
Vârstnicul Wilford W. Andersen,
din Cei Øaptezeci

nædejdii este credinfla – credinfla în
Domnul Isus Hristos øi în ispæøirea Sa
infinitæ, singura temelie siguræ pe care
trebuie sæ ne clædim viafla.

Astæzi, un alt grup de pionieri exem-
plificæ acest principiu important. În
ziua de marfli, 12 ianuarie, un cutremur
devastator a lovit Haiti. Cutremurul a
læsat capitala, Port-au-Prince, în ruine.
Efectul sæu a fost devastator – se esti-
meazæ cæ 1.000.000 de oameni au ræ-
mas færæ adæpost øi peste 200.000 au
decedat.

În timp ce lumea a urmærit reacflia
internaflionalæ færæ precedent, un alt
efort remarcabil øi încurajator de întra-
jutorare era în plinæ desfæøurare în
Port-au-Prince – acesta era condus de
un comitet format din conducætori lo-
cali haitieni ai Bisericii, organizat dupæ
tiparul preofliei øi funcflionând prin in-
termediul inspirafliei. Din acest comitet
fæceau parte, printre alflii, cei doi preøe-
dinfli de flæruø øi cele douæ preøedinte
ale Societæflii de Alinare din cei doi flæ-
ruøi din Port-au-Prince, precum øi pre-
øedintele de misiune, care la vârsta de
30 de ani prezideazæ asupra celor 74 de
misionari cu timp deplin din Misiunea
Haiti, Port-au-Prince. Tofli misionarii lui
sunt haitieni øi, în mod miraculos, ni-
ciunul dintre ei nu a fost rænit în timpul
acestui cutremur devastator.

În mâinile acestor conducætori lo-
cali inspirafli au fost încredinflate resur-
sele Bisericii, resurse care au inclus
donafliile generoase fæcute de mulfli
dintre dumneavoastræ. Pentru aceste
donaflii, poporul haitian væ este pro-
fund recunoscætor. Sub conducerea
comitetului, camioane încærcate cu
provizii au sosit aproape imediat din
Republica Dominicanæ. La câteva zile
dupæ cutremur, au sosit încærcæturi cu
alimente, sisteme de purificare a apei,
corturi, pæturi, øi provizii medicale îm-
preunæ cu o echipæ de doctori.

Cele nouæ capele din Port-au-Prince

Cu ani în urmæ, am vizitat îm-
preunæ cu familia mea oraøul
Nauvoo, din statul Illinois.

Acolo, primii sfinfli au venit pentru a
gæsi adæpost. Mulfli îøi pierduseræ case-
le øi fermele, iar unii îi pierduseræ pe
cei dragi din cauza persecufliei din ce
în ce mai puternice. În Nauvoo, ei s-au
adunat øi au întemeiat un oraø nou øi
frumos. Însæ persecuflia nu a încetat øi,
în anul 1846, ei au fost forflafli din nou
sæ-øi pæræseascæ propriile cæmine – de
data aceasta în mijlocul iernii. Ei øi-au
aliniat cæruflele pe strada Parley, aøtep-
tând sæ le vinæ rândul sæ traverseze
apele îngheflate ale fluviului Mississippi
cætre un viitor necunoscut.

În timp ce ne aflam pe strada Parley,
gândindu-ne la situaflia lor îngrozitoa-
re, ochii mei au fost atraøi de o serie
de semne din lemn, prinse în cuie pe
øipcile gardurilor, pe care erau gravate
citate din jurnalele acelor sfinfli aflafli în
suferinflæ. În timp ce citeam fiecare ci-
tat, spre surprinderea noastræ, ne-am
dat seama cæ propriile lor cuvinte nu
exprimau disperare øi descurajare, ci
încredere øi angajament, ba chiar bu-
curie. Ei erau plini de nædejde, nædej-
de care este arætatæ în urmætorul citat

din jurnalul lui Sarah DeArmon Rich,
din luna februarie a anului 1846: 
„Sæ pornim iarna într-o asemenea 
cælætorie… pærea ca øi cum am pæøi în
strânsoarea morflii, dar noi am avut
credinflæ… [øi] ne-am bucurat cæ ziua
eliberærii noastre sosise”1.

