.
Sfinﬂii au privilegiul de a fi botezaﬂi pentru acelea dintre rudele
lor care au murit... Færæ sæ dezvolt mai mult acest subiect, veﬂi vedea, færæ îndoialæ, fermitatea øi caracterul rezonabil ale acestei
rânduieli; øi ea prezintæ Evanghelia lui Hristos, probabil, pe o
scaræ mult mai largæ decât øi-a imaginat cineva.”7
Noi devenim izbævitori pe muntele Sion îndeplinind
rânduielile sacre pentru cei morﬂi.
„Dacæ putem, prin autoritatea preoﬂiei Fiului lui Dumnezeu,
sæ botezæm un bærbat în numele Tatælui, al Fiului øi al Duhului
Sfânt pentru iertarea pæcatelor, este în aceeaøi mæsuræ privilegiul
nostru de acﬂiona ca un reprezentant øi de a fi botezat pentru iertarea pæcatelor pentru øi în numele morﬂilor noøtri dragi, care nu
au auzit Evanghelia sau plenitudinea ei.”8
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„Cea mai mare responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o
în aceastæ lume este aceea de a ne cæuta morﬂii.”

„Biblia spune, «Væ voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni
ziua Domnului, ziua cea mare øi înfricoøatæ; øi el va întoarce inima
pærinﬂilor spre copii øi inima copiilor spre pærinﬂii lor, ca nu cumva
la venirea Mea, sæ lovesc ﬂara cu un blestem». [Maleahi 4:5–6.]
Acum, cuvântul întoarce trebuie tradus legat sau pecetluit.
Dar care este obiectul acestei misiuni importante? Sau cum urmeazæ sæ se împlineascæ? Cheile urmeazæ sæ fie date, spiritul lui
Ilie urmeazæ sæ vinæ, Evanghelia sæ fie restauratæ, sfinﬂii lui
Dumnezeu sæ se uneascæ, Sionul sæ fie ridicat øi sfinﬂii sæ se suie
ca izbævitori pe muntele Sionului [vezi Obadia 1:21].
Dar cum vor deveni ei izbævitori pe muntele Sion? Prin construirea templelor lor, ridicarea bazinelor lor de botez øi mergând
înainte øi primind toate rânduielile, botezurile, confirmærile, spælærile, ungerile, rânduirile øi puterile de pecetluire asupra capetelor lor, în numele tuturor stræmoøilor lor care sunt morﬂi øi prin
mântuirea lor pentru ca ei sæ poatæ veni înainte la prima înviere
øi sæ fie exaltaﬂi pe tronurile de slavæ împreunæ cu ei; øi aici este
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lanﬂul care leagæ inimile pærinﬂilor cu copiii øi ale copiilor cu pærinﬂii, ceea ce împlineøte misiunea lui Ilie...
Sfinﬂii nu au prea mult timp sæ salveze øi sæ mântuiascæ morﬂii
lor øi sæ adune rudele lor în viaﬂæ, pentru ca ele sæ poatæ, de asemenea, sæ fie salvate, înainte ca pæmântul sæ fie distrus øi distrugerea care a fost anunﬂatæ de cætre Dumnezeu sæ vinæ pe pæmânt.
Voi sfætui toﬂi sfinﬂii sæ foloseascæ toatæ puterea øi posibilitæﬂile
lor øi sæ adune toate rudele lor în viaﬂæ la [templu], pentru ca ei
sæ poatæ fi pecetluiﬂi øi salvaﬂi, pentru ca ei sæ poatæ fi pregætiﬂi
pentru ziua în care acel înger distrugætor va veni; øi, dacæ toatæ
Biserica va începe sæ munceascæ cu toatæ puterea ca sæ salveze
morﬂii lor, sæ pecetluiascæ stræmoøii lor øi sæ adune prietenii lor
în viaﬂæ øi sæ nu-øi iroseascæ deloc timpul lor pentru lume, ei vor
desævârøi lucrærile lor înainte ca noaptea sæ vinæ, când nimeni nu
mai poate sæ lucreze.”9
„Existæ botez etc., pentru folosul celor care sunt în viaﬂæ øi botez pentru cei morﬂi care au murit færæ cunoaøterea Evangheliei...
Nu este necesar doar sæ fiﬂi botezaﬂi pentru morﬂii voøtri, ci trebuie sæ primiﬂi toate rânduielile pentru ei, aceleaøi prin care aﬂi
trecut pentru a væ salva pe voi înøivæ...
... Trebuie sæ fie un loc unde toate naﬂiunile sæ vinæ, din timp
în timp, pentru a primi înzestrærile; øi Domnul a spus cæ acesta
trebuie sæ fie locul pentru botezurile pentru cei morﬂi. Fiecare
bærbat care a fost botezat øi aparﬂine împæræﬂiei are dreptul sæ fie
botezat pentru cei care au murit înainte; øi imediat ce legea
Evangheliei este împlinitæ aici de prietenii lor care acﬂioneazæ ca
împuterniciﬂi pentru ei, Domnul are administratori acolo pentru
a-i elibera. Un om poate acﬂiona ca împuternicit pentru propriile
rude; rânduielile Evangheliei care au fost stabilite înainte de întemeierea lumii au fost astfel împlinite de ele øi noi putem fi botezaﬂi pentru aceia faﬂæ de care avem multæ prietenie.”10
„Toﬂi aceia care mor în credinﬂæ merg în închisoarea spiritelor
pentru a predica acelora ale cæror trupuri sunt moarte, dar care
træiesc în spirit; øi acele spirite [ale celor care mor în credinﬂæ]
predicæ spiritelor [care sunt în închisoare] ca ei sæ poatæ træi
dupæ Dumnezeu, în spirit, øi oamenii slujesc pentru ei în carne...
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øi ei devin fericiﬂi prin aceste mijloace [vezi 1 Petru 4:6]. De
aceea, cei care sunt botezaﬂi pentru morﬂii lor sunt izbævitori pe
muntele Sionului øi ei trebuie sæ primeascæ spælærile øi ungerile
lor pentru morﬂii lor, la fel ca pentru ei înøiøi.”11
Dumnezeu ne-a dat marea responsabilitate
de a ne cæuta morﬂii.
„Væ voi deschide ochii în legæturæ cu morﬂii. Toate lucrurile pe
care Dumnezeu, în infinita Sa înﬂelepciune, le-a considerat potrivite øi corecte sæ ni le reveleze, cât suntem în viaﬂa muritoare,
cu privire la trupurile noastre muritoare, ne sunt revelate în
mod abstract øi independent de legætura spiritelor noastre cu
acest tabernacol muritor, dar sunt revelate spiritelor noastre cu
precizie ca øi cum nu am avea trupuri deloc; øi acele revelaﬂii
care vor salva spiritele noastre vor salva trupurile noastre.
Dumnezeu ne reveleazæ aceste lucruri cunoscând cæ nu existæ o
desfiinﬂare veønicæ a trupului sau a tabernacolului. De aici, responsabilitatea, teribila responsabilitate, care ne revine nouæ în
legæturæ cu morﬂii noøtri; pentru cæ toate spiritele care nu s-au
supus Evangheliei în trup trebuie fie sæ se supunæ în spirit, fie
sæ fie blestemate. Ce gând solemn! Ce gând înspæimântætor! Nu
este nimic de fæcut? – Nicio pregætire – nicio salvare pentru pærinﬂii øi prietenii noøtri care au murit færæ sæ aibæ ocazia de a se
supune legilor Fiului Omului?...
Ce promisiuni sunt fæcute cu privire la acest subiect al salværii
pentru morﬂi? Øi ce fel de fiinﬂe sunt cele care pot fi salvate, deøi
trupurile lor sunt îngropate øi putrezite în pæmânt? Când poruncile Sale ne învaﬂæ, acest lucru se face având în vedere veønicia; pentru cæ noi suntem priviﬂi de Dumnezeu ca øi cum suntem
în veønicie; Dumnezeu træieøte în veønicie øi nu vede lucrurile
cum le vedem noi.
Cea mai mare responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o
în aceastæ lume este aceea de a ne cæuta morﬂii. Apostolul spune:
«Ca sæ n-ajungæ ei la desævârøire færæ noi» [vezi Evrei 11:40]; pentru cæ este necesar ca puterea de pecetluire sæ fie în mâinile
noastre ca sæ pecetluim copiii noøtri øi morﬂii noøtri pentru plenitudinea dispensaﬂiei timpurilor – o dispensaﬂie în care sæ gæsim
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promisiunile fæcute de Isus Hristos pentru salvarea omului
înainte de întemeierea lumii...
Este necesar ca cei care au træit înaintea noastræ øi cei care vin
dupæ noi sæ fie salvaﬂi împreunæ cu noi; øi astfel, Dumnezeu a fæcut ca aceastæ salvare comunæ sæ fie obligatorie pentru om. În
consecinﬂæ Dumnezeu a spus: «Væ voi trimite pe proorocul Ilie,
înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare øi înfricoøatæ: el
va întoarce inima pærinﬂilor spre copii øi inima copiilor spre
pærinﬂii lor, ca nu cumva la venirea Mea, sæ lovesc ﬂara cu un
blestem» [Maleahi 4:5–6].”12
Profetul Joseph Smith a scris urmætoarele într-o scrisoare
adresatæ sfinﬂilor, mai târziu aceasta fiind înregistratæ în
Doctrinæ øi legæminte 128:15–18, 22, 24: „Øi acum, preaiubiﬂii
mei fraﬂi øi surori, permiteﬂi-mi sæ væ asigur ca acestea sunt principii cu privire la cei morﬂi øi la cei vii peste care nu putem trece
cu uøurinﬂæ, pentru cæ privesc salvarea noastræ. Pentru cæ salvarea lor este necesaræ øi esenﬂialæ pentru salvarea noastræ, aøa
cum spune Pavel cu privire la stræmoøi – cæ færæ noi ei nu pot
ajunge la desævârøire – øi nici noi færæ morﬂii noøtri nu putem
ajunge la desævârøire.
Øi acum, cu privire la botezul pentru cei morﬂi, eu væ voi da un
alt citat al lui Pavel, 1 Corinteni 15:29: Altfel, ce ar face cei care
se boteazæ pentru morﬂi? Dacæ nu învie morﬂii nicidecum, de ce
se mai boteazæ ei pentru morﬂi?
Øi din nou, în legæturæ cu acest citat, am sæ væ dau un citat al
unui profet care a avut ochii aﬂintiﬂi asupra restaurærii preoﬂiei,
asupra slavei care va fi dezvæluitæ în ultimele zile øi într-un mod
special asupra acestui subiect, cel mai glorios dintre toate subiectele aparﬂinând Evangheliei nepieritoare, numit botezul pentru cei
morﬂi; pentru cæ, Maleahi spune în ultimul capitol, versetele 5 øi
6: Iatæ, væ voi trimite pe Ilie, profetul, înainte de a veni ziua
Domnului, ziua cea mare øi înfricoøatæ: øi el va întoarce inima
pærinﬂilor spre copii, øi inima copiilor spre pærinﬂii lor, ca nu
cumva, la venirea Mea, sæ lovesc ﬂara cu un blestem.
Aø fi putut da o traducere mai claræ, dar ea este suficient de
claræ, aøa cum este pentru scopul meu. Este suficient sæ øtii, în
acest caz, cæ pæmântul va fi lovit de un blestem, dacæ nu va exista
503

CAPITOLUL 41

o legæturæ sudatæ, de un fel sau altul, între pærinﬂi øi copii, întrun domeniu sau altul – øi iatæ, care este acest domeniu? Este botezul pentru morﬂi. Pentru cæ, færæ ei noi nu putem deveni
desævârøiﬂi; nici ei nu pot deveni desævârøiﬂi færæ noi...
Inima voastræ sæ se bucure øi sæ fie foarte veselæ. Pæmântul sæ
izbucneascæ în cântece. Morﬂii sæ cânte imnuri de laudæ veønicæ
regelui Emanuel, care a stabilit înainte de a fi lumea, ceea ce ne
va da nouæ puterea sæ-i ræscumpæræm din închisoare; pentru cæ
prizonierii vor fi liberi...
De aceea, noi ca Bisericæ øi ca oameni, øi ca sfinﬂi din zilele din
urmæ, sæ-I oferim Domnului o ofrandæ în dreptate; øi sæ prezentæm în templul Sæu sfânt, când este gata, o carte conﬂinând înregistrærile noastre pentru morﬂi, care vor fi în întregime demne de
acceptare”13.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 495–498, observând cum øi-au dezvoltat
Joseph Smith øi primii sfinﬂi înﬂelegerea lor despre doctrina
botezului pentru cei morﬂi. Gândiﬂi-væ cum s-au putut simﬂi
sfinﬂii când au aflat prima datæ despre salvarea celor morﬂi.
Care au fost sentimentele dumneavoastræ când aﬂi participat
prima datæ la rânduielile pentru cei morﬂi?
• Citiﬂi al treilea øi al patrulea paragraf de la pagina 498. Cum ne
aratæ doctrina salværii pentru cei morﬂi compasiunea øi milostenia lui Dumnezeu? În ce mod poate aceastæ doctrinæ sæ „mæreascæ înﬂelegerea” øi sæ „întæreascæ sufletul”?
• Ce înseamnæ sæ fii izbævitor pe muntele Sion? (Pentru unele
exemple, vedeﬂi paginile 499–502.) De ce credeﬂi cæ este imposibil pentru noi sæ devenim desævârøiﬂi færæ ei?
• Recapitulaﬂi câteva învæﬂæturi ale profetului Joseph Smith
despre marea noastræ responsabilitate de a „ne cæuta morﬂii” (paginile 502–504). Ce sentimente aﬂi avut când aﬂi aflat
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despre stræmoøii dumneavoastræ? În ce fel dragostea pentru
familia dumneavoastræ øi credinﬂa în Dumnezeu au fost întærite când aﬂi aflat despre stræmoøii dumneavoastræ? Cum a influenﬂat îndeplinirea rânduielilor în templu pentru stræmoøii
dumneavoastræ sentimentele dumneavoastræ pentru ei?
• Ce putem face pentru a-i ajuta pe copii sæ aprecieze moøtenirea familiei lor? Ce putem face pentru a-i ajuta pe copii sæ participe la munca din templu øi la munca de istorie a familiei?
Scripturi suplimentare: Romani 14:9; D&L 128:8–11
Note
1. History of the Church, 4:426; din
procesul verbal al unei conferinﬂe a
Bisericii desfæøuratæ în ziua de 3 octombrie 1841, în Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons, 15
octombrie 1841, p. 578.
2. History of the Church, 4:446–447; din
„History of the Church” (manuscris),
book C-1, addenda, p. 44, Arhivele
Bisericii, Biserica lui Isus Hristos a
Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ, Salt
Lake City, Utah.
3. History of the Church, 5:141; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 31 august 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
4. George A. Smith, discurs rostit în ziua
de 25 decembrie 1874, în St. George,
Utah; în ﬂæruøul. St. George, General
Minutes, vol. 4, Arhivele Bisericii.
5. History of the Church, 3:29; dintr-un
editorial publicat în Elders’ Journal,
iulie 1838, p. 43; Joseph Smith era
redactorul publicaﬂiei periodice.
6. History of the Church, 4:425–426; din
procesul verbal al unei conferinﬂe a
Bisericii desfæøuratæ în ziua de 3 octombrie 1841, în Nauvoo, Illinois, publicat în Times and Seasons, 15
octombrie 1841, p. 577–578.
7. History of the Church, 4:231; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-o scrisoare de la Joseph Smith
cætre Cei Doisprezece, 15 decembrie

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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1840, Nauvoo, Illinois; aceastæ scrisoare este datatæ incorect 19 octombrie 1840, în History of the Church.
History of the Church, 4:569; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 27 martie 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff; vezi,
de asemenea, anexa, pagina 593,
punctul 3.
History of the Church, 6:183–184;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 21 ianuarie 1844 în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Wilford Woodruff.
History of the Church, 6:365–366; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
în ziua de 12 mai 1844 în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Thomas Bullock.
Citat de George Laub, în compilaﬂie
cu extrase din discursurile lui Joseph
Smith, aproximativ 1845; George
Laub, Reminiscences and Journal ianuarie 1845 – aprilie 1857, p. 21,
Arhivele Bisericii.
History of the Church, 6:312–313; ortografie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith în ziua de 7
aprilie 1844 în Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford Woodruff, Willard
Richards, Thomas Bullock øi William
Clayton.
Doctrinæ øi legæminte 128:15–18, 22,
24; scrisoare de la Joseph Smith cætre
sfinﬂi, 6 septembrie 1842, Nauvoo,
Illinois

Parley P. Pratt a declarat: „ Joseph Smith a fost cel care m-a învæﬂat cum sæ
preﬂuiesc relaﬂiile dragi cu tata øi mama, relaﬂia dintre soﬂ øi soﬂie;
relaﬂiile cu fratele øi sora, cu fiul øi cu fiica.”
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Familia: cea mai dulce uniune
pentru timp øi eternitate
„Cea mai dulce uniune øi fericire au domnit în casa
noastræ. Nici neînﬂelegeri øi nici conflicte n-au tulburat
pacea øi liniøtea care domneau în mijlocul nostru.”
(Lucy Mack Smith)

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n anul 1843, deøi Templul Nauvoo nu era încæ terminat, profetul anunﬂase doctrina salværii pentru cei morﬂi øi el administrase înzestrærile din templu unui grup de sfinﬂi credincioøi. Dar
o parte importantæ a lucrærii sfinte din temple nu fusese încæ stabilitæ. În ziua de 16 mai 1843, profetul a cælætorit de la Nauvoo
la Ramus, Illinois, unde a stat în casa prietenului sæu apropiat,
Benjamin F. Johnson. În acea searæ, el le-a vorbit fratelui øi surorii Johnson øi câtorva prieteni apropiaﬂi despre „noul øi nepieritorul legæmânt al cæsætoriei”. El a explicat cæ acest legæmânt era
„ordinul preoﬂiei” necesar pentru a obﬂine gradul cel mai înalt al
împæræﬂiei celestiale (vezi D&L 131:1–4). El le-a spus, de asemenea, cæ, dacæ un bærbat øi o femeie nu intræ în legæmântul cæsætoriei veønice, „ei vor înceta sæ creascæ atunci când vor muri;
adicæ, ei nu vor avea niciun copil dupæ înviere”. Cei care intræ în
acest legæmânt øi ræmân credincioøi „vor continua sæ creascæ øi sæ
aibæ copii în gloria celestialæ”.1

Douæ luni mai târziu, la 12 iulie 1843, în camera de sus a
Magazinului sæu de cæræmidæ roøie, profetul i-a dictat lui William
Clayton o revelaﬂie despre doctrina cæsætoriei eterne (vezi D&L
132). În aceastæ revelaﬂie, Domnul a declarat cæ, dacæ un soﬂ øi o
soﬂie nu sunt pecetluiﬂi prin puterea sfintei preoﬂii, „ei nu pot
creøte, ci vor ræmâne separaﬂi øi singuri, færæ exaltare, în starea lor
de salvare, pentru toatæ eternitatea” (vezi D&L 132:15–18). Pentru
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a primi exaltarea, soﬂii øi soﬂiile trebuie sæ fie pecetluiﬂi prin puterea preoﬂiei øi, dupæ aceea, sæ ræmânæ credincioøi legæmintelor lor.
„Adeværat væ spun vouæ, dacæ un bærbat se cæsætoreøte cu o femeie prin cuvântul Meu, care este legea Mea, øi prin noul øi nepieritorul legæmânt øi el le este pecetluit lor prin Spiritul Sfânt al
fægæduinﬂei, de cætre acela care este uns, cæruia i-am conferit puterea øi cheile preoﬂiei... li se vor îndeplini toate lucrurile pe care
slujitorul Meu le-a dat lor, în timp øi în toatæ eternitatea; øi vor fi
în întregime valabile când ei nu vor mai fi în lume; øi ei vor trece
de îngerii øi dumnezeii care sunt stabiliﬂi acolo spre exaltarea øi
slava lor în toate lucrurile, aøa cum a fost pecetluit asupra capului lor, slavæ care va fi o plenitudine øi o continuare a seminﬂiei
în vecii vecilor.
Atunci, vor fi ei dumnezei, deoarece ei nu au sfârøit; de aceea,
vor fi ei din veønicie în veønicie, pentru cæ vor continua; atunci
vor fi ei deasupra tuturor, pentru cæ toate lucrurile le sunt supuse lor. Atunci, vor fi ei dumnezei, deoarece au toatæ puterea
øi îngerii sunt supuøi lor. Adeværat, adeværat, Eu væ spun vouæ,
cæ nu poﬂi obﬂine aceastæ slavæ, decât dacæ te supui legii Mele”
(D&L 132:19–21).
Pentru vârstnicul Parley P. Pratt, din Cvorumul celor
Doisprezece, cunoaøterea acestei doctrine a întærit dragostea sa
pentru familia lui: „Joseph Smith a fost cel care m-a învæﬂat cum
sæ preﬂuiesc relaﬂiile dragi cu tata øi mama, relaﬂia dintre soﬂ øi soﬂie; relaﬂiile cu fratele øi sora, cu fiul øi cu fiica. De la el am învæﬂat cæ soﬂia inimii mele poate sæ-mi fie asiguratæ pentru timp øi
toatæ eternitatea øi cæ simpatiile øi afecﬂiunile pure care ne fac sæ
ne iubim unul pe altul emanæ din fântâna dragostei eterne øi divine. De la el am învæﬂat cæ trebuie sæ cultivæm aceste sentimente
de afecﬂiune øi sæ le creøtem în toatæ eternitatea; în timp, rezultatul uniunii noastre færæ sfârøit vor fi urmaøi la fel de numeroøi
ca stelele de pe cer sau ca nisipul de pe malul mærii... Am iubit
înainte, dar nu øtiam de ce. Dar acum, iubeam – cu o puritate –
o intensitate a unui sentiment înalt, exaltat, care urma sæ înalﬂe
sufletul meu de la lucrurile trecætoare ale acestei lume ticæloase
øi sæ îl lærgeascæ precum un ocean... Pe scurt, puteam sæ iubesc,
acum, cu spiritul øi, de asemenea, cu înﬂelegere”2.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Soﬂii øi soﬂiile se cinstesc unul pe altul prin
dragoste, bunætate øi afecﬂiune.
„Cæsætoria [este] o instituﬂie a cerului, instituitæ în grædina
Edenului.”3
„Este datoria soﬂului sæ iubeascæ, sæ aibæ grijæ øi sæ-øi susﬂinæ
soﬂia øi sæ se lipeascæ de ea øi de nimeni altul [vezi D&L 42:22];
el trebuie sæ o cinsteascæ pe ea ca pe sine însuøi øi trebuie sæ ﬂinæ
seama cu blândeﬂe de sentimentele ei, pentru cæ ea este os din
osul lui øi carne din carnea lui fiind desemnatæ sæ fie un ajutor
pentru el, atât în lucrurile temporale, cât øi în cele spirituale; ea
este o persoanæ cæreia el îi poate spune, færæ rezerve, toate nemulﬂumirile lui, o persoanæ care este dornicæ (fiind desemnatæ)
sæ ia parte la greutæﬂile lui, sæ aline øi sæ încurajeze sentimentele
lui prin glasul ei blând.
Este rolul soﬂului de a fi capul familiei sale... nu sæ-øi conducæ
soﬂia ca un tiran, nici sæ fie temætor sau gelos cæ soﬂia lui îøi va
depæøi rolul ei øi îl va împiedica sæ-øi exercite autoritatea lui. Este
de datoria lui sæ fie un om al lui Dumnezeu (pentru cæ un om al
lui Dumnezeu este un om cu înﬂelepciune), pregætit întotdeauna
sæ obﬂinæ, din scripturi, revelaﬂiile øi, de sus, învæﬂæturile care
sunt necesare pentru edificarea øi salvarea familiei sale.”4
La o adunare a surorilor din cadrul Societæﬂii de Alinare,
Joseph Smith a spus: „Nu trebuie sæ-i sâcâiﬂi pe soﬂii voøtri datoritæ faptelor lor, ci læsaﬂi sæ se simtæ influenﬂa inocenﬂei voastre,
a bunætæﬂii øi a afecﬂiunii voastre, acestea fiind mult mai puternice decât o piatræ mare de moaræ atârnatæ de gât; nici ræzboi,
nici ceartæ, nici contraziceri sau dispute, ci blândeﬂe, dragoste,
puritate – acestea sunt lucrurile care trebuie sæ væ aducæ stimæ øi
consideraﬂie în ochii oamenilor buni...
Când un bærbat este copleøit de probleme, când este dezorientat de griji øi de greutæﬂi, dacæ este întâmpinat cu un zâmbet în loc de o ceartæ sau de exprimarea nemulﬂumirii – dacæ
este întâmpinat cu blândeﬂe, aceasta îi va liniøti sufletul øi îi va
calma sentimentele; când omul este disperat, este nevoie de o
mângâiere, de afecﬂiune øi de blândeﬂe... Când mergeﬂi acasæ,
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niciodatæ sæ nu le spuneﬂi soﬂilor un cuvânt de supærare sau nepoliticos, ci, de acum înainte, læsaﬂi ca bunætatea, caritatea øi
dragostea sæ încoroneze lucrærile voastre”5.
Eliza R. Snow a consemnat: „[Profetul Joseph Smith] le-a îndemnat pe surori sæ îøi concentreze, întotdeauna, atenﬂia øi rugæciunile asupra soﬂilor lor øi sæ se încreadæ în soﬂii lor care le-au
fost destinaﬂi de Dumnezeu pentru a-i onora”6.
Copiii îøi cinstesc pærinﬂii exprimând recunoøtinﬂa
øi preﬂuindu-i de-a lungul întregii lor vieﬂi.
Timp de mai multe zile, în luna octombrie 1835, profetul a
fæcut vizite zilnice tatælui sæu grav bolnav, îngrijindu-se de el
„cu mare neliniøte”. În jurnalul profetului este consemnat: „Am
avut grijæ, din nou, de tatæl meu, care era foarte bolnav. În rugæciune secretæ, dimineaﬂa, Domnul a spus: «Slujitorul Meu, tatæl
tæu va træi». L-am îngrijit toatæ ziua, cu inima înælﬂatæ spre
Dumnezeu în numele lui Isus Hristos, ca El sæ-i redea sænætatea,
ca sæ pot fi binecuvântat de toværæøia øi sfatul sæu, apreciind ca
fiind una dintre cele mai mari binecuvântæri faptul de a avea
compania pærinﬂilor, ai cæror ani øi experienﬂæ maturæ îi face capabili sæ dea sfatul cel mai folositor. Seara, fratele David Whitmer
a venit. L-am chemat pe Dumnezeu, în rugæciune puternicæ, în
numele lui Isus Hristos, ne-am aøezat mâinile pe capul lui øi am
mustrat boala. Øi Dumnezeu a auzit øi ne-a ræspuns la rugæciune
– spre marea bucurie øi mulﬂumire a sufletelor noastre. Tatæl nostru în vârstæ s-a ridicat øi s-a îmbræcat singur, a strigat øi l-a slævit
pe Domnul”7.
„Binecuvântatæ este mama mea, pentru cæ sufletul ei este întotdeauna plin de bunævoinﬂæ øi filantropie øi, cu toatæ vârsta ei,
ea încæ va primi putere øi va avea mângâiere în mijlocul familiei
ei øi va avea viaﬂæ eternæ. Øi binecuvântat este tatæl meu, pentru
cæ mâna Domnului va fi totdeauna deasupra lui, pentru cæ va vedea terminate suferinﬂele copiilor sæi; øi, când rezultatele vieﬂii
sale vor fi pe deplin væzute, el se va vedea pe sine însuøi ca un
arbore de mæslin, ale cærui ramuri sunt aplecate cu multe fructe;
el va avea, de asemenea, o locuinﬂæ în înalt.”8
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Joseph Smith a fost crescut într-o familie în care pærinﬂii øi copiii se iubeau øi se respectau unul pe celælalt. În acest tablou este înfæﬂiøatæ familia Smith, reunitæ cu tatæl lor,
în anul 1816, dupæ ce el plecase înainte de mutarea lor în Palmyra, New York.

