
Preøedintele Henry B. Eyring,
primul consilier în Prima Preøedinflie

membrilor împærtæøania. Tatæl øi cu mi-
ne am zâmbit, gândindu-ne cæ un bæ-
iat, færæ sæ i se cearæ, a fæcut un plan
pentru a fi sigur cæ va izbuti în slujirea
sa în cadrul preofliei.

Am recunoscut în sârguinfla sa 
modelul prezentat în noua broøuræ
Datoria faflæ de Dumnezeu. Este de a
învæfla lucrurile pe care Domnul le aø-
teaptæ de la dumneavoastræ, de a face
un plan despre cum sæ le îndeplinifli, de
a acfliona cu sârguinflæ conform planu-
lui, apoi, de a împærtæøi cu alflii felul în
care v-au schimbat øi i-au binecuvântat
pe alflii experienflele dumneavoastræ.

Diaconul a fæcut o schiflæ pentru a 
fi sigur cæ va putea face lucrul pe care
Domnul l-a chemat sæ-l facæ. La înce-
putul slujirii sale în cadrul preofliei,
Domnul îl învæfla cum sæ se desfete în
mod continuu „fæcând lucrurile pe ca-
re Dumnezeu le cere de la el”2.

Cealaltæ experienflæ care m-a fæcut
sæ aleg sæ væ vorbesc în aceastæ searæ
despre sârguinflæ a fost când am urmæ-
rit pe un bærbat care era aproape de
sfârøitul slujirii sale în cadrul preofliei
în aceastæ viaflæ. Fusese de douæ ori
episcop. Prima chemare a sa ca epis-
cop fusese primitæ în tinereflea sa, cu
mulfli ani înainte ca eu sæ-l întâlnesc.

Dragi frafli, sunt recunoscætor
sæ fiu alæturi de dumneavoas-
træ în aceastæ searæ. Mæ simt

umil, gândindu-mæ la ceea ce øtiu de-
spre slujirea dumneavoastræ plinæ de
credinflæ în cadrul preofliei. În seara
aceasta, am sæ væ vorbesc despre sâr-
guinflæ în slujirea faflæ de Domnul.
Experienflele avute recent m-au fæcut
sæ aleg acest subiect.

Una dintre experienfle a fost studie-
rea cu mare atenflie a noii øi remarcabi-
lei broøuri adresate Preofliei aaronice
despre care a vorbit fratele David L.
Beck. Este intitulatæ Datoria faflæ de
Dumnezeu. În timp ce citeam øi re-
flectam la lucrurile pe care trebuie sæ
le facæ tinerii bæiefli øi la ce trebuie sæ
devinæ, mi-am dat seama cæ aceasta
descria ceea ce a promis preøedintele
Brigham Young deflinætorilor preofliei
care sunt sârguincioøi de-a lungul vie-
flii: „Un bærbat care defline preoflia øi
continuæ sæ-øi îndeplineascæ chemarea
cu credinflæ, care se desfatæ în mod
continuu fæcând lucrurile pe care
Dumnezeu le cere de la el øi continuæ
de-a lungul vieflii sæ-øi îndeplineascæ
fiecare îndatorire, va obfline pentru 
sine nu numai privilegiul de a primi, 

ci øi cunoaøterea despre cum poate
primi lucrurile lui Dumnezeu, pentru
ca el sæ cunoascæ în mod continuu
gândurile lui Dumnezeu”1.

Cu numai câteva sæptæmâni în ur-
mæ, am væzut un nou diacon pornind
pe acea cærare a sârguinflei. Tatæl sæu
mi-a arætat o schiflæ pe care fiul sæu o
fæcuse, care aræta fiecare rând de bænci
din capela lor, un numær pentru fieca-
re diacon care urma sæ fie desemnat sæ
ofere împærtæøania øi traseul fiecæruia
de parcurs prin capelæ pentru a oferi

Sæ acflionæm cu toatæ
sârguinfla
Trebuie sæ învæflæm de la Domnul îndatorirea noastræ øi,
apoi, sæ acflionæm cu toatæ sârguinfla, færæ ca, vreodatæ, 
sæ fim leneøi sau delæsætori.
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Acum, era în vârstæ, eliberat din a doua
sa chemare ca episcop. Limitærile sale
fizice crescânde cauzate de probleme
de sænætate fæceau ca orice slujire în
cadrul preofliei sæ fie foarte dificilæ.