Aceøti primi sfinfli cu siguranflæ cæ
nu aveau case, dar aveau nædejde.
Inimile lor erau frânte, dar spiritele lor
erau puternice. Ei au învæflat o lecflie
profundæ øi importantæ. Ei au învæflat
cæ nædejdea, împreunæ cu binecuvân-
tærile de pace øi bucurie care o înso-
flesc, nu depinde de circumstanfle. 
Ei au descoperit cæ adeværata sursæ a

Stânca Mântuitorului
nostru
Eu mærturisesc cæ cei care flin poruncile Sale vor creøte în
credinflæ øi în nædejde. Ei vor primi tæria de a birui toate
încercærile vieflii.
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øi din jurul acestuia aproape cæ nu au
suferit nicio pagubæ – un alt miracol
remarcabil. În sæptæmânile de dupæ cu-
tremur, acestea au devenit adæposturi
pentru mai mult de 5.000 de haitieni 
øi centre de unde erau distribuite ali-
mente, apæ, precum øi locul unde se
oferea asistenflæ medicalæ. Nevoile de
bazæ fuseseræ satisfæcute, iar ordinea
începea sæ înlocuiascæ haosul.

Deøi credincioøii sfinfli haitieni au
suferit foarte mult, ei au speranfle mari
în ceea ce priveøte viitorul. Ca øi în ca-
zul primilor pionieri din anul 1846, ini-
mile lor sunt frânte, dar spiritele lor
sunt puternice. Øi ei ne învaflæ cæ næ-
dejdea, fericirea øi bucuria nu au legæ-
turæ cu circumstanflele, ci cu credinfla
în Domnul.

Profetul Mormon, el însuøi nefiind
stræin de circumstanfle dificile, a înfle-
les øi a predicat în mod clar aceastæ
doctrinæ:

„Øi iaræøi, fraflii mei preaiubifli, 
eu aø dori sæ vorbesc cætre voi despre
nædejde[…]

Iatæ, væ spun eu vouæ cæ voi trebuie
sæ avefli nædejde prin ispæøirea lui
Hristos… øi aceasta datoritæ credinflei
voastre în El în acord cu fægæduinfla.

De aceea, dacæ un om are credinflæ,
el trebuie sæ aibæ nædejde, cæci færæ cre-
dinflæ nicio nædejde nu poate sæ fie”2.

Nædejdea rezultæ din credinfla în
Isus Hristos. El a biruit deja lumea øi a
promis cæ va øterge orice lacrimæ din
ochii noøtri dacæ pur øi simplu ne vom
îndrepta cætre El, vom crede øi Îl vom
urma.3

Unii care pot fi deznædæjduifli sau
descurajafli chiar în acest moment se
pot întreba cum ar putea sæ-øi redo-
bândeascæ nædejdea. Dacæ suntefli unul
dintre aceøtia, amintifli-væ cæ nædejdea
vine ca rezultat al credinflei. Dacæ do-
rim sæ ne clædim nædejdea, trebuie sæ
ne clædim credinfla.

Credinfla în Salvator necesitæ mai

mult decât doar un crez. Apostolul
Iacov a predicat cæ pânæ øi dracii cred øi
se înfioaræ.4 Dar adeværata credinflæ ne-
cesitæ fapte. Diferenfla dintre draci øi
membrii credincioøi ai acestei Biserici
nu o reprezintæ credinfla, ci faptele.
Credinfla creøte prin flinerea poruncilor.
Noi trebuie sæ ne stræduim sæ flinem
poruncile. În Ghidul pentru scripturi,
citim cæ „minunile nu duc la credinflæ,
însæ credinfla puternicæ se dezvoltæ prin
supunere faflæ de Evanghelia lui Isus
Hristos. Cu alte cuvinte, credinfla vine
prin dreptate”5.

Când ne stræduim sæ flinem porunci-
le lui Dumnezeu, când ne pocæim de
pæcatele noastre øi promitem sæ facem
tot ce putem sæ-L urmæm pe Salvator,
începem sæ avem mai mulæ încredere
în faptul cæ, prin intermediul ispæøirii,
totul va fi în regulæ. Aceste sentimente
sunt confirmate de cætre Duhul Sfânt
care ne scapæ de ceea ce mamele øi ta-
flii noøtri pionieri au numit „griji”. În
pofida încercærilor noastre, avem un
sentiment puternic de bunæstare øi îm-
preunæ cu ei „bucuroøi vom cânta”6.