„Mi-am amintit scene din copilærie. M-am gândit la tatæl meu
care este mort... El avea o staturæ impunætoare øi avea o inimæ
largæ øi o minte virtuoasæ, sfântæ øi exaltatæ. Sufletul lui se ridica
deasupra tuturor acelor principii josnice øi lipsite de demnitate
care sunt atât de tipice inimii umane. Eu spun, acum, cæ în viaﬂa
lui el nu a fæcut niciodatæ o faptæ, despre care s-ar putea spune
cæ a fost lipsitæ de mærinimie, din câte øtiu eu. Îl iubesc pe tatæl
meu, iubesc memoria lui, iar memoria faptelor sale nobile au o
influenﬂæ puternicæ în mintea mea øi multe dintre cuvintele lui
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pærinteøti øi calde pe care mi le-a spus sunt scrise în inima mea
ca pe niøte table.
Sacre îmi sunt gândurile pe care le preﬂuiesc din istoria vieﬂii
lui, care mi-au trecut prin minte øi s-au implantat, acolo, prin
propria mea atenﬂie, de când m-am næscut. Sacre îmi sunt ræmæøiﬂele lui pæmânteøti øi locul unde sunt aøezate. Sacru îmi
este mormântul pe care l-am fæcut pentru a-i înconjura capul.
Fie ca memoria tatælui meu sæ ræmânæ veønic vie... Fie ca
Dumnezeu, pe care Îl iubesc, sæ se uite în jos, de sus, øi sæ mæ
fereascæ de duømanii mei de aici, øi sæ mæ ia de mânæ ca sæ pot
sta pe muntele Sionului, øi împreunæ cu tatæl meu sæ mæ încoroneze, acolo, veønic.
Cuvintele øi exprimærile sunt insuficiente pentru a reda recunoøtinﬂa pe care o datorez lui Dumnezeu pentru cæ mi-a dat pærinﬂi onorabili.
Mama mea, de asemenea, este una dintre cele mai nobile øi
cele mai bune dintre toate femeile. Fie ca Dumnezeu sæ prelungeascæ zilele ei øi ale mele pentru a putea træi sæ ne bucuræm fiecare de prezenﬂa celuilalt.”9
„Când ne gândim cu ce grijæ øi cu ce sârguinﬂæ neîntreruptæ
s-au stræduit pærinﬂii noøtri sæ vegheze asupra noastræ øi cum au
trecut prin multe ore de durere øi de îngrijorare, aplecaﬂi deasupra leagænelor noastre sau la marginea patului nostru, atunci
când eram bolnavi, cât de atenﬂi s-ar cuveni sæ fim faﬂæ de sentimentele lor când ajung la bætrâneﬂe! Nu poate fi o sursæ de meditare plæcutæ pentru noi, sæ spunem sau sæ facem ceva care, cu
durere, va pogorî perii lor albi în locuinﬂa morﬂilor.”10
Dragostea dintre fraﬂi øi surori poate fi dulce øi ræbdætoare.
Celor doi fraﬂi ai sæi care, amândoi, muriseræ tineri, profetul le-a scris: „Alvin, fratele meu cel mai mare – mi-amintesc bine
de chinurile tristeﬂii care au copleøit sufletul meu tânær øi au fæcut, cât pe ce, sæ-mi saræ inima mea fragedæ din loc când a murit. El era cel mai mare øi cel mai nobil dintre cei din familia
tatælui meu. El era unul dintre cei mai nobili fii ai oamenilor... În
el nu era viclenie. A træit færæ de prihanæ de când era copil...
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A fost unul dintre cei mai cumpætaﬂi oameni øi, când a murit, îngerul Domnului l-a vizitat în ultimele sale momente.
Fratele meu mai tânær, Don Carlos Smith...a fost, de asemenea, un bæiat nobil; niciodatæ nu øtiu sæ fi greøit cu ceva; niciodatæ n-am væzut începutul vreunei fapte imorale sau a vreunei
înclinæri nedemne în copil, de când s-a næscut pânæ la moartea
lui. A fost un copil iubitor, blând din fire, milos, virtuos, credincios øi cinstit; øi unde merge sufletul lui, sæ meargæ øi al meu, de
asemenea.”11
Într-o scrisoare adresatæ lui Hyrum, fratele sæu mai mare,
Joseph Smith a scris urmætoarele: „Iubitul meu frate Hyrum, am
fost îngrijorat în privinﬂa ta, dar întotdeauna te amintesc în rugæciunile mele, cerând lui Dumnezeu sæ te menﬂinæ în sænætate
în ciuda oamenilor sau a diavolului... Dumnezeu sæ te apere”12.
Despre Hyrum, profetul scria: „M-aø ruga în inima mea ca toﬂi
fraﬂii mei sæ fie ca preaiubitul meu frate Hyrum, care are blândeﬂea unui miel øi integritatea lui Iov, pe scurt, modestia øi umilinﬂa
lui Hristos; øi eu Îl iubesc cu acea dragoste care este mai puternicæ decât moartea”13.
Pærinﬂii care îøi iubesc øi îøi susﬂin copiii øi se roagæ
pentru ei aduc binecuvântæri incomensurabile
în vieﬂile copiilor lor.
Dupæ vizita sa la dealul Cumora, din luna septembrie
1823, Joseph Smith a relatat familiei sale experienﬂa sa øi,
apoi, a continuat sæ împærtæøeascæ experienﬂa lui øi altora.
Mama profetului a consemnat: „În fiecare searæ, ne adunam
împreunæ cu copiii noøtri. Cred cæ prezentam cea mai neobiønuitæ scenæ a unei familii care træia pe pæmânt, toﬂi aøezaﬂi întrun cerc, tatæ, mamæ, fii øi fiice ascultând cu neræbdare øi cu
sufletul la guræ, învæﬂæturile religioase ale unui bæiat în vârstæ
de øaptesprezece ani...
Eram convinøi cæ Dumnezeu era pe punctul sæ aducæ la luminæ
ceva cu care puteam sæ ne întærim noi înøine mental øi spiritual,
ceva care sæ poatæ fi înﬂeles mai clar decât tot ceea ce ne fusese
predat înainte øi ne-am bucurat nespus de mult de aceste lucruri.
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Cea mai dulce uniune øi fericire au domnit în casa noastræ. Nici
neînﬂelegeri øi nici conflicte n-au tulburat pacea øi liniøtea care
domneau în mijlocul nostru”14.
Aproape de sfârøitul marøului Taberei Sionului, în luna iunie
1834, Joseph øi Hyrum Smith, printre mulﬂi alﬂii, s-au îmbolnævit
de holeræ. Mama lor a povestit urmætoarele despre experienﬂa
lor: „Bucuria... lui Hyrum øi Joseph când s-au întâlnit cu noi, fiind
sænætoøi din nou, a fost nespus de mare, peste mæsuræ, din cauza
pericolelor din care scæpaseræ în timpul absenﬂei lor. Ei s-au aøezat, câte unul de fiecare parte a mea, Joseph ﬂinând una dintre
mâinile mele øi Hyrum cealaltæ, øi au povestit urmætoarele: …
«Boala s-a næpustit, deodatæ, asupra noastræ øi, în câteva minute, eram într-o suferinﬂæ îngrozitoare. Ne-am fæcut semne din
ochi øi am pæræsit casa cu scopul de a merge într-un loc retras
pentru a ne uni în rugæciune ca Domnul sæ ne elibereze de
aceastæ influenﬂæ groaznicæ. Dar înainte sæ putem ajunge la o distanﬂæ suficientæ pentru a fi siguri cæ nu vom fi întrerupﬂi, de abia
ne puteam ﬂine pe picioare øi am fost foarte alarmaﬂi, temândune cæ aveam sæ murim în acest pustiu vestic, foarte departe de familiile noastre, chiar færæ privilegiul de a ne binecuvânta copiii
noøtri sau de a le da un sfat la despærﬂire. Hyrum a strigat:
„Joseph, ce vom face? Trebuie sæ fim alungaﬂi de pe faﬂa pæmântului de aceastæ înfiorætoare molimæ?”. „Sæ ne aøezæm jos, în genunchi”, a spus [Joseph], „øi sæ ne rugæm la Dumnezeu sæ ne
înlæture crampele øi celelalte suferinﬂe øi sæ ne restabileascæ sænætatea ca sæ ne putem întoarce la familiile noastre.” Am fæcut
astfel, færæ sæ primim vreun rezultat, ci a fost încæ mai ræu.
Curând am ajuns la hotærârea de a apela din nou la Dumnezeu
pentru milæ øi de a nu ne ridica din genunchi pânæ când unul sau
celælalt nu va obﬂine o mærturie cæ urma sæ ne însænætoøim...
Ne-am rugat un timp, mai întâi unul, apoi celælalt, øi curând am
observat cæ acele crampe au început sæ scadæ în intensitate. Øi, la
scurt timp dupæ aceea, Hyrum a særit în picioare øi a exclamat:
„Joseph, trebuie sæ ne întoarcem, pentru cæ am avut o viziune în
care am væzut-o pe mama stând în genunchi sub un pom cu
mere, rugându-se pentru noi øi ea, chiar øi acum, Îi cere în lacrimi lui Dumnezeu sæ ne salveze vieﬂile noastre ca sæ ne poatæ
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„În fiecare searæ ne adunam împreunæ cu copiii noøtri”, îøi amintea Lucy Mack
Smith, „tatæ, mamæ, fii øi fiice ascultând cu neræbdare øi cu sufletul la guræ
învæﬂæturile religioase ale unui bæiat în vârstæ de øaptesprezece ani.”

vedea, din nou, în carne øi oase. Øi Spiritul mi-a mærturisit cæ
rugæciunile ei øi ale noastre vor fi auzite”. Øi din acel moment,
am fost vindecaﬂi øi am plecat bucuroøi pe drumul nostru.
«O, mama mea», a spus Joseph, «de câte ori rugæciunile tale
au fost un mijloc de a ne ajuta când umbrele morﬂii ne-au înconjurat»”15.
Dragostea lui Lucy Smith pentru fiii sæi este ilustratæ prin relatarea ei despre profet øi fratele lui, Hyrum, luaﬂi ca prizonieri
din Far West Missouri, în luna noiembrie 1838, øi duøi la
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Independence øi, apoi, la Richmond, Missouri, unde urmau sæ
fie închiøi. Familia se temea cæ Joseph øi Hyrum aveau sæ fie
omorâﬂi: „Când am primit vestea cæ fiii noøtri vor fi duøi departe,
mesagerul ne-a spus cæ, dacæ voiam sæ-i mai vedem vreodatæ pe
fiii noøtri în viaﬂæ, trebuia sæ mergem la ei, deoarece erau în cæruﬂæ pentru a fi duøi øi urmau sæ plece în câteva minute. Soﬂul
meu era, atunci, prea bolnav pentru a putea merge, dar eu øi
Lucy [o fiicæ] am pornit singure, pentru cæ eram sigurele din
familie care eram bine.
Când am ajuns la circa 360 de metri de cæruﬂæ, nu am putut
merge mai departe din cauza oamenilor de care erau înconjuraﬂi.
«Sunt mama profetului», am strigat, «øi nu este niciun om onorabil aici care sæ mæ sprijine prin aceastæ mulﬂime spre acea cæruﬂæ ca sæ pot arunca o ultimæ privire copiilor mei øi sæ le vorbesc
încæ o datæ înainte ca ei sæ moaræ?». Un bærbat s-a oferit voluntar
sæ facæ o cærare printre armatæ øi noi am mers înainte, în mijlocul sæbiilor, puøtilor, pistoalelor øi baionetelor, ameninﬂate cu
moartea la fiecare pas, pânæ când, în cele din urmæ, am ajuns
acolo. Omul care ne-a însoﬂit a vorbit cu Hyrum, care stætea în
faﬂæ, øi i-a spus cæ mama lui era acolo øi voia ca el sæ-øi întindæ
mânæ spre ea. El a fæcut astfel, dar nu mi s-a permis sæ-i væd, pentru cæ învelitoarea cæruﬂei era fæcutæ din pânzæ foarte grea, strâns
legatæ în faﬂæ øi bætutæ bine în cuie pe pærﬂi...
Omul nostru ne-a condus, apoi, la partea din spate a cæruﬂei,
unde era Joseph, øi a vorbit cu el, spunându-i: «Domnule Smith,
mama øi sora ta sunt aici øi vor sæ-ﬂi strângæ mâna». Joseph øi-a
vârât mâna printre cæruﬂæ øi acoperitoare, unde era bætutæ în
cuie, jos la capætul scândurii. L-am apucat de mânæ, dar el nu
ne-a vorbit. N-am putut suporta sæ-l pæræsesc færæ sæ-i aud glasul.
«O, Joseph», am spus, «vorbeøte særacei tale mame încæ o datæ.
Nu pot sæ plec pânæ nu te aud vorbind».
«Dumnezeu sæ te binecuvânteze, mamæ», a spus el, øi, apoi,
s-a auzit un strigæt øi cæruﬂa a plecat în grabæ, smulgându-l pe fiul
nostru de la noi tocmai când Lucy îi strângea mâna pentru a-i
acorda ultima særutare de soræ, pentru cæ øtiam cæ ei erau condamnaﬂi sæ fie împuøcaﬂi.
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Am reuøit sæ ajungem acasæ, din nou, cu toate cæ abia mai puteam suporta... Un timp, în casæ, nu s-au auzit decât oftaturi øi
suspine, deoarece credeam cæ îi væzusem pe Joseph øi pe Hyrum
pentru ultima oaræ. Dar, în durerea mea, am gæsit mângâierea
care depæøea toatæ alinarea pæmânteascæ. Eram plinæ de Spiritul
lui Dumnezeu øi am primit urmætoarele prin darul profeﬂiei:
«Inima ta sæ fie alinatæ cu privire la copiii tæi, pentru cæ niciun fir
de pær de pe capetele lor nu va fi atins». «Copiii mei», le-am spus,
«nu mai plângeﬂi. Gloatele nu-i vor omorî, pentru cæ Domnul
mi-a arætat cæ El îi va elibera din mâinile duømanilor lor». Aceasta
a fost o mare alinare pentru noi, toﬂi, øi, dupæ aceea, noi n-am mai
suferit aøa de mult cu privire la faptul cæ li se vor lua vieﬂile”16.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi descrierea vârstnicului Parley P. Pratt despre felul în
care cunoaøterea doctrinei despre cæsætoria eternæ a binecuvântat viaﬂa lui (pagina 508). În ce fel poate aceastæ doctrinæ sæ influenﬂeze sentimentele pe care le avem despre familiile noastre?
Dar modul în care ne tratæm unul pe celælalt acasæ?
• Citiﬂi sfatul pe care l-a dat Joseph Smith soﬂilor øi soﬂiilor (paginile 509–510). Gândiﬂi-væ în ce fel o parte din acest sfat se aplicæ
atât femeilor, cât øi bærbaﬂilor. De ce este important atât pentru
taﬂi, cât øi pentru mame sæ studieze scripturile øi sæ primeascæ revelaﬂii pentru a îndruma familia? Care sunt câteva lucruri pe care
un bærbat le poate face când vede cæ soﬂia lui este „copleøitæ de
probleme”? De ce atât soﬂii, cât øi soﬂiile trebuie sæ evite sæ foloseascæ „un cuvânt de supærare sau nepoliticos”?
• Ca adult, profetul Joseph a continuat sæ se bucure de momentele în care era împreunæ cu pærinﬂii lui, sæ caute sfatul lor
øi sæ-i cinsteascæ (paginile 510–512). Care dintre declaraﬂiile
profetului despre pærinﬂii sæi v-au impresionat în mod deosebit? Ce exemple aﬂi væzut despre ræbdætoarea influenﬂæ în bine
pe care pærinﬂii o pot avea asupra copiilor lor? Gândiﬂi-væ la
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ceea ce aﬂi putea face pentru a-i cinsti mai bine pe pærinﬂii
dumneavoastræ.
• Recapitulaﬂi declaraﬂiile profetului despre fraﬂii sæi Alvin, Don
Carlos øi Hyrum (paginile 512–513). De ce credeﬂi cæ relaﬂiile
dintre fraﬂi øi surori pot fi aøa de durabile øi de puternice? Ce
pot face pærinﬂii pentru a-i încuraja pe fiii øi pe fiicele lor sæ fie
buni prieteni? Ce pot face fraﬂii øi surorile pentru a dezvolta
prietenia lor unul faﬂæ de celælalt?
• Recapitulaﬂi amintirile lui Lucy Mack Smith despre fiul sæu
Joseph, când acesta preda familiei (paginile 513–514). Ce experienﬂe, în care aﬂi simﬂit „uniune øi fericire” cu membrii familiei, puteﬂi împærtæøi? Ce pot învæﬂa pærinﬂii din experienﬂa
pe care au avut-o Joseph øi Hyrum cu vindecarea lor de holeræ? (Vezi paginile 514–515.)
Scripturi suplimentare: Exodul 20:12; 1 Corinteni 11:11;
Efeseni 6:1–4; Mosia 4:14–15; Moise 3:18, 21–24
Note
1. History of the Church, 5:391; din instrucﬂiunile date de Joseph Smith în
ziua de 16 mai 1843, în Ramus, Illinois;
consemnæri de William Clayton.
2. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr.
1938, p. 297–298; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ.
3. History of the Church, 2:320; dintr-o
consemnare în jurnalul lui Joseph
Smith, 24 noiembrie 1835, Kirtland,
Ohio.
4. “On the Duty of Husband and Wife,”
un editorial publicat în Elders’ Journal,
august 1838, p. 61; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; Joseph Smith
era redactorul publicaﬂiei periodice.
5. History of the Church, 4:605–607; ortografie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois,
consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
6. History of the Church, 4:604; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 28 aprilie 1842, în Nauvoo, Illinois,

7.

8.

9.

10.

11.
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consemnat de Eliza R. Snow; vezi, de
asemenea, anexa, pagina 593, punctul
3.
History of the Church, 2:289; dintr-o
consemnare în jurnalul lui Joseph
Smith, 8 øi 11 octombrie 1835,
Kirtland, Ohio.
History of the Church, 1:466; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-o consemnare în jurnalul lui
Joseph Smith, 18 decembrie 1833,
Kirtland, Ohio.
History of the Church, 5:125–125;
dintr-o consemnare în jurnalul lui
Joseph Smith, 23 august 1842, lângæ
Nauvoo, Illinois; aceastæ consemnare
este datatæ incorect 22 august 1842,
în History of the Church.
History of the Church, 2:342; dintr-o
scrisoare de la Joseph Smith adresatæ
lui William Smith, 18 decembrie 1835,
Kirtland, Ohio.
History of the Church, 5:126–127 ;
dintr-o consemnare în jurnalul lui
Joseph Smith, 23 august 1842, lângæ
Nauvoo, Illinois; acest articol este datat incorect 22 august 1842, în History
of the Church.
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12. Scrisoare de la Joseph Smith adresatæ
lui Hyrum Smith, 3 martie 1831,
Kirtland, Ohio; Joseph Smith, Collection, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah.
13. History of the Church, 2:338; dintr-o
consemnare în jurnalul lui Joseph
Smith, 18 decembrie 1835, Kirtland,
Ohio.
14. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,

1844–1845 manuscris, vol. 4, p. 1,
Arhivele Bisericii.
15. Lucy Mack Smith, „The History of Lucy
Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscris, vol. 13, p.
12–14, Arhivele Bisericii.
16. Lucy Mack Smith, „The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet”,
1844–1845 manuscris, vol. 16, p. 3–6,
Arhivele Bisericii.
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„Oamenilor le plæcea sæ-l asculte [pe profetul Joseph Smith], deoarece era plin de revelaﬂii”, a declarat Lorenzo Snow. „Potrivit promisiunii Domnului, cei care acceptau
principiile propovæduite de el primeau de la Domnul o mærturie despre adeværul lor.”
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„El a fost un profet al lui
Dumnezeu”: contemporanii
lui Joseph Smith mærturisesc
despre misiunea sa profeticæ
„Îmi vine sæ strig aleluia tot timpul, când mæ gândesc
cæ l-am cunoscut pe Joseph Smith, profetul.”
(Brigham Young)

Din viaﬂa lui Joseph Smith

Î

n Nauvoo, sfinﬂii se adunau deseori, ca sæ-l asculte pe profetul
Joseph Smith vorbindu-le. Deoarece în Nauvoo nu exista o clædire suficient de mare în care sæ încapæ toﬂi sfinﬂii, profetul vorbea deseori afaræ. În mod frecvent, el vorbea într-o pædure
situatæ chiar în partea de vest a templului, unde se puteau aduna
mii de oameni. O platformæ portabilæ era construitæ pentru vorbitorii øi conducætorii Bisericii øi congregaﬂia stætea pe iarbæ, pe
butuci sau pe cæræmizi. Profetul vorbea, de asemenea, øi în alte
locuri din Nauvoo, inclusiv în templul neterminat øi în case particulare. Un vizitator, venit în Nauvoo la începutul anului 1843,
a relatat cæ a væzut adunæri ﬂinute „pe duøumeaua aspræ a templului øi, la asemenea adunæri, profetul predicæ deseori”1.

Când profetul vorbea afaræ, el îøi începea, deseori, conferinﬂele rugându-i pe sfinﬂi sæ se roage ca vântul sau ploaia sa fie domolite pânæ când urma sæ termine de vorbit. La o conferinﬂæ
ﬂinutæ în Nauvoo, la 8 aprilie 1843, profetul øi-a început cuvântarea spunând: „Am trei cereri de fæcut congregaﬂiei: prima, toﬂi
cei care au credinﬂæ sæ o exercite øi sæ se roage lui Dumnezeu
pentru a domoli vântul; pentru cæ, aøa cum bate acum, nu pot sæ
vorbesc mult færæ ca sænætatea mea sæ nu sufere; urmætoarea, sæ
væ rugaﬂi ca Domnul sæ întæreascæ plæmânii mei ca sæ pot vorbi
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astfel încât sæ mæ auziﬂi toﬂi; øi, a treia, sæ væ rugaﬂi ca Duhul Sfânt
sæ ræmânæ asupra mea ca sæ-mi dea posibilitatea sæ declar aceste
lucruri care sunt adeværate”2.
Întâlnirile în care profetul vorbea erau foarte importante pentru membrii Bisericii øi, uneori, el vorbea unor congregaﬂii care
numærau câteva mii de persoane. „Nimeni din cei care îl ascultau
nu se plictisea vreodatæ de discursul lui”, îøi amintea Parley P.
Pratt. „L-am væzut chiar reﬂinând, timp de multe ore, atenﬂia unei
congregaﬂii de ascultætori entuziaøti øi atenﬂi, în mijlocul frigului
sau în soare, ploaie sau vânt, în timp ce oamenii când râdeau,
când plângeau.”3 Alexander, un bæiat din timpul anilor din
Nauvoo, îøi amintea cæ „nicio distracﬂie sau niciun joc nu erau
mai interesante pentru mine decât sæ-l ascult vorbind”4.
Amasa Potter îøi amintea cæ a fost prezentæ la o predicæ importantæ ﬂinutæ de profetul Joseph Smith unui grup mare de
sfinﬂi în Nauvoo:
„Dupæ ce [profetul] vorbise aproximativ treizeci de minute,
s-au pornit un vânt puternic øi o furtunæ. Praful era atât de
dens, încât nu ne puteam vedea unul pe celælalt dacæ nu eram
foarte aproape øi unii oameni plecau, când Joseph le-a strigat
sæ ræmânæ pe loc øi sæ lase ca rugæciunile lor ca vântul øi ploaia
sæ se opreascæ sæ se înalﬂe la Atotputernicul Dumnezeu øi cæ
urma sæ fie astfel. În câteva minute, vântul øi ploaia au încetat
øi natura a devenit calmæ ca într-o dimineaﬂæ de varæ. Furtuna
s-a împræøtiat øi s-a îndreptat spre nordul øi sudul oraøului øi
am putut vedea, la distanﬂæ, copacii øi arbuøtii miøcându-se în
vânt, în timp ce acolo unde eram a fost liniøte timp de o oræ øi,
în acel timp, a fost predicatæ una dintre cele mai frumoase cuvântæri care a ieøit de pe buzele profetului, cu privire la importantul subiect al morﬂii”5.
Sfinﬂii care l-au auzit pe profetul Joseph Smith vorbind au depus mærturii puternice øi însufleﬂite despre misiunea lui profeticæ. Mulﬂi dintre ei au consemnat amintirile lor despre
discursurile pe care le-au auzit rostite de el øi despre experienﬂele pe care le-au avut cu el, deoarece doreau ca generaﬂiile care
îi urmau sæ øtie, aøa cum øtiau ei, cæ Joseph Smith a fost cu adeværat un profet al lui Dumnezeu.
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Mærturii despre Joseph Smith
La fel ca primii sfinﬂi, noi øtim cæ Joseph Smith este profetul
prin care Domnul a restaurat plenitudinea Evangheliei.
Brigham Young, al doilea preøedinte al Bisericii: „Îmi vine sæ
strig aleluia tot timpul, când mæ gândesc cæ l-am cunoscut pe
Joseph Smith, profetul pe care Domnul l-a ridicat øi l-a rânduit øi
cæruia i-a dat cheile øi puterea de a zidi împæræﬂia lui Dumnezeu
pe pæmânt øi de a o susﬂine. Aceste chei sunt încredinﬂate acestor oameni øi noi avem puterea de a continua lucrarea pe care a
început-o Joseph”6.
Eliza R. Snow, preøedinta generalæ a Societæﬂii de Alinare între anii 1866–1887: „În cauza adeværului øi a dreptæﬂii – în tot
ceea ce urma sæ reprezinte un beneficiu pentru aproapele sæu,
integritatea sa a fost fermæ ca øi coloanele cerului. El øtia cæ
Dumnezeu îl chemase sæ ia parte la lucrare øi toate puterile pæmântului øi ale iadului, combinate, n-au reuøit nici sæ-l descurajeze, nici sæ-l abatæ de la scopul lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu øi
al fraﬂilor sæi, el a pus temelia celei mai mari lucræri stabilite vreodatæ de om – o lucrare care se extinde nu doar asupra tuturor celor care sunt în viaﬂæ øi asupra tuturor generaﬂiilor care vor urma,
ci øi asupra morﬂilor.
El a înfruntat curajos øi cu încredere falsele tradiﬂii, superstiﬂii,
religiile, bigotismul øi ignoranﬂa lumii – s-a dovedit a fi fidel fiecærui principiu revelat din ceruri – fidel fraﬂilor sæi øi credincios
lui Dumnezeu, apoi, a pecetluit mærturia lui cu sângele sæu”7.
Bathsheba W. Smith, preøedinta generalæ a Societæﬂii de Alinare între
anii 1901–1910: „Øtiu cæ el a fost ceea
ce afirma cæ era – un adeværat profet al
lui Dumnezeu øi, prin el, Domnul a restaurat nepieritoarea Evanghelie øi fiecare rânduialæ øi înzestrare care ne vor
conduce în împæræﬂia celestialæ”8.
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii: „M-am bucurat extrem de mult de ceea ce am væzut la fratele Joseph, pentru cæ, în
Bathsheba W. Smith

523

CAPITOLUL 43

acﬂiunile sale publice øi particulare, purta cu el Spiritul
Atotputernicului øi manifesta o mæreﬂie a sufletului pe care nu o
mai væzusem la niciun alt om”9.
Daniel D. McArthur, unul dintre primii membri ai Bisericii
care, mai târziu, a condus una dintre primele companii de cærucioare la Salt Lake City: „Mærturia mea este cæ el a fost un adeværat profet al Dumnezeului Cel Viu; øi, cu cât auzeam mai mult
cuvintele sale øi vedeam faptele sale, cu atât mai mult eram convins cæ el Îi væzuse cu adeværat pe Dumnezeu, Tatæl øi pe Fiul Sæu,
Isus Hristos, ca øi pe îngerii sfinﬂi ai lui Dumnezeu... Totdeauna
mi s-a pærut cæ, dacæ vreodatæ am øtiu ceva pe acest pæmânt, am
øtiut, cu siguranﬂæ, cæ el era un profet”10.
Alexander McRae, unul dintre cei care au fost închiøi în închisoarea Liberty împreunæ cu Joseph Smith: „Aøa de mare era
încrederea noastræ în [Joseph Smith] ca profet, încât, când el
spunea: «Astfel a spus Domnul», noi eram încrezætori cæ urma sæ
fie cum spunea el; øi cu cât mai mult verificam ceea ce a spus, cu
atât mai multæ încredere aveam, pentru cæ niciodatæ nu am gæsit
un singur caz în care cuvântul sæu sæ nu se împlineascæ”11.
Lyman O. Littlefield, membru al Taberei Sionului: „Întreagæ
energie a sufletului sæu era absorbitæ în glorioasa lucrare din zilele din urmæ, în care fusese chemat de Divinul sæu Învæﬂætor”12.
Mary Alice Cannon Lambert, o convertitæ englezoaicæ ce a emigrat în
Nauvoo în anul 1843: „L-am væzut
prima oaræ pe Joseph Smith în primævara anului 1843. Când vaporul cu care
am venit pe fluviul Mississippi a ajuns
la locul debarcærii din Nauvoo, câﬂiva
dintre fraﬂii conducætori erau acolo
pentru a se întâlni cu compania de
Mary Alice Cannon Lambert
sfinﬂi care venise. Printre aceøti fraﬂi era
øi profetul Joseph Smith. L-am recunoscut în momentul când
privirea mi s-a oprit asupra lui øi, în acel moment, am primit
mærturia cæ el era un profet al lui Dumnezeu... El nu mi-a fost
arætat. L-am recunoscut dintre toﬂi ceilalﬂi bærbaﬂi øi, copil cum
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eram (aveam doar paisprezece ani) øtiam cæ vedeam un profet
al lui Dumnezeu”13.
Angus M. Cannon, membru al Bisericii care, tânær fiind, a
træit în Nauvoo øi, mai târziu, a devenit preøedinte de ﬂæruø în
Salt Lake City: „Îmi amintesc de o ocazie specialæ în care fratele
Joseph se adresa unei adunæri de sfinﬂi, în primævara anului
1844. Era sub niøte stejari mari, într-o vale puﬂin adâncæ, la sud
de templu, lângæ strada Parley. El vorbea despre faptul cæ
Dumnezeu, stabilind Biserica Sa, a hotærât cæ un singur om era
autorizat, de Dumnezeu, sæ primeascæ revelaﬂii care urmau sæ întæreascæ Biserica... Cu aceeaøi ocazie, l-am auzit pe profet declarând ca el primise Preoﬂia lui Melhisedec, sub administrarea lui
Petru, Iacov øi Ioan.
„Impresia creatæ asupra minﬂii mele tinere de declaraﬂiile inspirate ale lui Joseph Smith m-a însoﬂit, dupæ aceea, în toatæ
viaﬂa mea; øi, atunci când întunericul încerca într-un fel sæ întunece mintea mea, mærturia sa venea vie înaintea mea, dovedindu-mi cæ Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ a fost stabilitæ øi guvernatæ prin puterea evidentæ øi autoritatea lui Dumnezeu”14.
Hyrum Smith, fratele profetului øi patriarhul Bisericii: „Au
fost profeﬂi øi înainte, dar Joseph are spiritul øi puterea tuturor
profeﬂilor”15.
Joseph Smith a fost un exemplu pe care putem sæ-l
urmæm pentru dezvoltarea unui caracter
asemænætor cu cel al lui Hristos.