Cu toate acestea, el avea un plan
prin care putea acfliona cu sârguinflæ.
În fiecare duminicæ în care putea ajun-
ge la Bisericæ, el stætea lângæ cel mai
apropiat rând de bænci de uøa pe care
majoritatea oamenilor intrau la aduna-
rea de împærtæøanie. Ajungea acolo de-
vreme pentru a fi sigur cæ se gæsea un
loc liber pentru el. Fiecare persoanæ
care sosea putea observa privirea sa
primitoare øi plinæ de dragoste, la fel
cum au putut observa când stætea în
prezidiu în calitate de episcop al lor.
Influenfla sa ne-a încælzit øi ne-a înælflat
sufleteøte deoarece am øtiut câte ceva
despre preflul pe care l-a plætit pentru
a sluji. Sarcina sa în calitate de episcop
s-a încheiat, dar slujirea sa în cadrul
preofliei nu s-a încheiat.

Afli væzut exemple asemænætoare de
slujitori minunafli în cadrul preofliei. În
seara aceasta, voi încerca sæ væ vorbesc
despre lucrurile pe care le-am învæflat
despre ei. Totul începe cu faptul de a
cunoaøte pe cine slujesc ei øi în ce
scop. Când acea cunoaøtere este înræ-
dæcinatæ în inima lor, ei devin slujitori
mai buni.

În primul rând mæ voi adresa în
mod direct tinerilor bæiefli din cadrul
Preofliei aaronice. Vefli deveni mai sâr-
guincioøi pe mæsuræ ce vefli simflifli cât
de multæ încredere Øi-a pus Dumnezeu
în voi. În acea broøuræ Datoria faflæ de
Dumnezeu este un mesaj din partea
Primei Preøedinflii adresat vouæ: „Tatæl
Ceresc are mare încredere în voi øi are
pentru voi o misiune importantæ de în-
deplinit. El væ va ajuta pe mæsuræ ce væ
vefli îndrepta cætre El în rugæciune, as-
cultafli îndemnurile Spiritului, væ supu-
nefli poruncilor øi flinefli legæmintele pe
care le-afli fæcut”3.

Ioan Botezætorul s-a întors pe pæ-
mânt pentru a restaura preoflia pe care
voi, tinerii bæiefli, o deflinefli. El a deflinut
cheile Preofliei aaronice. Ioan a fost cel
cætre care S-a îndreptat Isus pentru a fi
botezat. Ioan a øtiut cine l-a chemat. El
a spus Domnului: „Eu… am trebuinflæ
sæ fiu botezat de Tine”4.

Ioan a øtiut cæ Preoflia lui Aaron 
„defline cheile slujirii îngerilor, ale
Evangheliei pocæinflei øi ale botezului
prin scufundare pentru iertarea pæcate-
lor” atunci când Domnul l-a trimis pen-
tru a-i rândui pe Joseph Smith øi pe
Oliver Cowdery la 15 mai 18295. Ioan
øtia cine l-a chemat øi scopul glorios
pentru care a fost trimis.

Preoflia pe care o deflinefli væ permite
sæ oferifli împærtæøania cinei Domnului
membrilor Bisericii Sale astæzi. Acesta
este acelaøi privilegiu pe care Salvatorul
l-a oferit celor Doisprezece Apostoli în
timpul slujirii Sale pe pæmânt. El a oferit
din nou aceastæ putere atunci când, du-
pæ învierea Lui, a chemat doisprezece
ucenici pentru a conduce Biserica Sa.

Aøa cum este descris în Cartea lui
Mormon, Însuøi Domnul a oferit 
simbolurile sacrificiului Sæu infinit, le-a
binecuvântat øi le-a oferit oamenilor.
Gândifli-væ la El øi la cât de mult væ cin-
steøte El atunci când væ îndeplinifli slu-
jirea voastræ în cadrul preofliei. În timp
ce væ amintifli de El, vefli fi hotærâfli sæ
îndeplinifli aceastæ sacræ slujire la fel de
bine øi cu aceeaøi credinflæ de care a
dat dovadæ El6.

Acel lucru poate deveni un model
în viafla voastræ care væ va spori pute-
rea de a fi sârguincioøi în orice fel de
slujire în cadrul preofliei pentru care
Domnul væ pregæteøte øi la care væ va
chema. Acea hotærâre væ va ajuta 
sæ væ pregætifli pentru a primi Preoflia
lui Melhisedec care, în vechime, se 
numea „Preoflia Sfântæ dupæ Ordinul
Fiului lui Dumnezeu”7.

