
Vârstnicul Koichi Aoyagi,
din Cei Øaptezeci

misionarilor øi al Domnului, am primit
permisiunea øi, în mod miraculos, am
fost botezat.

În anul ce a urmat am început cur-
surile la universitatea din Yokohama.
Locuind de unul singur, departe de
oraøul meu natal øi de oamenii pe care
îi cunoøteam, am devenit retras øi m-
am îndepærtat de Bisericæ. Într-o zi, am
primit o carte poøtalæ de la o membræ
a Bisericii din oraøul meu. Ea a scris cæ
auzise de faptul cæ nu frecventam adu-
nærile Bisericii. A citat un verset øi m-a
invitat sæ mæ întorc la Bisericæ. Am fost
copleøit de cuvintele versetului. Acest
lucru m-a fæcut sæ-mi dau seama cæ,
poate, pierdusem ceva important øi
am reflectat øi m-am fræmântat cu pri-
vire la aceasta timp de multe zile.
Acest lucru m-a fæcut, de asemenea,
sæ-mi amintesc o promisiune pe care
misionarii mi-o fæcuseræ: „Dacæ citeøti
Cartea lui Mormon øi întrebi în rugæ-
ciune fierbinte dacæ promisiunea ce se
gæseøte în cartea lui Moroni este ade-
væratæ, vei putea cunoaøte adeværul
prin puterea Duhului Sfânt”2.

Mi-am dat seama cæ nu mæ rugam

Dragii mei frafli øi dragile mele
surori, sunt foarte recunoscæ-
tor pentru ocazia de a vorbi în

cadrul acestei conferinfle. Sunt recu-
noscætor pentru preøedintele Thomas
S. Monson øi mærturisesc cæ el este un
profet al Dumnezeului cel Viu. Sunt
profund impresionat de exemplul mi-
nunat al preøedintelui Monson care øi-
a petrecut viafla folosindu-øi mâinile
pentru a-i ajuta øi a-i salva pe alflii.

Træim într-o perioadæ în care mulfli
oameni se confruntæ cu calamitæfli øi au
nevoie de ajutor din pricina efectelor
devastatoare ale cutremurelor, valurilor
ucigætoare, uraganelor øi ale altor dezas-
tre naturale. Biserica întinde o mânæ de
ajutor acestor oameni prin intermediul
ajutorului umanitar. Membrii Bisericii
oferæ cu credinflæ donaflii de post gene-
roase în fiecare lunæ øi îndeplinesc acte
de slujire într-un spirit al dragostei. Ei
oferæ, la propriu, mâini care ajutæ, în 
felul Domnului. Ei urmeazæ porunca
Domnului de a-øi „[aminti] în toate lu-
crurile de cei særaci øi de cei nevoiaøi,
de cei bolnavi øi de cei chinuifli, pentru
cæ acela care nu face aceste lucruri nu
este ucenicul Meu” (D&L 52:40).

Astæzi aø dori sæ pun accentul pe
mâinile care ajutæ øi salveazæ din
punct de vedere spiritual. Lucrarea 

øi slava Domnului este, într-adevær, de
„[a realiza] nemurirea øi viafla veønicæ
a omului” (Moise 1:39). Mulfli oameni
din jurul nostru au nevoie de ajutor
spiritual. Pe mæsuræ ce întindem o mâ-
næ dornicæ sæ salveze membrilor mai
puflin activi, celor care sunt singurii
membri ai Bisericii din familia lor øi
celor de altæ credinflæ, îi invitæm pe
tofli sæ „[vinæ] la Hristos”1.

Pe când eram recent convertit în
Bisericæ, am træit experienfla unei salværi
spirituale ce a venit prin mâinile salva-
toare ale unei membre credincioase 
a Bisericii. Am crescut în Matsumoto,
Japonia, aproape de Nagano, unde s-au
desfæøurat jocurile olimpice de iarnæ.
Oraøul meu natal aratæ foarte mult ca
oraøul Salt Lake, o vale înconjuratæ de
munfli frumoøi. Când aveam 17 ani, am
întâlnit doi misionari americani, pe
vârstnicul Carter øi vârstnicul Hayashi.
Deøi era o diferenflæ de vârstæ de doar
doi sau trei ani între noi, vârstnicii
aveau ceva minunat ce eu nu mai simfli-
sem înainte. Erau sârguincioøi, veseli 
øi plini de dragoste øi luminæ. Am fost
profund impresionat de calitæflile lor øi
voiam sæ devin ca ei. Am ascultat mesa-
jul lor øi am decis sæ fiu botezat. Pærinflii
mei care erau budiøti, s-au opus cu ve-
hemenflæ botezului meu. Cu ajutorul

