
Episcopul Keith B. McMullin,
al doilea consilier în Episcopatul prezidenflial

spus el. „Am fost gardian acolo… Dar,
dupæ acea perioadæ… am devenit creø-
tin”. El a explicat cæ a cæutat iertare de
la Dumnezeu pentru lucrurile nemi-
loase ce le fæcuse. El a întins mâna øi a
întrebat: „Vrei sæ mæ ierfli?”.

Apoi, Corrie ten Boom a spus:
„Nu au trecut multe secunde cât a

stat el acolo – cu mâna întinsæ – dar
mie mi-au pærut a fi ore, confruntân-
du-mæ cu cel mai dificil lucru pe care 
a trebuit sæ-l fac vreodatæ[…]

Mesajul cæ Dumnezeu iartæ are o…
condiflie: ca noi sæ-i iertæm pe cei care
ne-au rænit[…]

Mæ rugam, în sinea mea: «Ajutæ-Mæ!
Îmi pot ridica mâna. Pot face mæcar
atât. Tu, Dumnezeule, trebuie sæ-mi
dai sentimentul de a ierta».

Cu o expresie rigidæ øi în mod me-
canic mi-am întins mâna spre cea care
îmi era întinsæ. Fæcând acest pas, s-a
produs un lucru incredibil. Fiorul a în-
ceput din umærul meu, a trecut prin
braflul meu øi s-a împræøtiat în mâinile
noastre înfræflite. Apoi, acea cælduræ
vindecætoare pærea cæ îmi inundæ în-
treaga fiinflæ, dându-mi lacrimi în ochi.

«Te iert, frate», am zis plângând,
«din toatæ inima».

O lungæ bucatæ de vreme ne-am
strâns mâna, fostul gardian øi fosta pri-
zonieræ. Nu øtiusem niciodatæ cæ dra-
gostea lui Dumnezeu este aøa de
intensæ cum am simflit atunci”6.

În cazul celor care evitæ ræul øi duc
o viaflæ bunæ, care se stræduiesc pentru
a avea o zi mai bunæ øi flin poruncile
lui Dumnezeu, lucrurile se pot îmbu-
nætæfli chiar øi în momente tragice.
Salvatorul ne-a arætat calea. Începând
cu Ghetsimani, pe cruce øi din mor-
mânt, El S-a ridicat triumfætor, adu-
când viaflæ øi speranflæ nouæ tuturor. El
ne porunceøte: „Vino øi urmeazæ-Mæ”7.

Preøedintele Thomas S. Monson 
ne-a sfætuit: „Dacæ vrem sæ mergem 
cu capul sus, trebuie sæ ne aducem

A ceasta este o lume tulbure.
Dezacordul øi dezastrul sunt
pretutindeni. Pare-se câteodatæ

cæ, parcæ, însæøi omenirea este ame-
ninflatæ.

Prevestind zilele noastre, Domnul a
spus: „Cerurile se vor cutremura, øi, de
asemenea, pæmântul; øi suferinflæ mare
va fi printre copiii oamenilor, dar Eu
Îmi voi apæra poporul Meu”1. Trebuie
sæ fim foarte liniøtifli datoritæ acestei
promisiuni.

Deøi dezastrele distrug în totalitate
„rutina vieflilor noastre”2, ele nu trebu-
ie sæ ne lase vieflile zdruncinate pentru
totdeauna. Ele pot sæ „[ne] aflâfle…
amintirea”3, „sæ [ne trezeascæ] simflul
datoriei [noastre] faflæ de Dumnezeu”4,
øi sæ ne menflinæ „pe drumul datoriei
[noastre]”5.

În Olanda, în timpul celui de al
Doilea Ræzboi Mondial, familia Casper
ten Boom îøi folosea casa ca ascunzæ-
toare pentru cei urmærifli de naziøti.
Acesta era modul lor de a træi conform
credinflei lor creøtine. Patru membri ai
familiei øi-au pierdut viafla pentru cæ au
oferit acest refugiu. Corrie ten Boom
øi sora ei, Betsie, au petrecut luni
groaznice în degradantul lagær de con-
centrare Ravensbrück. Betsie a murit
acolo – Corrie a supraviefluit.

În Ravensbrück, Corrie øi Betsie au
învæflat cæ Dumnezeu ne ajutæ sæ ier-
tæm. Dupæ ræzboi, Corrie era hotærâtæ
sæ împærtæøeascæ acest mesaj. Odatæ, ea
tocmai vorbise cu un grup de oameni
în Germania care sufereau de pe urma
distrugerilor læsate de ræzboi. Mesajul
ei era: „Dumnezeu iartæ”. În momentul
acela, credinfla lui Corrie ten Boom a
adus cu sine binecuvântarea.