Acum, doresc sæ mæ adresez celor
care au fost chemafli øi care au avut
onoarea sæ slujeascæ în cadrul Preofliei
lui Melhisedec. Asemenea Preofliei aa-
ronice, Preoflia lui Melhisedec este mai
mult decât o responsabilitate de a face
ceea ce ne cere Domnul. Este o invita-
flie de a deveni aøa cum este El. Iatæ
promisiunea Lui:

„Pentru cæ tofli aceia care sunt cre-
dincioøi astfel încât sæ obflinæ aceste
douæ preoflii despre care am vorbit øi
sæ-øi îndeplineascæ cu credinflæ øi sâr-
guinflæ chemærile lor sunt sfinflifli prin
Spirit pentru înnoirea trupurilor lor.

Ei devin fii ai lui Moise øi ai lui
Aaron, øi seminflia lui Avraam, øi
Biserica, øi împæræflia, øi aleøii lui
Dumnezeu.

Øi, de asemenea, tofli aceia care 
primesc preoflia Mæ primesc pe Mine,
spune Domnul;

Pentru cæ acela care primeøte pe
slujitorii Mei pe Mine Mæ primeøte;

Øi acela care Mæ primeøte pe Mine 
Îl primeøte pe Tatæl Meu;

Øi acela care Îl primeøte pe Tatæl
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Meu primeøte împæræflia Tatælui Meu;
de aceea, tot ceea ce are Tatæl Meu îi
va fi dat lui”8.

Existæ un model dupæ care tofli defli-
nætorii preofliei primesc aceastæ bine-
cuvântare glorioasæ. Unul dintre
locurile din scripturi în care Domnul
ne oferæ modelul se gæseøte în a 107-a
secfliune din Doctrinæ øi legæminte:

„De aceea, fiecare om sæ-øi învefle
îndatorirea sa øi sæ acflioneze în oficiul
în care este numit, cu toatæ sârguinfla.

Acela care este leneø nu va fi consi-
derat demn sæ ræmânæ øi acela care nu
învaflæ îndatorirea sa øi nu se aratæ
demn de aprobare nu va fi considerat
demn sæ ræmânæ. Chiar aøa. Amin”9.

Trebuie sæ învæflæm de la Domnul în-
datorirea noastræ øi, apoi, sæ acflionæm
cu toatæ sârguinfla, færæ ca, vreodatæ, sæ
fim leneøi sau delæsætori. Modelul este
simplu, dar nu este uøor de urmat.
Suntem ispitifli atât de uøor. Cititul zia-
relor poate pærea mai interesant decât
studierea lecfliei din manualul de preo-
flie. Petrecerea timpului relaxându-ne
poate fi mai atrægætoare decât stabili-
rea de întâlniri pentru a-i vizita pe cei
care au nevoie de slujirea noastræ în
cadrul preofliei.

Când mæ aflu departe de îndatoriri-
le mele în cadrul preofliei, preocupat
de alte interese øi când trupul meu are
nevoie de odihnæ, mæ încurajez cu
aceste cuvinte: „Aminteøte-fli de El”.
Domnul este exemplul nostru perfect

de sârguinflæ în slujirea în cadrul preo-
fliei. El este Conducætorul nostru. El
ne-a chemat. El merge înaintea noas-
træ. El ne-a ales pentru a-L urma øi
pentru a-i aduce pe alflii cu noi.

În aceastæ searæ îmi amintesc de 
El øi inima mea se umple de emoflie.
Aceasta este seara de sâmbætæ dinain-
tea duminicii de Paøte când ne amin-
tim de învierea Sa. Îmi aduc aminte 
de exemplul Lui din zilele dinaintea
morflii Sale.

Din dragoste faflæ de Tatæl Lui øi faflæ
de noi, El a permis ca El Însuøi sæ sufe-
re dincolo de puterea de înflelegere a
omului muritor. El ne-a spus câteva lu-
cruri despre ce a însemnat pentru El
acest sacrificiu nesfârøit. Væ amintifli 
cuvintele:

„Cæci iatæ, Eu, Dumnezeu, am sufe-
rit aceste lucruri pentru tofli, pentru ca
ei sæ nu sufere, dacæ ei se vor pocæi;

Dar dacæ nu se vor pocæi, ei trebuie
sæ sufere la fel ca øi Mine;

Suferinfle care M-au fæcut, chiar pe
Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre
tofli, sæ tremur de durere øi sæ sângerez
din fiecare por øi sæ sufær atât în trup,
cât øi în spirit – øi aø fi dorit sæ nu fiu
obligat sæ beau paharul amar øi apoi 
sæ dau înapoi –

Cu toate acestea, slavæ Tatælui, am
bæut øi am terminat tot ce am pregætit
pentru copiii oamenilor”10.