Mâini care ajutæ,
mâini care salveazæ
Fie ca noi sæ urmæm sfatul øi exemplul profetului øi 
sæ-i cæutæm în fiecare zi pe cei nevoiaøi.
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din toatæ inima øi am decis sæ fac acest
lucru. Într-o dimineaflæ, m-am trezit de-
vreme, am îngenuncheat în micul meu
apartament øi m-am rugat cu sincerita-
te. Spre surprinderea mea, am primit
confirmarea adeværului de cætre Duhul
Sfânt dupæ cum mi se promisese. Inima
mea ardea, trupul meu tremura øi 
am fost plin de bucurie. Prin puterea
Duhului Sfânt am învæflat cæ Dumnezeu
Tatæl øi Fiul Sæu Isus Hristos træiesc øi cæ
Ei i-au apærut, într-adevær, lui Joseph
Smith. Mi-am luat un angajament în ini-
ma mea sæ mæ pocæiesc øi sæ Îl urmez
cu credinflæ pe Isus Hristos pentru tot
restul vieflii mele.

Aceastæ experienflæ spiritualæ mi-a
schimbat complet viafla! Am decis sæ
slujesc într-o misiune din recunoøtinflæ
faflæ de Domnul øi faflæ de membra
Bisericii care m-a salvat. Dupæ misiu-
nea mea, am fost pecetluit în templu
cu o fatæ minunatæ øi am fost binecu-
vântafli cu patru copii. Øi nu din coinci-
denflæ, aceastæ fatæ este aceeaøi care
m-a salvat, trimiflând o carte poøtalæ 
cætre acel apartament din Yokohama
unde locuiam singur cu mulfli ani în 
urmæ. Voi ræmâne mereu recunoscætor
pentru mila Domnului øi pentru ajuto-
rul acestei membre a Bisericii care m-a
invitat sæ vin din nou la Hristos3.

Eu øtiu cæ, în particular, în fiecare zi,
întindefli altora mâinile dumneavoastræ
pline de dragoste øi dornice sæ salveze.

Aceasta include sora credincioasæ de la
Societatea de Alinare cæreia îi pasæ nu
numai de surorile care i-au fost desem-
nate pentru a le vizita ca învæflætoare vi-
zitatoare ci, de asemenea, de oricare
surori care sunt bolnave sau care au
nevoie de ajutor. Ea face deseori vizite
øi timp de mulfli ani a întærit credinfla
multora. Mæ gândesc la un episcop ca-
re vizita adesea væduvele øi væduvii din
episcopia sa. Acest tipar de a oferi aju-
tor a continuat timp de mulfli ani dupæ
eliberarea din chemarea sa.

Cunosc un conducætor al preofliei
care îøi face timp pentru a sta cu un tâ-
nær bæiat care øi-a pierdut tatæl. El i se
alæturæ în activitæfli, îi predæ Evanghelia
øi îi oferæ sfaturi la fel cum ar fi fæcut
tatæl sæu. O altæ familie gæseøte bucu-
rie în împærtæøirea Evangheliei. Atât
pærinflii, cât øi copiii depun mærturie
despre Evanghelie celor din jurul lor
øi mulfli îi iubesc.

Ca parte dintr-o activitate a
Societæflii Primare, nepoflica mea de
cinci ani pune o sæmânflæ de porumb
într-o sticlæ mare de fiecare datæ când
face o faptæ bunæ. Ea cântæ cu glas tare
acest cântec de la Societatea Primaræ
în timp ce cautæ sæ facæ lucruri bune în
fiecare zi: „Urmafli profetul, urmafli
profetul, urmafli profetul; ca el pæøifli”4.

Nu am timp sæ væ spun despre toate
lucrurile bune pe care væd cæ le fac
membrii Bisericii. Ei urmeazæ sfatul

profetului – nu din datorie sau pentru
cæ au o responsabilitate, ci de bunæ vo-
ie, cu bucurie øi în anonimat.

Uneori simflim cæ suntem slabi øi 
cæ ne lipseøte tæria de a-i salva pe alflii,
dar Domnul ne aminteøte: „Adeværat
væ spun cæ, ori de câte ori afli fæcut
aceste lucruri unuia din aceøti foarte
neînsemnafli frafli ai Mei, Mie mi le-afli
fæcut” (Matei 25:40).

Închei, citându-l pe preøedintele
Thomas S. Monson: „Dragii mei frafli 
øi dragile mele surori, suntem înconju-
rafli de cei care au nevoie de atenflia,
încurajarea, sprijinul, alinarea, bunæta-
tea noastræ – fie ei membri ai familiei,
prieteni, cunoøtinfle sau stræini. Noi
suntem mâinile Domnului aici, pe pæ-
mânt, având porunca de a-i sluji øi de
a-i ridica pe copiii Sæi. El se bazeazæ pe
fiecare dintre noi”5.

Fie ca noi sæ urmæm sfatul øi exem-
plul profetului øi sæ-i cæutæm în fiecare
zi pe cei nevoiaøi, ca noi sæ fim mâinile
Domnului pentru a-i ajuta øi a-i salva
pe copiii Lui, mæ rog în numele lui Isus
Hristos, amin. ■
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