
Fratele David L. Beck,
preøedintele general al Tinerilor Bæiefli

om sæ-øi învefle îndatorirea sa øi sæ ac-
flioneze în oficiul în care este numit, cu
toatæ sârguinfla».” („În cæutarea curaju-
lui”, Liahona, mai 2004, p. 54, 57).

II. Noul program Datoria faflæ de
Dumnezeu

Pentru a væ ajuta sæ ræspundefli ace-
lei chemæri urgente, Biserica introdu-
ce, aøa cum a anunflat ieri dimineaflæ
preøedintele Henry B. Eyring, un nou
program Datoria faflæ de Dumnezeu.
Sunt încântat de acest program.
Materialele vor fi trimise episcopilor øi
preøedinflilor de ramuræ la începutul
lunii iunie. Trebuie sæ începefli sæ le 
folosifli de îndatæ ce le primifli.

Ca diacon, învæflætor øi preot vefli
participa la activitæfli care væ vor ajuta
sæ væ clædifli o tærie spiritualæ øi sæ învæ-
flafli øi sæ væ îndeplinifli îndatoririle
preofliei. Fiecare activitate urmeazæ
acest tipar simplu:

În primul rând, învæflafli despre un
principiu al Evangheliei sau o îndatorire
a preofliei. Descoperifli ceea ce doreøte
Tatæl Ceresc sæ facefli øi stræduifli-væ sæ
dobândifli o mærturie spiritualæ ca sæ
aflafli de ce este important.

Urmeazæ sæ facefli planuri pentru a
acfliona cu privire la ceea ce afli învæflat.
Suntefli încurajafli sæ væ bazafli planurile
pe nevoile, situafliile øi ocaziile voastre
de a sluji altora. Aceasta este o øansæ
minunatæ de a fi responsabili pentru
propria voastræ creøtere øi de a væ dez-
volta independenfla spiritualæ.

Apoi, împærtæøifli cu alflii ce afli în-
væflat øi experienflele avute. Fæcând ast-
fel, væ vefli întæri mærturia øi vefli avea
încredere în cei din jurul vostru. Væ
vefli îmbunætæfli abilitatea de a vorbi cu
alflii despre Evanghelie.

Eu sunt recunoscætor unui tânær 
bæiat care mi-a împærtæøit urmætoarea
experienflæ. El øi un alt deflinætor al
Preofliei aaronice erau desemnafli sæ 
administreze împærtæøania unui bærbat

Sunt onorat sæ vorbesc, în seara
aceasta, minunaflilor tineri bæiefli
din Bisericæ. Am fost binecuvân-

tat sæ væ întâlnesc pe mulfli dintre voi
prin toatæ lumea. Entuziasmul vostru
este molipsitor.

Voi înfruntafli încercærile pe care 
le avefli cu tærie øi curaj extraordinare.
Îmi exprim dragostea faflæ de voi øi în-
crederea pe care o am în voi.

Voi suntefli o inspiraflie pentru lu-
mea din jurul vostru mai mult decât væ
imaginafli. Ascultafli cuvintele unui tâ-
nær bæiat care nu e de aceeaøi credinflæ
cu noi, încercând sæ-l descrie pe prie-
tenul lui care defline Preoflia aaronicæ:
„Observ ceva diferit în privinfla lui
Luis… Acest bæiat nu este deloc ca…
alfli oameni. Este pur øi simplu un lu-
cru care se vede la el… Nici mæcar nu
øtiu ce este, dar el este diferit faflæ de 
ei tofli. Este pur øi simplu un lucru pe
care-l simfli; nu este [ceva]… ce vezi 
cu ochii. Pur øi simplu îl simfli”.

Este ceva foarte important ce îl face
pe Luis øi pe voi sæ fifli aparte faflæ de
alfli tineri bæiefli. Voi afli primit Preoflia
aaronicæ. Este un dar sacru, iar mulfli
nu îl apreciazæ pe deplin. În aceastæ
searæ, væ voi ajuta sæ vedefli cum putefli
descoperi voi înøivæ mæreflia Preofliei
aaronice.