Nu doresc sæ minimalizez realitatea
depresiei clinice. Pentru unii, solufliile
pentru depresie øi anxietate vor fi gæsi-
te prin intermediul consultafliei efec-
tuate de cætre cadre competente. Dar
în cazul celor mai mulfli dintre noi, tris-
teflea øi teama încep sæ disparæ øi sunt

înlocuite de fericire øi pace atunci
când ne punem încrederea în Autorul
planului fericirii øi atunci când ne dez-
voltæm credinfla în Domnul pæcii.

Nu cu mult timp în urmæ, un prie-
ten drag de-al meu a murit de cancer.
El øi familia lui sunt oameni care au o
credinflæ deosebitæ. A fost încurajator sæ
væd cum credinfla lor i-a ajutat sæ treacæ
peste acest moment foarte dificil. Ei
erau plini de o pace interioaræ care i-a
susflinut øi i-a întærit. Cu permisiunea
lor, doresc sæ citesc dintr-o scrisoare
scrisæ de o membræ a familiei cu doar
câteva zile înainte de moartea tatælui ei:

„Ultimele câteva zile au fost deose-
bit de grele… Noaptea trecutæ, pe
când eram strânøi în jurul patului în ca-
re stætea tata, Spiritul Domnului putea
fi simflit øi Acesta a acflionat cu adeværat
ca un Mângâietor pentru noi. Noi sun-
tem liniøtifli… Acesta a fost cel mai
greu lucru pe care fiecare dintre noi l-a
træit vreodatæ, dar gæsim liniøte cunos-
când faptul cæ… Tatæl nostru din Cer a
promis cæ noi vom træi din nou ca fa-
milie. Dupæ ce doctorul i-a spus tatælui
la spital cæ nu mai era nimic de fæcut,
tata s-a uitat la noi tofli, având o credin-
flæ perfectæ, øi a întrebat cu îndræznea-
læ: «Este cineva în acest salon care are
vreo problemæ legatæ de planul salvæ-
rii?». Noi nu avem øi suntem recunos-
cætori pentru un tatæ øi pentru o mamæ
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Dragi frafli øi surori, cu øase luni
în urmæ, la conferinfla generalæ,
în sesiunea preofliei, m-am

adresat taflilor øi fiilor. Aøa cum proba-
bil væ aøteptafli, cele 5 fiice ale mele,
cele 24 de nepoate øi un numær chiar
mai mare de strænepoate mi-au cerut
sæ le acord aceeaøi atenflie. Aøa încât,
astæzi, mæ voi adresa, în primul rând,
mamelor øi fiicelor din Bisericæ.

Draga mea soflie, Barbara, a avut o
influenflæ eternæ importantæ asupra fii-
celor øi nepoatelor noastre – iar ele, la
rândul lor, asupra ei. Mamele øi fiicele
joacæ un rol important ajutându-se
unele pe altele sæ exploreze infinitele
lor posibilitæfli, în ciuda influenflelor ce
submineazæ, într-o lume în care calita-
tea de femeie øi cea de mamæ sunt co-
rupte øi manipulate.

Aproape cu un secol în urmæ,
adresându-se femeilor din Bisericæ,
preøedintele Joseph F. Smith a spus:
„Nu væ læsafli conduse de femeile lumii,
voi trebuie… sæ conducefli femeile lu-
mii în tot ceea ce este merituos, tot ce
este asemænætor lui Dumnezeu, tot ce
este înælflætor øi… purificator pentru
copiii oamenilor” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph F.
Smith [1998], p.184)).

Dragi surori, noi, fraflii voøtri, nu pu-
tem face ceea ce dumneavoastræ afli
fost desemnate în mod divin sæ facefli,
înainte de întemeierea lumii. Putem

încerca, dar nu putem nici mæcar spera
sæ copiem darurile voastre unice. Nu
existæ nimic atât de personal, în aceas-
tæ lume, precum grija de mamæ, sau
ceva care sæ schimbe viafla atât de mult
ca influenfla unei femei neprihænite.

