
Vârstnicul Jeffrey R. Holland,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

industriei muzicale pæøesc din ce în ce
mai mult spre un limbaj jignitor øi o
conduitæ sexualæ greøitæ. Tragic este
faptul cæ acelaøi computer øi serviciu
de Internet care îmi permite sæ îmi fac
istoria familiei øi sæ pregætesc acele nu-
me pentru munca în templu pot per-
mite copiilor øi nepoflilor mei, færæ
filtre øi controale, accesul cætre un ca-
nal colector de imagini øi idei murdare
care poate dæuna grav minflilor lor
pentru totdeauna.

Amintifli-væ cæ acele tinere soflii au
spus cæ infidelitatea soflilor lor a înce-
put din cauza atracfliei cætre pornogra-
fie, dar acfliunile imorale nu sunt numai
problema unui bærbat øi nu numai soflii
sunt cei care jignesc. Compromisul dis-
ponibil la un clic cu mouse-ul – inclusiv
întâlnirea cu o persoanæ pe un canal de
Internet – nu face diferenfla între per-
soane, bærbat sau femeie, tânær sau bæ-
trân, persoanæ cæsætoritæ sau singuræ. Øi
pentru a fi sigur cæ ispita este mai dis-
ponibilæ ca oricând, pe duøman îl preo-
cupæ, aøa cum se spune în domeniu,
extinderea razei de acoperire øi la celu-
lare, jocuri video øi aparate MP3.

Dacæ ne oprim øi nu mai tæiem ra-
murile acestei probleme, ci retezæm
direct de la rædæcinæ copacul, nu va fi o
surprizæ sæ observæm cæ pofta trupeas-
cæ este rædæcina problemei. Pofta tru-
peascæ este o expresie neplæcutæ øi cu
siguranflæ este un subiect dezagreabil
pentru mine de dezbætut, dar existæ un
motiv bun pentru care în unele culturi
este cunoscut ca fiind cel mai mortal
dintre cele øapte pæcate capitale2.

De ce este pofta trupeascæ aøa un
pæcat capital? Ei bine, pe lângæ impac-
tul distrugætor avut asupra sufletelor
noastre prin îndepærtarea completæ a
Spiritului, eu gândesc cæ e un pæcat
din cauzæ cæ polueazæ relaflia cea mai
înaltæ øi mai sfântæ oferitæ nouæ de
Dumnezeu pe pæmânt – dragostea pe
care un bærbat øi o femeie o au unul 

Când sora Holland øi cu mine
am ajuns într-un aeroport înde-
pærtat, trei tinere frumoase ce

coborau din acelaøi avion s-au græbit 
sæ ne salute. S-au recomandat ca fiind
membre ale Bisericii, ceea ce n-a fost 
o surprizæ, fiindcæ cei care nu sunt
membri ai Bisericii, de obicei, nu alear-
gæ spre noi prin aeroporturi. Având o
conversaflie neaøteptatæ, am aflat înda-
tæ, væzându-le înlæcrimate, cæ toate
aceste trei femei erau de curând divor-
flate øi cæ, în fiecare caz, soflul nu le fu-
sese credincios, iar în fiecare situaflie
motivul separærii øi a pæcatului apæruse
din cauza atracfliei spre pornografie.

Prin aceastæ introducere neplæcutæ
la mesajul meu de astæzi – unul care
este o încercare grea pentru mine sæ-l
ofer – mæ simt ca Iacov din vechime
care a spus: „Mæ întristeazæ cæ trebuie
sæ folosesc cuvinte atât de tæioase… în
[faflæ]… sentimentele multora fiind
foarte gingaøe øi curate øi delicate”1.
Însæ trebuie sæ fim îndræznefli. Probabil
cæ sentimentul meu de tatæ sau poate

de bunic, a fæcut ca lacrimile din ochii
acestor femei sæ facæ sæ ne dea øi mie
øi sorei Holland lacrimile, iar întrebæri-
le ce mi le-au adresat m-au fæcut sæ mæ
întreb: „De ce existæ atâta decædere
moralæ în jurul nostru øi de ce sunt
atâtea persoane øi familii, inclusiv în
cadrul Bisericii, care îi cad victime,
fiind marcafli în mod tragic de ea?”.