Parley P. Pratt

Parley P. Pratt, membru în
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
între anii 1835–1857: „Preøedintele
Joseph Smith era o persoanæ înaltæ øi
bine fæcutæ, era puternic øi activ, cu pielea albæ, pærul blond, cu ochi albaøtri,
cu puﬂin pær pe faﬂæ øi cu o expresie
unicæ... Înfæﬂiøarea lui era, totdeauna,
blândæ, amabilæ, arætând în mod clar inteligenﬂæ øi bunævoinﬂæ, îmbinate cu o
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privire atentæ øi un zâmbet instinctiv, sau era plin de voioøie øi
færæ nicio urmæ de reﬂinere sau simulare a seriozitæﬂii; øi exista
ceva îmbinat cu privirea seninæ, fermæ, pætrunzætoare a ochilor
sæi, ca øi cum ar fi pætruns în cele mai profunde sentimente ale
inimii umane, privind atent spre eternitate, stræbætând cerurile øi
înﬂelegând toate lumile. El avea o îndræznealæ nobilæ øi un caracter independent, comportamentul lui era firesc øi familiar, dojana lui era la fel de îngrozitoare ca a unui leu; bunævoinﬂa sa era
færæ margini ca oceanul; inteligenﬂa sa era extinsæ în toate domeniile vieﬂii”16.
John Needham, un englez convertit în primii ani de existenﬂæ
a Bisericii: „Joseph Smith este un om mare, un om cu principii
morale ferme, un om cinstit; nu o persoanæ care afiøeazæ sobrietate øi pioøenie exageratæ, el fiind tocmai opusul. Într-adevær,
unii øovæie în credinﬂa lor, deoarece el este un om atât de direct,
care spune ce gândeøte, un om vesel, dar aceasta mæ face sæ-l iubesc chiar mai mult”17.
Emmeline B. Wells, preøedinta generalæ a Societæﬂii de
Alinare între anii 1910–1921: „Eu... depun mærturie cæ el a
fost cel mai mare om, cel mai mare profet øi cel mai mare personaj al acestei generaﬂii, cel mai mare, sunt siguræ de ce spun,
de dupæ zilele Salvatorului. Mæreﬂia din înfæﬂiøarea sa avea ceva
extraordinar. Aﬂi putea gândi cæ era mult mai înalt øi mai solid
chiar decât era. Poate mulﬂi dintre dumneavoastræ aﬂi remarcat
oameni care au o astfel de înfæﬂiøare când se ridicæ øi umblæ.
Acesta era cazul cu profetul Joseph. Nu existæ fotografii cu el pe
care sæ le øtiu, care sæ se compare cu frumuseﬂea øi mæreﬂia prezenﬂei sale”18.
Mary Alice Cannon Lambert: „Dragostea pe care sfinﬂii o
aveau faﬂæ de el era inexprimabilæ. Ei øi-ar fi dat de bunævoie viaﬂa
pentru el. Dacæ se anunﬂa cæ el va vorbi la o adunare, orice sarcinæ urma sæ fie læsatæ la o parte pentru ca ei sæ poatæ asculta cuvintele sale. El nu era un om obiønuit. Sfinﬂi øi pæcætoøi,
deopotrivæ, simﬂeau øi recunoøteau puterea øi influenﬂa pe care
le avea. Era imposibil sæ te întâlneøti cu el øi sæ nu fii impresionat de forﬂa personalitæﬂii øi a influenﬂei sale”19.
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John A. Bernhisel, un doctor care a
locuit câteva luni, în anii 1843 øi 1844,
în casa lui Joseph øi a Emmei, în
Nauvoo: „Joseph Smith, prin firea sa,
este un om de mare putere spiritualæ,
are multæ energie, un caracter ferm,
mare discernæmânt øi înﬂelegere øi o profundæ cunoaøtere a naturii umane. El
este un om cu o judecatæ calmæ, cu o viJohn M. Bernhisel
ziune largæ øi iese în evidenﬂæ, în mod remarcabil, prin dragostea sa pentru dreptate. El este bun øi amabil,
generos øi binevoitor, sociabil, vesel øi are un caracter studios øi
profund. El este cinstit, deschis, netemætor øi independent øi este
lipsit atât de mult de capacitate de disimulare [înfæﬂiøare înøelætoare] cum niciun alt om care sæ fie la fel nu se poate gæsi... Ca învæﬂætor de religie øi ca om, el este mult iubit de acest popor”20.
Jesse N. Smith, un vær al lui Joseph Smith: „[Profetul era], pe
departe, omul cel mai asemænætor lui Dumnezeu pe care l-am væzut vreodatæ... Eu øtiu cæ, prin natura lui, el era incapabil de minciunæ øi de înøelæciune, având cel mai frumos øi mai nobil caracter.
Când eram în prezenﬂa lui, simﬂeam cæ putea sæ-mi citeascæ perfect
gândurile. Øtiu cæ era tot ceea ce declara el cæ era”21.
William Clayton, un englez convertit, care a slujit ca funcﬂionar al lui
Joseph Smith: „Cu cât sunt mai mult
timp cu el, cu atât îl iubesc mai mult; cu
cât îl cunosc mai mult, cu atât am mai
multæ încredere în el”22.
Joseph F. Smith, al øaselea preøedinte
al Bisericii: „El era plin de cele mai nobile øi cele mai pure însuøiri ale naturii
William Clayton
umane care, deseori, se manifestau prin
amuzamente inocente – se juca cu mingea, se lupta în glumæ cu
fraﬂii lui sau se lua la trântæ cu ei sau se distra; nu aræta ca un om
cu un drug în loc de coloanæ øi cu chipul turnat în bronz pentru a
nu putea râde, pentru a nu avea bucurie în inimæ. O, era plin de
veselie, plin de fericire; era plin de dragoste si de toate celelalte
însuøiri care îi fac pe oameni sæ fie minunaﬂi øi grozavi øi, în acelaøi
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timp, simpli øi inocenﬂi, astfel cæ el a putut sæ coboare la condiﬂia
cea mai umilæ; øi el a avut puterea, prin harul lui Dumnezeu, sæ înﬂeleagæ øi scopurile Celui Atotputernic. Acesta era caracterul profetului Joseph Smith”23.
Joseph Smith, în calitate de profet prin care s-a restaurat
Evanghelia, ne-a învæﬂat planul salværii al lui
Dumnezeu cu claritate øi putere.
Brigham Young „Perfecﬂiunea gloriei caracterului fratelui
Joseph Smith consta în faptul cæ el putea explica lucrurile cereøti
pentru a fi înﬂelese de muritori. Când predica oamenilor – revela
lucrurile lui Dumnezeu, voinﬂa lui Dumnezeu, planul salværii,
scopurile lui Iehova, relaﬂia în care suntem cu El øi cu toate fiinﬂele cereøti – el explica învæﬂæturile sale la nivelul capacitæﬂii fiecærui bærbat, fiecærei femei øi fiecærui copil, fæcându-le tot atât de
clare ca øi un drum bine definit. Aceasta trebuie sæ fi convins pe
fiecare persoanæ care l-a auzit vreodatæ de autoritatea øi puterea
lui divine, pentru cæ niciun alt om nu putea sæ predice aøa cum
putea el øi nicio persoanæ nu putea sæ reveleze lucrurile lui
Dumnezeu, decât prin revelaﬂii de la Isus Hristos”24.
Howard Coray, funcﬂionar al lui Joseph Smith: „Am studiat
Evanghelia aøa cum a fost revelatæ de Joseph Smith øi mæ întrebam
dacæ ar fi fost posibil ca unei persoane neajutate de cætre Spiritul
lui Dumnezeu sæ i se reveleze un astfel de sistem de salvare øi exaltare pentru om. Concluzia mea a fost negativæ. Am stat øi am ascultat, de foarte multe ori, predicile sale în Nauvoo, fiind complet
emoﬂionat de elocvenﬂa lui de nedescris – puterea de exprimare –
vorbind cum nu am auzit niciun om vorbind vreodatæ”25.

Joseph L. Robinson

Joseph F. Robinson, consilier într-un
episcopat din Nauvoo: „De mult timp
credeam øi øtiam cu adeværat cæ Joseph
Smith era un adeværat øi umil profet al
lui Dumnezeu, dar acum, væzându-l øi
auzindu-l în persoanæ, vedem mai clar
cine este øi înﬂelegem ceea ce predicæ,
glasul lui fiind la fel ca øi glasul tunetelor puternice din cer, deøi modul lui de
exprimare este umil, instructiv øi foarte
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edificator. Dar existæ o putere øi o maiestuozitate care însoﬂesc
cuvintele øi predica lui pe care nu le-am mai væzut la niciun om
înainte, pentru cæ el este un profet puternic, un om sfânt al lui
Dumnezeu. El fusese cu adeværat educat în lucrurile aparﬂinând
împæræﬂiei lui Dumnezeu øi era înzestrat din plin cu Duhul Sânt,
care îi era un tovaræø permanent”26.
Orson Spencer, preot baptist care s-a alæturat Bisericii în anul
1841: „În doctrinæ, domnul Smith urmeazæ întru totul scriptura.
Nu øtiu sæ fi negat sau sæ fi subapreciat vreodatæ un singur adevær din Vechiul øi Noul Testament; dar øtiu cæ, întotdeauna, explica øi apæra adeværurile într-o manieræ plinæ de mæiestrie. Fiind
uns de Dumnezeu în scopul predærii în Bisericæ øi al desævârøirii
ei, este necesar ca el sæ fi øtiut cum sæ aøeze în ordine toate lucrurile care lipsesc pentru a scoate la ivealæ lucruri noi øi vechi,
ca un scrib bine instruit. El a apærut pentru a îndeplini cu credinﬂæ acest oficiu øi apostolat; la atingerea lui, vechii profeﬂi
prind viaﬂæ øi frumuseﬂea øi puterea revelaﬂiilor lor sunt fæcute sæ
se înfæﬂiøeze ele însele într-un mod cu mult mai interesant tuturor celor care le aud”27.
Jonah R. Ball, membru al Bisericii, care a træit în Nauvoo:
„Am fost la adunare. L-am ascultat pe profet predicând în templu.
Erau câteva mii care îl ascultau. Nu este nicio greøealæ. Modul în
care expune scripturile este mai presus de orice calcul sau controversæ. Textul lui a fost primul capitol din 2 Petru. El l-a explicat tot atât de clar ca lumina zilei în amiaza mare”28.
William Clayton: „Am avut privilegiul de a conversa cu Joseph
Smith, fiul, øi suntem încântaﬂi de compania lui... El este... un om
cu o judecatæ sænætoasæ, posedând o inteligenﬂæ abundentæ øi în
timp ce asculﬂi conversaﬂia lui primeøti inteligenﬂæ care îﬂi dezvoltæ
mintea øi face ca inima ta sæ se bucure. El este foarte familiar øi este
încântat sæ-i instruiascæ pe sfinﬂii særaci. Pot sæ conversez cu el tot
atât de uøor cum o pot face cu voi øi, cu privire la dorinﬂa lui de a
transmite învæﬂæminte, el spune: «le-am primit færæ platæ øi le voi
da færæ platæ». El este dornic sæ ræspundæ la orice întrebare îi pun
øi este încântat când îi adresæm întrebæri. El pare extrem de competent în domeniul scripturilor øi, în timp ce conversezi cu el despre orice subiect, se dezvæluie o asemenea luminæ øi frumuseﬂe
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cum nu am mai væzut niciodatæ înainte. Dacæ aø fi venit din Anglia
cu scopul de a conversa cu el doar câteva zile, aø fi considerat cæ
sunt bine ræsplætit pentru efortul meu”29.

Mercy Fielding Thompson

Mercy Fielding Thompson, o convertitæ englezoaicæ, al cærei soﬂ, Robert B.
Thompson, a slujit ca funcﬂionar al lui
Joseph Smith: „Am... ascultat explicaﬂiile lui clare øi pline de mæiestrie la întrebæri profunde øi grele. Pentru el
toate lucrurile pæreau simple øi uøor de
înﬂeles øi, astfel, el putea sæ le facæ sæ fie
clare pentru alﬂii aøa cum niciodatæ
n-am auzit un om sæ o poatæ face”30.

În mod asemænætor cu primii sfinﬂi, noi putem sæ pæstræm
ca pe o comoaræ cuvintele lui Joseph Smith øi sæ træim
conform principiilor pe care le-a predicat el.
Emmeline B. Wells: „Cred cæ, în
profetul Joseph Smith, recunoøteam
marea putere spiritualæ care aducea bucurie øi alinare sfinﬂilor... Puterea lui
Dumnezeu era asupra lui într-o asemenea mæsuræ încât în multe ocazii el pærea transfigurat. Când era în repaos,
expresia lui era blândæ øi aproape copilæreascæ; øi când se adresa oamenilor,
Emmeline B. Wells
care pæreau cæ îl iubeau pânæ la adorare, slava de pe figura sa era mai presus de orice descriere.
Alteori, marea putere a modului sæu de a se comporta, mai mult
decât glasul sæu (care era înælﬂætor de expresiv pentru mine),
pærea cæ zguduie locul în care ne aflam øi pætrunde în cele mai
tainice ascunziøuri ale sufletului ascultætorilor sæi øi sunt siguræ
cæ atunci ei øi-ar fi dat viaﬂa pentru a-l apæra. Totdeauna, am ascultat captivatæ fiecare declaraﬂie a lui – cel ales de Dumnezeu
în aceastæ ultimæ dispensaﬂie”31.
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Lorenzo Snow, al cincilea preøedinte
al Bisericii: „Prima datæ când l-am væzut
pe profetul Joseph a fost când eram bæiat [având aproximativ 17 ani]. El vorbea
unei congregaﬂii mici. Povestea despre
vizitele care i-au fost fæcute de înger...
Oamenilor le plæcea sæ-l asculte, deoarece era plin de revelaﬂie... Potrivit promisiunii Domnului, cei care acceptau
Lorenzo Snow
principiile predicate de el primeau de la
Domnul o mærturie despre adeværul lor”32.
Edward Stevenson, membru al Celor Øaptezeci în perioada
1844–1897: „L-am væzut prima oaræ în anul 1834 la Pontiac
[Michigan] øi impresia pe care mi-a læsat-o atunci îmi face mare
plæcere acum când descriu întâlnirea cu Joseph multora dintre
prietenii lui. Dragostea faﬂæ de el, profet adeværat al lui
Dumnezeu, a læsat o impresie de neuitat øi a ræmas, de atunci,
neøtearsæ în amintirea mea, deøi au trecut aproape øaizeci de ani
de când a murit. În acelaøi an, 1834, în mijlocul unei mari congregaﬂii, profetul a mærturisit cu mare putere despre vizita
Tatælui øi a Fiului øi despre convorbirea pe care a avut-o cu Ei.
Niciodatæ pânæ atunci, nu am simﬂit o asemenea putere ca cea
manifestatæ cu aceste ocazii”33.
Mary Ann Stearns Winters, fiicæ vitregæ a vârstnicului Parley
P. Pratt: „Am stat aproape de profet când a predicat indienilor în
dumbrava de lângæ templu. Spiritul Sfânt i-a luminat faﬂa pânæ
când strælucirea a devenit ca o aureolæ în jurul sæu øi cuvintele
sale au pætruns în inimile celor care îl auzeau.
„Am væzut trupurile moarte al fraﬂilor Joseph øi Hyrum când
acestea au fost depuse în Mansion House dupæ ce au fost
aduse de la închisoarea Carthage øi am væzut, de asemenea, o
parte din îmbræcæmintea pe care o purtaseræ, pætatæ de sângele vieﬂii lor. Øtiu cæ erau bærbaﬂi ai lui Dumnezeu, profet øi
patriarh, drepﬂi øi credincioøi. Sæ fim demni sæ-i întâlnim în lumea care va veni!”34
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Wilford Woodruff, consemnând o cuvântare din 6 aprilie
1837: „Preøedintele Joseph Smith, fiul, s-a ridicat øi s-a adresat
congregaﬂiei timp de trei ore, înveømântat în puterea, spiritul
øi imaginea lui Dumnezeu. El øi-a deschis sufletul øi øi-a destæinuit sentimentele în casa prietenilor lui. El a prezentat
multe lucruri de o mare importanﬂæ vârstnicilor lui Israel. O,
de-ar fi putut fi gravate în inimile noastre cu o panæ de oﬂel ca
sæ ræmânæ pentru totdeauna pentru ca noi sæ le punem în
practicæ în viaﬂa noastræ [vezi Iov 19:23–24]. Acea fântânæ de
luminæ, de principii øi de virtute care izvora din inima øi gura
profetului Joseph, al cærui suflet, la fel cu cel al lui Enoh, creøtea mare ca o veønicie – spun, asemenea dovezi prezentate
într-un mod atât de pætrunzætor ar fi trebuit sæ elimine orice
necredinﬂæ øi îndoialæ din mintea ascultætorilor, pentru cæ asemenea exprimare, sentimente, principii øi spirit nu pot izvorî
din întuneric. Joseph Smith, fiul, este un profet al lui
Dumnezeu înælﬂat pentru salvarea lui Israel, tot aøa de adeværat precum arde inima mea acum în mine”35.
Brigham Young: „De prima datæ când l-am væzut pe profetul
Joseph, nu am uitat niciun cuvânt care a venit de la el cu privire la împæræﬂie. Øi aceasta este cheia cunoaøterii, pe care o
am acum, cæ am ascultat cuvintele lui Joseph øi le-am pæstrat
ca pe o comoaræ în inima mea, cæ le-am pæstrat deoparte,
cerându-I Tatælui meu, în numele Fiului Sæu, Isus, sæ mi le
aducæ în minte când este nevoie. Preﬂuiesc lucrurile lui
Dumnezeu øi aceasta este cheia pe care o deﬂin astæzi. Am fost
neræbdætor sæ învæﬂ de la Joseph Smith øi prin Spiritul lui
Dumnezeu”36.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Citiﬂi mærturiile despre profetul Joseph Smith de la paginile
523–525. Ce anume væ impresioneazæ la aceste mærturii? Care
este baza propriei dumneavoastræ mærturii despre Joseph
532

CAPITOLUL 43

Smith? Cum aﬂi obﬂinut aceastæ mærturie? Puteﬂi sæ scrieﬂi mærturia pe care o aveﬂi în jurnalul dumneavoastræ sau sæ o împærtæøiﬂi familiei dumneavoastræ.
• Paginile 525–528 conﬂin declaraﬂii care descriu înfæﬂiøarea,
personalitatea øi caracterul lui Joseph Smith. Cum influenﬂeazæ aceste declaraﬂii sentimentele dumneavoastræ despre
Joseph Smith? Gândiﬂi-væ la moduri prin care aﬂi putea dezvolta unele dintre aceste træsæturi de caracter.
• Studiaﬂi mærturiile despre modul în care profetul Joseph a
propovæduit Evanghelia øi a explicat scripturile (paginile
528–530). Cum ne pot ajuta aceste mærturii în timp ce studiem øi predæm Evanghelia?
• Recapitulaﬂi ultima secﬂiune a acestui capitol (paginile
530–532). Cum puteﬂi urma exemplele lui Wilford Woodruff øi
Brigham Young când studiaﬂi aceastæ carte? Cum puteﬂi urma
exemplul lor când studiaﬂi învæﬂæturile profeﬂilor în viaﬂæ? Ce
credeﬂi cæ înseamnæ sæ permiteﬂi adeværului sæ fie „gravat în
inimile noastre cu o panæ de oﬂel?”.
Scripturi suplimentare: 2 Nefi 3:6–19; D&L 24:1–9; 124:1
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Restaurarea tuturor lucrurilor:
dispensaﬂia plenitudinii
timpurilor
„[Aceasta] este într-adevær dispensaﬂia plenitudinii
timpurilor, când toate lucrurile care sunt în Isus Hristos,
fie în ceruri, fie pe pæmânt, se vor uni în El øi
când toate lucrurile vor fi restaurate.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

P

rofetul Joseph Smith iubea Templul Nauvoo øi næzuia din tot
sufletul sæ îl vadæ terminat. Martha Coray, care locuia în Nauvoo,
a fost prezentæ la o cuvântare în timpul cæreia l-a væzut pe profet
întinzându-øi mâna cætre templu øi spunând pe un ton melancolic: „Dacæ va fi... voinﬂa lui Dumnezeu sæ pot træi sæ væd construcﬂia templului executatæ øi terminatæ de la fundaﬂie pânæ la
piatra de sus, voi spune, O, Doamne, îmi este de ajuns. Doamne,
lasæ-l pe slujitorul tæu sæ plece în pace”1.

George Q. Cannon, care a devenit mai târziu consilier în Prima
Preøedinﬂie, îøi amintea: „Înainte de moartea sa, profetul Joseph
era foarte neræbdætor sæ vadæ templul [Nauvoo] terminat, dupæ
cum majoritatea dintre dumneavoastræ care era în Bisericæ în
acele zile øtie prea bine. «Græbiﬂi munca, fraﬂilor», obiønuia sæ
spunæ – «sæ terminæm templul; Domnul are o mare înzestrare
pregætitæ pentru voi øi eu sunt neræbdætor ca fraﬂii sæ aibæ înzestrærile lor øi sæ primeascæ plenitudinea preoﬂiei». El îi îndemna pe
fraﬂi sæ înainteze permanent, predicându-le importanﬂa terminærii
construcﬂiei, astfel încât, înæuntrul templului, rânduielile vieﬂii øi
ale salværii sæ poatæ fi administrate tuturor oamenilor, dar în mod
special cvorumurilor sfintei preoﬂii; «dupæ aceea», spunea el, «împæræﬂia va fi stabilitæ øi nu îmi pasæ ce se va întâmpla cu mine»”2.
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Profetul Joseph Smith næzuia din tot sufletul sæ vadæ Templul Nauvoo terminat.
„Græbiﬂi munca, fraﬂilor”, obiønuia sæ spunæ – „sæ terminæm templul;
Domnul are o mare înzestrare pregætitæ pentru voi.”
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Planurile pentru Templul Nauvoo prevedeau un edificiu care
urma sæ fie mai mare øi chiar mai frumos decât templul Kirtland.
Situat pe vârful unui deal abrupt de unde îmbræﬂiøai cu privirea
fluviul Missisippi, Templul Nauvoo terminat avea sæ fie una dintre cele mai magnifice clædiri din Illinois. El era construit din piatræ de calcar obﬂinutæ din cariera de piatræ situatæ lângæ Nauvoo
øi din lemn de construcﬂie adus cu pluta pe râu de la plantaﬂiile
de pini din Wisconsin. La terminare, urma sæ aibæ 39 de metri
lungime, 27 de m læﬂime øi 50 de metri înælﬂime la vârful turlei.
Partea exterioaræ era ornamentatæ cu detalii gravate în piatræ reprezentând luna, soarele øi stele, în timp ce lumina soarelui care
stræbætea prin mulﬂimea de ferestre ilumina interiorul.
Joseph Smith nu a træit sæ vadæ Tmplul Nauvoo terminat dar,
dupæ moartea sa, mii de sfinﬂi au primit rânduielile sacre în templu sub îndrumarea lui Brigham Young. Dupæ ce sfinﬂii au fost
obligaﬂi sæ pæræseascæ Nauvoo, templul lor frumos a fost distrus.
Interiorul templului a fost complet distrus de foc în anul 1848
iar, în anul 1850, o tornadæ a distrus unele dintre ziduri, læsând
zidurile ræmase atât de degradate, încât au trebuit sæ fie dærâmate. Dupæ aproape 150 de ani, au început lucrærile de construire a noului Templu Nauvoo, clædit pe amplasamentul
original. Templul reconstruit a fost dedicat la 27 iunie 2002, devenind unul dintre cele mai mult de o sutæ de temple din întreaga lume. Fiecare dintre aceste temple reprezintæ simbolul
restaurærii plenitudinii binecuvântærilor lui Dumnezeu asupra
copiilor Sæi în aceastæ ultimæ dispensaﬂie.
Profetul Joseph Smith a fost chemat de Dumnezeu sæ restaureze aceste mari binecuvântæri pe pæmânt øi sæ fie conducætorul
dispensaﬂiei plenitudinii timpurilor. În timpul slujirii profetului,
au fost restaurate toate lucrurile care erau necesare pentru a
pune bazele celei mai mari dispensaﬂii a tuturor timpurilor.
Preoﬂia, cu cheile ei esenﬂiale, a fost restauratæ; Cartea lui
Mormon a fost tradusæ; Biserica a fost organizatæ øi doctrinele,
rânduielile øi legæmintele au fost revelate, inclusiv rânduielile øi
legæmintele înzestrærii øi ale pecetluirii cæsætoriei. Domnul a declarat cæ El îi încredinﬂase lui Joseph Smith „cheile împæræﬂiei
Mele øi o dispensaﬂie a Evangheliei pentru zilele din urmæ; øi
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pentru plenitudinea timpurilor când Eu voi aduna toate lucrurile într-unul, atât cele care sunt în cer, cât øi cele de pe pæmânt”
(D&L 27:13).

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
În aceastæ ultimæ dispensaﬂie, toatæ autoritatea, rânduielile
øi cunoaøterea din primele dispensaﬂii au fost restaurate.
„Potrivit ordinii lucrurilor cereøti, Dumnezeu trimite întotdeauna o nouæ dispensaﬂie în lume atunci când oamenii se abat
de la adevær øi pierd preoﬂia”3.
La 6 septembrie 1842, profetul Joseph Smith scria urmætoarele
cætre sfinﬂi, învæﬂæturi consemnate mai târziu în Doctrinæ øi legæminte 128:18: „Este necesar ca în timpul inaugurærii dispensaﬂiei plenitudinii timpurilor, care dispensaﬂie începe acum sæ fie
inauguratæ, ca o uniune întreagæ, completæ øi perfectæ, øi o suduræ
a dispensaﬂiilor, a cheilor, a puterilor øi a slavei sæ se producæ øi sæ
fie revelate din timpurile lui Adam chiar pânæ în zilele noastre. Øi
nu numai acestea, dar øi acele lucruri care nu au fost niciodatæ revelate de la crearea lumii, ci au fost ﬂinute ascunse faﬂæ de înﬂelepﬂi
øi inteligenﬂi, vor fi revelate pruncilor øi sugarilor în aceastæ dispensaﬂie, care este dispensaﬂia plenitudinii timpurilor”4.
„Într-adevær, este o zi lungæ de care sæ-øi aminteascæ sfinﬂii din ultimele zile – o zi în care Dumnezeul cerurilor a început sæ restaureze ordinul vechi al împæræﬂiei Sale pentru slujitorii øi oamenii Sæi
– o zi în care toate lucrurile conlucreazæ pentru a înfæptui completarea plenitudinii Evangheliei, o plenitudine a celei mai mari dintre toate dispensaﬂiile, chiar plenitudinea timpurilor; o zi în care
Dumnezeu a început sæ dezvæluie øi sæ punæ în ordine, în Biserica
Sa, acele lucruri care au fost øi acele lucruri pe care profeﬂii din vechime øi oamenii înﬂelepﬂi doreau sæ le vadæ, dar au murit færæ a le
vedea; o zi în care acele lucruri încep sæ fie fæcute cunoscute, lucruri care au fost ﬂinute ascunse dinainte de întemeierea lumii øi pe
care Iehova a promis cæ le va face cunoscute slujitorilor Sæi la timpul stabilit de El, pentru a pregæti pæmântul pentru întoarcerea gloriei Sale, chiar o glorie celestialæ, øi o împæræﬂie de preoﬂi øi regi a
lui Dumnezeu øi a Mielului, pentru totdeauna, pe muntele Sion.”5.
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„Dispensaﬂia plenitudinii timpurilor va aduce la luminæ lucrurile care au fost revelate în toate dispensaﬂiile anterioare; de asemenea, alte lucruri care nu au fost revelate înainte. El îl va trimite
pe Ilie, profetul etc., øi va restaura toate lucrurile în Hristos.”6
„«Cæci a binevoit sæ ne descopere taina voinﬂei Sale, dupæ planul pe care-l alcætuise în Sine Însuøi: ca sæ-l aducæ la îndeplinire la
împlinirea vremilor, spre a-Øi uni iaræøi într-unul în Hristos, toate
lucrurile: cele din ceruri, øi cele de pe pæmânt». [Efeseni 1:9–10.]
Acum, scopul pe care Dumnezeu l-a avut, în El Însuøi, în încheierea evenimentelor ultimei dispensaﬂii este ca toate lucrurile
aparﬂinând acestei dispensaﬂii sæ fie conduse exact în concordanﬂæ cu dispensaﬂiile precedente.
Øi, pentru a explica din nou, Dumnezeu, dupæ planul pe care
l-a alcætuit în Sine Însuøi, a prevæzut cæ nu va fi o plenitudine
eternæ pânæ când fiecare dispensaﬂie nu va fi împlinitæ øi dispensaﬂiile nu vor fi unite într-una øi cæ toate lucrurile, oricare ar fi
ele, care se vor uni într-unul în acele dispensaﬂii în aceeaøi plenitudine øi slavæ eternæ vor fi în Isus Hristos...
Toate rânduielile øi îndatoririle care au fost necesare vreodatæ
preoﬂiei, sub îndrumarea øi poruncile Celui Atotputernic în orice
dispensaﬂie, vor exista toate în ultima dispensaﬂie, de aceea toate
lucrurile care au existat sub autoritatea preoﬂiei, în orice perioadæ precedentæ, vor exista din nou, aducând la îndeplinire
restaurarea spusæ prin gura tuturor profeﬂilor sfinﬂi.”7
Joseph Smith deﬂine cheile dispensaﬂiei
plenitudinii timpurilor.
„Eu... deﬂin cheile ultimei împæræﬂii, în care este dispensaﬂia
plenitudinii tuturor lucrurilor spuse prin gura tuturor profeﬂilor
sfinﬂi de când a început lumea, sub puterea de pecetluire a
Preoﬂiei lui Melhisedec.”8
„Fiecare bærbat care are chemarea de a sluji locuitorilor lumii
a fost rânduit în acest scop în Marele Consiliu din cer înainte ca
aceastæ lume sæ existe. Eu cred cæ am fost rânduit chiar în acest
oficiu în acel Mare Consiliu din Cer. Mærturia mea este cæ sunt
slujitorul lui Dumnezeu øi cæ acest popor este poporul Sæu.
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Profeﬂii din vechime au declarat cæ, în ultimele zile, Dumnezeul
cerurilor va ridica o împæræﬂie care nu va fi nimicitæ niciodatæ, øi
nici nu va trece sub stæpânirea unui alt popor...
Am intenﬂia sæ fiu unul dintre instrumentele ridicærii împæræﬂiei lui Daniel prin cuvântul Domnului øi vreau sæ pun o temelie
care va revoluﬂiona întreaga lume.”9
„Am întregul plan al împæræﬂiei înaintea mea øi nicio altæ persoanæ nu îl are.”10
Lucy Mack Smith era prezentæ când Joseph Smith a predicat
în Kirtland, Ohio, în 1832. Ea øi-a amintit aceste cuvinte ale
profetului: „Eu însumi deﬂin cheile acestei ultime dispensaﬂii øi
le voi deﬂine întotdeauna, în timp øi în eternitate. Deci, înlæturaﬂi
temerile din inimile voastre, deoarece totul este bine”11.
Aceastæ ultimæ dispensaﬂie este de o importanﬂæ
aøa de mare încât ea necesitæ dedicarea
completæ, altruistæ, a sfinﬂilor.
În luna septembrie 1840, Joseph Smith øi consilierii sæi din
Prima Preøedinﬂie au fæcut urmætoarea declaraﬂie membrilor
Bisericii: „Lucrarea Domnului, în aceste ultime zile, este o lucrare de mare importanﬂæ øi aproape mai presus de înﬂelegerea
muritorilor. Gloriile ei depæøesc orice descriere øi grandoarea ei
este de neîntrecut. Ea este cauza care a impresionat sufletul profeﬂilor øi al oamenilor neprihæniﬂi de la crearea lumii de-a lungul
fiecærei generaﬂii care a urmat pânæ în timpul prezent; øi este
într-adevær dispensaﬂia plenitudinii timpurilor, când toate lucrurile care sunt în Isus Hristos, fie în ceruri, fie pe pæmânt, se vor
uni în El øi când toate lucrurile vor fi restaurate, aøa cum a fost
spus prin gura tuturor sfinﬂilor profeﬂi din vechime; pentru cæ în
ea va avea loc glorioasa împlinire a promisiunilor fæcute stræmoøilor, în timp ce manifestarea puterii Celui Prea Înalt va fi mæreaﬂæ, glorioasæ øi sublimæ...
Noi suntem dispuøi sæ mergem înainte øi sæ ne unim energiile
noastre pentru clædirea împæræﬂiei øi stabilirea preoﬂiei în plenitudinea øi gloria lor. Lucrarea care trebuie sæ fie împlinitæ în ultimele zile este una de mare importanﬂæ øi va impune folosirea
energiei, priceperii, talentului øi capacitæﬂii sfinﬂilor, astfel ca ea
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sæ se rostogoleascæ înainte cu acea glorie øi mæreﬂie descrise de
profet [vezi Daniel 2:34–35, 44–45]; øi, în consecinﬂæ, va solicita
concentrarea sfinﬂilor pentru realizarea lucrærilor de o asemenea
mæreﬂie øi grandoare.
Lucrarea de adunare a poporului lui Israel despre care se vorbeøte în scripturi va fi necesaræ pentru a se înfæptui gloriile ultimei dispensaﬂii...
Iubiﬂi fraﬂi, sæ avem dorinﬂa de a împlini planurile lui
Dumnezeu, lucrare la care am fost chemaﬂi; øi sæ lucræm împreunæ cu El în aceastæ ultimæ dispensaﬂie; noi simﬂim necesitatea de a avea cooperarea din toatæ inima a sfinﬂilor din aceastæ
ﬂaræ øi din insulele mærii. Va fi necesar ca sfinﬂii sæ asculte de sfatul Bisericii øi sæ acorde atenﬂie Bisericii, locul de stabilire al împæræﬂiei, øi sæ lase deoparte orice principiu egoist, orice lucru
urât øi mediocru; øi sæ apere cu îndræznealæ cauza adeværului øi
sæ-i ajute din toate puterile lor pe cei cærora li s-au dat modelul
øi planul împæræﬂiei lui Dumnezeu...
Aici, iubiﬂi fraﬂi, este o muncæ în care trebuie sæ ne angajæm cu
demnitate de arhangheli – o muncæ ce va face ca lucrurile realizate mai înainte sæ paræ acum, prin comparaﬂie, mai mici; o
muncæ pe care regi, profeﬂi øi oameni neprihæniﬂi din perioadele
anterioare au cæutat-o, au aøteptat-o øi au dorit sincer sæ o vadæ,
dar au murit færæ a o vedea; øi va fi bine pentru cei care vor ajuta
la înfæptuirea acﬂiunilor importante ale lui Iehova.”12
„Clædirea Sionului este o cauzæ care i-a preocupat pe oamenii lui Dumnezeu în fiecare epocæ; este tema pe care profeﬂii,
preoﬂii øi regii au abordat-o cu deosebitæ încântare; ei au aøteptat cu neræbdare øi bucurie anticipatæ zilele în care træim
noi; øi, inspiraﬂi cu previziuni cereøti øi fericite, ei au cântat, au
scris øi au profeﬂit despre aceste zile ale noastre; dar au murit
færæ sæ vadæ; noi suntem oamenii privilegiaﬂi pe care Dumnezeu
i-a ales sæ înfæptuiascæ slava zilelor din urmæ; ne ræmâne nouæ
sæ vedem, sæ participæm øi sæ contribuim la înaintarea slavei în
zilele din urmæ, «dispensaﬂia plenitudinii timpurilor, când
Dumnezeu va uni toate lucrurile care sunt în ceruri øi toate lucrurile care sunt pe pæmânt, într-unul» [vezi Efeseni 1:10],
când sfinﬂii lui Dumnezeu vor fi adunaﬂi din fiecare naﬂiune,
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neam, limbæ øi popor, când iudeii se vor uni într-unul, când cei
ræi vor fi, de asemenea, adunaﬂi pentru a fi distruøi, cum au
spus profeﬂii; Spiritul lui Dumnezeu va locui, de asemenea,
împreunæ cu poporul Sæu øi va fi retras de la restul naﬂiunilor,
øi toate lucrurile, fie cele din cer, fie cele de pe pæmânt vor fi
într-unul, chiar în Hristos.
Preoﬂia cereascæ se va uni cu preoﬂia pæmânteanæ pentru a
înfæptui acele planuri mæreﬂe; øi, în timp ce suntem astfel uniﬂi
într-o singuræ cauzæ comunæ, aceea de a face sæ înainteze împæræﬂia lui Dumnezeu, preoﬂia cereascæ nu este un spectator inutil,
Spiritul lui Dumnezeu va fi reværsat de sus øi va locui în mijlocul
nostru. Binecuvântærile Celui Prea Înalt vor ræmâne în tabernacolele noastre øi de numele noastre se va vorbi în perioadele urmætoare; copiii noøtri se vor scula øi ne vor numi fericiﬂi; øi
generaﬂiile care nu sunt încæ næscute vor studia cu o încântare
specialæ locurile prin care am trecut noi, privaﬂiunile pe care
le-am îndurat, zelul neobosit pe care l-am manifestat, toate greutæﬂile de neînvins pe care le-am biruit în stabilirea bazelor unei lucræri care a adus slava øi binecuvântærile pe care le vor obﬂine ei;
o lucrare pe care Dumnezeu øi îngerii au contemplat-o cu încântare timp de generaﬂii în trecut; care a inspirat sufletele patriarhilor øi ale profeﬂilor din vechime; o lucrare care este menitæ sæ
ducæ la distrugerea puterilor întunericului, la refacerea pæmântului, la gloria lui Dumnezeu øi la salvarea familiei umane.”13

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Recapitulaﬂi paginile 535–538. De ce sunt templele foarte importante în realizarea lucrærii Domnului?
• De ce credeﬂi cæ profeﬂii din vechime øi oamenii inteligenﬂi aøteptau cu neræbdare zilele noastre? (Pentru unele exemple,
vezi paginile 538-539.) Meditaﬂi la privilegiul de a fi membru
al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ în
dispensaﬂia plenitudinii timpurilor.
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Misionari cu timp deplin la Centrul de pregætire a misionarilor din Provo, Utah.
Joseph Smith a declarat cæ, în ultima dispensaﬂie, „va fi necesar ca sfinﬂii
sæ asculte sfatul øi... sæ apere cu îndræznealæ cauza adeværului”.