Înfleleg cæ unele dintre voi, tinerele
fete, nu avefli mame cu care sæ putefli
discuta aceste probleme. Øi multe din-
tre dumneavoastræ, femeile, nu avefli,
în prezent, fiice. Dar deoarece toate fe-
meile au prin natura divinæ atât talentul
înnæscut, cât øi calitatea de mamæ, cea
mai mare parte din ceea ce voi spune
se aplicæ în mod egal mamelor, mætuøi-
lor, surorilor, mamelor vitrege, soacre-
lor, conducætoarelor øi altor mentori
care, uneori, joacæ un rol similar în
aceste relaflii semnificative mamæ-fiicæ.

Dragi tinere fete, mamele voastre
væ adoræ. Ele væd în voi promisiunea
generafliei viitoare. Tot ceea ce voi în-
deplinifli, fiecare provocare pe care o
depæøifli, le aduce mare bucurie. Øi la
fel, îngrijorærile øi durerile voastre sunt
îngrijorærile øi durerile lor.

Astæzi, doresc sæ væ dau vouæ, tine-
relor fete, unele sugestii despre cum
sæ profitafli pe deplin de relaflia cu ma-
mele voastre. Iar apoi, am câteva gân-
duri de împærtæøit cu mamele, despre
modul în care pot sæ-øi mæreascæ in-
fluenfla asupra fiicelor lor precum øi
asupra altor membri ai familiilor lor.

Din nefericire, este mult prea uøor

Vârstnicul M. Russel Ballard,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

care ne-au învæflat sæ avem încredere
totalæ în acest plan”.

Mæ adresez tuturor celor care sufe-
ræ, tuturor celor care jelesc, tuturor ce-
lor au parte acum sau care urmeazæ sæ
aibæ parte de încercæri øi greutæfli în
aceastæ viaflæ. Mesajul meu este pentru
tofli cei îngrijorafli, temætori sau descu-
rajafli. Mesajul meu nu este altceva
decât un ecou, un memento al sfatului
alinætor constant dat de un Tatæ iubitor
copiilor Sæi încæ de la începutul lumii.

„Aducefli-væ aminte, aducefli-væ
aminte cæ pe stânca Mântuitorului 
nostru, care este Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, trebuie sæ væ clædifli voi
temelia voastræ ca, atunci când diavo-
lul îøi va trimite vânturile lui puterni-
ce, da, sægeflile lui în vârtejuri, da,
atunci când ploaia lui cu pietre øi fur-
tuna lui puternicæ væ va lovi, aceasta
sæ nu aibæ nicio putere asupra voastræ
ca sæ væ târascæ cætre adâncul neferi-
cirii øi al suferinflei færæ de sfârøit, da-
toritæ stâncii pe care voi suntefli zidifli,
care este o temelie siguræ, o temelie
pe care dacæ oamenii zidesc, ei nu
pot sæ cadæ”.7

Eu mærturisesc despre El, cæ El a bi-
ruit lumea, cæ El nu ne va uita øi nu ne
va abandona niciodatæ pentru cæ El ne-
a întipærit pe palmele mâinilor Sale8. Eu
mærturisesc cæ cei care flin poruncile
Sale vor creøte în credinflæ øi în nædej-
de. Ei vor primi tæria de a birui toate în-
cercærile vieflii. Ei vor avea parte de o
pace care întrece orice pricepere.9 În
numele lui Isus Hristos, amin. ■
NOTE

1. Sarah DeArmon Rich, în Carol Cornwall
Madsen, Journey to Zion: Voices from the
Mormon Trail (1997), p. 173-174; redactare
modernizatæ.

2. Moroni 7:40-42.
3. Vezi Apocalipsa 7:14-17.
4. Vezi Iacov 2:19.
5. Ghidul pentru scripturi, „Credinflæ”.
6. „Venifli voi sfinfli”, Imnuri, nr. 23.
7. Helaman 5:12.
8. 1 Nefi 21:16.
9. Filipeni 4:7.

Mame øi fiice
Este esenflial în aceste zile din urmæ – chiar critic – ca
pærinflii øi copiii sæ asculte øi sæ învefle unii de la alflii.