De pe crucea de pe Golgota,
Salvatorul a anunflat: „S-a isprævit!”11.

Apoi, spiritul Sæu a pæræsit trupul Sæu,
iar trupul Lui muritor a fost pus cu gri-
jæ într-un mormânt. Prin ceea ce a fæ-
cut în cele trei zile în lumea spiritelor,
înaintea învierii Sale, El ne-a învæflat o
lecflie pe care mi-o amintesc ori de câ-
te ori sunt tentat sæ simt cæ mi-am în-
deplinit vreo sarcinæ grea în slujba Lui
øi merit sæ mæ odihnesc.

Exemplul Salvatorului îmi oferæ cu-
rajul de a merge înainte. Lucrærile Sale
în viafla muritoare fuseseræ terminate,
dar El a intrat în lumea spiritelor ho-
tærât sæ continue lucrarea Sa glorioasæ
de a salva suflete. El a organizat lucra-
rea spiritelor credincioase pentru a-i
salva pe aceia care încæ puteau fi fæcufli
pærtaøi la mila oferitæ prin sacrificiul
Sæu ispæøitor. Væ amintifli cuvintele din
cea de-a 138-a secfliune din Doctrinæ øi 
legæminte:

„Dar iatæ, printre aceia drepfli, El a
organizat forflele Sale øi a desemnat
mesageri, îmbræcafli cu putere øi auto-
ritate, øi i-a împuternicit sæ meargæ øi
sæ ducæ lumina Evangheliei acelora ca-
re erau în întuneric, chiar tuturor spiri-
telor oamenilor; øi astfel, Evanghelia a
fost predicatæ morflilor.

Øi mesagerii aleøi au mers sæ declare
ziua de îndurare a Domnului øi sæ pro-
clame libertatea cætre captivii închiøi,
chiar cætre tofli care se vor pocæi de pæ-
catele lor øi vor primi Evanghelia”12.

Ori de câte ori ne amintim de El,
ne este mai uøor sæ rezistæm tentafliei
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de a vrea sæ stæm deoparte de lucrærile
noastre din cadrul preofliei. Trebuie sæ
ne fi amintit de El astæzi deoarece sun-
tem aici pentru a ne învæfla responsa-
bilitæflile, hotærâfli sæ ne îndeplinim
legæmintele cu toatæ sârguinfla. Øi, da-
toritæ exemplului Sæu, vom îndura pâ-
næ la sfârøit în îndeplinirea sarcinilor
pe care El ni le dæ în aceastæ viaflæ øi ne
vom angaja sæ facem totdeauna voia
Tatælui Sæu aøa cum El S-a angajat sæ
facæ øi încæ este angajat.

Aceasta este Biserica Domnului. El
ne-a chemat øi Øi-a pus încrederea în
noi chiar în pofida slæbiciunilor pe ca-
re El øtie cæ le avem. El cunoaøte în-
cercærile prin care vom trece. Printr-o
slujire plinæ de credinflæ øi prin ispæøi-
rea Sa, noi putem învæfla sæ dorim 
ceea ce doreøte El øi sæ fim ceea ce
trebuie sæ fim pentru a-i binecuvânta
pe cei pe care îi slujim în numele Lui.
Pe mæsuræ ce Îl vom sluji din ce în ce
mai mult øi cu sârguinflæ, noi ne vom
schimba. Putem deveni în mod conti-
nuu mai asemænætori Lui.

Am væzut dovada acestui miracol în
vieflile slujitorilor Sæi. Am væzut-o acum
câteva sæptæmâni în sufrageria casei
unui credincios deflinætor al preofliei.

Îl cunosc de când era diacon øi pâ-
næ când a devenit tatæ øi a fost chemat
ca episcop iar, apoi, ca membru al pre-
øedinfliei de flæruø. De zeci de ani am
observat sârguinfla lui de a sluji copii-
lor lui Dumnezeu prin intermediul
preofliei deflinute de el.

Familia sa era adunatæ în jurul lui în
sufrageria casei sale. Purta o cæmaøæ al-
bæ, costum øi cravatæ øi zâmbea. Am
fost surprins, deoarece venisem acolo
pentru cæ mi se spusese cæ era în mij-
locul unor tratamente medicale dure-
roase care încæ nu-l vindecaseræ.

Cu toate acestea, m-a întâmpinat la
fel cum, probabil, a întâmpinat sute de
alfli vizitatori de-a lungul vieflii sale de
slujire în cadrul preofliei, zâmbindu-mi.