• Studiaﬂi paragraful care începe în josul paginii 539. În timp ce
meditaﬂi asupra acestei declaraﬂii, ce gânduri øi sentimente
aveﬂi despre chemærile dumneavoastræ de a sluji în Bisericæ?
• Citiﬂi în întregime primele trei paragrafe de la pagina 540.
Cum væ întæresc aceste declaraﬂii mærturia despre misiunea
profetului Joseph Smith?
• Profetul Joseph Smith a spus. „Lucrarea Domnului din aceste
ultime zile este una de mare importanﬂæ” (pagina 540).
Studiaﬂi paginile 540–542, meditând asupra responsabilitæﬂii
noastre de a realiza lucrarea Domnului în ultima dispensaﬂie.
De ce trebuie sæ „ne unim energiile noastre” dacæ vrem sæ realizæm aceastæ lucrare? De ce trebuie „sæ læsæm la o parte orice
principiu egoist?”. Gândiﬂi-væ cum væ puteﬂi folosi „energia,
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priceperea, talentul øi capacitatea” pentru a contribui la lucrarea Domnului.
Scripturi suplimentare: D&L 27:12–13; 90:2–3; 112:30–32;
124:40–41
Note
1. Citat de Martha Jane Knowlton Coray,
relatând despre un discurs rostit de
Joseph Smith în Nauvoo, Illinois;
Martha Jane Knowlton Coray, Notebook, Arhivele Bisericii, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele din
Urmæ, Salt Lake City, Utah; acest discurs este datat 19 iulie 1840 în caietul
surorii Coray, dar discursul a fost probabil rostit la o datæ ulterioaræ.
2. George Q. Cannon, Deseret News:
Semi-Weekly, 14 decembrie 1869,
p. 2.
3. History of the Church, 6:478–479;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 16 iunie 1844, în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Thomas Bullock; vezi, de asemenea,
anexa, p. 593, punctul 3.
4. Doctrinæ øi legæminte 128:18; scrisoare de la Joseph Smith cætre sfinﬂi,
6 septembrie 1842, Nauvoo, Illinois.
5. History of the Church, 4:492–493;
dintr-o consemnare din jurnalul lui
Joseph Smith, 6 ianuarie 1842,
Nauvoo, Illinois.
6. History of the Church, 4:426; din
procesul verbal al unei conferinﬂe a
Bisericii desfæøuratæ în ziua de 3 octombrie 1841, în Nauvoo, Illinois,
publicat în Times and Seasons, 15
octombrie 1841, p. 578.
7. History of the Church, 4:208,
210–211; dintr-un discurs pregætit de
Joseph Smith øi citit la conferinﬂa
Bisericii desfæøuratæ la 5 octombrie
1840, în Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 6:78; ortografie modernizatæ; dintr-o scrisoare de
la Joseph Smith cætre James Arlington
Bennet, 13 noiembrie 1843, Nauvoo,
Illinois; numele de familie al lui
James Bennet este incorect scris
„Bennett” în History of the Church.
9. History of the Church, 6:364–365;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 12 mai 1844 în
Nauvoo, Illinois; consemnat de
Thomas Bullock.
10. History of the Church, 5:139; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 29 august 1842 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de William Clayton.
11. Citat de Lucy Mack Smith, relatând
despre un discurs rostit de Joseph
Smith la începutul anului 1832 în
Kirtland, Ohio; Lucy Mack Smith,
„The History of Lucy Smith, Mother
of the Prophet”, 1844–1845 manuscris, vol. 13, p. 5, Arhivele Bisericii.
12. History of the Church, 4:185–187;
punctuaﬂie modernizatæ; dintr-o scrisoare a lui Joseph Smith øi a consilierilor sæi din prima Preøedinﬂie adresatæ
sfinﬂilor, septembrie în Nauvoo,
Illinois, publicatæ în Times and
Seasons, octombrie 1840, p. 178–179.
13. History of the Church, 4:609–610;
punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea
paragrafelor a fost modificatæ; din
„The Temple”, editorial publicat în
Times and Seasons, 2 mai 1842,
p. 776; Joseph Smith era redactorul
publicaﬂiei periodice.
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Sentimentele lui Joseph Smith
faﬂæ de misiunea sa profeticæ
„Nu am altæ dorinﬂæ decât de a face bine tuturor oamenilor.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

e la începutul slujirii profetului Joseph Smith, viaﬂa lui a fost
deseori în pericol. Deøi Domnul L-a salvat de multe ori de duømanii sæi, profetul øtia cæ, odatæ ce îøi va termina misiunea sa pe
pæmânt, el putea sæ moaræ. „Unii au presupus cæ fratele Joseph
nu ar putea sæ moaræ”, a spus el la o înmormântare în Nauvoo,
în anul 1842, „dar este o greøealæ: este adeværat cæ au fost perioade când am avut promisiunea cæ viaﬂa mea este apæratæ pentru a realiza anumite lucruri, dar, acum fiind îndeplinite acele
lucruri, nu mai am o promisiune de continuare a vieﬂii mele.
Sunt la fel de supus morﬂii ca øi alﬂi oameni”1.
Profetul îøi dædea bine seama cæ el øi toﬂi sfinﬂii care træiau în
Nauvoo erau într-o situaﬂie din ce în ce mai periculoasæ. Pe mæsuræ ce Nauvoo se dezvolta, unii dintre oamenii care træiau în
zonæ începeau sæ fie îngrijoraﬂi de creøterea puterii politice øi
economice a sfinﬂilor øi gloatele au început din nou sæ-i hærﬂuiascæ. Profetul era în pericol deosebit, deoarece autoritæﬂile din
Missouri fæceau eforturi repetate de a-l prinde, iar apostaﬂii care
renunﬂaseræ la Bisericæ au devenit din ce în ce mai ostili în eforturile lor de a-l distruge. La 6 august 1842, profetul declara cæ
urma sæ vinæ timpul în care membrii Bisericii aveau sæ fie obligaﬂi
sæ pæræseascæ Nauvoo:
„Am profeﬂit cæ sfinﬂii aveau sæ continue sæ sufere multe nenorociri øi cæ urmau sæ fie alungaﬂi în Munﬂii Stâncoøi, mulﬂi
aveau sæ renunﬂe la credinﬂæ, alﬂii urmau sæ fie omorâﬂi de cei
care îi persecutau sau sæ îøi piardæ viaﬂa ca urmare a situaﬂiei
grele sau a bolii øi unii dintre voi vor træi sæ meargæ øi sæ ajute la
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Joseph Smith gæsea timp sæ arate cæ el avea grijæ de sfinﬂi, de fiecare în mod separat.
Margarette McIntire Burgess îøi amintea de profet, pe care îl numea „prietenul iubitor
al copiilor”, ajutând-o pe ea øi pe fratele ei când s-au împotmolit în noroi.
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stabilirea unor aøezæri øi construirea de oraøe øi sæ-i vadæ pe sfinﬂi
cum devin un popor în mijlocul Munﬂilor Stâncoøi”.2
În cuvântærile øi scrierile din ultimii ani de viaﬂæ ai profetului,
se remarcæ un sentiment de urgenﬂæ în cuvintele sale. Øtiind cæ
nu mai avea mult timp de træit, el muncea cu toatæ seriozitatea
sæ-i înveﬂe pe sfinﬂi lucrurile pe care Dumnezeu i le revelase øi îi
îndemna sæ se pregæteascæ sæ primeascæ aceste adeværuri. De asemenea, el îøi exprima dragostea mare pe care o avea faﬂæ de
sfinﬂi, declarând chiar cæ era dispus sæ-øi dea viaﬂa pentru ei:
„Sunt gata sæ mæ sacrific în acel mod prin care se poate realiza
cel mai mare beneficiu øi bine”3.
Este remarcabil cæ, în timp ce profetul îndura multæ persecuﬂie øi era într-o stare de tensiune din cauza solicitærilor constante
datorate creøterii Bisericii, el gæsea timp sæ arate cæ avea grijæ de
fiecare membru al Bisericii în mod separat. Mulﬂi sfinﬂi, în anii de
mai târziu, îøi aminteau de dragostea øi bunætatea pe care profetul Joseph le manifesta faﬂæ de ei.
Aroet L. Hale îøi amintea: „Profetul… obiønuia frecvent sæ iasæ
afaræ din Mansion [House] øi sæ se joace cu mingea cu noi bæieﬂii, fiul lui, Joseph, fiind aproape de vârsta mea. [Profetul] Joseph
întotdeauna respecta regulile jocului. El aøtepta pânæ când venea
rândul lui sæ ia crosa, apoi, fiind un om foarte robust [puternic]
lovea mingea øi o trimitea aøa departe, încât obiønuiam sæ strigæm dupæ bæiatul care se ducea dupæ minge sæ-øi ia øi mâncare
cu el. De obicei, aceasta îl fæcea pe profet sæ râdæ. Joseph avea întotdeauna inima bunæ øi era plin de veselie4.
Margarette McIntire Burgess îøi amintea de o altæ întâmplare
cu profetul în Nauvoo: „Fratele meu mai mare øi cu mine mergeam la øcoalæ lângæ clædirea care era cunoscutæ ca fiind
Magazinul de cæræmidæ roøie al profetului. Plouase cu o zi
înainte, ceea ce a fæcut ca pæmântul sæ fie foarte noroios, în special de-a lungul acelei stræzi. Fratele meu,Wallace, øi cu mine neam împotmolit în noroi øi nu am putut ieøi øi, desigur, ca øi
copii, am început sæ plângem, deoarece ne gândeam cæ urma sæ
ræmânem acolo. Dar uitându-ne în sus, l-am væzut pe prietenul
iubitor al copiilor, profetul Joseph, venind spre noi. Imediat, el
ne-a ridicat øi ne-a aøezat pe pæmânt uscat. Apoi, s-a oprit øi a
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curæﬂat micii noøtri pantofi de noroiul cu care erau încærcaﬂi,
øi-a scos batista din buzunar øi a øters lacrimile de pe feﬂele
noastre. El ne-a vorbit cu blândeﬂe, ne-a încurajat øi ne-a trimis
cu bucurie pe drumul nostru spre øcoalæ. Era de mirare cæ îl iubeam pe acest mare, bun øi nobil om al lui Dumnezeu?”5

Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Profeﬂii ne învaﬂæ ceea ce le reveleazæ Dumnezeu; noi ne
stræduim sæ înﬂelegem øi sæ dæm atenﬂie cuvintelor lor.
„Meditez în cursul întregii zile øi, mai mult decât o desfætare
pentru mine, este dorinﬂa de a øti cum îi voi putea face pe sfinﬂii
lui Dumnezeu sæ înﬂeleagæ viziunea care vine cu putere øi în mod
repetat în mintea mea. O, cât aø fi de încântat sæ væ prezint lucruri la care nu v-aﬂi gândit niciodatæ! Dar særæcia øi grijile lumii
mæ împiedicæ sæ fac astfel...
„Osana, osana, osana Dumnezeului Atotputernic, cæ razele luminii au început sæ ræsaræ deasupra noastræ chiar acum. Nu gæsesc cuvinte sæ mæ exprim. Nu sunt un om învæﬂat, dar am
sentimente bune ca orice om. O, dacæ aø fi avut glasul arhanghelului sæ-mi exprim sentimentele în faﬂa prietenilor mei! Dar nu
aøtept sæ se întâmple aceasta în viaﬂa aceasta.”6
„A fost o mare greutate sæ convingi cu ceva aceastæ generaﬂie.
A fost ca øi când s-ar despica nodurile unui brad tare cu o turtæ
de mælai în loc de o panæ øi cu un dovleac în loc de un ciocan de
lemn. Chiar øi sfinﬂii înﬂeleg greu.
Am încercat timp de câﬂiva ani sæ-i fac pe sfinﬂi sæ înﬂeleagæ
cæ trebuie sæ se pregæteascæ sæ primeascæ lucrurile lui
Dumnezeu; dar, în mod frecvent, îi vedem pe unii dintre ei cæ
dupæ tot ce au suferit pentru lucrarea lui Dumnezeu, vor zbura
ca bucæﬂelele de sticlæ spartæ imediat ce vor întâmpina ceva
care va fi contrar tradiﬂiilor lor: ei nu suportæ deloc focul ce
urmeazæ sæ-i purifice. Câﬂi vor putea sæ ræmânæ fideli unei legi
celestiale, sæ ræmânæ statornici øi sæ primeascæ exaltarea lor, nu
pot sæ spun, deoarece mulﬂi sunt chemaﬂi, dar puﬂini sunt aleøi
[vezi D&L 121:40].”7
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„Eu nu sunt ca alﬂi oameni. Mintea mea este în mod continuu ocupatæ cu problemele zilnice øi trebuie sæ mæ bizui în
întregime pe Dumnezeul Cel Viu în orice spun în ocazii ca
acestea [funeralii]…
Dacæ aø fi avut eu inspiraﬂie, revelaﬂie øi putere fizicæ sæ comunic ceea ce am cugetat în sufletul meu în trecut, nu ar fi existat
niciun suflet în aceastæ congregaﬂie care sæ nu fi mers acasæ øi sæ
nu-øi fi închis gura într-o liniøte veønicæ cu privire la religie pânæ
când ar fi învæﬂat ceva.
De ce sæ fii atât de sigur cæ ai înﬂeles lucrurile lui Dumnezeu,
când toate lucrurile tale sunt atât de nesigure? Sunteﬂi bineveniﬂi
sæ dobândiﬂi toatæ cunoaøterea øi inteligenﬂa pe care le pot împærﬂi cu voi.”8
„Unii oameni spun cæ sunt un profet în declin, deoarece nu
mai aduc acum cuvântul Domnului. De ce nu o fac? Sunteﬂi în
stare sæ-l primiﬂi? Nu! Niciunul din aceastæ cameræ.”9
„Vreau, din timp în timp, sæ væ revelez subiectele care îmi sunt
revelate de Duhul Sfânt. Toate minciunile care sunt acum inventate împotriva mea sunt de la diavol øi influenﬂa diavolului øi a
slujitorilor lui va fi folositæ împotriva împæræﬂiei lui Dumnezeu.
Slujitorii lui Dumnezeu nu propovæduiesc nimic altceva decât
principiile vieﬂii veønice, dupæ lucrærile lor îi veﬂi recunoaøte. Un
om bun va vorbi lucruri bune øi principii sfinte, iar un om ræu lucruri rele. Eu simt, în numele Domnului, cæ trebuie sæ resping
toate aceste principii rele øi væ avertizez sæ aveﬂi grijæ pe cine urmaﬂi. Væ îndemn sæ daﬂi atenﬂie tuturor virtuﬂilor øi învæﬂæturilor
pe care vi le-am dat...
Væ avertizez sæ luaﬂi în seamæ – sporiﬂi credinﬂa voastræ, virtutea, dragostea, etc. Spun, în numele Domnului, dacæ aveﬂi aceste
lucruri în voi, veﬂi fi roditori [vezi 2 Petru 1:5–8]. Mærturisesc cæ
niciun om nu are puterea sæ reveleze în afaræ de mine – lucrurile
din cer, de pe pæmânt øi din iad… Væ încredinﬂez pe toﬂi lui
Dumnezeu, ca sæ puteﬂi moøteni toate lucrurile øi fie ca
Dumnezeu sæ adauge binecuvântærile Sale.”10
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Cu toate cæ profeﬂii sunt oameni cu slæbiciuni,
ei sunt chemaﬂi de Dumnezeu sæ propovæduiascæ
poporului Sæu øi sæ-l conducæ.
Jurnalul profetului consemneazæ în ziua de 6 noiembrie 1835:
„Am fost prezentat, în aceastæ dimineaﬂæ, unui bærbat din est.
Dupæ ce a auzit numele meu, el a declarat cæ nu sunt decât un om,
vrând sæ spunæ prin aceasta, cæ el îøi închipuise cæ o persoanæ cæreia Domnul ar fi considerat potrivit sæ îi reveleze voinﬂa Sa, trebuie sæ fie ceva mai mult decât un om. El pærea sæ fi uitat cuvintele
care au ieøit de pe buzele Sfântului Iacov, cæ [Ilie] era un om expus aceloraøi slæbiciuni ca øi noi, dar totuøi el a avut o asemenea
putere în faﬂa lui Dumnezeu, încât El, ca ræspuns la rugæciunile lui,
a închis cerul øi n-a plouat deloc trei ani øi øase luni øi, din nou, ca
ræspuns la rugæciunea lui, cerul a dat ploaie øi pæmântul øi-a dat
rodul [vezi Iacov 5:17–18]. Într-adevær, atât de mari sunt întunericul øi ignoranﬂa acestei generaﬂii, încât ea consideræ incredibil ca
un om sæ [comunice] în vreun fel cu Creatorul”.11
„Când v-am învæﬂat eu ceva greøit de la acest pupitru? Când
m-am fæcut eu vreodatæ de ruøine? Doresc sæ triumf în Israel
înainte sæ plec de aici øi înainte de a nu mai fi væzut. Niciodatæ
nu v-am spus cæ sunt perfect; dar nu este nicio greøealæ în revelaﬂiile pe care vi le-am transmis. Trebuie, atunci, sæ fiu aruncat ca
un lucru færæ valoare?”.12
„Deøi greøesc, nu fac greøelile de care sunt acuzat: greøelile pe
care le fac sunt datoritæ slæbiciunii naturii umane, la fel ca øi ceilalﬂi oameni. Niciun om nu træieøte færæ greøealæ. Credeﬂi cæ Însuøi
Isus, dacæ ar fi fost aici, ar fi fost færæ greøealæ în ochii voøtri?
Duømanii Sæi au spus tot felul de lucruri rele împotriva Sa – ei,
toﬂi, urmæreau sæ gæseascæ ceva ræu la El.”13
Jurnalul lui Joseph Smith consemneazæ în ziua de 29 octombrie
1842: „Am... fost la magazin [în Nauvoo, Illinois], unde erau adunaﬂi fraﬂi øi surori care sosiseræ în aceastæ dimineaﬂæ din împrejurimile oraøului New York… Le-am spus cæ sunt doar un om øi cæ nu
trebuie sæ se aøtepte sæ fiu perfect; dacæ ei aøteptau perfecﬂiunea de
la mine, eu trebuia sæ o aøtept de la ei; dar, dacæ urmau sæ fie îngæduitori cu slæbiciunile mele øi cu ale fraﬂilor mei, urma ca, în mod
asemænætor, sæ fiu øi eu îngæduitor cu slæbiciunile lor.”14
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În ciuda opoziﬂiei, profeﬂii îndeplinesc misiunile
care le-au fost date de Dumnezeu.
„Sunt fericit øi recunoscætor pentru privilegiul de a fi prezent cu
aceastæ ocazie. Mari încercæri au fost fæcute din partea duømanilor
noøtri de a mæ duce în Missouri øi de a-mi distruge viaﬂa; dar
Dumnezeu le-a blocat calea øi ei nu au putut, pânæ acum, sæ-øi îndeplineascæ scopul. Dumnezeu mi-a dat posibilitatea sæ evit sæ cad
în mâinile lor. Am purtat lupta cea bunæ…
Voi triumfa asupra duømanilor mei. Am început sæ triumf asupra lor acasæ øi o voi face pretutindeni. Toﬂi cei care se ridicæ împotriva mea vor simﬂi, cu siguranﬂæ, greutæﬂile nedreptæﬂilor lor
asupra capetelor lor.”15
„Vorbesc cu îndræznealæ, cu credinﬂæ øi cu autoritate. … Øtiu
ce vorbesc; îmi înﬂeleg misiunea øi ce trebuie sæ fac. Dumnezeu
Atotputernic este scutul meu; øi ce poate face omul dacæ
Dumnezeu este prietenul meu? Eu nu voi fi sacrificat pânæ nu
vine timpul meu; atunci eu mæ voi oferi de bunævoie…
Mulﬂumesc lui Dumnezeu pentru cæ mæ apæræ de duømanii mei;
eu nu am duømani decât în apærarea adeværului. Nu am altæ dorinﬂæ decât de a face bine tuturor oamenilor. Simt cæ trebuie sæ
mæ rog pentru toﬂi oamenii.”16
„Dacæ nu aø fi intrat în aceastæ muncæ øi nu aø fi fost chemat
de Dumnezeu, m-aø fi retras. Dar nu pot sæ mæ retrag: nu am nicio îndoialæ în privinﬂa adeværului.”17
„Sunt o piatræ brutæ. Sunetul ciocanului øi al dælﬂii nu s-au auzit pe mine niciodatæ pânæ când Domnul nu a început sæ lucreze
prin mine. Doresc doar învæﬂætura øi înﬂelepciunea cerului.”18
„Eu profeﬂesc øi depun mærturie în aceastæ dimineaﬂæ cæ toate
puterile combinate ale pæmântului øi ale iadului nu vor doborî
sau înfrânge vreodatæ acest bæiat, deoarece am o promisiune de
la Dumnezeul veønic. Dacæ am pæcætuit, am pæcætuit în aparenﬂæ,
dar cu siguranﬂæ am meditat la lucrurile lui Dumnezeu.”19
„Când oamenii ies în afaræ øi clædesc pe temelia altor oameni, ei o fac pe propria lor ræspundere, færæ autoritate de la
Dumnezeu; øi când vin øuvoaiele øi suflæ vânturile, temelia lor
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va fi gæsitæ pe nisip øi întreaga lor construcﬂie se va preface în
praf øi pulbere.
Am construit eu pe temelia oricærui alt om? Am obﬂinut tot
adeværul pe care îl stæpâneøte lumea creøtinæ øi o revelaﬂie independentæ în plus iar Dumnezeu mæ va ajuta sæ fiu victorios.”20
Profeﬂii îi iubesc pe cei cærora le slujesc øi doresc
sæ-i conducæ bine, chiar dacæ, fæcând astfel,
este necesar sæ-i mustre.
„Nu este mai mare dragoste decât sæ-øi dea cineva viaﬂa pentru
prietenii sæi [vezi Ioan 15:13]. Am descoperit sute øi mii dintre
fraﬂii mei gata sæ-øi sacrifice viaﬂa pentru mine.
Greutæﬂile care vin asupra mea sunt foarte mari. Cei care mæ
persecutæ nu mæ lasæ liniøtit øi am înﬂeles cæ, în mijlocul afacerilor øi al îngrijorærii, spiritul este plin de râvnæ, dar trupul este neputincios. Deøi am fost chemat de Tatæl meu Ceresc sæ pun
temelia acestei mæreﬂe lucræri øi împæræﬂii în aceastæ dispensaﬂie
øi sæ mærturisesc despre dorinﬂa Sa revelatæ Israelului împræøtiat,
eu sunt supus patimilor la fel ca alﬂi oameni, la fel ca profeﬂii din
timpurile strævechi.
Eu nu væd nicio greøealæ în Bisericæ øi, în consecinﬂæ, læsaﬂimæ sæ fiu înviat cu sfinﬂii, fie cæ mæ înalﬂ la cer sau cobor în iad,
sau merg în orice alt loc. Øi, dacæ vom merge în iad, vom da
afaræ diavolii øi vom face un cer din el. Acolo unde sunt aceøti
oameni, este o bunæ societate.”21
„Sfinﬂii nu trebuie sæ creadæ cæ, dacæ sunt prietenos cu ei øi
sunt jucæuø øi vesel, eu nu øtiu ce se întâmplæ. Nedreptatea de
orice fel nu este susﬂinutæ în Bisericæ øi nu-i va merge bine acolo
unde sunt eu; deoarece sunt hotærât ca, atât timp cât conduc
Biserica, sæ o conduc bine.”22
„Dacæ sunt atât de norocos sæ fiu omul care Îl înﬂelege pe
Dumnezeu øi care explicæ øi transmite principiile inimilor voastre, astfel încât Spiritul le pecetluieøte, atunci fie ca, de acum
înainte, fiecare bærbat øi femeie sæ stea în liniøte, sæ-øi punæ
mâna la guræ øi niciodatæ sæ nu-øi ridice mâinile sau glasul, sau
sæ spunæ din nou ceva împotriva omului lui Dumnezeu ori a
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„Observaﬂiile mele sunt destinate tuturor, atât celor bogaﬂi, cât øi celor særaci,
robi øi liberi, mici øi mari. Îi iubesc pe toﬂi oamenii, în special pe
aceste surori øi pe aceøti fraﬂi ai mei.”

slujitorilor lui Dumnezeu… Dacæ reuøesc sæ væ aduc la o cunoaøtere despre El, toate persecuﬂiile împotriva mea trebuie sæ
înceteze. Atunci, veﬂi øti cæ eu sunt slujitorul Sæu, deoarece vorbesc ca unul care are autoritate…
Eu pot gusta principiile vieﬂii veønice øi la fel puteﬂi øi voi. Ele
mi-au fost date prin revelaﬂiile lui Isus Hristos øi eu øtiu cæ, atunci
când væ spun aceste cuvinte despre viaﬂa veønicæ aøa cum mi-au
fost date, voi le gustaﬂi øi eu øtiu cæ voi credeﬂi în ele. Voi spuneﬂi
cæ mierea este dulce, øi la fel spun øi eu. Eu pot gusta, de asemenea, spiritul vieﬂii veønice. Øtiu cæ este bun; øi când væ spun
despre aceste lucruri care mi-au fost date prin inspiraﬂie prin
Spiritul Sfânt, fiﬂi siguri cæ le veﬂi primi tot atât de dulci øi væ veﬂi
bucura din ce în ce mai mult…
Observaﬂiile mele sunt destinate tuturor, atât bogaﬂi, cât øi særaci, robi øi liberi, mici øi mari. Nu am nicio duømænie faﬂæ de niciun om. Væ iubesc pe toﬂi; dar uræsc unele dintre faptele voastre.
Sunt cel mai bun prieten al vostru øi, dacæ oamenii nu-øi ating
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scopul pentru care se stræduiesc, este propria lor greøealæ. Dacæ
mustru un om øi el mæ uræøte, este un nechibzuit; deoarece eu îi
iubesc pe toﬂi oamenii, în special pe aceste surori øi pe aceøti
fraﬂi ai mei...
Nu mæ cunoaøteﬂi, niciodatæ nu mi-aﬂi cunoscut inima. Niciun
om nu cunoaøte trecutul meu. Nu pot sæ-l povestesc: Niciodatæ nu
o voi face. Nu învinovæﬂesc pe nimeni pentru cæ nu crede trecutul
meu. Dacæ n-aø fi trecut prin ce-am trecut, nu l-aø fi crezut nici eu
însumi. De când m-am næscut, niciodatæ nu am fæcut ræu nimænui.
Glasul meu este totdeauna pentru pace.
Nu pot sæ renunﬂ pânæ când munca mea nu este încheiatæ. Nu
gândesc niciodatæ nimic ræu, nici nu fac nimic care sæ facæ ræu
aproapelui meu. Când voi fi chemat de trâmbiﬂa arhanghelului øi
cântærit în cumpænæ, mæ veﬂi cunoaøte cu toﬂii. Nu mai adaug mai
mult. Dumnezeu sæ væ binecuvânteze pe toﬂi.”23

Sugestii pentru studiu øi predare
Aveﬂi în vedere aceste idei în timp ce studiaﬂi capitolul sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile vii-xii.
• La pagina 545, citiﬂi despre persecuﬂia înfruntatæ de Joseph
Smith în Nauvoo. Dupæ aceea, întoarceﬂi-væ la pagina 547 øi recapitulaﬂi povestirile despre el referitoare la slujire øi jocul cu
copii în Nauvoo. De ce credeﬂi cæ el putea sæ aibæ mereu o atitudine atât de veselæ øi plinæ de grijæ? Gândiﬂi-væ ce puteﬂi face
ca sæ ræmâneﬂi fericiﬂi øi iubitori în perioadele de încercæri.
• Citiﬂi al treilea øi al patrulea paragraf de la pagina 548, observând dezamægirea profetului Joseph atunci când sfinﬂii nu
erau pregætiﬂi sæ primeascæ tot ceea ce dorea el sæ-i înveﬂe (vezi
paginile 548–549). Ce ne poate împiedica sæ primim mai mult
adevær? Ce putem face pentru a fi „pregætiﬂi sæ primim lucrurile lui Dumnezeu”?
• Recapitulaﬂi primele trei paragrafe de la pagina 550. Ce sfat
puteﬂi da cuiva care refuzæ sæ-l urmeze pe un conducætor al
Bisericii deoarece conducætorul are unele lipsuri în caracter?
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Citiﬂi ultimul paragraf de la pagina 550 øi gândiﬂi-væ în ce fel se
aplicæ aceastæ declaraﬂie în toate relaﬂiile noastre.
• Joseph Smith øi-a exprimat credinﬂa cæ Dumnezeu îl va apæra øi
îi va da posibilitatea sæ-øi îndeplineascæ misiunea sa în viaﬂæ (paginile 551–552). Ce experienﬂe, în care Dumnezeu v-a ajutat sæ
væ îndepliniﬂi responsabilitæﬂile în familia dumneavoastræ sau
într-o chemare de la Bisericæ, aﬂi avut?
• Studiaﬂi ultimele douæ paragrafe de la pagina 553. Când aﬂi
gustat dulceaﬂa adeværului? Cum ne putem bucura de cuvintele unui profet sau ale altui conducætor din Bisericæ, chiar
dacæ el ne dojeneøte pentru faptele noastre rele?
• Recapitulaﬂi repede întregul capitol, cæutând una sau douæ declaraﬂii care væ sunt de ajutor în mod deosebit. Ce apreciaﬂi la
declaraﬂiile pe care le-aﬂi ales? Cum a influenﬂat acest capitol
mærturia dumneavoastræ despre profetul Joseph Smith?
Scripturi suplimentare: Daniel 2:44–45; 2 Timotei 4:6–8; Iacov
1:17–19; Mosia 2:9–11; Mormon 9:31
Note
1. History of the Church, 4:587; punctuaﬂie modernizatæ; dintr-un discurs
rostit de Joseph Smith la 9 aprilie
1842, în Nauvoo, Illinois; consemnat
de Wilford Woodruff.
2. History of the Church, 5:85; din
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book D-1, p. 1362, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
3. History of the Church, 5:159; dintr-o
scrisoare de la Joseph Smith cætre
James Arlington Bennet, 8 septembrie
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4. Aroet L. Hale, „First Book or Journal
of the Life and Travels of Aroet L.
Hale,” p. 23–24; Aroet Lucius Hale,
Reminiscences, cca. 1882, Arhivele
Bisericii.
5. Margarette McIntire Burgess, în
„Recollections of the Prophet Joseph
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dintr-o consemnare din jurnalul lui
Joseph Smith, 29 octombrie 1842,
Nauvoo, Illinois.
15. History of the Church, 5:139–140;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith la 31 august 1842 în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Eliza R.
Snow; vezi, de asemenea, anexa,
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16. History of the Church, 5:257, 259; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la 22 ianuarie 1843 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff; vezi,
de asemenea, anexa, p. 593, punctul 3.
17. History of the Church, 5:336; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la 6
aprilie 1843 în Nauvoo, Illinois; consemnat de Willard Richards.

