
Vârstnicul Ronald A. Rasband,
din Preøedinflia Celor Øaptezeci

Acea øoaptæ a Spiritului este un
exemplu al modului în care chemarea
vine la slujitorii Domnului pentru a tri-
mite misionari în câmpul misiunii lor.

Astæzi, misionarii merg doi câte 
doi, aøa cum a fost indicat de Domnul,
având acelaøi mesaj, cu aceeaøi chema-
re divinæ de a sluji, de la profetul lui
Dumnezeu. Profetul nostru, preøedin-
tele Thomas S. Monson a spus despre
cei chemafli sæ slujeascæ: „Ocazia de a 
fi misionar o datæ în viaflæ væ aparfline.
Binecuvântærile veøniciei væ aøteaptæ.
Al vostru este privilegiul de a nu fi
spectatori, ci participanfli pe scena slu-
jirii preofliei”4.

Scena væ aparfline, dragii mei bæ-
iefli, deflinætori ai Preofliei aaronice.
Suntefli pregætifli øi dornici sæ væ înde-
plinifli partea? Domnul doreøte ca 
fiecare tânær bæiat apt sæ se pregæ-
teascæ øi sæ-øi ia din nou angajamen-
tul, începând din aceastæ searæ, sæ 
fie demn de chemarea profetului lui
Dumnezeu de a sluji într-o misiune.

Îmi amintesc cu drag de marea 
bucurie pe care a simflit-o toatæ familia
noastræ atunci când doi dintre copiii
noøtri øi-au primit chemærile de a sluji
în calitate de misionari cu timp deplin.

Bunæ seara dragii mei frafli în preo-
flie. În aceastæ searæ, doresc sæ
vorbesc despre slujirea misiona-

ræ. Comentariile mele sunt adresate
grupului mare de tineri bæiefli care de-
flin Preoflia aaronicæ, care ne urmæresc
în întreaga lume, precum øi taflilor lor,
bunicilor øi conducætorilor preofliei ca-
re vegheazæ asupra lor.

Munca misionaræ este un subiect
care-mi este foarte drag, aøa cum îi
este fiecærui membru al celor opt
Cvorumuri ale celor Øaptezeci pe ca-
re Domnul i-a desemnat sæ meargæ
„înaintea Lui, în toate cetæflile øi în
toate locurile, pe unde avea sæ treacæ
El”1. Munca misionaræ este un ele-
ment vital al Bisericii øi o binecuvân-
tare de viaflæ pentru tofli cei care
acceptæ mesajul sæu.

Când Învæflætorul a slujit printre oa-
meni, El le-a cerut pescarilor din pærfli-
le Galileii sæ-øi lase nævoadele øi sæ-L
urmeze, spunându-le: „Væ voi face pes-
cari de oameni”2. Domnul a oferit ace-
le chemæri bærbaflilor umili pentru ca,
prin ei, alflii sæ poatæ auzi adeværurile
Evangheliei Sale øi sæ vinæ la El.

În luna iunie a anului 1837, profetul

Joseph Smith l-a chemat pe Heber C.
Kimball, unul dintre apostoli, sæ mear-
gæ într-o misiune în Anglia. Chemarea
vârstnicului Kimball a venit în timp ce
ei doi se aflau în templul Kirtland, iar
Joseph a vorbit cu autoritate divinæ:
„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 sal-
værii pentru acea nafliune»”3.

Chemarea divinæ 
a unui misionar
Domnul doreøte ca fiecare tânær bæiat apt sæ se pregæteascæ
øi sæ-øi ia din nou angajamentul, începând din aceastæ
searæ, sæ fie demn de chemarea profetului lui Dumnezeu 
de a sluji într-o misiune.
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Entuziasmul øi neræbdarea ne-au um-
plut inima în timp ce ei îøi deschideau
scrisorile speciale primite de la profetul
lui Dumnezeu. Fiica noastræ, Jenessa, 
a fost chematæ în misiunea Detroit,
Michigan, iar fiul nostru, Christian, a
fost chemat în misiunea Moscova Sud,
Rusia. Ce experienfle emoflionante øi
palpitante în acelaøi timp!

În timp ce sora Rasband øi cu mine
am avut privilegiul de a prezida misiu-
nea New York Nord, New York, în ur-
mæ cu mai mulfli ani, eu mæ minunam
în timp ce misionarii soseau în oraøul
New York.

În timp ce-i intervievam în prima
lor zi în misiune, simfleam o recunoø-
tinflæ profundæ pentru fiecare misionar.
Simfleam cæ faptul de a fi chemafli sæ
slujeascæ în misiunea noastræ era me-
nit în mod divin pentru ei øi pentru
mine, în calitatea mea de preøedinte 
al lor de misiune.