Dar, desigur, øtiam cel puflin o parte
din ræspunsul la propria mea întreba-
re. În majoritatea zilelor, noi tofli ne gæ-
sim asaltafli de mesaje imorale de un
anume tip ce se revarsæ asupra noastræ
din fiecare direcflie. Pærflile cele mai în-
tunecate ale filmului, televiziunii øi 

Nu mai fac loc
duømanului sufletului
meu
Fie ca sæ primim bucurie datoritæ supunerii noastre totale
øi a calitæflilor datorate bunului nostru caracter, pe mæsuræ
ce ne pæstræm dragostea øi cæsniciile, societatea øi sufletele
noastre pure, aøa cum au fost menite sæ fie.
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faflæ de celælalt øi dorinfla pe care o are
cuplul de a aduce copii în cadrul unei
familii menite sæ fie veønicæ. Cineva a
spus odatæ cæ dragostea adeværatæ tre-
buie sæ includæ ideea de durabilitate.
Dragostea adeværatæ este de duratæ.
Dar pofta trupeascæ se schimbæ la fel
de rapid ca întoarcerea unei pagini
pornografice sau ca o privire la încæ o
persoanæ care se aflæ în trecere, bærbat
sau femeie, si care ar putea face posi-
bilæ satisfacerea dorinflei sexuale.
Adeværata dragoste dupæ care suntem
realmente topifli – aøa cum sunt eu du-
pæ sora Holland, o strigæm de pe aco-
periøurile caselor. Dar pofta trupeascæ
este caracterizatæ prin ruøine øi secret
øi este o dorinflæ aproape de necontro-
lat de a o ascunde de alflii – cu cât este
ora mai târzie øi mai întunecat, cu atât
mai bine, având uøa bine ferecatæ pen-
tru orice eventualitate. Dragostea ne
face în mod instinctiv sæ ne îndreptæm
spre Dumnezeu øi spre alfli oameni.
Pofta trupeascæ, pe de altæ parte, nu
are nimic de-a face cu sfinflenia øi se
bucuræ de propria toleranflæ. Dragostea
vine cu braflele deschise øi cu inima
deschisæ; pofta trupeascæ vine doar cu
o dorinflæ imensæ.

Acestea sunt doar câteva dintre mo-
tivele pentru care necinstirea adeværa-
tului înfleles al dragostei – fie în
imaginaflia noastræ sau alæturi de altæ
persoanæ – este foarte distrugætoare.
Distruge ceea ce, dupæ credinfla noas-
træ faflæ de Dumnezeu, este cel mai im-
portant lucru – øi anume, încrederea
în cei pe care îi iubim. Zguduie stâlpii
încrederii pe care este ziditæ dragostea
prezentæ – sau viitoare – øi dureazæ
mult timp sæ fie reconstruitæ acea în-
credere atunci când este pierdutæ.
Dacæ aceastæ problemæ se agraveazæ –
fie cæ este vorba de cineva apropiat
cum ar fi un membru din familie sau
de persoane publice cum ar fi oficiali
votafli, conducætori de afaceri, vedete

media øi staruri sportive – în cele din
urmæ, societatea nu va mai avea o fun-
daflie a responsabilitæflii morale.3

Indiferent cæ suntem singuri sau cæ-
sætorifli, tineri sau vârstnici, permitefli-
mi sæ vorbim un moment despre cum
sæ ne apæræm împotriva ispitei, indife-
rent de forma în care se manifestæ. Nu
vom putea sæ vindecæm toate proble-
mele societæflii de astæzi, însæ sæ încer-
cæm sæ vorbim despre unele lucruri pe
care le putem face noi personal.

• Înainte de toate, începefli prin a væ
îndepærta de oameni, lucruri øi si-
tuaflii care væ pot face ræu. Aøa cum
øtiu cei care se luptæ cu ceva, cum
ar fi renunflarea la alcool, a sta în
apropierea atracfliei poate fi fatal.
La fel este øi în cazul problemelor
morale. Asemenea lui Iosif aflat în
prezenfla sofliei lui Potifar4, fugifli,
pur øi simplu – fugifli cât putefli de
departe de orice sau de oricine væ
seduce. Øi, væ rog, când pæræsifli lo-
cul ispitei, sæ nu læsafli noua adresæ
de expediere.