18. History of the Church, 5:423; dintrun discurs rostit de Joseph Smith la
11 iunie 1843 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Wilford Woodruff øi
Willard Richards; vezi, de asemenea,
anexa, p. 593, punctul 3.
19. History of the Church, 5:554; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la 27 august 1843 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards øi
William Clayton.
20. History of the Church, 6:479; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith la 16
iunie 1844 în Nauvoo, Illinois; consemnat de Thomas Bullock; vezi, de
asemenea, anexa, p. 593, punctul 3.
21. History of the Church, 5:516–517;
dintr-un discurs rostit de Joseph Smith
la 23 iulie 1843 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Willard Richards; vezi,
de asemenea, anexa, p. 593, punctul 3.
22. History of the Church, 5:411; din instrucﬂinile date de Joseph Smith la 27
mai 1843 în Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford Woodruff.
23. History of the Church, 6:304–305, 312,
317; împærﬂirea paragrafelor a fost
modificatæ; dintr-un discurs rostit
de Joseph Smith la 7 apilie 1844 în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock øi William Clayton; vezi, de asemenea, anexa, p. 593, punctul 3.
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Martiriul: profetul øi-a pecetluit
mærturia cu propriul sânge
„A fost mare, în viaﬂæ øi dupæ moarte, în ochii
lui Dumnezeu øi ai poporului sæu.”

Din viaﬂa lui Joseph Smith

I

arna øi primævara anilor 1843–1844 au fost o perioadæ de mare
tensiune în Nauvoo, duømanii lui Joseph Smith intensificându-øi
eforturile de a-l distruge pe el øi Biserica. Øtiind cæ slujirea sa muritoare se va încheia în curând, profetul se întâlnea deseori cu
membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli pentru a-i instrui øi a le da cheile preoﬂiei necesare conducerii Bisericii.
Aceste pregætiri au culminat cu o adunare cu apostolii øi cu alﬂi
câﬂiva asociaﬂi apropiaﬂi în luna martie 1844. În acest consiliu extraordinar, profetul i-a însærcinat pe Cei Doisprezece sæ conducæ
Biserica dupæ moartea sa, explicând cæ el le conferise toate rânduielile, autoritatea øi cheile necesare pentru a face aceasta.
„Trec povara øi responsabilitatea conducerii acestei Biserici de pe
umerii mei pe umerii voøtri”, a declarat el. „Acum, îndreptaﬂi-væ
umerii øi fiﬂi bærbaﬂi; pentru cæ Domnul urmeazæ sæ mæ lase sæ
mæ odihnesc puﬂin.”1

La 10 iunie 1844, Joseph Smith, care era primarul oraøului
Nauvoo, øi consiliul oraøului Nauvoo au ordonat distrugerea
publicaﬂiei Nauvoo Expositor øi presa care o tipærea. Nauvoo
Expositor era un ziar anti-mormon care îl defæima pe profet øi pe
ceilalﬂi sfinﬂi øi cerea anularea cartei oraøului Nauvoo. Oficialii oraøului se temeau cæ aceastæ publicaﬂie avea sæ ducæ la acﬂiuni din
partea gloatelor. Ca urmare a acﬂiunii, întreprinse de primar øi de
consiliul oraøului, autoritæﬂile din Illinois au înaintat o acuzaﬂie de
revoltæ, neîntemeiatæ, împotriva profetului, fratelui sæu Hyrum øi
a altor oficiali ai oraøului Nauvoo. Guvernatorul statului Illinois,
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În dupæ-amiaza zilei de 27 iunie 1844, o gloatæ a atacat închisoarea din Carthage,
Illinois, omorându-i pe profetul Joseph Smith øi pe Hyrum Smith.
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Thomas Ford, a ordonat sæ fie judecaﬂi în Carthage, Illinois, unde
era administraﬂia ﬂinutului øi le-a promis protecﬂie. Joseph øtia cæ,
dacæ ar fi mers în Carthage, viaﬂa sa ar fi fost în mare pericol din
partea gloatelor care îl ameninﬂau.
Crezând cæ gloatele îi doreau doar pe ei, Joseph øi Hyrum au
hotærât sæ plece spre Vest pentru a-øi apæra viaﬂa. La 23 iunie, ei
au traversat fluviul Mississippi, dar mai târziu, în acea zi, fraﬂi din
Nauvoo l-au gæsit pe profet øi i-au spus cæ trupele urmau sæ invadeze oraøul dacæ el nu se preda autoritæﬂilor din Carthage.
Profetul a acceptat sæ facæ aceasta, sperând sæ-i satisfacæ atât pe
oficialii guvernamentali, cât øi pe gloate. La 24 iunie, Joseph øi
Hyrum Smith øi-au luat ræmas bun de la familiile lor øi au cælærit
cu alﬂi oficiali ai oraøului Nauvoo spre Carthage, predându-se de
bunævoie oficialilor ﬂinutului Carthage în ziua urmætoare. Dupæ
ce fraﬂii fuseseræ eliberaﬂi pe garanﬂie pentru învinuirea iniﬂialæ,
ei au fost învinovæﬂiﬂi în mod fals de trædare împotriva statului
Illinois, arestaﬂi øi închiøi în închisoarea Carthage în aøteptarea
unei audieri. Vârstnicii John Taylor øi Williard Richards, singurii
membri ai Celor Doisprezece care nu erau în misiune, li s-au alæturat de bunævoie.
În dupæ amiaza zilei de 27 iunie 1844, micul grup de sfinﬂi stætea tæcut øi neconsolat în închisoare. Unul dintre bærbaﬂi l-a rugat pe vârstnicul Taylor, care avea o voce frumoasæ de tenor, sæ
le cânte. Imediat glasul sæu s-a înælﬂat. „Un biet drumeﬂ îndurerat adesea calea mi-a ﬂinut. Sæ îl ajut m-a implorat, sæ îl refuz nu
am putut.”2 Vârstnicul Taylor a povestit, mai târziu, cæ imnul „se
potrivea cu sentimentele noastre din acel moment pentru cæ spiritele ne erau deprimate, întunecate øi triste”3.
Imediat dupæ ora cinci dupæ-amiaza, un grup mare de agresori
au atacat închisoarea, trægând cu pistolul în bærbaﬂii dinæuntru.
În câteva minute, fapta nebuneascæ s-a realizat. Hyrum Smith a
fost împuøcat primul øi a murit aproape imediat. Vârstnicul
Richards, miraculos, a fost rænit doar superficial; øi vârstnicul
Taylor, deøi rænit grav, a supravieﬂuit øi, mai târziu, a devenit al
treilea preøedinte al Bisericii. Profetul Joseph a fugit spre fereastræ øi a fost împuøcat mortal. Profetul restaurærii øi fratele sæu,
Hyrum, îøi pecetluiseræ mærturiile cu sângele lor.
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Învæﬂæturi ale lui Joseph Smith
Dumnezeu l-a apærat pe Joseph Smith pânæ când
misiunea lui pæmânteanæ a fost încheiatæ.
În luna augsut 1842, Joseph Smith spunea: „În prezent, am
sentimentul cæ, întrucât Domnul Atotputernic m-a apærat pânæ
astæzi, El va continua sæ mæ pæzeascæ, prin credinﬂa øi rugæciunile
unite ale sfinﬂilor, pânæ când voi împlini în întregime misiunea
mea în aceastæ viaﬂæ øi voi stabili foarte ferm dispensaﬂia plenitudinii preoﬂiei în ultimele zile, astfel încât toate puterile pæmântului øi ale iadului nu o vor putea birui niciodatæ.”4
În luna octombrie 1843, profetul spunea: „Eu provoc toatæ lumea sæ distrugæ lucrarea lui Dumnezeu; øi profeﬂesc cæ nu vor
avea niciodatæ putere sæ mæ omoare pânæ când lucrarea mea nu
este împlinitæ øi eu nu sunt pregætit sæ mor”5.
În luna mai 1844, profetul spunea: „Dumnezeu mæ va apæra
pânæ când misiunea mea va fi terminatæ”6.
În luna iunie 1844, profetul spunea: „Nu consider cæ viaﬂa
mea este preﬂioasæ. Sunt gata sæ mæ sacrific pentru acest popor,
cæci ce pot face duømanii noøtri? Doar sæ omoare trupul øi,
atunci, puterea lor se va sfârøi. Staﬂi neclintiﬂi, prietenii mei; niciodatæ sæ nu væ temeﬂi. Nu cæutaﬂi sæ væ salvaﬂi vieﬂile, pentru cæ
cel cæruia îi este teamæ sæ moaræ pentru adevær, va pierde viaﬂa
veønicæ. Menﬂineﬂi-væ cu credinﬂæ pânæ la sfârøit øi vom fi înviaﬂi
øi vom deveni asemænætori Dumnezeilor øi vom domni în împæræﬂii celestiale, principate øi stæpâniri veønice”7.
În zorii zilei de 27 iunie 1844, în închisoarea Carthage,
Joseph Smith, într-o scrisoare adresatæ Emmei Smith, scria în
grabæ: „Sunt foarte resemnat cu soarta mea, øtiind cæ sunt justificat øi am fæcut tot ce se putea face. Transmite dragostea mea copiilor øi tuturor prietenilor mei...; øi cu privire la acuzaﬂia de
trædare, øtiu cæ nu am comis niciuna øi cæ ei nu pot proba nimic
de felul acesta, astfel încât sæ nu ai teamæ cæ ni se poate întâmpla vreun ræu din acest motiv. Dumnezeu sæ væ binecuvânteze pe
toﬂi. Amin”8.
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Înainte de moartea sa, Joseph Smith a conferit celor
Doisprezece Apostoli fiecare cheie øi putere a preoﬂiei
pe care Dumnezeu o pecetluise asupra lui.
Wilford Woodruff, al patrulea preøedinte al Bisericii, îøi amintea: „[Joseph Smith] a petrecut ultima iarnæ a vieﬂii sale, cam trei
sau patru luni, cu Cvorumul celor Doisprezece învæﬂându-i. Nu
erau doar câteva ore în care le slujea învæﬂându-i rânduielile
Evangheliei; el a petrecut zi dupæ zi, sæptæmânæ dupæ sæptæmânæ
øi lunæ dupæ lunæ, învæﬂându-i pe ei øi pe alﬂi câﬂiva lucrurile împæræﬂiei lui Dumnezeu”9.
Wilford Woodruff a spus despre adunarea ﬂinutæ de Joseph
Smith cu apostolii, în luna martie 1844: „Îmi amintesc ultima
cuvântare pe care [Joseph Smith] ne-a ﬂinut-o înaintea de moartea sa... El a stat în picioare în jur de trei ore. Camera era plinæ
ca de un foc mistuitor, faﬂa lui era claræ ca chihlimbarul øi era îmbræcat cu puterea lui Dumnezeu. El ne-a explicat îndatoririle
noastre. El ne-a explicat plenitudinea acestei mæreﬂe lucræri a lui
Dumnezeu; în remarcile sale cætre noi, el a spus: «Îmi fuseseræ
pecetluite asupra capului meu fiecare cheie, fiecare putere, fiecare principiu al vieﬂii øi al salværii pe care Dumnezeu le-a dat
vreodatæ vreunui bærbat care a træit vreodatæ pe faﬂa pæmântului.
Øi aceste principii øi aceastæ preoﬂie øi putere aparﬂin acestei mæreﬂe øi ultimei dispensaﬂii pe care Dumnezeu din ceruri a început sæ o stabileascæ pe pæmânt. Acum», a spus el, adresându-se
Celor Doisprezece, «am pecetluit asupra capetelor voastre fiecare cheie, fiecare putere, fiecare principiu pe care Domnul le-a
pecetluit pe capul meu». Øi, continuând, el a spus, «Am træit atât
de mult – pânæ în prezent – am fost în mijlocul acestui popor øi
în aceastæ mare lucrare øi muncæ de mântuire. Am dorit sæ træiesc, ca sæ væd acest templu construit. Dar n-am sæ træiesc sæ-l væd
terminat; dar voi îl veﬂi vedea – îl veﬂi vedea»...
Dupæ ce ni s-a adresat în acest mod, el a spus: «Eu væ spun cæ
greutæﬂile acestei împæræﬂii sunt acum pe umerii voøtri; trebuie sæ
duceﬂi aceastæ responsabilitate în toatæ lumea øi, dacæ nu o faceﬂi,
veﬂi fi condamnaﬂi»”10..
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Membri ai Cvorumului celor Doisprezece au consemnat:
„Noi, Cei [Doisprezece]... am fost prezenﬂi la un consiliu care a
avut loc, în ultima parte a lunii martie care a trecut [1844], în
oraøul Nauvoo...
În acest consiliu, Joseph Smith pærea oarecum abætut øi øi-a
luat libertatea sæ-øi deschidæ inima faﬂæ de noi... «Iubiﬂi fraﬂi,
Domnul mi-a ordonat sæ græbim lucrarea în care suntem angajaﬂi... Un eveniment important este pe punctul de a avea loc. Ar
putea fi faptul cæ duømanii mei mæ vor omorî. Øi, în caz cæ o vor
face, øi eu nu v-am conferit cheile øi puterea care sunt asupra
mea, ele vor fi pierdute de pe pæmânt. Dar, dacæ pot reuøi sæ vi
le confer, atunci nu are importanﬂæ dacæ devin victimæ în mâna
ucigaøilor, dacæ Dumnezeu va permite aceasta, øi eu pot pleca
din aceastæ viaﬂæ cu toatæ plæcerea øi satisfacﬂia, øtiind cæ lucrarea
mea este realizatæ øi cæ este pusæ temelia pe care împæræﬂia lui
Dumnezeu urmeazæ a se ridica în aceastæ dispensaﬂie a plenitudinii timpurilor.
Pe umerii Celor Doisprezece trebuie sæ ræmânæ responsabilitatea conducerii acestei Biserici de acum înainte pânæ când voi veﬂi
numi alﬂii care sæ væ urmeze. Duømanii voøtri nu væ pot omorî pe
toﬂi deodatæ iar, dacæ unul dintre voi ar fi omorât, voi væ puteﬂi
aøeza mâinile asupra altora øi completa cvorumul vostru. Astfel
aceste chei øi aceastæ putere pot sæ fie perpetuate pe pæmânt»...
Niciodatæ nu vom uita sentimentele sale sau cuvintele spuse
de el cu aceastæ ocazie. Dupæ ce a vorbit astfel, el a continuat sæ
se plimbe prin cameræ, spunând: «Deoarece am transferat povara de pe umerii mei, mæ simt uøor ca o plutæ. Simt cæ sunt
liber. Mulﬂumesc lui Dumnezeu pentru aceastæ eliberare»”11.
Parley P. Pratt, membru al Cvorumului Celor Doisprezece,
scria: „Acest om mare øi bun a fost inspirat, înainte de moartea
sa, sæ-i cheme pe Cei Doisprezece laolaltæ, din timp în timp, øi
sæ-i instruiascæ în toate lucrurile cu privire la împæræﬂie, rânduieli
øi guvernarea de cætre Dumnezeu. El menﬂiona, deseori, cæ el
punea baza, dar ræmânea ca Cei Doisprezece sæ termine construirea împæræﬂiei lui Dumnezeu... El spunea, «Nu øtiu de ce;
dar, datoritæ unor motive, sunt constrâns sæ græbesc pregætirile
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Wilford Woodruff îøi amintea cæ profetul „a petrecut ultima iarnæ a vieﬂii sale,
cam trei sau patru luni, cu Cvorumul celor Doisprezece învæﬂându-i... El a
petrecut zi dupæ zi, sæptæmânæ dupæ sæptæmânæ øi lunæ dupæ lunæ”.

mele øi sæ confer Celor Doisprezece toate rânduielile, cheile, legæmintele øi rânduielile de pecetluire ale preoﬂiei øi astfel sæ fixez un model pentru toate lucrurile cu privire la sanctuar
[templu] øi înzestrærile care se fac înæuntrul lui».
Fæcând aceasta, el se bucura foarte mult; deoarece, spunea el,
Domnul este pe punctul sæ punæ povara pe umerii voøtri øi sæ mæ
lase sæ mæ odihnesc puﬂin øi, dacæ mæ omoaræ, continua el, împæræﬂia lui Dumnezeu va înainta, pentru cæ am terminat acum
munca ce îmi fusese datæ, încredinﬂându-væ vouæ toate lucrurile
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pentru clædirea împæræﬂiei potrivit viziunii cereøti øi a modelului
care mi-a fost arætat din cer”12.
Brigham Young, al doilea preøedinte al Bisericii a spus: „Joseph
ne-a conferit toate cheile øi puterile aparﬂinând apostolatului, pe
care el însuøi le-a deﬂinut înainte de a muri øi niciun om sau grup
de oameni nu se poate interpune între Joseph øi Cei Doisprezece
în aceastæ lume sau în lumea care va veni. Deseori, Joseph a spus
Celor Doisprezece: «Eu am pus temelia øi voi trebuie sæ clædiﬂi deasupra, pentru cæ pe umerii voøtri se sprijinæ împæræﬂia»”13.
Profetul Joseph Smith øi fratele sæu, Hyrum, au fost mari,
în viaﬂæ øi dupæ moarte, prin mærturiile lor
despre Evanghelie.
Dupæ cum este consemnat în Doctrinæ øi legæminte 135:1–6,
John Taylor, în timp ce slujea ca membru în Cvorumul Celor
Doisprezece, a scris: „Pentru a pecetlui mærturia acestei cærﬂi øi
a Cærﬂii lui Mormon, anunﬂæm martiriul lui Joseph Smith, profetul, øi al lui Hyrum Smith, patriarhul. Ei au fost împuøcaﬂi în
închisoarea din Carthage, la 27 iunie 1844, în jurul orei cinci
dupæ amiazæ, de cætre ræufæcætori înarmaﬂi – cu feﬂele vopsite în
negru – între 100 øi 200 de persoane. Hyrum a fost împuøcat
primul øi a cæzut uøor, exclamând: Sunt un om mort! Joseph a
særit pe fereastræ øi a fost împuøcat mortal în încercarea sa, exclamând: O, Doamne, Dumnezeul meu! Ei au fost, amândoi, împuøcaﬂi, într-un mod brutal, dupæ ce au murit øi amândoi au
primit patru gloanﬂe.
John Taylor øi Willard Richards, doi dintre Cei Doisprezece, au
fost singurele persoane în cameræ, în momentul acela; primul a
fost rænit într-un mod sælbatic cu patru gloanﬂe, dar s-a vindecat
între timp; al doilea, prin bunævoinﬂa lui Dumnezeu, a scæpat,
færæ a avea mæcar o gauræ în îmbræcæmintea sa.
Joseph Smith, profetul øi væzætorul Domnului, a fæcut pentru
salvarea oamenilor din aceastæ lume mai mult decât orice om
care a træit în ea, cu excepﬂia unicæ a lui Isus... În scurtul timp de
douæzeci de ani, el a fæcut sæ aparæ Cartea lui Mormon, pe care
a tradus-o prin darul øi puterea lui Dumnezeu, øi prin intermediul lui, s-a publicat pe douæ continente; a trimis plenitudinea
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Evangheliei nepieritoare, conﬂinutæ de ea, în cele patru colﬂuri
ale pæmântului; a fæcut sæ aparæ revelaﬂiile øi poruncile care compun aceastæ carte, Doctrinæ øi legæminte, øi multe alte documente øi instrucﬂiuni înﬂelepte în folosul copiilor oamenilor; a
adunat multe mii de sfinﬂi din zilele din urmæ, a stabilit un oraø
mare øi a læsat o faimæ øi un nume care nu pot pieri. A fost mare,
în viaﬂæ øi dupæ moarte, în ochii lui Dumnezeu øi ai poporului
sæu; øi, ca cei mai mulﬂi dintre unøii Domnului din timpurile strævechi, a pecetluit misiunea øi lucrærile sale cu propriul lui sânge;
øi la fel a fæcut øi fratele sæu, Hyrum. În viaﬂæ nu au fost despærﬂiﬂi øi în moarte nu au fost separaﬂi!
Când Joseph s-a dus în Carthage pentru a se preda oficialitæﬂilor potrivit pretinselor cerinﬂe ale legii, cu douæ sau trei zile
înainte de asasinarea sa, el a spus: «Mæ duc ca un miel la masacru; dar sunt calm ca o dimineaﬂæ de varæ; am o conøtiinﬂæ liberæ
de orice pæcat faﬂæ de Dumnezeu øi faﬂæ de toﬂi oamenii. Voi
muri nevinovat øi se va spune despre mine – a fost omorât cu
sânge rece». În aceeaøi dimineaﬂæ, dupæ ce Hyrum fusese gata sæ
meargæ – sæ spunem noi la masacru? Da, pentru cæ aøa a fost –
el a citit urmætorul paragraf, spre sfârøitul capitolului al doisprezecelea din Eter, Cartea lui Mormon, øi a îndoit pagina în
acest loc:
Øi s-a întâmplat cæ eu m-am rugat Domnului ca El sæ le dea
neamurilor har, pentru ca ei sæ poatæ avea caritate. 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 curæﬂate. Øi deoarece tu ai væzut slæbiciunile tale, tu vei fi întærit într-atât, încât tu vei sta în locul pe
care l-am pregætit în locaøurile Tatælui Meu. Øi acum, eu... 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
scaunului de judecatæ al lui Hristos, unde toﬂi oamenii vor øti
cæ veømintele mele nu sunt pætate cu sângele vostru. [Eter
12:36–38.] Testatorii sunt acum morﬂi øi testamentul lor este în
vigoare.
Hyrum Smith împlinise patruzeci øi patru de ani în februarie
1844 øi Joseph Smith treizeci øi opt de ani în decembrie 1843; de
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aici înainte numele lor vor fi înregistrate printre martirii religiei;
øi cititorii din fiecare naﬂiune îøi vor aminti cæ, pentru apariﬂia
Cærﬂii lui Mormon øi a acestei cærﬂi a Bisericii, Doctrinæ øi legæminte, pentru salvarea lumii corupte, a fost necesar cel mai bun
sânge din secolul al nouæsprezecelea; øi cæ, dacæ focul poate distruge un copac verde pentru slava lui Dumnezeu, cât de uøor va
arde copacii uscaﬂi pentru a purifica via de corupﬂie. Ei au træit
pentru slavæ; ei au murit pentru slavæ; øi slava este ræsplata lor
veønicæ. Din veac în veac, numele lor vor fi transmise urmaøilor
ca pietre preﬂioase pentru cei sfinﬂiﬂi”14.
Joseph Smith øi-a îndeplinit misiunea lui pæmânteanæ
øi a pecetluit mærturia sa cu sângele lui.
Brigham Young a declarat: „Deøi duømanul a avut puterea
sæ-l omoare pe profetul nostru, adicæ, a omorât trupul sæu,
Joseph, cu siguranﬂæ, a îndeplinit tot ceea ce a plænuit sæ îndeplineascæ în timpul vieﬂii sale. Eu øtiu în mod precis cæ el a
fæcut astfel”15.
Brigham Young, de asemenea, a
spus: „Cine l-a salvat pe Joseph Smith
din mâinile duømanilor sæi pânæ în ziua
morﬂii sale? Dumnezeu l-a salvat;
Joseph a fost aproape de moarte de nenumærate ori, astfel încât, în mæsura îngæduitæ cunoøtinﬂelor umane, nu putea
exista posibilitatea ca el sæ fie salvat.
Când a fost în închisoare în Missouri øi
nimeni nu se aøtepta ca el sæ scape
Brigham Young
vreodatæ din mâinile lor, eu am avut
credinﬂa lui Avraam øi le-am spus fraﬂilor cæ, aøa cum Domnul
træia, el va scæpa din mâinile lor. Deøi el profeﬂise cæ nu va træi
peste vârsta de 40 de ani, cu toate acestea noi, toﬂi, nutream speranﬂa cæ avea sæ fie o falsæ profeﬂie øi cæ urma sæ-l ﬂinem pentru
totdeauna cu noi. Credeam cæ prin credinﬂa noastræ se va anula
profeﬂia lui, dar greøeam – în cele din urmæ, el a cæzut ca martir
pentru religia sa. Am spus cæ acum este în regulæ; acum mærturia are putere deplinæ; el a pecetluit-o cu sângele sæu”16.
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Wilford Woodruff a mærturisit: „Obiønuiam sæ am anumite
sentimente cu privire la moartea sa øi la modul în care i-a fost
luatæ viaﬂa. Simﬂeam cæ, dacæ... Joseph ar fi putut sæ-øi îndeplineascæ dorinﬂa, ar fi condus pionierii pe drumul spre Munﬂii
Stâncoøi. Dar, de atunci, m-am împæcat în întregime cu faptul cæ
ceea ce s-a întâmplat a fost conform programului lui Dumnezeu,
cæ i s-a cerut, în calitatea sa de conducætor al acestei dispensaﬂii,
ca el sæ pecetluiascæ mærturia sa cu sângele sæu øi sæ meargæ de
aici în lumea spiritelor, deﬂinând cheile acestei dispensaﬂii, pentru a deschide misiunea care acum se realizeazæ pe calea predicærii Evangheliei «spiritelor din închisoare»”17.
Joseph F. Smith, al øaselea preøedinte al Bisericii a spus: „Ce
ne învaﬂæ martiriul [lui Joseph øi al lui Hyrum Smith]? Marea lecﬂie cæ «unde este un testament, trebuie neapærat sæ aibæ loc
moartea celui ce l-a fæcut» (Evrei 9:16) pentru a avea valabilitate.
Øi mai mult, cæ sângele martirilor este, cu adeværat, sæmânﬂa
Bisericii. Domnul a îngæduit sacrificiul pentru ca mærturia acestor bærbaﬂi virtuoøi øi neprihæniﬂi sæ fie o mærturie împotriva unei
lumi vicioase øi nedrepte. Øi, în afaræ de acestea, ei au fost exemple de dragostea minunatæ despre care vorbeøte Mântuitorul:
«Nu este mai mare dragoste decât sæ-øi dea cineva viaﬂa pentru
prietenii sæi». (Ioan 15:13.) Ei au manifestat aceastæ dragoste minunatæ faﬂæ de sfinﬂi øi faﬂæ de lume; deoarece ei, amândoi, au înﬂeles øi øi-au exprimat convingerea, înainte de a începe cælætoria
spre Carthage, cæ merg spre moartea lor... Curajul lor, credinﬂa
lor, dragostea lor pentru oameni au fost færæ margini øi ei au dat
tot ce au avut pentru poporul lor. Asemenea devotament øi dragoste au læsat, færæ îndoialæ, în minﬂile acelora care s-au bucurat
de toværæøia Spiritului Sfânt, convingerea cæ aceøti oameni adeværaﬂi øi buni erau, într-adevær, slujitorii autorizaﬂi ai Domnului.
Acest martiriu a fost întotdeauna o sursæ de inspiraﬂie pentru
oamenii Domnului. I-a ajutat în încercærile lor personale; le-a dat
curaj sæ urmeze un drum drept, sæ cunoascæ adeværul øi sæ træiascæ potrivit lui øi acest martiriu trebuie sæ fie totdeauna o amintire sacræ pentru sfinﬂii din zilele din urmæ care au învæﬂat
adeværurile mari pe care Dumnezeu le-a revelat prin intermediul
slujitorului sæu, Joseph Smith”18.
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George Albert Smith, al optulea preøedinte al Bisericii, a declarat: „Joseph
Smith øi-a îndeplinit misiunea øi când a
sosit momentul în care era faﬂæ în faﬂæ
cu moartea, el a spus: «Mæ duc ca un
miel la masacru; dar sunt calm ca o dimineaﬂæ de varæ. Am o conøtiinﬂæ liberæ
de orice pæcat faﬂæ de Dumnezeu øi faﬂæ
de toﬂi oamenii. Dacæ îmi vor lua viaﬂa,
voi muri nevinovat, øi sângele meu va
George Albert Smith
striga din pæmânt pentru ræzbunare, øi
se va spune despre mine, «A fost omorât cu sânge rece» [vezi
D&L 135:4]. Lui nu i-a fost teamæ sæ stea înaintea scaunului plæcut de judecatæ al Tatælui nostru øi sæ ræspundæ pentru faptele fæcute în trup. Lui nu i-a fost teamæ sæ facæ faﬂæ acuzaﬂiei adusæ
împotriva lui, øi anume, cæ el înøela oamenii øi proceda nedrept
faﬂæ de ei. Lui nu i-a fost teamæ de rezultatul misiunii din viaﬂa sa
øi de triumful final al lucrærii despre care øtia cæ era de origine
divinæ øi pentru care øi-a dat viaﬂa”19.
Gordon B. Hinckley, al cincisprezecelea preøedinte al
Bisericii, a mærturisit: „Atât de sigur era [Joseph Smith] de
cauza pe care o conducea, atât de sigur era de chemarea divinæ
care i-a fost datæ, încât el le-a pus mai presus de valoarea propriei
sale vieﬂi. Având previziunea morﬂii sale apropiate, el s-a predat
singur celor care urmau sæ-l dea, færæ apærare, în mâinile gloatei.
El a pecetluit mærturia sa cu sângele vieﬂii sale”20.