Dupæ încheierea misiunii noastre,
am fost chemat de cætre preøedintele
Gordon B. Hinckley sæ slujesc ca unul
dintre Cei Øaptezeci din cadrul Bisericii.
Printre lucrurile în care am fost instruit
în calitate de nouæ autoritate generalæ a
fost øi ocazia de a sta alæturi de membrii
celor Doisprezece în timp ce dânøii de-
semnau misionari care sæ slujeascæ 
într-una dintre cele peste 300 de mi-
siuni ale acestei Biserici mærefle.

Cu încurajarea øi permisiunea pre-
øedintelui Henry B. Eyring, doresc sæ

væ relatez o experienflæ, foarte specialæ
pentru mine, pe care am avut-o alæturi
de dânsul în urmæ cu mai mulfli ani, pe
când era membru al Cvorumului celor
Doisprezece. Fiecare apostol defline
cheile împæræfliei øi le exercitæ sub în-
drumarea øi desemnarea preøedintelui
Bisericii. Vârstnicul Eyring desemna
misionari în câmpurile lor de misiune
øi, ca parte a instruirii mele, am fost in-
vitat sæ observ.

Într-o dimineaflæ devreme, m-am
alæturat vârstnicului Eyring într-o încæ-
pere unde mai multe monitoare mari
fuseseræ pregætite pentru sesiune.
Acolo se afla, de asemenea, un mem-
bru al personalului Departamentului
pentru misionari, care fusese desem-
nat sæ ne ajute în ziua respectivæ.

Mai întâi, ne-am rugat împreunæ în
genunchi. Mi-l amintesc pe vârstnicul
Eyring folosind cuvinte foarte sincere,
rugându-L pe Domnul sæ-l binecuvân-
teze sæ øtie „exact” locul în care misio-
narii trebuiau desemnafli. Cuvântul
„exact” a spus multe despre credinfla
de care vârstnicul Eyring a dat dovadæ
în acea zi.

Dupæ începerea procesului, pe
unul dintre monitoare apærea câte o
pozæ a misionarului care urma sæ fie
desemnat. În timp ce fiecare pozæ
apærea pe rând, pentru mine era ca øi
cum misionarul respectiv se afla alæ-
turi de noi, în încæpere. Apoi, vârstni-
cul Eyring îl saluta pe misionar cu

vocea sa amabilæ øi afectuoasæ: „Bunæ
dimineafla, vârstnice Reier sau soræ
Yang. Cum te simfli astæzi?”.

El mi-a spus cæ în mintea lui îi plæ-
cea sæ se gândeascæ la locul în care mi-
sionarii îøi vor încheia misiunea. Acest
lucru îl ajuta sæ øtie unde urmau sæ fie
desemnafli. Vârstnicul Eyring studia
apoi comentariile episcopilor øi ale
preøedinflilor de flæruøi, evaluærile me-
dicale øi alte lucruri legate de fiecare
misionar.

Dupæ aceea, el s-a uitat la un alt mo-
nitor pe care se vedeau zonele øi mi-
siunile din întreaga lume. În cele din
urmæ, dupæ cum era îndemnat de
Spirit, el desemna misionarul respectiv
în câmpul misiunii sale.

De la alfli apostoli, am învæflat cæ
aceastæ metodæ generalæ este folositæ
în fiecare sæptæmânæ atunci când apos-
tolii Domnului desemneazæ mulfli mi-
sionari sæ slujeascæ în întreaga lume.

Slujind ca misionar în propria mea
flaræ, în misiunea Statele de Est, cu
mulfli ani în urmæ, am fost profund
emoflionat de aceastæ experienflæ. De
asemenea, slujind în calitate de preøe-
dinte de misiune, am fost recunoscæ-
tor pentru încæ o mærturie în inima
mea cæ misionarii pe care i-am primit
în oraøul New York mi-au fost trimiøi 
ca urmare a revelafliei.

Dupæ ce a desemnat câfliva misio-
nari, vârstnicul Eyring s-a întors cætre
mine, în timp ce cugeta despre un anu-
mit misionar øi mi-a spus: „Aøadar, frate
Rasband, unde credefli cæ ar trebui sæ
meargæ acest misionar?”. Am fost uimit!
I-am spus în øoaptæ vârstnicului Eyring
cæ nu øtiam øi cæ nu aveam idee cum 
aø fi putut sæ øtiu. Dânsul s-a uitat fix la
mine øi mi-a spus pur øi simplu: „Frate
Rasband, fifli foarte atent øi vefli putea
øti øi dumneavoastræ!”. Acestea fiind
spuse, mi-am tras scaunul mai aproape
de vârstnicul Eyring øi de monitor øi
am fost mult mai atent!
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De alte câteva ori, pe mæsuræ ce
procesul avansa, vârstnicul Eyring s-a
întors cætre mine øi mi-a spus: „Ei bine,
frate Rasband, unde simflifli cæ ar trebui
sæ meargæ acest misionar?”. Eu am nu-
mit o anumitæ misiune, iar vârstnicul
Eyring s-a uitat la mine gânditor øi a
spus: „Nu, nu este acesta locul!”. Dupæ
care continua sæ desemneze misionarii
acolo unde el se simflea îndemnat.