I. Dumnezeu are încredere în voi
Când Dumnezeu væ încredinfleazæ

preoflia Lui sacræ, El demonstreazæ cæ
are mare încredere în voi. El øtie cæ
poate sæ aibæ încredere în voi cæ vefli
folosi preoflia ca sæ slujifli altora, aøa
cum El a avut încredere în alfli tineri
bæiefli sæ facæ una dintre cele mai im-
portante lucræri ale Lui.

De exemplu, lumea nu ar avea pu-
ternica mærturie a Cærflii lui Mormon
despre Isus Hristos, dacæ nu ar fi fost
doi tineri bæiefli în care Dumnezeu a
avut încredere. Mormon, profetul care
a prescurtat aceastæ cronicæ sacræ, avea
numai 10 ani când a fost desemnat sæ
observe øi, mai târziu, sæ scrie istoria
poporului sæu. La vârsta de 15 ani, el 
a fost „vizitat de cætre Domnul, øi [a]
gustat øi [a] cunoscut bunætatea lui
Isus” (Mormon 1:15).

Cartea lui Mormon a fost tradusæ øi
publicatæ de Joseph Smith, fiind che-
mat la marea lui lucrare la vârsta de 
14 ani, când a fost vizitat de Tatæl
Ceresc øi Isus Hristos.

Preøedintele Thomas S. Monson a
spus: „Lucruri mærefle se aøteaptæ de la
voi… ca sunetul unei trâmbifle vine
Cuvântul lui Dumnezeu la dumnea-
voastræ, la mine øi la deflinætorii preofli-
ei de pretutindeni: «De aceea, fiecare

Magnifica Preoflie
aaronicæ
Trebuie sæ væ îndeplinifli urgent datoria faflæ de Dumnezeu.
Sunt încrezætor cæ o vefli face.
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care era flintuit la pat øi foarte bolnav. Ei
au ajuns acasæ la el nerealizând cæ din
cauza ultimelor tratamente medicale
nu trebuia sæ mænânce nimic – nici mæ-
car o bucatæ de pâine din împærtæøanie.
Dupæ ce a binecuvântat pâinea, tânærul
bæiat a întins împærtæøania spre omul
plæpând. El a luat o bucatæ din pâinea
binecuvântatæ, a aøteptat un moment øi
apoi a flinut-o între buze. Tânærul bæiat
a spus cæ atunci când a væzut pe acest
frate credincios exprimându-øi pioøenia
faflæ de împærtæøanie, el s-a simflit ca øi
cum l-ar fi væzut særutând picioarele
Salvatorului. Îøi putea da seama cæ
acest bærbat îl iubea pe Salvator.

Semnificaflia împærtæøaniei l-a impre-
sionat pe tânærul bæiat în acea zi într-un
mod de neuitat. Vefli avea experienfle sa-
cre, exact cum a avut acest tânær bæiat.

Pærinflii voøtri, conducætorii øi mem-
brii cvorumurilor joacæ un rol impor-
tant în programul Datoria faflæ de
Dumnezeu. Adunærile cvorumului de
duminicæ væ vor oferi, în mod regulat,
ocazii de a învæfla, a acfliona øi a împær-
tæøi. Noul program Datoria faflæ de
Dumnezeu væ va îndruma în cælætoria
voastræ de a væ îndeplini datoria faflæ de
Dumnezeu øi de a descoperi mæreflia
Preofliei aaronice.

III. Îndeplinifli-væ Datoria faflæ de
Dumnezeu

În decursul anului trecut, am 
fost într-o cælætorie care a schimbat

pentru totdeauna felul în care væ pri-
vesc pe voi øi Preoflia aaronicæ. Sunt
neræbdætor sæ descoperifli voi înøivæ
ceea ce am descoperit eu. Vefli învæfla
de ce este atât de importantæ Preoflia
aaronicæ în viafla voastræ øi cât de vita-
læ este ea pentru Bisericæ. Vefli înflele-
ge de ce se spune cæ este una dintre
„marile titluri” ale preofliei (D&L
107:6). Vefli înflelege mai bine însem-
nætatea cheilor preofliei, a slujirii în-
gerilor øi a Evangheliei pregætitoare
(vezi D&L 13; 84:26).

Satana vrea sæ credefli cæ suntefli
prea mici sau cæ suntefli prea puflini 
sæ facefli aceste lucruri semnificative 
cu ajutorul Preofliei aaronice. Niciunul
dintre aceste lucruri nu este adeværat.