Sugestii pentru studiu øi predare
Gândiﬂi-væ la aceste idei în timp ce studiaﬂi acest capitol sau
când væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi
paginile vii–xii.
• Cu puﬂin timp înainte ca Joseph øi Hyrum Smith sæ fie omorâﬂi,
vârstnicul John Taylor a cântat „Un biet drumeﬂ îndurerat” (pagina 559). Citiﬂi sau cântaﬂi cuvintele imnului (Imnuri, nr. 22),
øi gândiﬂi-væ ce legæturæ existæ între ele øi viaﬂa profetului
Joseph Smith. De ce era potrivit acest imn în acele condiﬂii?
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• Recapitulaﬂi declaraﬂiile care mærturisesc cæ Joseph Smith a
conferit cheile preoﬂiei Celor Doisprezece Apostoli (paginile
561–564). De ce credeﬂi cæ apostolii simﬂeau cæ era important
sæ mærturiseascæ despre experienﬂele lor? Care este mærturia
dumneavoastræ despre modul în care se face succesiunea la
preøedinﬂia Bisericii?
• Studiaﬂi relatarea lui John Taylor despre martiriul lui Joseph øi
Hyrum Smith (paginile 564–566). Cum aﬂi putea susﬂine declaraﬂia cæ Joseph Smith „a fæcut pentru salvarea oamenilor
din aceastæ lume mai mult decât oricare alt om care a træit în
ea, cu excepﬂia unicæ a lui Isus”? Înainte de a merge la închisoarea Carthage, Hyrum a citit din Eter 12:36–38 øi a îndoit
pagina. Cum se aplicæ acest pasaj lui Joseph øi Hyrum? Care
sunt sentimentele dumneavoastræ când væ gândiﬂi la sacrificiile
fæcute de Joseph øi Hyrum pentru mærturiile lor despre Isus
Hristos?
• Citiﬂi mærturiile profeﬂilor din zilele din urmæ de la paginile
566–568. Ce cuvinte de recunoøtinﬂæ øi mærturie puteﬂi adæuga
la mærturiile lor?
Scripturi suplimentare: Evrei 9:16–17; D&L 5:21–22; 98:13–14;
112:30–33; 136:37–40
Note
1. Citat în declaraﬂia Celor Doisprezece
Apostoli (document nedatat), consemnând adunarea din martie 1844;
în Brigham Young, Office Files
1832–1878, Arhivele Bisericii, Biserica
lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
2. „Un biet drumeﬂ îndurerat!”, Imnuri
nr. 22.
3. John Taylor, citat în History of the
Church, 7:101; din „The Martyrdom
of Joseph Smith” de John Taylor, în
Historian’s Office, History of the
Church, cca. 1840–1880, p. 47,
Arhivele Bisericii.
4. History of the Church, 5:139–140;
dintr-un discurs rostit de Joseph
Smith în ziua de 31 august 1842 în
Nauvoo, Illinois; consemnat de Eliza
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R. Snow; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
5. History of the Church, 6:58; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 15 octombrie 1843 în Nauvoo,
Illinois; consemnat de Willard
Richards; vezi, de asemenea, anexa,
pagina 593, punctul 3.
6. History of the Church, 6:365; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 12 mai 1844 în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
7. History of the Church, 6:500; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 18 iunie 1844 în Nauvoo, Illinois.
Cei care au compilat History of the
Church au combinat relatærile verbale
ale câtorva martori oculari într-o singuræ relatare a discursului.
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8. Scrisoare de la Joseph Smith cætre
Emma Smith, 27 iunie 1844, închisoarea Carthage, Carthage, Illinois;
Arhivele Comunitæﬂii lui Hristos,
Independece, Missouri, copia originalului în Arhivele Bisericii.
9. Wilford Woodruff, Deseret News: SemiWeekly, 21 decembrie 1869, p. 2.
10. Wilford Woodruff, Deseret Semi-Weekly
News, 15 martie 1892, p. 2; punctuaﬂie modernizatæ.
11. Declaraﬂia Celor Doisprezece Apostoli
(document nedatat), consemnat în
adunarea din martie 1844; în Brigham
Young, Office Files 1832–1878,
Arhivele Bisericii.
12. Parley P. Pratt, „Proclamation to The
Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints”, Millennial Star, martie 1845,
p. 151.
13. Brigham Young, citat în History of the
Church, 7:230; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ; dintr-un discurs
rostit de Brigham Young la 7 august
1844 în Nauvoo, Illinois.

14. Doctrinæ øi legæminte 135:1–6.
15. Brigham Young, Deseret News, 30
aprilie 1853, p. 46; s-a renunﬂat la
scrierea cu litere cursive.
16. Discurs rostit de Brigham Young, la
1 august 1852, în Salt Lake City, Utah;
în Historian’s Office, Reports of
Speeches cca. 1845–1885, Arhivele
Bisericii.
17. Wilford Woodruff, Deseret News, 28
martie 1883, p. 146.
18. Joseph F. Smith, „The Martyrdom”,
Juvenile Instructor, iunie 1916, p.
381; punctuaﬂie modernizatæ; împærﬂirea paragrafelor a fost modificatæ.
19. George Albert Smith, din Conference
Report, aprilie 1904, p. 64; ortografie
modernizatæ.
20. Gordon B. Hinckley, în Conference
Report, octombrie 1981, p. 6–7; sau
Ensign, noiembrie 1981, p. 7.
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„Laudæ profetului”: profeﬂii din
zilele din urmæ mærturisesc
despre profetul Joseph Smith
„Profetul Joseph Smith... a fost chemat de Dumnezeu, prin
glasul lui Dumnezeu Însuøi, sæ deschidæ lumii dispensaﬂia
Evangheliei pentru ultima oaræ.” (Joseph F. Smith)

Din viaﬂa lui Joseph Smith

D

upæ moartea lui Joseph Smith øi a fratelui sæu, Hyrum,
membrii Cvorumului Celor Doisprezece care fuseseræ în cælætorii misionare în Statele Unite s-au întors cât s-a putut de repede
în Nauvoo. Membrii Celor Doisprezece au convocat sfinﬂii întro adunare în ziua de 8 august 1844, la care a vorbit Brigham
Young, preøedintele Cvorumului Celor Doisprezece. Când a
vorbit, a avut loc un eveniment extraordinar la care au fost martori mulﬂi sfinﬂi. Preøedintele Young, în mod miraculos, a fost fæcut sæ arate de parcæ ar fi fost Joseph Smith øi sæ aibæ sunetul
glasului lui. „Dacæ Joseph s-ar fi ridicat din mormânt øi le-ar fi
vorbit din nou”, îøi amintea George Q. Cannon, „efectul n-ar fi
putut fi mai uimitor decât a fost pentru cei mulﬂi prezenﬂi la
acea adunare. Era chiar glasul lui Joseph însuøi; øi nu era doar
glasul lui Joseph care era auzit; ci, în ochii oamenilor pærea ca
øi când era într-adevær persoana lui Joseph cea care stætea în faﬂa
lor. Niciodatæ nu am auzit de vreun eveniment mai miraculos øi
mai mæreﬂ decât cel care a avut loc în acea zi în prezenﬂa acelei
congregaﬂii. Domnul a dat oamenilor Sæi o mærturie care n-a læsat nicio posibilitate de îndoialæ despre omul pe care îl alesese
sæ îi conducæ”1.

La sfârøitul adunærii, sfinﬂii au votat ca Cei Doisprezece sæ prezideze asupra lor. Dupæ puﬂin mai mult de trei ani, în decembrie
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„S-a decretat în consiliul din eternitate”, a declarat Brigham Young, „cu mult timp
înaintea formærii pæmântului, cæ el [Joseph Smith], trebuia sæ fie omul, din ultima dispensaﬂie a acestei lumi, care sæ propovæduiascæ cuvântul lui Dumnezeu oamenilor”.

572

CAPITOLUL 47

1847, Prima Preøedinﬂie a fost din nou organizatæ, Brigham Young
fiind susﬂinut ca preøedinte al Bisericii.
Din timpul preøedintelui Brigham Young, fiecare dintre profeﬂii care au prezidat asupra Bisericii au mærturisit despre remarcabila misiune a profetului Joseph Smith. Joseph Smith a
fost ales în consiliul din cer sæ fie marele profet øi væzætor din
zilele din urmæ. Misiunea lui a fost atât de importantæ încât a
fost prezisæ de profeﬂii din vechime, inclusiv de profetul Iosif
din Vechiul Testament, care a fost vândut în Egipt. Iosif din
Egipt era el însuøi un væzætor øi el a profeﬂit în detaliu despre
Joseph Smith:
„Domnul Dumnezeul meu va ridica un væzætor, care va fi un vizionar ales pentru coapsele mele... Iar numele lui va fi chemat
dupæ mine; øi va fi dupæ 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” (2 Nefi 3:6,
15; vezi, de asemenea, 2 Nefi 3:6–22).2
În luna decembrie 1834, Joseph Smith, tatæl, i-a dat profetului Joseph o binecuvântare, confirmând cæ el era væzætorul despre care profeﬂise Iosif din vechime. „Te binecuvântez cu
binecuvântærile pærinﬂilor tæi, Avraam, Isac øi Iacov; øi chiar cu
binecuvântærile tatælui tæu Iosif, fiul lui Iacov. Iatæ, el a cæutat sæ
gæseascæ stræmoøii lui în ultimele zile... el a cæutat cu sârguinﬂæ
sæ afle de unde urma sæ vinæ fiul care trebuia sæ aducæ acel cuvânt al Domnului, prin care ei (urmaøii øi descendenﬂii lui Iosif)
sæ poatæ fi luminaﬂi øi aduøi înapoi la adeværatæ turmæ a lui
Dumnezeu øi ochii lui te-au væzut pe tine, fiul meu; inima lui s-a
bucurat øi sufletul a fost satisfæcut, øi el a spus... «Din seminﬂia
mea, împræøtiatæ cu neamurile, se va ridica un væzætor ales... a
cærui inimæ va fi plinæ de mare înﬂelepciune, a cærui inteligenﬂæ
va circumscrie øi va cuprinde lucrurile profunde ale lui
Dumnezeu øi a cærui guræ va exprima legea celor drepﬂi»... Tu
vei deﬂine cheile acestei slujiri, chiar preøedinﬂia acestei Biserici,
atât în timp, cât øi în eternitate”3.
Prin Joseph Smith, væzætorul ales al zilelor din urmæ, doctrinele øi rânduielile salvatoare ale Evangheliei au fost revelate øi
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adeværata Bisericæ a lui Isus Hristos a fost stabilitæ din nou pe
pæmânt. Mærturiile profeﬂilor din vechime se unesc cu cele ale
profeﬂilor din zilele noastre pentru a proclama cæ Joseph Smith
a fost instrumentul prin care Dumnezeu a restaurat plenitudinea Evangheliei pentru binecuvântarea „întregii familii umane,
din veønicie în veønicie”4.

Mærturii ale profeﬂilor din zilele din urmæ
Joseph Smith a fost prerânduit pentru
chemarea sa profeticæ.
Preøedintele Brigham Young: „S-a
decretat în consiliul din eternitate, cu
mult timp înaintea formærii pæmântului,
cæ [Joseph Smith] trebuia sæ fie omul
din ultima dispensaﬂie a acestei lumi,
care sæ propovæduiascæ cuvântul lui
Dumnezeu oamenilor øi sæ primeascæ
totalitatea cheilor øi puterea preoﬂiei
Fiului lui Dumnezeu. Domnul l-a pæzit
pe el, øi pe tatæl lui, øi pe tatæl tatælui sæu
Preøedintele Brigham Young
øi pe predecesorii lor înapoi pânæ la
Avraam, øi de la Avraam la potop, de la potop la Enoh øi de la
Enoh la Adam. El a vegheat acea familie øi acel sânge aøa cum
s-au ræspândit din fântâna sa pânæ la naøterea acelui om. [Joseph
Smith] a fost prerânduit în veønicie sæ prezideze asupra acestei
ultime dispensaﬂii”5.
Preøedintele Joseph Fielding Smith: „Joseph Smith a fost ales
sæ fie conducætorul acestei lucræri a Domnului în ultimele zile, øi
lucrarea sa i-a fost desemnatæ prin previziunea Tatælui nostru
Veønic în veøniciile de dinainte de a se naøte el. El a venit în spiritul lui Elias pentru a pregæti calea pentru venirea Domnului
nostru. Niciunui profet, începând cu zilele lui Adam, cu excepﬂia, desigur, a Mântuitorului nostru, nu i-a fost datæ o misiune
mai mare”6.
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Preøedintele Ezra Taft Benson:
„Pentru a avea o viziune a mæreﬂiei misiunii pæmântene a profetului trebuie sæ
o privim în lumina veøniciei. El era dintre
cei «nobili øi mari» pe care Avraam i-a
descris dupæ cum urmeazæ:
«Acum, Domnul mi-a arætat mie,
Avraam, inteligenﬂele care au fost organizate înainte de a fi lumea; øi printre
Preøedintele Ezra Taft Benson toate acestea erau mulﬂi din cei nobili
øi mari; øi Dumnezeu a væzut cæ aceste
suflete erau bune, øi a stat în mijlocul lor øi a spus: Pe aceøtia
îi voi face conducætorii Mei; pentru cæ El a stat printre aceia
care erau spirite øi a væzut cæ ei erau buni; øi mi-a spus mie:
Avraam, tu eøti unul dintre ei; tu ai fost ales înainte sæ te fi næscut» (Avraam 3:22–23).
La fel a fost cu Joseph Smith. Øi el a fost acolo. El, de asemenea, a stat în consiliu cu cei nobili øi mari. Ocupând un important loc de onoare øi consideraﬂie el a ajutat, cu siguranﬂæ, în
planificarea øi execuﬂia mæreﬂei lucræri a Domnului de « a [realiza] nemurirea øi viaﬂa veønicæ a omului», salvarea tuturor copiilor Tatælui nostru [Moise 1:39]. Misiunea sa avusese øi avea sæ
aibæ impact asupra tuturor celor care au fost pe pæmânt; asupra
tuturor celor care locuiau atunci pe pæmânt øi asupra milioanelor de oameni care încæ nu s-au næscut.
Profetul Joseph Smith nu a fost doar unul dintre «cei nobili øi
mari», ci el a dat øi continuæ sæ dea atenﬂie problemelor importante, aici pe pæmânt, chiar øi astæzi, din împæræﬂia de sus. Pentru
cæ în ochii Domnului... existæ un mare program etern, în care
profetul Joseph joacæ un rol important – prin preoﬂia øi autoritatea veønicæ ale lui Dumnezeu”7.
Prima Viziune a lui Joseph Smith este o parte
fundamentalæ a mærturiilor noastre individuale.
Preøedintele Joseph F. Smith: „Cel mai mare eveniment care a
avut loc vreodatæ, în lume, de la învierea Fiului lui Dumnezeu
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din mormânt øi înælﬂarea lui în înalturi a fost venirea Tatælui øi a
Fiului la bæiatul Joseph Smith pentru a pregæti calea pentru punerea fundaﬂiei împæræﬂiei [lui Dumnezeu] – nu a împæræﬂiei oamenilor – care sæ nu se sfârøeascæ niciodatæ, nici sæ nu fie
ræsturnatæ.
Acceptând acest adevær, gæsesc cæ este uøor sæ accepﬂi fiecare
alt adevær pe care el l-a declarat în timpul misiunii sale... în
lume. El n-a propovæduit, niciodatæ, o doctrinæ care nu era adeværatæ. El n-a pus în practicæ, niciodatæ, ceea ce nu i s-a poruncit sæ punæ în practicæ. El n-a susﬂinut, niciodatæ, o greøealæ. El
nu a fost înøelat niciodatæ. El vedea, el auzea; el fæcea aøa cum i
se poruncea sæ facæ; øi, de aceea, Dumnezeu este ræspunzætor
de lucrarea îndeplinitæ de Joseph Smith – nu Joseph Smith.
Domnul este responsabil de ea, øi nu omul”8.
Preøedintele Heber J. Grant: „Fie cæ
Joseph Smith L-a væzut pe Dumnezeu
øi a vorbit cu El, øi Dumnezeu Însuøi
L-a prezentat pe Isus Hristos bæiatului
Joseph Smith, øi Isus Hristos i-a spus
lui Joseph Smith cæ el urma sæ fie instrumentul în mâinile lui Dumnezeu
de stabilire, din nou, pe pæmânt a
adeværatei Evanghelii a lui Isus Hristos
– fie mormonismul, aøa cum este nuPreøedintele Heber J. Grant
mit, este un mit. Øi mormonismul nu
este un mit! El este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire;
este Biserica lui Isus Hristos, stabilitæ sub îndrumarea Sa øi
toatæ necredinﬂa lumii nu poate schimba faptele fundamentale
care sunt legate de Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ”9.
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Preøedintele Howard W. Hunter:
„Sunt recunoscætor pentru cæ sunt
membru al Bisericii; øi mærturia mea
despre divinitatea ei este bazatæ pe povestirea simplæ a tânærului care a îngenuncheat sub copac øi a primit
vizitatori cereøti – nu un Dumnezeu, ci
doi separaﬂi, personaje individuale,
Tatæl øi Fiul, revelând, din nou, pæmântului
personajele
Dumnezeirii.
Preøedintele
Howard W. Hunter
Credinﬂa øi mærturia mea se bazeazæ pe
aceastæ povestire simplæ, pentru cæ, dacæ nu este adeværatæ, mormonismul cade. Ea este adeværatæ – øi eu depun mærturie cæ ea
este – ea este unul dintre evenimentele unice cele mai mari din
toatæ istoria”10.
Preøedintele David O. McKay: „Apariﬂia Tatælui øi a Fiului în
faﬂa lui Joseph Smith este temelia acestei Biserici. În ea stæ secretul tæriei øi vitalitæﬂii ei. Acest lucru este adeværat øi eu depun
mærturie despre el. Acea singuræ revelaﬂie ræspunde tuturor întrebærilor øtiinﬂei cu privire la Dumnezeu øi personalitatea Sa
divinæ. Nu vedeﬂi ce înseamnæ aceasta? Se ræspunde la întrebarea «ce este Dumnezeu». Relaﬂia Lui cu copiii Sæi este claræ.
Interesul Sæu faﬂæ de omenire, arætat prin autoritatea delegatæ
omului, este evident. Viitorul lucrærii este asigurat. Acestea øi
alte adeværuri glorioase sunt clarificate de aceastæ glorioasæ
Primæ Viziune”11.
Preøedintele Ezra Taft Benson: „Prima viziune a profetului
Joseph Smith este o doctrinæ fundamentalæ pentru Bisericæ.
Duømanul øtie acest lucru øi el a atacat credibilitatea lui Joseph
Smith din ziua în care el a anunﬂat vizita Tatælui øi a Fiului... Voi
trebuie sæ depuneﬂi totdeauna mærturie despre adeværul Primei
Viziuni. Joseph Smith I-a væzut pe Tatæl øi pe Fiul. Ei au vorbit
cu el aøa cum a spus el cæ au vorbit. Este cel mai glorios eveniment care s-a petrecut de la învierea Domnului nostru. Oricare
conducætor care nu poate declara, færæ rezerve, prin mærturia
sa cæ Dumnezeu øi Isus Hristos i-au apærut lui Joseph Smith, nu
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poate fi niciodatæ un adeværat conducætor, un adeværat pæstor.
Dacæ nu acceptæm acest adevær... dacæ nu dobândim o mærturie
despre aceastæ mare revelaﬂie, nu putem inspira credinﬂæ celor
pe care îi conducem”12.
Preøedintele George Albert Smith:
„Când bæiatul profet, în pædurile din
Palmyra, I-a væzut pe Tatæl øi pe Fiul øi a
realizat cæ Ei erau într-adevær persoane,
cæ Ei puteau auzi øi ræspunde la ceea ce
a spus el, a început o nouæ eræ în
aceastæ lume øi s-a pus baza pentru credinﬂa copiilor oamenilor. Ei puteau,
acum, sæ se roage Tatælui nostru din cer
øi sæ înﬂeleagæ cæ El putea sæ-i audæ øi sæ
Preøedintele George
Albert Smith
ræspundæ rugæciunilor lor, cæ exista o
legæturæ între ceruri øi pæmânt”13.
Profetul Joseph Smith a fost învæﬂat de
Dumnezeu øi de îngeri.
Preøedintele John Taylor: „Cine era
Joseph Smith? Cartea lui Mormon ne
spune cæ el era din seminﬂia lui Iosif
care a fost vândut în Egipt øi, apoi, el a
fost ales când Avraam avea de împlinit o
lucrare pe pæmânt. Dumnezeu l-a ales
pe acest tânær. El nu avea o educaﬂie,
aøa cum lumea înﬂelege acest cuvânt,
dar era omul cel mai profund øi mai inteligent pe care l-am întâlnit vreodatæ în
Preøedintele John Taylor
viaﬂa mea, øi am cælætorit sute de mii de
kilometri, pe diferite continente având legæturi cu oameni de
toate clasele øi de toate credinﬂele, neîntâlnind niciodatæ un om
atât de inteligent cum era el. Øi de unde a obﬂinut el inteligenﬂa
sa? Nu din cærﬂi; nu din logicæ sau øtiinﬂæ sau filozofia vieﬂii, ci el
a obﬂinut inteligenﬂa prin revelaﬂii de la Dumnezeu care i-au fost
transmise pe calea Evangheliei nepieritoare”14.
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Preøedintele Wilford Woodruff: Nu
am citit nicæieri despre o asemenea putere care sæ se fi manifestat, în vreo dispensaﬂie, copiilor oamenilor aøa cum
s-a manifestat profetului lui Dumnezeu
în organizarea acestei Biserici, când
Tatæl øi Fiul, amândoi, i-au apærut profetului Joseph, ca ræspuns la rugæciunea
lui, øi când Tatæl a spus: «Acesta este
Fiul Meu Iubit. Ascultæ-L!». Aceasta a
Preøedintele Wilford Woodruff
fost o revelaﬂie importantæ, care nu s-a
manifestat în acest mod în nicio dispensaﬂie a lumii, pe care a
dat-o Dumnezeu cu privire la munca Sa. Astfel, în organizarea ei,
profetul lui Dumnezeu a fost îndrumat de îngerii din cer. Ei au
fost învæﬂætorii lui, ei au fost instructorii lui, øi tot ceea ce a fæcut
øi tot ceea ce a îndeplinit de la început, din acea zi pânæ în ziua
martiriului sæu, a fost prin revelaﬂie de la Isus Hristos”15.
Preøedintele Lorenzo Snow: „Joseph
Smith, pe care Dumnezeu l-a ales sæ stabileascæ aceastæ lucrare, era særac, færæ
educaﬂie øi nu aparﬂinea niciunei confesiuni creøtine agreate. El nu era nimic
mai mult decât un bæiat cinstit øi integru... Ca øi Moise, el se simﬂea incompetent øi necalificat pentru sarcina de a
fi un reformator religios, în cea mai nepopularæ poziﬂie, de a combate opiniile
Preøedintele Lorenzo Snow
øi crezurile care existaseræ de veacuri,
având aprobarea oamenilor, cea mai profundæ în supunerea teologicæ; dar Dumnezeu l-a chemat sæ-i salveze pe særaci øi pe cei
cu inima puræ din toate naﬂiunile din subjugarea [sclavia] lor
spiritualæ øi temporalæ. Øi Dumnezeu i-a promis cæ oricine va
primi mesajul sæu øi îl va asculta øi oricine va primi botezul pentru iertarea pæcatelor, cu un scop cinstit, va primi manifestaﬂii divine, Îl va primi pe Duhul Sfânt, va primi aceeaøi Evanghelie øi
aceleaøi binecuvântæri care au fost promise øi obﬂinute prin
Evanghelie, aøa cum s-a predicat de profeﬂii din vechime, øi acest
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mesaj, aceastæ promisiune, este valabilæ oriunde øi oricui îi va fi
dusæ de vârstnici, mesageri autorizaﬂi ai lui Dumnezeu. Astfel a
spus Joseph Smith, bæiatul needucat, nesofisticat, sincer, simplu, cinstit”16.
Preøedintele Harold B. Lee: „Joseph
Smith, tânærul bæiat, care nu era învæﬂat
în teologia zilei, care nu era învæﬂat în
øcolile înalte de educaﬂie din zilele lui…
[era] unul care se putea supune învæﬂæturilor øi øoaptelor Spiritului. Joseph
Smith nu ar fi putut sæ stabileascæ
aceastæ Bisericæ. El nu ar fi putut sæ facæ
sæ aparæ lucrarea Domnului, Cartea lui
Mormon. Ei puteau sæ-øi batæ joc de proPreøedintele Harold B. Lee
fetul Joseph Smith ca om. Ei puteau întreba cum a început aceastæ Bisericæ dar, iatæ, existæ un
monument – însæøi Cartea lui Mormon. Joseph, omul, nu ar fi putut sæ facæ aceasta, dar Joseph, acﬂionând prin puterea
Dumnezeului Atotputernic, a putut øi a îndeplinit slujirea miraculoasæ de a scoate din obscuritate Împæræﬂia prin Evanghelia restauratæ a lui Isus Hristos”17.
Preøedintele David O. McKay: „Doresc sæ
vorbesc cu aceastæ ocazie nu doar despre
omul mare care a fost Joseph Smith, ci øi
despre Joseph Smith, slujitorul inspirat al
Domnului. Într-adevær, mæreﬂia lui Joseph
Smith constæ în inspiraﬂie divinæ...
«Cum are omul acesta învæﬂæturæ,
cæci n-a învæﬂat niciodatæ?», se întrebau
iudeii minunându-se de înﬂelepciunea
Preøedintele David O. McKay lui Isus [Ioan 7:15]. Noi putem repeta
întrebarea cu privire la Joseph Smith, în
timp ce ne gândim la realizærile lui remarcabile de-a lungul
scurtului interval de [paisprezece] ani dintre organizarea
Bisericii øi martiriul sæu; în timp ce privim la armonia perfectæ
dintre Evanghelia restauratæ øi cea a Bisericii din vechime stabilitæ de Isus øi apostolii Sæi; în timp ce observæm profunzimea cu
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care înﬂelege principiile øi doctrinele; øi în timp ce vedem planul øi eficienﬂa incomparabile ale Bisericii, stabilitæ prin inspiraﬂie de la Isus, al cærui nume îl poartæ. Ræspunsul la întrebarea
«De unde are acest om înﬂelepciunea?» ne este dat în emoﬂionanta strofæ:
„Laudæ celui ales de Iehova!
Isus l-a uns væzætor, profet iubit
Numit în dispensaﬂia din urmæ,
De regi øi de naﬂiuni va fi slævit”18.
Preøedintele Howard W. Hunter: „Noi îl læudæm pe [ Joseph
Smith] pentru capacitatea lui de a fi în comuniune nu numai cu
Iehova, ci øi cu alte personaje din cer. Atât de mulﬂi l-au vizitat,
i-au dat chei øi l-au învæﬂat pe acest «væzætor ales» din zilele din
urmæ… Noi îl læudæm, de asemenea, pe Joseph Smith pentru sârguinﬂa øi capacitatea sa de a traduce øi de a primi sute de pagini
de scripturæ revelatæ. El a fost canalul prin care au fost transmise
revelaﬂiile. S-a estimat cæ prin el au trecut mai multe pagini minunate de scripturæ decât prin orice alt om din istorie”19.
Profetul Joseph Smith a fost chemat de Dumnezeu
sæ deschidæ dispensaﬂia finalæ øi sæ restaureze
plenitudinea Evangheliei.
Preøedintele Spencer W. Kimball:
„Depun mærturie lumii, astæzi cæ, în
urmæ cu mai mult de un secol øi jumætate, bariera dintre cer øi pæmânt a fost
distrusæ; cerurile au fost, încæ o datæ,
deschise øi de atunci revelaﬂiile au fost
continue.
Se iveau zorile unei noi zile când
[un] suflet s-a rugat cu dorinﬂæ arzæPreøedintele
toare sæ primeascæ îndrumare divinæ.
Spencer W. Kimball
Un loc de singurætate ascuns a fost gæsit, genunchii s-au îndoit, o inimæ era umilæ, rugæciuni s-au înælﬂat øi o luminæ mai strælucitoare ca soarele la amiazæ a luminat
lumea – bariera urmând sæ nu mai fie închisæ niciodatæ.
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Un tânær... Joseph Smith, cu o credinﬂæ incomparabilæ, a rupt
vraja, a zdrobit «cerurile de fier» øi a restabilit comunicarea.
Cerul a binecuvântat pæmântul, lumina a risipit întunericul øi
Dumnezeu a vorbit, din nou, omului, revelând iaræøi «taina Sa
slujitorilor Sæi prooroci» (Amos 3:7). Un nou profet era pe pæmânt øi, prin el, Dumnezeu a stabilit împæræﬂia Sa, care sæ nu mai
fie niciodatæ distrusæ, nici læsatæ altui popor – o împæræﬂie care va
dura veønic.
Veønicia acestei împæræﬂii øi revelaﬂiile care au creat-o sunt realitæﬂi absolute. Niciodatæ soarele nu va mai apune; niciodatæ oamenii nu vor mai încerca sentimentul cæ sunt nedemni de a
comunica cu Creatorul lor. Niciodatæ nu va mai fi ascuns
Dumnezeu pentru copiii Sæi de pe pæmânt. Revelaﬂia este aici
pentru a ræmâne”20.
Preøedintele Gordon B. Hinckley:
„Povestea vieﬂii lui Joseph este povestea
unui miracol. El s-a næscut în særæcie. A
fost crescut în condiﬂii grele. El a fost
gonit dintr-un loc în altul, acuzat pe nedrept øi închis ilegal. A fost omorât la
vârsta de 38 de ani. Totuøi, în timpul
scurt de 20 de ani care a precedat moartea lui, el a împlinit ceea ce nimeni altul
nu a împlinit într-o viaﬂæ întreagæ. El a
Preøedintele
Spencer W. Kimball
tradus øi a publicat Cartea lui Mormon,
un volum care, de atunci, a fost tradus în multe limbi øi care este
acceptat ca fiind cuvântul lui Dumnezeu de milioane de oameni
de pe tot pæmântul. Revelaﬂiile pe care le-a primit øi alte scrieri
pe care le-a prezentat sunt, de asemenea, scripturi pentru aceste
milioane de oameni. Totalul numærului de pagini de carte constituie, aproximativ, de douæ ori numærul de pagini ale întregului Nou Testament din Biblie øi toate s-au realizat printr-un
singur om în timp de câﬂiva ani. În aceeaøi perioadæ, el a stabilit
o organizaﬂie care... s-a împotrivit fiecærei adversitæﬂi øi provocæri
øi este tot atât de eficientæ astæzi în guvernarea membrilor din
toatæ lumea... cum a fost øi în guvernarea unui numær de 300 de
membri în anul 1830. Existæ persoane care se îndoiesc øi care se
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stræduiesc sæ explice cæ aceastæ organizaﬂie este produsul timpurilor în care a træit el. Acea organizaﬂie, eu afirm, a fost una singularæ, tot atât de unicæ, tot atât de remarcabilæ, atunci, ca øi în
ziua de azi. Nu a fost produsul timpurilor. Ea a venit ca o revelaﬂie de la Dumnezeu...
În timpul acelor 20 de ani care au precedat moartea sa,
Joseph Smith a instituit un program care sæ ducæ Evanghelia
naﬂiunilor din lume. Sunt uimit de hotærârea cu care a acﬂionat. Chiar în primele zile ale Bisericii, în timpurile de adversitæﬂi serioase, oamenii erau chemaﬂi sæ pæræseascæ familii øi
cæmine, sæ stræbatæ marea, sæ proclame restaurarea
Evangheliei lui Isus Hristos. Mintea profetului, viziunea lui a
cuprins întreg pæmântul.
Pentru adunærile conferinﬂei generale, de douæ ori în fiecare
an, membrii se adunæ în America de Nord, de Sud øi Centralæ;
în insulele Britanice øi în Africa; în naﬂiunile Europei; în insulele Pacificului øi în strævechile ﬂæri din Asia. Acestea sunt rezultatele viziunii lui Joseph Smith, profetul lui Dumnezeu. El a
fost, într-adevær, un puternic væzætor care a væzut aceastæ zi øi
zilele mai mæreﬂe care vor mai veni, în timp ce lucrarea
Domnului înainteazæ pe pæmânt”21.
Preøedintele Joseph F. Smith: „Orice
altceva ar fi fæcut sau oricine ar fi fost
profetul Joseph Smith, nu trebuie sæ uitæm cæ el a fost omul – dintre milioanele
de fiinﬂe umane care locuiau pe acest
pæmânt în acel timp – singurul om care
a fost chemat de Dumnezeu Însuøi sæ
deschidæ dispensaﬂia Evangheliei în
lume pentru ultima oaræ; øi lucrul important pe care trebuie sæ-l ﬂinem minte
Preøedintele Joseph F. Smith
este cæ el a fost chemat de Dumnezeu sæ
aducæ Evanghelia lumii, sæ restaureze sfânta preoﬂie pentru copiii
oamenilor, sæ organizeze Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ øi sæ restaureze toate rânduielile Evangheliei pentru salvarea nu numai a celor vii, ci øi a celor morﬂi, øi cæ el a fost
chemat în aceastæ misiune de Dumnezeu Însuøi...
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Au fost alﬂi profeﬂi, øi profeﬂi mari, de asemenea, care au avut
îngeri care le-au slujit lor øi alﬂii care au væzut degetul lui
Dumnezeu øi care au fost favorizaﬂi cu revelaﬂii mai mari sau
mai mici; dar unde este împrejurarea øi cine este bærbatul cæruia Tatæl øi Salvatorul i-au apærut împreunæ în persoanæ øi i sau prezentat? Unde este acel bærbat? Istoria nu consemneazæ
un astfel de loc øi un astfel de bærbat, cu excepﬂia profetului
Joseph Smith øi aceasta în timp ce el era tânær. El era doar un
tânær, comparând cu faptul cæ atunci când a fost martirizat avea
doar 38 de ani...
Profetul Joseph Smith era în comuniune cu Tatæl øi Fiul øi vorbea cu îngerii øi ei l-au vizitat øi i-au conferit binecuvântæri øi daruri øi cheile puterii care nu au mai fost niciodatæ acordate
niciunei fiinﬂe umane cu excepﬂia Fiului lui Dumnezeu Însuøi.
Niciun om care a træit pânæ acum pe pæmânt nu a avut conferite
asupra lui toate cheile Evangheliei øi ale dispensaﬂiei aøa cum au
fost conferite asupra profetului Joseph Smith în Templul
Kirtland când el a fost vizitat acolo de cætre Fiul Domnului, de
cætre Moise øi Elias øi Ilie, øi când cerurile s-au deschis øi el a primit cheile puterii øi ale autoritæﬂii prin care el putea sæ punæ temelia lucrærii lui Dumnezeu, în lung øi lat, sæ acopere pæmântul
cu cunoaøterea lui Dumnezeu øi cu puterea øi slava Sa”22.
Lucrarea lui Joseph Smith îi binecuvânteazæ pe cei care
au træit pe pæmânt, pe cei care træiesc acum øi
pe cei care nu sunt næscuﬂi încæ.
Preøedintele Joseph F. Smith: „Lucrarea în care Joseph Smith
era angajat nu era limitatæ doar la aceastæ viaﬂæ, ci ea priveøte øi
viaﬂa care va veni øi viaﬂa care a fost. Cu alte cuvinte, ea are legæturæ cu cei care au træit pe pæmânt, cu cei care træiesc øi cu cei
care vor veni dupæ noi. Nu este ceva care are legæturæ cu omul
în timp ce este în tabernacolul din carne, ci cu întreaga familie
umanæ din veønicie în veønicie. În consecinﬂæ, aøa cum am spus,
Joseph Smith este ﬂinut minte cu reverenﬂæ, numele sæu este
cinstit, zeci de mii de oameni mulﬂumesc lui Dumnezeu în
inima lor øi din adâncul sufletelor lor pentru cunoaøterea pe
care Domnul a restaurat-o pe pæmânt prin el øi de aceea ei îl
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vorbesc de bine øi depun mærturie despre demnitatea lui. Øi
aceasta nu se limiteazæ la un sat, nici la un stat, nici la o naﬂiune,
ci se extinde la fiecare naﬂiune, neam, limbæ øi popor unde
Evanghelia a fost predicatæ pânæ acum”23.
Preøedintele Joseph Fielding Smith:
În acelaøi mod în care øtiu cæ Isus este
Hristosul – øi aceasta o øtiu prin revelaﬂie de la Duhul Sfânt – eu øtiu cæ Joseph
Smith este øi a fost øi veønic va fi un profet al lui Dumnezeu.
Eu venerez øi cinstesc numele lui
sfânt. Alæturi de fratele lui, bunicul
meu, patriarhul Hyrum Smith, el a pePreøedintele Joseph
cetluit mærturia sa cu sângele lui în înFielding Smith
chisoarea Carthage. Øi eu unul doresc
sæ fiu un instrument în mâinile Domnului pentru a face cunoscut pânæ la capætul pæmântului cæ salvarea este din nou disponibilæ deoarece Domnul a înælﬂat un væzætor puternic în aceste zile
pentru a restabili împæræﬂia Sa pe pæmânt.
Într-un spirit de mærturie øi de mulﬂumire, eu închei cu aceste
cuvinte inspirate din Doctrinæ øi legæminte: «Joseph Smith, profetul øi væzætorul Domnului, a fæcut pentru salvarea oamenilor
din aceastæ lume mai mult decât a fæcut oricare alt om care a træit
în ea, cu excepﬂia unicæ a lui Isus» (D&L 135:3)”24.
Preøedintele Gordon B. Hinckley, vorbind în Carthage,
Illinois, la 26 iunie 1994, cu prilejul celei de-a 150-a comemoræri a martiriului profetului Jospeh Smith: „Lucrarea glorioasæ,
începutæ de cel care a fost omorât în Carthage, a crescut într-un
mod miraculos øi minunat… Aceastæ muncæ minunatæ, care a ræsærit din chemarea profeticæ a bæiatului din Palmyra «[a ieøit] din
pustiul întunericului øi [stræluceøte] frumoasæ ca luna, claræ ca
soarele øi teribilæ ca o armatæ cu steaguri», aøa cum s-a rugat profetul sæ fie (D&L 109:73)…
Noi ﬂinem un moment de reculegere pioasæ în aceastæ searæ.
Reflectæm la acest miracol al vieﬂii început pe dealurile verzi din
Vermont øi încheiat aici, în închisoarea din Carthage. Viaﬂa nu a
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fost lungæ. Dar roadele acelei vieﬂi au fost ceva aproape mai presus de înﬂelegere.
Aceastæ cauzæ mare a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ a fost mai preﬂioasæ decât viaﬂa însæøi pentru mii
øi mii care au murit în slujba ei. Martorii s-au dus în lume cu sutele de mii sæ depunæ mærturie despre chemarea lui Joseph
Smith în calitate de profet al Domnului. Sfânta preoﬂie restauratæ
prin intermediul sæu a cæzut ca o mantie asupra unui numær nemæsurat de bærbaﬂi integri øi virtuoøi care au fost îmbræcaﬂi cu
aceastæ putere divinæ. Cartea lui Mormon este dusæ pe tot pæmântul ca un alt testament al Domnului Isus Hristos.
Pentru a cita un truism rostit cu mult timp în urmæ în alte circumstanﬂe «sângele martirilor a devenit sæmânﬂa de verificat a
Bisericii». Mærturiile care au fost pecetluite, aici, exact în aceastæ
incintæ, pe acest pæmânt unde ne întâlnim în aceastæ searæ, în
acea zi fierbinte øi înæbuøitoare cu 150 de ani în urmæ, acum,
hrænesc credinﬂa oamenilor din lumea întreagæ”25.