Un bærbat s-a apropiat de ea. Ea l-a
recunoscut ca fiind unul dintre cei mai
duri gardieni din lagær. „Ai menflionat
despre Ravensbrück în discuflia ta”, a

Drumul datoriei
noastre
Datoria nu impune perfecfliune, însæ impune sârguinflæ. 
Nu ceea ce este voie este simplu, ci ceea ce este virtuos.
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contribuflia asupra vieflii. Dacæ vrem 
sæ ne împlinim destinul øi sæ ne întoar-
cem sæ træim alæturi de Tatæl nostru 
din Cer, noi trebuie sæ flinem poruncile
Sale øi sæ ne modelæm viafla dupæ cea a
Salvatorului. Fæcând astfel, nu numai
cæ ne vom realiza flelul de a avea viafla
veønicæ, dar vom læsa aceastæ lume mai
bogatæ øi mai bunæ decât ar fi fost dacæ
nu am fi træit øi îndeplinit îndatoririle
noastre”8.

În Biblie gæsim aceste cuvinte in-
spirate: „Sæ ascultæm dar încheierea
tuturor învæflæturilor: Teme-te de
Dumnezeu øi pæzeøte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricærui om”9.

Ce este acest lucru numit datorie?
Datoria despre care vorbesc este

ceea ce se aøteaptæ din partea noastræ
sæ facem øi sæ fim. Este un imperativ
moral ca persoanele øi comunitæflile 
sæ punæ în valoare ceea ce este drept,
adeværat øi onorabil. Datoria nu impu-
ne perfecfliune, însæ impune sârguinflæ.
Nu ceea ce este voie este simplu, ci 
ceea ce este virtuos. Ea nu este rezer-
vatæ pentru cei puternici sau care de-
flin poziflii înalte, ci, în schimb, datoria
se bazeazæ pe temelia unei responsabi-
litæfli, integritæfli øi a unui curaj persona-
le. A îndeplini datoria faflæ de cineva
este o manifestare a credinflei cuiva.

Preøedintele Monson a spus despre

acest lucru: „Îndrægesc øi prefluiesc no-
bilul cuvânt datorie”10. Pentru membrii
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ, calea øi datoria noas-
træ este de a ne pæstra legæmintele în
viafla de zi cu zi.

Faflæ de cine øi faflæ de ce suntem
îndatorafli?

În primul rând, datoria noastræ 
este faflæ de Dumnezeu, Tatæl nostru
Veønic. El este autorul planului salvæ-
rii, „Creatorul cerului øi al pæmântu-
lui”, Creatorul lui Adam øi al Evei11. El
este fântâna adeværului12, personifica-
rea dragostei13 øi motivul pentru care
existæ mântuire datoritæ lui Hristos14.

Preøedintele Joseph F. Smith a
spus: „Tot ce avem provine de la
[Dumnezeu]… Noi înøine suntem
doar o bucatæ de lut færæ viaflæ. 
Viafla, inteligenfla, înflelepciunea, jude-
cata, puterea de a gândi, toate sunt
darurile lui Dumnezeu pentru copiii
Omului. El ne oferæ putere fizicæ, pre-
cum øi putere mintalæ… Trebuie sæ-L
cinstim pe Dumnezeu prin inteligenfla
noastræ, cu puterea noastræ, prin pu-
terea noastræ de a înflelege, cu înfle-
lepciunea noastræ øi cu toatæ puterea
de care dispunem. Trebuie sæ cæutæm
sæ facem bine în aceastæ lume.
Aceasta este datoria noastræ”15.

O persoanæ nu îøi poate îndeplini

datoria faflæ de Dumnezeu Tatæl 
færæ a-øi face datoria faflæ de Fiul lui
Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. A ve-
nera pe Unul, impune reverenflæ faflæ de
Celælalt, cæci Tatæl a spus cæ Hristos este
singurul prin care øi în al cærui singur
nume cineva poate sæ-øi îndeplineascæ
în întregime aceastæ datorie16. El este
exemplul nostru, Mântuitorul nostru øi
Regele nostru.