Pe când eram aproape de încheierea
acelei adunæri de desemnare, o pozæ a
unui anumit misionar a apærut pe moni-
tor. Am simflit cel mai puternic îndemn,
cel mai puternic din acea dimineaflæ, cæ
misionarul a cærui pozæ era în fafla noas-
træ trebuia sæ fie desemnat în Japonia.
Nu øtiam dacæ vârstnicul Eyring avea de
gând sæ mæ întrebe despre acest lucru,
însæ, în mod uimitor, a fæcut-o. Nesigur
øi umil, i-am spus: „Japonia?”. Vârstnicul
Eyring a ræspuns imediat: „Da, acolo
vom merge”. Pe monitor au apærut mi-
siunile din Japonia. Imediat am øtiut cæ
misionarul urma sæ meargæ în misiunea
Sapporo Japonia.

Vârstnicul Eyring nu m-a întrebat
numele exact al misiunii, dar dânsul 
a desemnat acel misionar în misiunea
Sapporo Japonia.

În inima mea am fost profund emo-
flionat øi sincer recunoscætor Domnului
pentru cæ mi-a permis sæ simt acel în-
demn, sæ øtiu unde trebuia sæ meargæ
acel misionar.

La sfârøitul adunærii, vârstnicul
Eyring øi-a depus mærturia în fafla 
mea despre dragostea pe care
Salvatorul o are pentru fiecare misio-
nar desemnat sæ meargæ în lume øi 
sæ predice Evanghelia restauratæ.
Dânsul a spus cæ prin marea dragoste
a Salvatorului, slujitorii Sæi øtiu unde
trebuie sæ slujeascæ aceøti tineri bæiefli
øi tinere fete minunate, aceøti misio-
nari în vârstæ øi cupluri de misionari
în vârstæ. În acea dimineaflæ, am primit
încæ o mærturie cæ fiecare misionar

chemat în aceastæ Bisericæ, desemnat
sau redesemnat într-o anumitæ misiu-
ne, este chemat prin revelaflie de la
Domnul Dumnezeu cel Atotputernic
prin intermediul unuia dintre aceøti
slujitori ai Sæi.

Închei folosind cuvintele Domnului
adresate fraflilor Whitmer care au avut
un rol important în primele zile ale res-
taurærii. Ei au fost martori care au væzut
plæcile de aur øi mærturiile lor semnate
sunt incluse la începutul fiecærui exem-
plar al Cærflii lui Mormon. Ei s-au aflat
în primul grup de misionari chemafli 
de un profet al lui Dumnezeu, în anul
1829, pentru a predica Evanghelia
Domnului Isus Hristos.

În prefafla secfliunii 14 din Doctrinæ
øi legæminte, se afirmæ: „Trei dintre fiii
familiei Whitmer, primind fiecare mær-
turia despre autenticitatea lucrærii, au
devenit foarte preocupafli de datoria
lor personalæ”.

Lui John øi Peter Whitmer jr.,
Domnul le-a spus: „Pentru cæ, de multe
ori, tu ai dorit sæ øtii de la Mine ce va fi
de cea mai mare valoare pentru tine”5.

Presupun cæ mulfli dintre voi, tineri
bæiefli, v-afli adresat aceeaøi întrebare.

Iatæ ræspunsul Domnului: „Øi acum, ia-
tæ, Eu îfli spun flie cæ lucrul care va fi cel
mai valoros pentru tine va fi sæ predici
pocæinfla cætre acest popor, pentru ca
tu sæ pofli aduce suflete la Mine, pen-
tru ca tu sæ te pofli odihni cu ele în îm-
pæræflia Tatælui Meu”6.

Prietenii mei tineri, în acest mo-
ment al vieflii voastre, o chemare în
misiune din partea Domnului este
cea mai importantæ lucrare pe care o
putefli face. Pregætifli-væ acum, træifli în
mod neprihænit, învæflafli de la mem-
brii familiei voastre øi de la conducæ-
torii voøtri din cadrul Bisericii øi venifli
sæ væ alæturafli nouæ în clædirea împæ-
ræfliei lui Dumnezeu pe pæmânt – ac-
ceptafli-væ desemnarea divinæ într-o
„cauzæ aøa mæreaflæ”7. Aceasta este ru-
gæciunea mea umilæ, în numele lui
Isus Hristos, amin. ■
NOTE

1. Luca 10:1.
2. Matei 4:19.
3. Învæflæturi ale preøedinflilor Bisericii:

Joseph Smith (2007), p. 345.
4. Thomas S. Monson, „That All May Hear”,

Ensign, mai 1995, p. 49.
5. Doctrinæ øi legæminte 15:4; 16:4.
6. Doctrinæ øi legæminte 15:6; 16:6.
7. Doctrinæ øi legæminte 128:22.
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