Cuvintele lui Dumnezeu spuse cæ-
tre Moise sunt valabile vouæ, astæzi:
„Iatæ, tu eøti fiul Meu… øi Eu am o lu-
crare pentru tine” (Moise 1:4, 6).

El v-a dat puterea Lui de a face 
lucruri mærefle. În timp ce væ îndepli-
nifli datoria faflæ de Dumnezeu, væ
vefli întæri øi væ vefli binecuvânta fami-
liile. Aceasta este cea mai mæreaflæ 
îndatorire a preofliei pentru voi.
Ascultafli cuvintele unei mame care
descrie impactul fiului sæu asupra fa-
miliei lui: „Leo are preoflia în casa
noastræ, iar aceasta este o binecuvân-
tare imensæ. El este un bun exemplu
pentru fraflii lui… el are grijæ ca ei 
sæ se roage mereu. El distribuie îm-
pærtæøania duminica. Fratele lui mai

mic îl vede. El ajutæ… spunând 
rugæciunea în familie. Eu øtiu cæ el 
va continua sæ fie o binecuvântare pe
mæsuræ ce va creøte. El va putea sæ-l
boteze pe fratele lui mai mic. Este o
alinare øi un dar pentru noi”.

Când væ îndeplinifli datoria faflæ de
Dumnezeu, væ vefli întinde mâna cætre
prietenii care nu sunt din credinfla
noastræ øi îi vefli ajuta sæ se pregæteascæ
sæ se alæture Bisericii. Asemenea unui
frate adeværat, voi vefli veghea asupra
lor øi îi vefli întæri. Vefli duce la salvarea
altor tineri bæiefli care s-au abætut din
calea lor.

Când væ îndeplinifli datoria faflæ de
Dumnezeu, vefli fi o forflæ a binelui tot
timpul øi în toate situafliile. Exemplul
vostru drept øi slujirea în preoflie cu
credinflæ vor fi o modalitate puternicæ
de a-i invita pe tofli cei care væ cunosc
sæ vinæ la Hristos.

În cele mai dificile momente, nefiflii
depindeau de un tânær bæiat, Mormon,
ca sæ-i conducæ øi sæ-i inspire (vezi
Mormon 2:1-2). Astæzi, contæm pe voi
sæ fifli o putere mæreaflæ a Bisericii øi o
forflæ a binelui pe pæmânt. Acest lucru
îl aøteaptæ Domnul de la voi.

IV. Sæ devenifli un preot credincios
Væ mærturisesc cæ vefli simfli schim-

barea din inima voastræ când devenifli
un preot credincios. Vefli cæuta sæ fifli
pe deplin curafli øi sæ administrafli îm-
pærtæøania cu demnitate. Vefli trata 
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În deceniul 1960-1970, un profesor
de la Universitatea Stanford a înce-
put un modest experiment prin ca-

re se testa puterea voinflei copiilor în
vârstæ de patru ani. El le-a pus în fafla
câte o bezea mare øi, apoi, le-a spus
cæ puteau s-o mænânce imediat sau,
dacæ aøteptau 15 minute, primeau
douæ bezele.

Apoi, el i-a læsat pe copii singuri øi 
a privit ce se întâmpla din spatele unui
geam-oglindæ. Unii dintre copii au
mâncat bezeaua imediat; alflii au putut
sæ aøtepte doar câteva minute înainte
de a ceda ispitei. Numai 30 la sutæ au
fost capabili sæ aøtepte.

A fost un experiment de mic interes
øi profesorul s-a îndreptat spre alte do-
menii de cercetare pentru cæ, potrivit
propriilor cuvinte, „sunt atât de multe
lucruri pe care le pofli face cu copii ca-
re încearcæ sæ nu mænânce bezele”.
Dar, de-a lungul anilor, el a continuat
sæ-i urmæreascæ pe copii øi a început sæ
observe o corelaflie interesantæ: copiii
care nu au putut aøtepta s-au confrun-
tat cu dificultæfli mai târziu în viaflæ øi au
avut mai multe probleme comporta-
mentale, în timp ce aceia care au aø-
teptat au tins sæ aibæ o atitudine mai
pozitivæ øi sæ fie mai motivafli, au avut
note øi venituri mai mari, precum øi 
relaflii mai sænætoase.