Când bærbaflii, femeile, bæieflii øi fe-
tele îøi fac datoria faflæ de Dumnezeu,
ei se simt îndemnafli sæ-øi facæ datoria
unul faflæ de celælalt, faflæ de familiile
lor, faflæ de Biserica lor øi faflæ de flara
lor, faflæ de toate lucrurile care le sunt
læsate în grijæ. Lor li se cere prin aceas-
tæ datorie sæ-øi îmbunætæfleascæ talen-
tele øi sæ respecte legea, sæ fie oameni
buni. Ei devin umili, supuøi øi blajini,
gata de a ræspunde la ruga altora.
Cumpætarea învinge indulgenfla, supu-
nerea îndrumæ sârguinfla lor. Pacea vi-
ne asupra lor. Cetæflenii devin loiali,
comunitæflile devin binevoitoare, iar
vecinii devin prietenoøi. Dumnezeul
Cerului este mulflumit, pe pæmânt es-
te pace, iar aceastæ lume devine un loc
mai bun17.

Cum øtim noi drumul datoriei noastre
pe timp de crizæ?

Ne rugæm! Aceasta este cea mai 
siguræ cale ca cineva sæ primeascæ 

14 L i a h o n a



cunoaøtere, este legætura vieflii oricui
cu divinitatea. Apostolul Petru a spus:
„Ochii Domnului sunt peste cei nepri-
hænifli, øi urechile Lui iau aminte la 
rugæciunile lor”18.

Rugæciunea umilæ, sinceræ øi inspira-
tæ pune la dispoziflia fiecæruia dintre
noi îndrumarea divinæ de care avem
nevoie urgent. Brigham Young ne-a sfæ-
tuit: „În unele momente, oamenii sunt
încurcafli øi plini de griji øi probleme…
totuøi, judecata noastræ ne învaflæ cæ es-
te de datoria noastræ sæ ne rugæm”19.

Isus ne-a învæflat:
„Trebuie sæ vegheafli øi sæ væ rugafli

întotdeauna, ca sæ nu fifli duøi în 
ispitæ[…[

De aceea, voi trebuie întotdeauna
sæ væ rugafli la Tatæl în numele Meu…

Rugafli-væ în familiile voastre la Tatæl,
întotdeauna în numele Meu, pentru ca
nevestele øi copiii voøtri sæ poatæ fi bi-
necuvântafli”20.

Ca rugæciunile sæ fie eficace, ele
trebuie sæ fie în armonie cu planul 

cerului. Rugæciunea cu credinflæ dæ
roade când existæ o astfel de armonie,
iar aceastæ armonie existæ atunci când
rugæciunile sunt inspirate de Duhul
Sfânt. Spiritul aratæ cum ar trebui sæ
fie cerinflele noastre21. Færæ aceastæ în-
drumare inspiratæ, noi avem înclinaflia
de a „[cere] ræu”22, de a cæuta numai
voia noastræ, nu „voia Lui”23. Este la
fel de important sæ fim îndrumafli de
Duhul Sfânt în timp ce ne rugæm, tot
aøa cum este important sæ fim lumi-
nafli de acelaøi Spirit în timp ce pri-
mim un ræspuns la rugæciune. O astfel
de rugæciune aduce cu sine binecu-
vântærile cerului deoarece Tatæl nos-
tru „øtie de ce [avem] trebuinflæ, mai
înainte ca sæ-I [cerem noi]”24 øi El ræs-
punde fiecærei rugæciuni sincere. În
cele din urmæ, Tatæl øi Fiul promit:
„Cerefli øi vi se va da; cæutafli øi vefli
gæsi; batefli, øi vi se va deschide”25.

Îmi depun mærturia cæ drumul da-
toriei noastre este marcat clar printr-o
credinflæ øi încredere nedespærflite în

Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi în Fiul Sæu,
Isus Hristos, øi în puterea rugæciunii.
Acest drum trebuie stræbætut de tofli
copiii lui Dumnezeu care Îl iubesc øi
doresc sæ flinæ poruncile Lui. În cazul
tinerilor, acest drum duce la realizarea
øi pregætirea personalæ; în cazul adulfli-
lor, duce la o credinflæ reînnoitæ øi la
luarea deciziilor; în cazul generafliei
mai în vârstæ, duce la speranflæ øi îndu-
rare în neprihænire pânæ la sfârøit. Ea îl
echipeazæ pe fiecare cælætor cu puterea
Domnului, îl protejeazæ de relele zilni-
ce øi îl înzestreazæ cu acea cunoastere
cæ „încheierea tuturor învæflæturilor [es-
te de a te teme] de Dumnezeu øi [de a
pæzi] poruncile Lui. Aceasta este dato-
ria oricærui om”26. În numele lui Isus
Hristos, amin. ■
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