Sugestii pentru studiu øi predare
Aveﬂi în vedere aceste idei în timp ce studiaﬂi capitolul sau când
væ pregætiﬂi sæ predaﬂi. Pentru ajutor suplimentar, vedeﬂi paginile
vii–xii.
• Citiﬂi experienﬂa descrisæ la paginile 571–573. Gândiﬂi-væ cum
s-au simﬂit oamenii când au primit mærturia cæ Brigham Young
urma sæ fie succesorul lui Joseph Smith în calitate de conducætor al Bisericii. Cum putem primi mærturia cæ Domnul l-a
chemat pe preøedintele Bisericii astæzi?
• Iosif din Egipt øi alﬂi profeﬂi din vechime au profeﬂit despre
Joseph Smith øi misiunea lui (pagina 573). Aøa cum se aratæ în
acest capitol, profeﬂii din zilele din urmæ au continuat sæ sublinieze importanﬂa lui Joseph Smith. De ce credeﬂi cæ lui
Joseph Smith i s-a dat o asemenea atenﬂie atât înainte de slujirea lui pæmânteanæ, cât øi dupæ?
• Studiaﬂi mærturiile de la paginile 574–575 despre prerânduirea lui Joseph Smith. Cum se schimbæ înﬂelegerea noastræ
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despre misiunea pæmânteanæ a lui Joseph Smith când o „privim în lumina veøniciei”?
• Citiﬂi mærturiile de la paginile 575–578 despre Prima Viziune.
Ce a fæcut ca acest eveniment sæ fie „cel mai mare eveniment
care a avut loc în lume de la învierea Fiului lui Dumnezeu?
Cum este Prima Viziune „temelia acestei Biserici” øi „secretul
tæriei øi vitalitæﬂii ei”? Ce v-a ajutat sæ dobândiﬂi o mærturie despre Prima Viziune?
• Preøedintele Joseph F. Smith a declarat: „Dumnezeu este responsabil de lucrarea realizatæ de Joseph Smith – nu Joseph
Smith” (pagina 576). De ce credeﬂi cæ este important sæ subliniem acest lucru despre misiunea lui Joseph Smith?
• Despre Joseph Smith, preøedintele John Taylor a spus, „Nu am
întâlnit niciodatæ un om atât de inteligent cum era el (pagina
578). Cu toate acestea, preøedintele Taylor øi alﬂi preøedinﬂi ai
Bisericii au subliniat cæ Joseph Smith nu a avut multe posibilitæﬂi de øcolarizare. De ce a putut profetul Joseph sæ-øi dezvolte
inteligenﬂa atât de mult? (Pentru unele exemple, vedeﬂi paginile
578–581.) Cum putem urma exemplul lui Joseph Smith când
cæutæm cunoaøtere spiritualæ?
• Recapitulaﬂi paginile 581–586, observând adeværurile øi rânduielile pe care Domnul le-a restaurat prin Joseph Smith.
Gândiﬂi-væ cum ar fi fost viaﬂa dumneavoastræ diferitæ dacæ nu
aﬂi fi øtiut de Evanghelia restauratæ. De ce sunteﬂi recunoscætori pentru Joseph Smith øi misiunea sa?
Scripturi suplimentare: 2 Nefi 3:6–19; 27:6–26; 3 Nefi 21:9–11;
D&L 1:17; 5:9–10; 21:1–6
Note
1. George Q. Cannon, „Joseph Smith,
the Prophet”, Juvenile Instructor, 29
octombrie 1870, p. 174–175.
2. O altæ relatare a profeﬂiilor lui Iosif din
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Genesa 50:24–36.
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Blessing 1833–2005, Arhivele
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Anexæ: Materiale folosite
în acest manual
Sunt o varietate de surse din care sunt extrase învæﬂæturile profetului Joseph Smith, inclusiv History of the Church. Informaﬂiile
urmætoare væ ajutæ sæ înﬂelegeﬂi aceste surse.
Surse ale învæﬂæturilor profetului
Învæﬂæturile profetului Joseph Smith incluse în aceastæ carte
sunt extrase din urmætoarele tipuri de surse.
Cuvântæri. Aceastæ carte cuprinde foarte multe citate din discursurile rostite de profetul Joseph Smith. Modul în care aceste
cuvântæri au fost consemnate este foarte diferit de modul în care
au fost consemnate cuvântæri ale preøedinﬂilor de mai târziu ai
Bisericii. Preøedinﬂii Bisericii care au venit dupæ Joseph Smith foloseau persoane care sæ stenografieze discursurile lor cætre
membrii Bisericii. Când dispozitive electronice de înregistrare,
cum ar fi, magnetofoane øi filme, au devenit disponibile, acestea
au fost folosite pentru a înregistra cuvintele exacte ale conducætorilor Bisericii.
Totuøi, în timpul vieﬂii lui Joseph Smith, stenografia nu era ræspânditæ pe scaræ largæ. De aceea, cuvântærile sale au fost consemnate imprecis, fiind scrise de mânæ, în general, de cætre scribi,
conducætori ai Bisericii øi alﬂi membri ai Bisericii. Aproape toate
cuvântærile lui Joseph Smith au fost rostite în mod spontan, færæ
texte pregætite, astfel cæ notiﬂele luate de cei care îl ascultau constituie singura înregistrare a discursurilor. În timp ce existæ unele
înregistræri foarte lungi ale discursurilor sale, cele mai multe sunt
rezumate ale mesajelor profetului. Din pæcate, nu existæ nicio
consemnare pentru multe dintre discursurile rostite de cætre
Joseph Smith. Din cele mai mult de 250 de cuvântæri care se øtie
cæ au fost rostite, înregistrærile sau notele luate de scribi sau de
cætre alﬂii acoperæ doar 50 dintre discursurile rostite.
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Articole. Unele dintre învæﬂæturile profetului din aceastæ carte
sunt extrase din articolele pe care Joseph Smith le-a desemnat
pentru publicare în publicaﬂiile periodice ale Bisericii, inclusiv în
Evening and Morning Star, Latter Day Saints’ Messenger and
Advocate, Elders’ Journal øi Times and Seasons. Joseph Smith a
scris sau a dictat unele materiale pentru publicare. De asemenea,
el a îndrumat în mod frecvent un scrib, alt membru al Primei
Preøedinﬂii sau o altæ persoanæ de încredere sæ scrie un articol cu
privire la problemele specifice pe care el dorea sæ le prezinte.
Profetul aviza apoi textul, aprobându-l ca reprezentând gândirea
lui, øi îl publica sub numele sæu. De exemplu, aceastæ carte citeazæ din câteva editoriale publicate în Times and Seasons în anul
1842. În timpul unei perioade de opt luni din acel an, din luna
februarie pânæ în luna octombrie, Joseph Smith a fost redactor al
acestei publicaﬂii. Deøi alﬂii l-au ajutat sæ scrie multe dintre aceste
articole, profetul le-a aprobat øi le-a publicat în numele sæu.
Scrisori. Aceastæ carte cuprinde citate din multe scrisori scrise
sau dictate de Joseph Smith. De asemenea, în aceastæ carte sunt
incluse citate aprobate øi semnate de Joseph Smith care erau
parﬂial sau în întregime pregætite de alﬂii sub îndrumarea sa.
Jurnale. Jurnalele profetului sunt o sursæ bogatæ de învæﬂæturi.
Deøi jurnalele sale sunt vaste, în realitate, el însuøi a scris rareori
în ele. În schimb, el i-a îndrumat pe scribi sæ-i ﬂinæ jurnalul, sub
supravegherea sa, permiﬂându-øi sæ se concentreze pe responsabilitæﬂile presante ale chemærii sale, Chiar înainte de martiriul sæu,
el declara: „În ultimii trei ani, am un registru cu toate acﬂiunile øi
procedurile, deoarece am avut, în mod constant în serviciu, câﬂiva
funcﬂionari buni, credincioøi øi eficienﬂi: ei m-au însoﬂit pretutindeni øi au ﬂinut, cu grijæ, istoria mea øi au scris ceea ce am fæcut
acolo unde am fost øi ceea ce am spus”2. Scribii profetului au înscris consemnærile la persoana a treia øi la persoana întâia, ca øi
cum Joseph Smith, însuøi, era cel care scria.
Amintiri ale altora. În aceastæ carte se citeazæ din amintirile celor care l-au auzit pe profet vorbind øi care, mai târziu, au consemnat cuvintele sale în jurnalele lor sau în alte scrieri. Dupæ moartea
profetului, conducætorii Bisericii øi istoricii au fæcut mari eforturi
pentru a colecta øi a pæstra asemenea scrieri øi pentru a consemna
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amintiri precedente nescrise despre profet. Asemenea materiale
au fost folosite doar când persoana respectivæ, într-adevær, a auzit
cuvintele pe care ea le-a consemnat.
Scripturi. Aceastæ carte citeazæ din învæﬂæturile øi scrierile lui
Joseph Smith, care au fost mai târziu canonizate ca scripturi în
Doctrinæ øi legæminte øi în Perla de mare preﬂ. Asemenea scrieri
canonice includ instrucﬂiuni pe care le dædea despre subiecte
doctrinale, viziuni pe care le consemna øi alte documente pe
care le scria. Aceastæ carte citeazæ din aceste învæﬂæturi øi scrieri
canonice când acestea asiguræ înﬂelegerea doctrinei prezentate
în aceastæ carte.
History of the Church
Multe dintre cuvântærile øi scrierile profetului Joseph Smith
incluse în aceastæ carte sunt citate din History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, lucrare care în aceastæ carte
apare sub denumirea de History of the Church3. Aceastæ istorie
descrie, mai cu seamæ, evenimentele øi experienﬂele cu privire la
viaﬂa øi slujirea lui Joseph Smith. Ea este unul dintre cele mai importante materiale cu informaﬂii istorice despre viaﬂa øi învæﬂæturile profetului øi despre dezvoltarea Bisericii timpurii.
Joseph Smith a început pregætirea istoriei care, în final, a devenit History of the Church în primævara anului 1838 pentru a
opune rezistenﬂæ consemnærilor false publicate în ziare øi în alte
pærﬂi. Terminarea istoriei sale era un subiect care îl îngrijora
foarte mult. În anul 1843, el spunea: „Sunt doar câteva subiecte
faﬂæ de care am simﬂit o îngrijorare mai mare decât faﬂæ de istoria
mea, care a fost o sarcinæ foarte grea”4.
Lucrarea History of the Church se bazeazæ pe amintirile profetului, jurnale øi alte consemnæri personale. Ea prezintæ o naraﬂiune
zilnicæ a activitæﬂilor profetului øi a evenimentelor importante din
istoria Bisericii. De asemenea, include consemnæri despre discursurile profetului, copii ale revelaﬂiilor pe care le-a primit, articole
din ziarele periodice ale Bisericii, procese verbale ale conferinﬂelor
øi alte documente.
Joseph Smith a ræmas implicat în pregætirea øi revizuirea istoriei sale pânæ la moartea lui. Totuøi, el a urmærit ca cea mai mare
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parte din lucrare sæ fie fæcutæ de alﬂii, sub îndrumarea sa.
Motivele pentru care a fæcut astfel includ preferinﬂa lui, din tot
timpul vieﬂii, de a vorbi sau de a dicta gândurile sale øi nu de a
le scrie øi solicitærile constante ale slujirii sale. Istoria profetului
din 5 iulie 1839 consemneazæ: „Eu dictez istoria, spun dictez, deoarece rareori folosesc tocul eu însumi”5.
În iunie 1844, istoria era scrisæ pânæ la 5 august 1838 inclusiv.
În închisoarea Carthage, cu puﬂin timp înainte de a muri, profetul l-a însærcinat pe vârstnicul Willard Richards, scribul øef pe
care îl avea în acel timp, sæ continue planul de compilare a istoriei6. Vârstnicul Richards øi alﬂi bærbaﬂi care au fost apropiaﬂi profetului au continuat istoria dupæ cum li s-a cerut pânæ la moartea
vârstnicului Richards, în anul 1854. Apoi, munca de compilare a
istoriei a fost fæcutæ sau condusæ, în principal, de cætre vârstnicul
George A. Smith, vær øi prieten apropiat al profetului, care a fost
rânduit apostol în anul 1839 øi a devenit istoricul Bisericii în
anul 1854. Mulﬂi alﬂii care au lucrat în Biroul de Istorie al
Bisericii, au ajutat, de asemenea, la compilaﬂie.
Una dintre sarcinile importante al compilatorilor lucrærii
History of the Church a fost editarea øi pregætirea documentelor
originale pentru includerea în istorie. Munca lor implica efectuarea reviziilor editoriale aproape asupra tuturor documentelor
originale incluse în History of the Church. Cei care compilau au
corectat cuvintele scrise greøit ortografic øi au standardizat punctuaﬂia øi regulile de gramaticæ. Pe lângæ aceasta, în unele cazuri,
compilatorii istoriei au fæcut alte modificæri la documentele originale. Aceste modificæri pot fi împærﬂite în trei categorii:
1. Combinarea relatærilor. Multe dintre discursurile lui Joseph
Smith au fost consemnate de mai mult decât de un singur observator. În unele cazuri, compilatorii lucrærii History of the
Church au combinat douæ sau mai multe relatæri ale aceluiaøi
discurs într-o singuræ versiune.
2. Schimbarea consemnærilor de la persoana a treia la prima
persoanæ. Multe relatæri ale învæﬂæturilor øi activitæﬂilor profetului au fost consemnate la persoana a treia. Aceste relatæri au
fost scrise îndeosebi de cætre scribii sæi, dar unele relatæri au
fost luate din scrierile altora care îl cunoøteau pe profet øi din
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articolele din ziare. Când compilatorii au lucrat la History of
the Church, ei au scris istoria la prima persoanæ ca øi când profetul era cel care scria. Acest lucru a necesitat ca unele relatæri
scrise la persoana a treia sæ fie schimbate în relatæri scrise la
persoana întâi.
3. Adæugarea sau schimbarea de cuvinte sau propoziﬂii. Multe
dintre notele originale luate din cuvântærile profetului sunt
scurte, incomplete øi færæ legæturæ. În unele dintre aceste cazuri, istoricii Bisericii au refæcut cuvântærile profetului bazate
pe consemnæri disponibile, descriind, de asemenea dupæ
amintiri øi experienﬂe avute cu profetul. Aceastæ muncæ,
uneori, a implicat adæugarea sau schimbarea de cuvinte sau de
propoziﬂii pentru a umple golurile øi a clarifica înﬂelesul.
Toatæ compilarea øi scrierea lucrærii History of the Church a
fost fæcutæ cu supervizarea øi revizuirea apostolicæ. Istoria a fost
cititæ membrilor Primei Preøedinﬂii, inclusiv preøedintelui
Brigham Young øi Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, dintre care unii fuseseræ apropiaﬂi profetului øi auziseræ cuvântærile originale. Aceøti conducætori au aprobat manuscrisul
pentru publicare drept istorie a Bisericii pentru perioada de
timp pe care o acoperæ.
În luna august 1856, istoria a fost completatæ pânæ la timpul
în care a murit Joseph Smith. Istoria a fost publicatæ pe segmente în publicaﬂii periodice ale Bisericii în secolul XIX, sub denumirea de „Istoria lui Joseph Smith”7. Mai târziu, istoria a fost
publicatæ de vârstnicul B. Roberts, membru în preøedinﬂia Celor
Øaptezeci øi a fost publicatæ între anii 1902 øi 1912 în øase
volume. Ea s-a intitulat History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints.
Cei care au compilat istoria au atestat exactitatea lucrærii.
Vârstnicul George A. Smith a spus: „Cea mai mare grijæ a fost
acordatæ redærii ideilor în stilul profetului, cât mai aproape
posibil, øi în nici un caz, ideea nu a fost schimbatæ, din câte
øtiu, deoarece eu am ascultat cele mai multe dintre discursurile sale, am fost în cei mai buni termeni cu el, am reﬂinut o
amintire vie a învæﬂæturilor sale øi am fost familiarizat cu principiile øi motivele lui.
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Vârstnicul George A. Smith øi vârstnicul Wilford Woodruff au
declarat: „Istoria lui Joseph Smith este acum în faﬂa lumii øi noi
suntem mulﬂumiﬂi, deoarece o istorie mai corectæ în detaliile ei
decât aceasta nu a fost niciodatæ publicatæ. Pentru a fi foarte corectæ, s-au depus toate eforturile de cætre istoricii øi funcﬂionarii
angajaﬂi în aceastæ muncæ. Au fost martori oculari øi urechi martore la aproape toate acﬂiunile relatate în aceastæ istorie, ele
fiind, în majoritate, consemnate pe mæsuræ ce aveau loc øi unde
nu era posibil ca ei sæ fie prezenﬂi personal ei au avut acces la cei
care fuseseræ acolo. Mai mult, de la moartea profetului Joseph,
istoria a fost revizuitæ cu atenﬂie sub stricta supraveghere a preøedintelui Brigham Young øi a fost aprobatæ de el.
„Noi, de aceea, depunem aici mærturia noastræ întregii lumi
la care vor ajunge aceste cuvinte cæ Istoria lui Joseph Smith este
adeværatæ øi este una dintre cele mai autentice istorii scrise
vreodatæ”9.
În aceastæ carte, discursurile øi scrierile profetului Joseph
Smith sunt citate din History of the Church numai dacæ discursul original sau scrierile originale nu sunt incluse în ea. Când
în carte se citeazæ din History of the Church, notele de subsol
includ informaﬂii despre discursul sau scrierea originalæ, inclusiv numele celor care au consemnat cuvântærile profetului.
Notele de subsol menﬂioneazæ, de asemenea, folosirea de cætre
compilatorii lucrærii History of the Church a amintirilor øi experienﬂelor avute de ei cu Joseph Smith pentru a schimba sau
a adæuga cuvinte sau propoziﬂii la consemnarea originalæ.
Asemenea adæugiri sau modificæri sunt menﬂionate doar când
ele afecteazæ înﬂelesul citatului. Modificærile minore de editare
nu sunt menﬂionate.
Cartea intitulatæ Joseph Smith - Istorie, aøa cum este consemnatæ în Perla de mare preﬂ este un extras din primele cinci capitole al primului volum din History of the Church.
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Note
1. Evening and Morning Star s-a publicat în Independence, Missouri, între
anii 1832 øi 1833, øi în Kirtland, Ohio,
între anii 1833 øi 1834. Latter Day
Saints’ Messenger and Advocate s-a
publicat în Kirtland, între anii 1834 øi
1837. Elders’ Journal s-a publicat în
Kirtland în anul 1837, øi în Far West,
Missouri, în 1838. Times and Seasons
s-a publicat în Nauvoo, Illinois, între
anii 1839 øi 1846.
2. History of the Church, 6:409; dintr-un
discurs rostit de Joseph Smith în ziua
de 26 mai 1844, în Nauvoo, Illinois;
consemnat de Thomas Bullock.
3. History of the Church a fost numitæ
Documentary History of the Church.
4. History of the Church, 6:66; din
„History of the Church” (manuscris),
volumul E-1, p. 1768, Arhivele Bisericii,
Biserica lui Isus Hristos a Sfintilor din
Zilele din Urmæ, Salt Lake City, Utah.
5. History of the Church, 4:1; din „History
of the Church” (manuscris), volumul
C-1, p. 963, Arhivele Bisericii.
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6. Vezi scrisoarea de la George A. Smith
cætre Wilford Woodruff, 21 aprilie
1856, Salt Lake City, Utah; in Historical
Record Book, 1843–1874, p. 219,
Arhivele Bisericii.
7. „History of Joseph Smith” a fost publicatæ în Times and Season din 15
martie 1842 pânæ la 15 februarie
1846. S-a continuat publicarea în
Deseret News din 15 noiembrie 1851
pânæ la 20 ianuarie 1858. S-a retipærit în Millennial Star din luna iunie
1842 pânæ în luna mai 1845; øi din
15 aprilie 1852 pânæ la 2 mai 1863.
8. Vezi scrisoarea de la George A. Smith
cætre Wilford Woodruff, 21 aprilie
1856, Salt Lake City, Utah; în Historical
Record Book, 1843–1874, p. 218,
Arhivele Bisericii.
9. George A. Smith øi Wilford Woodruff,
Deseret News, 20 ianuarie 1858,
p. 363; împærﬂirea paragrafelor a
fost modificatæ.

Lista ilustraﬂiilor
Coperta: Fratele Joseph, de David
Lindsley © 1998 David Lindsley.
Pagina vi: Joseph Smith, de Alvin
Gittins. © 1959 IRI.
Pagina xxii: Dupæ multæ contemplare, de Al Rounds © 1989 Al
Rounds. Copierea interzisæ.
Pagina 4: Fotografie de George
Edward Anderson. Prin amabilitatea
Muzeului de Istorie øi Artæ al
Bisericii.
Pagina 7: Emma Hale Smith, de Lee
Greene Richards. © 1941 IRI.
Pagina 23: Fotografie obﬂinutæ prin
amabilitatea Fiicelor Pionierilor din
Utah.
Pagina 28: Prima viziune a lui
Joseph Smith, de Greg K. Olsen.
© 1988 Greg K. Olsen.
Pagina 32: Joseph Smith cautæ înﬂelepciune din Biblie, de Dale
Kilbourn. © 1975 IRI.
Pagina 38: Prima viziune, de Glen S.
Hopkinson. © 1994 Glen S.
Hopkinson. Copierea interzisæ.
Pagina 43: Fotografie de Steve
Bunderson. © 2005 Steve
Bunderson.
Pagina 48: Domnul apare în Templul
Kirtland, de Del Parson. © 2001
IRI.
Pagina 53: Pentru ce plângi? de Simon
Dewey. © 2006 Simon Dewey, Altus
Fine Arts.
Pagina 56: Hristos cu copiii, de
Harry Anderson. © 1975 IRI.
Pagina 60: Joseph Smith primind plæcile, de Kenneth Riley. © 1968 IRI.