Ceea ce a început ca simplu experi-
ment cu copii øi bezele a devenit un
studiu de referinflæ care sugera cæ pu-
terea de a aøtepta – de a fi ræbdætor –
era o træsæturæ de caracter cheie care
ar fi putut prevesti succesul în viaflæ de
mai târziu.1

Aøteptarea poate fi grea
Aøteptarea poate fi grea. Copiii øtiu

aceasta øi o øtiu øi adulflii. Træim într-o
lume ce oferæ fast fooduri, mesaje in-
stantanee, filme la cerere øi ræspunsuri
pe loc la cele mai simple sau mai pro-
funde întrebæri. Nu ne place sæ aøtep-
tæm. Unii chiar simt cæ li se ridicæ
tensiunea când rândul la care stau în
magazin înainteazæ mai încet decât ce-
le din jurul lor.

Ræbdarea – capacitatea de a ne
amâna împlinirea dorinflelor pentru o
vreme – este o virtute preflioasæ øi ra-
ræ. Noi vrem ceea ce vrem øi îl vrem
acum. Ca urmare, însæøi ideea de a
avea ræbdare ar putea pærea neplæcu-
tæ øi uneori greu de acceptat.

Cu toate acestea, færæ ræbdare, noi
nu-I putem face pe plac lui Dumnezeu;
nu putem deveni desævârøifli. Într-ade-
vær, ræbdarea este un proces purificator
care rafineazæ înflelegerea, mæreøte feri-
cirea, concentreazæ acfliunea øi oferæ
speranfla de a avea pace.

Preøedintele Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în Prima Preøedinflie

pe fiecare tânæræ fatæ cu bunætate øi
respect. Væ vefli respecta pærinflii. Vefli
evita sæ ofensafli Spiritul prin ceea ce
gândifli, spunefli sau facefli. Vefli ajunge
sæ-L cunoaøtefli pe Domnul, cæruia Îi
slujifli, øi væ vefli strædui totdeauna sæ
fifli ca El.

Væ mærturisesc cæ slujirea voastræ
cu credinflæ în Preoflia aaronicæ va
schimba vieflile celor cærora le slujifli.
Sunt oameni care au nevoie de sluji-
rea voastræ în preoflie. Familia voastræ
are nevoie de voi. Cvorumul vostru
are nevoie de voi. Biserica are nevoie
de voi. Lumea are nevoie de voi.

Trebuie sæ væ îndeplinifli urgent da-
toria faflæ de Dumnezeu. Sunt încrezæ-
tor cæ o vefli face.

Într-o dimineaflæ ræcoroasæ, cu 
câteva sæptæmâni în urmæ, alergam
de-a lungul râului Tagus, în Lisabona,
Portugalia. Am ajuns la un monu-
ment dedicat exploratorilor portu-
ghezi din secolele trecute. M-am
oprit în timp ce soarele a ræsærit øi 
øi-a reværsat lumina caldæ peste mo-
numentul impunætor øi peste mine.
Am avut inspiraflia sæ mæ uit la figuri-
le hotærâte ale exploratorilor care
priveau lung din apæ. Aceøtia fusese-
ræ bærbafli care au fost dispuøi sæ facæ
lucruri ce puflini le-au fæcut. Au læsat
în urmæ o lume familiaræ øi conforta-
bilæ øi, plini de curaj, s-au îndreptat
pe oceanul necunoscut øi au desco-
perit noi tærâmuri. Ei au schimbat 
lumea.

Eu væ væd pe voi când mæ gândesc
la acel monument al exploratorilor cu-
rajoøi. Eu væ væd pe voi într-o cælætorie
personalæ pe care puflini aleg sæ o facæ
astæzi în lume. Eu væ væd pe voi înde-
plinindu-væ datoria faflæ de Dumnezeu.

Mæ rog ca noi tofli sæ putem înflelege
magnifica Preoflie aaronicæ øi sæ ne în-
credem, aøa cum face Dumnezeu, în
cei care o deflin. În numele lui Isus
Hristos, amin. ■

Continuæ cu ræbdare
Lecfliile pe care noi le învæflæm din ræbdare ne vor forma
caracterul, ne vor înælfla viafla øi ne vor aduce mai multæ
fericire.