• Înflelegefli faptul cæ oamenii care
sunt prinøi în lanflurile viciilor ade-
værate, au adesea nevoie de mai
mult ajutor decât se pot ajuta ei în-
øiøi, iar în aceastæ situaflie væ putefli
afla øi dumneavoastræ. Cæutafli sæ
primifli acel ajutor øi bucurafli-væ 
de el. Vorbifli cu episcopul dumnea-
voastræ. Urmafli-i sfatul. Cerefli o 

binecuvântare a preofliei. Profitafli
de ajutorul oferit de programul de
consiliere a familiilor din cadrul
Bisericii sau cæutafli sæ primifli ajuto-
rul altor profesioniøti din domeniu.
Rugafli-væ neîncetat. Cerefli îngerilor
sæ væ ajute.

• Pe lângæ filtrele din computere øi
refuzul de a avea sentimente pentru
persoane neadecvate, amintifli-væ cæ
adeværatul control în viaflæ este au-
tocontrolul. Exersafli mai mult con-
trolul chiar øi asupra momentelor
dubioase cu care væ confruntafli.
Dacæ o emisiune tv este indecentæ,
oprifli-l. Dacæ un film este brutal, pæ-
ræsifli încæperea. Dacæ se dezvoltæ o
relaflie nepotrivitæ, rupefli relaflia.
Teoretic vorbind, multe dintre aces-
te influenfle pot sæ nu fie dæunætoa-
re, cel puflin la început, însæ ne pot
amorfli judecata, ne atenueazæ spiri-
tualitatea øi ne duc spre ceva ce
poate fi dæunætor. Un vechi proverb
spune cæ o cælætorie de o mie de ki-
lometri începe printr-un prim pas5,
aøadar, avefli grijæ unde pæøifli.

• Asemenea hoflilor care acflioneazæ
noaptea, gândurile nedorite pot øi
cautæ sæ ne pætrundæ în minte. Însæ
nu trebuie sæ le deschidem uøa larg,
sæ îi servim cu cafea øi præjituri, iar
apoi sæ le spunem unde flinem ar-
gintæria! (Nici n-ar trebui sæ consu-
mafli cafea, oricum.) Aruncafli afaræ
gândurile rele! Înlocuifli gândurile
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obscene cu imagini pline de speran-
flæ øi amintiri plæcute: imaginafli-væ
chipurile celor care væ iubesc øi
aceste gânduri se vor risipi dacæ nu
le bægafli în seamæ. Nu doar un sin-
gur om s-a salvat de pæcat sau de la
prostie fiindcæ øi-a amintit chipul
mamei sale, al sofliei sale sau al co-
pilului sæu aøteptându-l acasæ sæ se
întoarcæ. Indiferent de gândurile pe
care le avefli, asigurafli-væ cæ ele sunt
binevenite în inima dumneavoastræ
având acordul dat. Aøa cum a spus
un poet de demult, lasæ ca voinfla ta
sæ-fli fie motivaflia6.

• Favorizafli prezenfla Spiritului 
øi fifli acolo unde se aflæ Spiritul
Domnului. Asigurafli-væ cæ aici in-
cludefli øi propria casæ sau pro-
priul apartament, alegând tipul de
artæ, muzicæ øi literaturæ pe care le
pæstrafli acolo. Dacæ suntefli înzes-
trafli, mergefli la templu cât de des
væ permit condifliile. Amintifli-væ cæ
templul væ înarmeazæ cu „puterea
[lui Dumnezeu]… [pune] slava
[Sa] împrejurul [vostru] øi [El îi
însærcineazæ pe] îngerii [Lui]… sæ
[væ] pæzeascæ”7. Iar când plecafli
de la templu, amintifli-væ de sim-
bolurile pe care le-afli luat asupra
dumneavoastræ øi sæ nu le læsafli
niciodatæ deoparte sau sæ le uitafli.