Pagina 72: Hristos în Gethsimani, de
Harry Anderson. © IRI.
Pagina 77: Fiul risipitor, de Clark
Kelley Price. © 1989 IRI.
Pagina 82: Restaurarea Preoﬂiei aaronice, de Del Parson. © 1984 IRI.
Pagina 88: Ioan Îl boteazæ pe Isus,
de Harry Anderson. © IRI.
Pagina 94: Botezul lui Joseph Smith,
tatæl, de Robert T. Barrett. © 2007
Robert T. Barrett.
Pagina 98: Alma botezând în Apele
lui Mormon, de Minerva Teichert.
© Prin amabilitatea Muzeului de
Arte Frumoase, Universitatea
Brigham Young.
Pagina 101: Fotografie de Derek
Israelsen. © 2002 Derek Israelsen.
Pagina 106: Restaurarea Preoﬂiei lui
Melhisedec, de Kenneth Riley.
© 1965 IRI.
Pagina 111: Adam binecuvântându-i
pe urmaøii sæi, de Clark Kelley
Price. © 1997 Clark Kelley Price.
Pagina 128: Avraam pe câmpiile
Mamre de Harry Anderson.
© 1976 IRI.
Pagina 132: Un înger arætând plæcile
de aur lui Joseph Smith, Oliver
Cowdery øi David Whitmer, de
William Maughan. © 1988 William
Maughan.
Pagina 142: Primele roade, de Jeffrey
Hein. © 2005 Jeffrey Hein.
Pagina 146: Biserica lui Isus Hristos
este organizatæ, 1830, de Joseph
Brickey. © Joseph Brickey. Copierea
interzisæ.

596

L I S TA I LU S T RA ﬁ I I L O R

Pagina 156: Joseph predicând în
Nauvoo, de Sam Lawlor. © 2001
Sam Lawlor.
Pagina 168: Joseph Smith în magazinul lui Newel K. Whitney, de Paul
Mann. © 1986 Paul Mann.
Pagina 176: Pavel în Cezarea, de
Stecher. Providence Lithograph
Collection. Toate drepturile rezervate.
Pagina 180: Un dar de la Tatæl, de
Liz Lemon Swindle. © 1998 Liz
Lemon Swindle, Foundation Arts.
Copierea interzisæ.
Pagina 186: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 192: Placa oraøului Sion. Prin
amabilitatea Muzeului de Istorie øi
Artæ al Bisericii.
Pagina 196: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 202: Joseph Smith primind
revelaﬂie, de Dan Lewis. © 2007
Dan Lewis.
Pagina 212: Predica lui Noe este
dispreﬂuitæ, de Harry Anderson.
© IRI.
Pagina 218: Domnul îi apare lui
Moise, de Wilson Ong. © 2002 IRI.
Pagina 234: Fotografie © Photospin.
Pagina 240: Profetul Joseph atacat
de o gloatæ, de Sam Lawlor.
© 2001 Sam Lawlor.
Pagina 246: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 250: Vizita familiei la închisoarea Liberty, de Joseph Brickey.
© Joseph Brickey. Copierea interzisæ.
Pagina 270: Færæ nicio mânie, de
Nancy Glazier-Koehler. © 1984
Nancy Glazier-Koehler.
Pagina 276: Cuvânt de înﬂelepciune
revelat, de Kenneth A. Corbett.
© 2005 Kenneth A. Corbett.
Copierea interzisæ.

Pagina 282: Fotografie de David
Stoker. © 2005 David Stoker.
Pagina 286: Hyrum Smith curæﬂind
terenul, de Joseph Brickey.
© Joseph Brickey.
Pagina 292: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 298: Fotografie de Steve
Bunderson. © 2000 Steve
Bunderson.
Pagina 304: Joseph ajutæ la tragerea
unei cæruﬂe din mlaøtinæ, de Clark
Kelley Price. © 1994 IRI.
Pagina 310: Elev de-al profetului, de
Paul Mann. © 1998 Paul Mann.
Pagina 315: Semænætorul, de Coller.
Providence Lithograph Collection.
Toate drepturile rezervate.
Pagina 319: Fotografie © Dynamic
Graphics, Inc.
Pagina 324: IIie apærând în Templul
Kirtland, de Dan Lewis. © 2007
Dan Lewis.
Pagina 329: Fotografie de Derek
Israelsen. © 2001 Derek Israelsen.
Pagina 339: Iuda Îl trædeazæ pe
Hristos, de Ted Henninger.
© 1976 IRI.
Pagina 346: Heber C. Kimball øi
Joseph Fielding în Chatburn,
Anglia, de Paul Mann. © 1987 Paul
Mann.
Pagina 358: Schimbarea intenﬂiilor, de
Jeffrey Hein. © 2007 Jeffrey Hein.
Pagina 362: Cuvântarea de pe
munte, de Harry Anderson. © IRI.
Pagina 370: Joseph Smith mustrând
gærzile în închisoarea Richmond,
de Sam Lawlor. © 2007 Sam
Lawlor.
Pagina 375: Comoaræ ascunsæ pe un
câmp, de Coller. Providence
Lithograph Collection. Toate drepturile rezervate.

597

L I S TA I LU S T RA ﬁ I I L O R

Pagina 380: Joseph Smith în închisoarea Liberty, de Greg K. Olsen.
© 1990 Greg K. Olsen.
Pagina 386: Hristos în faﬂa lui Pilat,
de Mihaly von Munkacsy.
Pagina 392: Într-o singuræ inimæ:
Emma traversând gheaﬂa, de Liz
Lemon Swindle. © 1998 Liz Lemon
Swindle, Foundation Arts. Copierea
interzisæ.
Pagina 397: Pæræsind Missouri, de
C. C. A. Christensen. © Prin amabilitatea Muzeului de Arte Frumoase,
Universitatea Brigham Young.
Pagina 402: Vindecarea lui Elijah
Fordham, de Jeffrey Hein. © 2007
Jeffrey Hein.
Pagina 414: Femeia adulteræ, de
Harry Anderson. © Biserica adventistæ de ziua a øaptea. Copierea
interzisæ.
Pagina 421: Joseph Smith øi William
W. Phelps, de Robert Anderson
McKay. Robert Anderson McKay.
Pagina 424: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 429: Hristos predicând în lumea spiritelor, de Robert T. Barrett.
© 1985 Robert T. Barrett.
Pagina 448: Fotografie de Don
Thorpe. © 1986 IRI.
Pagina 454: Construirea unei case
din bârne pentru o væduvæ, de
Adam Abram. © 2001 Adam Abram.
Pagina 456: Emma Smith, doamna
aleasæ, de Theodore Gorka.
© 1996 IRI.
Pagina 460: Joseph Smith scriind, de
Dale Kilbourn. © 1981 Dale
Kilbourn. Copierea interzisæ.
Pagina 465: Joseph Smith primeøte în
administrare plæcile, de Gary E.
Smith. © Gary E. Smith.

Pagina 474: Veniﬂi sæ ne bucuræm, de
Walter Rane. © 2005 IRI. Prin amabilitatea Muzeului de Istorie øi Artæ al
Bisericii.
Pagina 478: Fotografie de Robert
Casey. © 2007 Robert Casey.
Pagina 484: Joseph øi Hyrum Smith
stând lângæ râu, de Theodore
Gorka. © 1996 IRI.
Pagina 491: Fatæ din Iowa, de
Joseph Brickey. © Joseph Brickey.
Copierea interzisæ.
Pagina 500: Fotografie de Mark
Cannon. © 1989 IRI.
Pagina 511: Joseph Smith, tatæl, salutat de copiii sæi, de Paul Mann.
© 2001 Paul Mann.
Pagina 515: Tânærul Joseph Smith povesteøte familiei sale despre experienﬂa avutæ pe dealul Cumora, de
Robert T. Barrett. © 1987 Robert T.
Barrett.
Pagina 520: Joseph Smith vorbind sfinﬂilor în ramura Pontiac Michigan,
1834, de Robert T. Barrett. © 1986
Robert T. Barrett.
Pagina 536: Joseph Smith la Templul
Nauvoo, de Gary E. Smith. © 1975
Gary E. Smith.
Pagina 546: Joseph a øters feﬂele
noastre pline de lacrimi, de Clark
Kelley Price. © 1996 IRI.
Pagina 553: Joseph în Nauvoo, 1840,
de Theodore Gorka. © 1996 IRI.
Pagina 558: Gloatæ la închisoarea
Carthage, de William Maughan.
© 1986 IRI.
Pagina 563: Ultima adunare a lui
Joseph Smith cu apostolii, de
Robert T. Barrett. © 2004 Robert T.
Barrett.
Pagina 572: Joseph Smith predicând
în Nauvoo, de Paul Mann. © 1994
Paul Mann.

598

Index
A
Abel, p. 50, 99, 112
Acﬂiunile legale, ale lui Joseph Smith,
p. 15–16, 251–253
Adam
a primit rânduielile de la
Dumnezeu, p. 111–113
Adam-ondi-Ahman, p. 110–111
dupæ chipul lui Dumnezeu,
p. 42–43
în valea Adam-ondi-Ahman,
p. 110–111
Joseph Smith a væzut, p. 108
mare consiliu, va ﬂine, p. 109
Mihail, arhanghelul, p. 108–109,
112
Preoﬂia lui Melhisedec, instituitæ
înainte, p. 109–110, 111–113
tatæl familiei umane, p. 109–110,
111–113
Adams, James, p. 188, 437
Adevær
acceptæ tot, p. 278–279
dobândirea cunoaøterii, p. 280–281
îmbræﬂiøeazæ tot, p. 278–279
învæﬂat prin rânduieli, p. 442
Joseph Smith a predicat, p. 300–301
persecuﬂia nu poate opri,
p. 149–150, 469
pilda semænætorului øi, p. 313–315
A Doua Venire
consiliu pentru a pregæti, p. 109
curcubeul, retras înainte de, p. 265
Ierusalimul reconstruit înainte de,
p. 197–199, 265
judecæﬂi, sfinﬂii nu vor scæpa de,
p. 266
nenorociri vor precede, p. 261–266
pilda grâului øi a neghinei,
p. 316–317
pregætirea pentru, p. 267–269
revelaﬂie despre, p. 261–263
semnele, p. 264–266
semnul Fiului Omului, p. 265–266

supunerea pregæteøte pentru,
p. 267–269
timpul, p. 266–267
ultima dispensaﬂie pregæteøte pentru,
p. 538
venirea lui Ilie înainte de, p. 330
Administrator legal, p. 84–89
Adunare
necesaræ în ultima dispensaﬂie,
p. 541
pânæ în ﬁinutul Jackson, Missouri,
p. 10–12, 191–195
pentru construirea templelor,
p. 440–441
Vezi, de asemenea, Israel, restaurarea lui; ﬁinutul Jackson, Missouri
Adversitate Vezi Încercæri
Aluat, pilda, p. 319–320
America
Isus Hristos a organizat Biserica în,
p. 147–148, 466
Sionul, clædit în, p. 197–199, 470
Anglia, misiuni în, p. 15, 345–347
Anthon, Charles, p. xv
Apostazie
consecinﬂe ale, p. 338–342
dupæ moartea lui Isus Hristos, p. 29
fapte øi atitudini care duc la,
p. 335–336
în Kirtland, p. 333–334
Satana conduce oamenii la,
p. 338–339, 341–342
urmarea conducætorilor previne,
p. 342
Apostoli, Cvorumul celor Doisprezece
adunare a, dupæ martiriu, p. 571
Joseph Smith le-a dat cheile preoﬂiei, p. xxi, 22–24, 148–149,
561–564
misiuni în Anglia, p. 15, 345–347
organizarea, p. xviii, 14, 17, 299
prezideazæ asupra Bisericii dupæ
moartea lui Joseph Smith, p. 571
responsabilitæﬂi ale, p. 148–149
unitatea dintre, p. 148–149

599

INDEX

Arhanghel Vezi Adam
Articolele de credinﬂæ, p. 462, 470–471
Aøezarea mâinilor
pentru primirea darului Duhului
Sfânt, p. 100–102
pentru vindecarea celor bolnavi,
p. 404
Avraam, p. 51, 99–100, 127–128,
134–135, 242–243
Avraam, cartea lui, p. xviii, xxi, 14, 461

B
Baldwin, Caleb, p. 382
Barnes, Lorenzo D., p. 184
Barstow, George, p. 462
Behunin, Isaac, p. 341
Biblia
dragostea lui Joseph Smith pentru,
p. 193, 309–311
importanﬂa citirii, p. 67–69
nu trædaﬂi revelaﬂiile din, p. 69,
395
pasaje neclare în, p. 217–219
Vezi, de asemenea, Traducerea
Bibliei de Joseph Smith; scripturi
Biserica lui Isus Hristos a Sfinﬂilor din
Zilele din Urmæ
apostazia duce la persecutarea,
p. 338–342
cerinﬂa de a aparﬂine, p. 161–163
creøterea în toatæ lumea a, p. 111,
144, 149–151, 163–164, 317–318,
347, 384–385, 469
curæﬂitæ de nedreptæﬂi, p. 75–76
Dumnezeu trebuie sæ îndrume,
p. 170–171
Isus Hristos este capul, p. 147–148
numele, p. xvi, 9
organizarea, p. xvi, 8–9, 144–148,
466
persecutarea, p. 394–395
Prima Preøedinﬂie øi Cei Doisprezece
Apostoli, p. 148–149
progresul, nimic nu poate opri,
p. 149–151, 317–320, 384–385,
469
responsabilitæﬂile membrilor faﬂæ de,
p. 151–153, 540–542
revelaﬂia îndrumæ, p. 205–206
templele sunt necesare pentru,
p. 439
unitate în, p. 151–152, 289–290

Boggs, Lilburn W., p. xix, 369, 382,
384, 468
Bolnav, vindecare Vezi Vindecare
Botez
a fi exaltat, p. 96–97, 232–234
a fi membru al Bisericii, p. 161–163
al lui Hyrum øi Samuel Smith, p. 95
al lui Isus Hristos, p. 85–89, 99
al lui Joseph Smith øi Oliver
Cowdery, p. xv, 8, 83–84, 93–95
al lui Joseph Smith, tatæl, p. 94, 95
baraj pentru, dærâmat, p. 157
copiii nu au nevoie, p. 99–100
în numele lui Isus Hristos, p. 96–99
prin scufundare, p. 96, 100, 470
sfinﬂii din vechime au primit,
p. 97–99
øi darul Duhului Sfânt, p. 95,
100–102
Botez pentru cei morﬂi
anunﬂarea lui, p. xx, 22, 426, 499
bazin din lemn pentru, p. xx, 22,
495–497
cheile pecetluirii fac posibil,
p. 327–328
datorie øi privilegiu, p. 431–432,
499
înfæptuite în temple, p. 440–442,
501
înfæptuite, la început, în râuri, p. 22,
495
legæturæ sudatæ, p. 503–504
ﬂinerea înregistrærilor pentru, p. 497
va dura mult, p. 498
Vezi, de asemenea, Salvarea celor
morﬂi
Brunson, Seymour, p. 499
Buell, Presendia Huntington,
p. 491–492
Bunætatea, are putere mare, p. 452–453
Burgess, Margarette McIntire,
p. 547–548

C
Cain, p. 113
Calitæﬂi asemænætoare cu ale lui
Hristos, p. 55–57, 372–374
Carieræ (de piatræ), Joseph Smith
lucreazæ în, p. 288
Caritate Vezi Dragoste
Cartea lui Mormon
cea mai corectæ carte, p. 66

600

INDEX

conﬂinut, p. 66, 490
importanﬂa citirii, p. 66–69
Martin Harris îøi ipotecheazæ ferma
pentru, p. 9, 143
martori ai, p. xvi, 131–134, 319–320
mærturia lui Joseph Smith despre,
p. 62–66
Moroni deﬂine cheile, p. 59
Moroni îi dæ lui Joseph Smith,
p. xiv–xv, 6–8, 59–62, 108, 217,
464–466
necesaræ pentru religia noastræ,
p. 206
nu trædaﬂi revelaﬂiile din, p. 68–69,
395
pagina de titlu, p. 62–64, 142–143
persecuﬂie din cauza, p. 191–193,
395
pierderea celor 116 pagini, p. xv, 7,
64–66, 73–74
pilda aluatului descrie, p. 319–320
pilda seminﬂei de muøtar descrie,
p. 150, 317–318
plæcile de aur, scrise pe, p. 6, 59–64,
121, 464–466
plæcile lui Lehi øi Nefi, p. 65
tipærirea, p. xvi, 9, 143
Vezi, de asemenea, Cartea lui
Mormon, traducerea; plæcile de
aur; Moroni; Urim øi Tumim
Cartea lui Mormon, traducerea ei
ajutorul lui Joseph Knight, tatæl,
p. 121–122
conduce la rugæciune despre botez,
p. 83–84
în casa lui Peter Whitmer, tatæl,
p. xvi, 8, 122
Joseph Smith avea darul, p. 121–123
Joseph Smith s-a simﬂit singur în
timpul, p. 131
perioadæ de pregætire, p. xv–xvi,
121–123, 143
prin puterea lui Dumnezeu,
p. 62–66, 121, 158
scrib, Emma Smith, p. 121
scrib, Martin Harris, p. xv, 7, 61
scrib, Oliver Cowdery, p. xv, 8–10,
83, 121–123
Urimul øi Tumimul folosit în, p. 8,
62, 64, 74, 122, 466
Cartea poruncilor, p. xviii, 12, 204.
Vezi, de asemenea, Doctrinæ øi
legæminte

Carter, Johanna, p. 254, 260
Casa lui Israel. Vezi Israel, restaurarea
lui
Casæ din bârne, construirea unei,
p. 454
Cæderea lui Adam, p. 429, 470
Cæsætorie
a lui Joseph Smith, tatæl øi Lucy
Mack Smith, p. 2
a lui Joseph øi Emma Smith, p. xv,
7, 61
Cæsætoria eternæ. Vezi Cæsætorie, eternæ
Cæsætorie, eternæ
împæræﬂia celestialæ, necesaræ pentru
cel mai înalt grad al, p. 233,
507–508
Joseph Smith a propovæduit,
p. 507–508
Joseph Smith scrie D&L 132, p. xxi,
22, 507–508
noul øi nepieritorul legæmânt al,
p. xxi, 233, 507–508
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Consemnæri din jurnalul lui Joseph
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p. 222, 232–234, 376
în Isus Hristos, p. 50–51, 163, 470
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242–243, 247, 372, 393, 395–398
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Dumnezeu, p. 407
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p. 111, 145, 149–151, 163–164,
317–320, 347, 384–385, 469
Culver, Aaron, p. 158
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dobândirea, p. 138–139, 275–283,
351, 384–385, 442
Duhul Sfânt necesar pentru,
p. 138–139, 281
Dumnezeu are o mai mare,
p. 279–280
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Joseph Smith a iubit, p. 275–278
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cu, p. 242–243, 247, 372, 393,
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Cutezætori, cei care sunt, p. 372–376
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521–522, 589
Cuvântæri la înmormântæri, adresate
de Joseph Smith, p. 183–188
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Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
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Discernerea spiritelor, p. 408–410
Dispensaﬂia plenitudinii timpurilor
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Joseph Smith deﬂine cheile, p. 108,
537, 539–540, 567, 573–574, 584
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Doctrinæ øi legæminte
nu trædaﬂi revelaﬂiile din, p. 69, 395
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498–499
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Cel care reveleazæ, p. 138–139
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498–499
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498–499
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p. 43–44
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p. 187–188
iartæ greøeli, p. 78–79, 420–422,
452–453
inteligenﬂa nu a fost creatæ,
p. 220–222
încercæri, susﬂine în timpul,
p. 187–188, 243–244, 372, 382,
385–387, 397–398
legi, instituite, p. 172–173, 221
lucrarea øi gloria Sa, p. 219
mila lui, p. 41, 74, 78–79, 427
om care a fost exaltat, p. 42
pocæinﬂa apropie de, p. 75–78
preoﬂie, descoperæ scopurile prin,
p. 113–114
prieten, p. 255–256
Prima Viziune, p. xiv, 5, 34, 40,
463
scripturi, vorbeøte prin, p. 68–69
se roagæ la, øi primesc revelaﬂie,
p. 42–43, 134–139, 207–208
Tatæl întregii omeniri, p. 41, 427
træieøte în veønicie, p. 502
trup din carne øi oase, p. 43–44
voinﬂa Sa, guverneazæ voinﬂa noastræ,
p. 77–78
Vezi, de asemenea, Dumnezeire
Dumnezei, cei care sunt exaltaﬂi vor fi,
p. 54, 233–234, 508, 560
Dumnezeire
Dumnezeu Tatæl prezideazæ peste,
p. 44–45
membrii, sunt una, p. 44–45
trei personaje în, p. 43–44

E
Ebraica, Joseph Smith studiazæ, p. 309
Educaﬂia lui Joseph Smith, p. 2–3, 30,
275–278, 578–581
Elias
apare în Templul Kirtland, p. xix,
14, 108, 325, 584
premergætorul, p. 330, 574
spiritul lui, Ioan Botezætorul avea,
p. 89–90
spiritul lui, p. 89–90
spiritul lui, revelat lui Joseph Smith,
p. 89–90, 574
Enoh, p. 99
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îmbræﬂiøeazæ tot adeværul, p. 278–279
plenitudinea, restauratæ, p. 537–542
predicæ tuturor, p. 159–161
Evanghelist, p. 147. Vezi, de asemenea,
Patriarh
Exaltare. Vezi Împæræﬂia celestialæ;
Salvare

F
Familie
dragoste între fraﬂi, p. 487, 512–513
dragoste între soﬂi, p. 509–510
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p. 510–512
dragostea pærinﬂilor pentru copii,
p. 513–517
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scrisorile lui Joseph Smith cætre,
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p. xix, 19, 369–372, 379–383,
391–393, 468
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468–469
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146–147
ramuræ organizatæ în, p. 10
trei martori în, p. xvi, 131–134
Febræ tifoidæ, Joseph Smith se îmbolnæveøte de, p. xiv, 2
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neprihænire necesaræ pentru, p. 224
trupuri necesare pentru, p. 222–224

Fielding, Joseph, p. 345
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413, 495, 537, 559
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Follett, King, p. 183
Fordham, Elijah, p. 401–404
Fraﬂi, dragostea între, p. 487,
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G
Gabriel, p. 108–109. Vezi, de asemenea, Noe
Gallatin, Missouri, p. xix, 19, 393
Gause, Jesse, p. xvii, 26
Gærzile, Joseph Smith le ceartæ,
p. 371–372
Genealogie. Vezi, de asemenea,
Salvarea celor morﬂi
General–locotenent, Joseph Smith,
p. xx
Germania, misiunea lui Orson Hyde
în, p. 347
Glorie, împæræﬂii ale, p. 231–236. Vezi,
de asemenea, Împæræﬂia celestialæ
Goodson, John, p. 345
Grade ale gloriei, trei, p. 231–236
Grandin, Egbert B., p. xvi, 9, 143
Grâul, pilda grâului øi a neghinei,
p. 316–317
Greenville, Indiana, p. 252
Grouard, Benjamin F., p. 347
Guverneazæ, predæ principiile corecte,
p. 300–301. Vezi, de asemenea,
Conducætorii Bisericii

H
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Hale, Isaac øi Elizabeth, p. 7, 61
Hancock, Mosiah L., p. 456–457
Hanks, Knowlton F., p. 347
Harris, Martin
cei trei martori, unul dintre, p. xvi,
131–134
ipotecheazæ ferma, p. 9, 143
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pierderea celor 116 pagini, p. xv, 7,
64–66, 72–74
scrib pentru traducere, p. xv, 7, 61
Harris, Preserved, p. 65
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Preoﬂia aaronicæ restauratæ lângæ,
p. xv, 8, 82–84, 93
fiul lui Joseph øi al Emmei moare în,
p. 181
Joseph Smith traduce în, p. xv, 7,
61, 74, 83, 121–123
Preoﬂia lui Melhisedec restauratæ
lângæ, p. xv, 8, 107
Joseph øi Emma Smith træiesc în,
p. xv–xvi, 7–8, 10, 61, 167
Hærﬂi, p. 3, 10
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conferinﬂæ ﬂinutæ în, p. 203
Joseph Smith træieøte în, p. 217,
229, 239, 261
viziune despre Salvator, p. 47–49
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„History of Lucy Smith, Mother of the
Prophet”, p. 37
History of the Church
dezvoltarea øi publicarea, p. xix,
591–594
publicatæ în Times and Seasons,
p. 460–463
Hodge, Abraham C., p. 247
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în Tabæra Sionului, p. 306
Joseph øi Hyrum Smith sunt vindecaﬂi de, p. 514–515
Horne, Mary Isabella, p. 187
Hyde, Orson, p. 345–347, 351
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care este aruncat jos în,
p. 235–236
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nu va birui Biserica sau sfinﬂii, p. 147,
161, 334, 383–387, 560
osândirea, p. 96, 235–236
Vezi, de asemenea, Satana
Iertarea
duce la unitate, p. 417–419
Joseph Smith iartæ un membru
apostat, p. 413–415
Joseph Smith îl iartæ pe William W.
Phelps, p. 420–422
Joseph øi William Smith s-au iertat
unul pe altul, p. 418–419

lui Dumnezeu Tatæl, p. 78–79,
420–422, 452–453
lui Isus Hristos, p. 415–417
slæbiciunii altora, p. 417–419
valabilæ pentru toﬂi oamenii,
p. 415–422
Vezi, de asemenea, Milæ
Ierusalim
misiunea lui Orson Hyde în, p. 347
reclædit înainte de cea de-a Doua
Venire, p. 197–199, 265
Vezi, de asemenea, Noul Ierusalim
Ilie
apare în Templul Kirtland, p. xix,
14, 108, 323–327, 584
credinﬂa lui, p. 137
întoarce inimile taﬂilor cætre copii,
p. 499–504
le-a dat cheile preoﬂiei lui Petru,
Iacov øi Ioan, p. 110
Maleahi a prezis venirea lui,
p. 325–326
pregæteøte pentru a Doua Venire,
p. 330
restaureazæ cheile pecetluirii prin
Joseph Smith, p. xix, 14, 325–330,
539
slæbiciunile omeneøti ale lui, p. 550
spiritul, puterea øi chemarea lui,
p. 328–330
Illinois. Vezi Nauvoo, Illinois; Quincy,
Illinois; Ramus, Illinois
Independence, Missouri
Cartea poruncilor tipæritæ în, p. xviii,
12, 204
Joseph Smith deﬂinut în, p. 18,
261–264
locul templului în, p. xvii, 12, 193,
435
locul central din Sion, p. xvii, 10–12,
143–144, 251
Vezi, de asemenea, ﬁinutul Jackson,
Missouri
Indieni. Vezi Lamaniﬂi
Inteligenﬂæ
a lui Isus Hristos, p. 55
dobândirea, p. 138–139, 282–283,
351–352
Dumnezeu este perfect, p. 41
înviere, va ræmâne cu noi la, p. 280
natura eternæ a, p. 220–222
Vezi, de asemenea, Cunoaøtere
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Ioan Botezætorul
a pregætit calea pentru Salvator, p. 85
administrator legal, p. 84–89
Îl boteazæ pe Salvator, p. 85–89, 99
îndrumæ botezul lui Joseph Smith,
p. 93
Preoﬂia aaronicæ, conferæ, p. xv, 8,
82–84, 89, 93
Preoﬂia aaronicæ, deﬂine, p. 89
profet, unul dintre cei mai mari,
p. 85–86
semnul porumbelului, a væzut, p. 85
spiritul lui Elias, p. 89–90
Iosif din Egipt, p. 573
Iowa, Montrose, p. 401
Isus Hristos
a coborât sub toate lucrurile, p. 387
a Doua Venire a lui, p. 109, 264–269
Biserica, capul, p. 147–148
Biserica, stabilitæ pe continentul
american, p. 147–148, 466
botezat în numele lui, p. 96–99
botezul lui, p. 85–89, 99
cheile preoﬂiei, le-a dat lui Petru,
Iacov øi Ioan, p. 110
copiii, mântuieøte, p. 99–100,
185–187
credinﬂæ în, p. 50–51, 163, 470
cunoaøte toate lucrurile, p. 429–430
descrierea lui, p. 49
duømanii încearcæ sæ distrugæ,
p. 211–212, 338, 551
exemplul vieﬂii perfecte, p. 55–57,
177, 372–374
iertare, exemplu de, p. 415–417
inteligenﬂa lui, p. 55
ispæøirea lui, p. 50–55, 99–100,
232–234, 428–430, 470
împæræﬂia, va prezenta Tatælui, p. 113
în Templul Kirtland, p. xix, 14, 49,
325, 584
în viziunea înregistratæ în D&L 76,
p. 47–49, 229–231
încercæri, ne susﬂine în timpul,
p. 242–243, 385–387
învierea lui, p. 51–54
la Adam-ondi-Ahman, p. 110–111
Marele Înalt Preot, p. 110
mærturie despre, p. 102–103, 407
Mijlocitorul noului legæmânt, p. 233
Mileniu, va domni în timpul,
p. 270–271

moøtenitori împreunæ cu, p. 54–55,
68, 160–163, 233–234, 278–279,
426, 442
pæmântul va fi al Sæu, p. 271–272
pilde, a predat în, p. 312–313
Preoﬂia lui Melhisedec, deﬂine, p. 87,
147, 220, 432
Prima Viziune, p. xiv, 5, 34, 40, 463
sacrificii îndreptate cætre, p. 50–51
salvare pentru cei morﬂi, p. 428–430,
498–499
øi Dumnezeirea, p. 43–44
trup din carne øi oase, p. 43–44
viaﬂa premuritoare, ales în, p. 220
Vezi, de asemenea, Ispæøire; Înviere;
A Doua Venire
Ispæøire
a propovædui întregii omeniri,
p. 160–163
copiii mântuiﬂi prin, p. 99–100,
185–187
exaltarea posibilæ prin, p. 54–55,
232–234, 470
învierea posibilæ prin, p. 51–54
morﬂii salvaﬂi prin, p. 428–430,
498–499
toﬂi sfinﬂii se bazeazæ pe, p. 50–51
Vezi, de asemenea, Isus Hristos;
Învierea
Israel, restaurarea lui, p. 52, 63–64,
151–152, 193, 195–199, 264, 325,
351, 426, 464, 470
Istoria familiei, p. 499–504. Vezi, de
asemenea, Salvarea celor morﬂi
Iuda, p. 338
Izbævitori pe Muntele Sionului, p. 432,
499–502. Vezi, de asemenea, Botez
pentru cei morﬂi; Salvare pentru
cei morﬂi

Î
Împæciuitori, p. 360–363
Împæræﬂia celestialæ
botez necesar pentru, p. 232–234
cæsætoria eternæ necesaræ pentru,
p. 233, 507–508
cei care vor avea copii în,
p. 506–508
cei care vor moøteni, p. 162–163,
222, 232–234
copiii sunt salvaﬂi în, p. 99–100
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dumnezei, cei care sunt exaltaﬂi vor
fi, p. 54–55, 233–234, 507–508,
560
înduræ cu credinﬂæ pentru a moøteni, p. 243, 341–342, 376, 560
legile lui Dumnezeu pregætesc pentru, p. 172–173
pentru cei care nu aud Evanghelia,
p. 426
ræsplata femeilor neprihænite în,
p. 478–479
templele pregætesc pentru,
p. 441–442
Împæræﬂia lui Dumnezeu, p. 84–89.
Vezi, de asemenea, Biserica lui
Isus Hristos a Sfinﬂilor din Zilele
din Urmæ
Împæræﬂii ale gloriei, p. 231–236. Vezi,
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