Majoritatea oamenilor aflafli în ne-
caz ajung sæ strige: „Unde mi-a fost
gândul?”. Ei bine, indiferent la ce se
gândeau, ei nu se gândeau la Hristos.
Totuøi, ca membri ai Bisericii Sale, noi
promitem în fiecare duminicæ din viaflæ

sæ luæm asupra noastræ numele Lui øi
promitem sæ „[ne amintim] totdeauna
de El”8. Aøadar, sæ ne stræduim mai
mult sæ ne amintim de El, mai ales cæ
El „suferinflele noastre le-a purtat, øi
durerile noastre le-a luat… [cæ] El era
stræpuns pentru færædelegile noastre…
øi prin rænile Lui sutem tæmæduifli”9. Cu
siguranflæ, acest gând ne va îndruma
faptele în mod emoflionant dacæ ne
amintim cæ, de fiecare datæ când pæcæ-
tuim, nu numai cæ rænim pe cei pe ca-
re îi iubim, dar Îl rænim øi pe El, Cel
care ne iubeøte cu atâta drag. Iar dacæ
pæcætuim, oricât de grav poate fi acel
pæcat, noi putem fi salvafli de aceeaøi
fiinflæ maiestuoasæ, de El, Cel care
poartæ singurul nume dat sub cer prin
care orice om, bærbat sau femeie poa-
te fi salvat10. Când ne înfruntæm pæca-
tele, iar sufletele noastre sunt sfâøiate
de durere sinceræ, fie ca noi tofli sæ fim
ca Alma care øi-a schimbat stilul de 
viaflæ strigând: „O, Isuse, Tu, Fiu al lui
Dumnezeu, ai milæ de mine”11.

Dragi frafli øi surori, væ iubesc.
Preøedintele Thomas S. Monson øi au-
toritæflile generale væ iubesc. Mult mai
important este cæ Tatæl dumneavoastræ
din Cer væ iubeøte. Eu am încercat sæ
vorbesc azi despre dragoste – adeværata
dragoste, dragostea realæ, respectul faflæ
de aceasta, imaginea sa adeværatæ din
societæflile pline de moralitate cunoscu-
te din istoria omenirii, sfinflenia dragos-
tei dintre un bærbat øi o femeie
cæsætorifli øi familiile care se formeazæ
datoritæ dragostei. Am încercat sæ vor-
besc despre manifestarea dragostei øi 
a milei mântuitoare în întruchiparea 

milei, care este El, øi ne este disponibilæ
datoritæ slavei lui Hristos Însuøi. Eu, de
asemenea, a trebuit sæ vorbesc despre
el diablo, cel pæcætos, tatæl minciunilor
øi al poftelor trupeøti, care va face tot ce
îi stæ în putinflæ pentru a perverti adevæ-
rata dragoste, de a profana øi pângæri
adeværata dragoste oriunde øi oricând îi
iese în cale. Øi am vorbit øi despre do-
rinfla lui de a ne distruge, dacæ poate.

Când ne confruntæm cu astfel de is-
pite, noi trebuie sæ declaræm acum în
vremea noastræ, la fel cum a fæcut tânæ-
rul Nefi în vremea lui: „[Eu] nu mai
[fac] loc duømanului sufletului meu”12.
Noi îl putem respinge pe cel ræu. Dacæ
vrem din toatæ inima øi îndeajuns de
mult, acel duøman poate fi alungat øi
chiar va fi alungat prin puterea mântui-
toare a Domnului Isus Hristos. În plus,
eu væ promit cæ lumina Evangheliei
Sale nepieritoare poate stræluci øi va
stræluci puternic din nou acolo unde
væ temeafli cæ viafla s-a scurs în întune-
ric, færæ speranflæ øi lipsitæ de ajutor. Fie
ca sæ primim bucurie datoritæ supune-
rii noastre totale øi a calitæflilor datorate
bunului nostru caracter, pe mæsuræ ce
ne pæstræm dragostea øi cæsniciile, so-
cietatea øi sufletele noastre pure, aøa
cum au fost menite sæ fie, mæ rog, în
numele lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Iacov 2:7.
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223.

7. Doctrinæ øi legæminte 109:22.
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9. Isaia 53:4-5.
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