Venisem pentru a-l ajuta în încercærile
prin care trecea dar, aøa cum se întâm-
plæ deseori atunci când slujeøti prin in-
termediul preofliei, eu am fost ajutat øi
am învæflat.

Am stat jos øi am purtat o discuflie
plæcutæ. Mi-a vorbit despre felul în care
tatæl sæu i-a slujit mamei mele pe patul
ei de moarte. Nu øtiusem acest lucru.
Mi-am dat seama cæ el învæflase de mic
copil, de la sârguinciosul deflinætor al
preofliei care a fost tatæl sæu, cum sæ
ofere ajutor. Acel gând m-a fæcut sæ fiu
recunoscætor pentru momentele în ca-
re i-am luat cu mine pe bæieflii mei cei
mici în vizitele pe care le fæceam ca de-
flinætor al preofliei pentru a oferi alina-
re øi a binecuvânta.

Dupæ câteva minute, el a întrebat
cu un glas domol: „Ar fi potrivit sæ væ
întreb dacæ mi-afli putea da o binecu-
vântare?”. Fostul sæu preøedinte de 
flæruø, alæturi de care slujise timp de
mulfli ani, i-a uns capul cu ulei consa-
crat prin puterea Preofliei lui
Melhisedec.

În timp ce pecetluiam binecuvân-
tarea, am aflat prin intermediul
Duhului Sfânt cel puflin o parte din
lucrurile pe care Domnul le fæcuse
deja pentru acest credincios deflinæ-
tor al preofliei. El era curat, iar pæca-
tele sale îi fuseseræ spælate. Firea lui
fusese schimbatæ pentru a dori ceea
ce dorea Salvatorul. Nu se temea de
moarte. Dorinfla inimii sale era sæ træ-
iascæ pentru a le sluji celor din familia
sa øi altor copii ai Tatælui Ceresc care
aveau nevoie de el.

Am ieøit de-acolo în întunericul
nopflii, recunoscætor cæ fusesem mar-
tor la bunætatea Domnului faflæ de 
slujitorii Sæi deflinætori ai preofliei sâr-
guincioøi øi demni de încredere. El le
schimbæ inimile pentru ca aceøtia sæ
doreascæ ceea ce doreøte El øi sæ acflio-
neze aøa cum ar acfliona El.

Închei acum cu acest sfat pentru

slujitorii Domnului, deflinætori ai preo-
fliei. Cugetafli în profunzime øi cu 
sârguinflæ la scripturi øi la cuvintele
profeflilor în viaflæ. Stæruifli cu îndârjire
în rugæciunile dumneavoastræ ca
Duhul Sfânt sæ væ reveleze natura lui
Dumnezeu Tatæl øi a Preaiubitului Sæu
Fiu. Rugafli-væ ca Spiritul sæ væ arate lu-
crurile pe care Domnul vrea sæ le fa-
cefli. Planificafli sæ facefli acele lucruri.
Promitefli-I cæ væ vefli supune. Acflionafli
cu hotærâre pânæ când vefli îndeplini
ceea ce v-a cerut El. Iar, apoi, rugafli-væ
pentru a mulflumi pentru ocazia de a
sluji øi de a øti ce afli putea face în con-
tinuare.

Mærturisesc cæ Tatæl Ceresc øi Isus
Hristos træiesc. Ei sunt Fiinfle înviate øi
glorificate care ne iubesc øi vegheazæ
asupra noastræ. Cheile preofliei au fost
restaurate profetului Joseph Smith
prin intermediul mesagerilor cereøti.
Ele au fost transmise printr-un lanfl
neîntrerupt preøedintelui Thomas S.
Monson. Aceste chei sunt deflinute de
fiecare dintre apostolii în viaflæ.

Væ las binecuvântarea mea ca 
dumneavoastræ sæ putefli simfli prin 
intermediul Spiritului cât de multæ 
încredere s-a pus în dumneavoastræ øi
câte promisiuni afli primit în calitate de
slujitori rânduifli la preoflie în Biserica
adeværatæ a Domnului, în numele sa-
cru al lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Teachings of Presidents of the Church:

Brigham Young (1997), p. 128.
2. Teachings: Brigham Young, p. 128.
3. Datoria faflæ de Dumnezeu: pentru 

deflinætorii Preofliei aaronice (broøuræ,
2010), p. 5.

4. Matei 3:14.
5. Vezi Doctrinæ øi legæminte 13.
6. Vezi 3 Nefi 20:3-9.
7. Doctrinæ øi legæminte 107:3; vezi, de 

asemenea, Alma 13:1-9.
8. Doctrinæ øi legæminte 84:33-38.
9. Doctrinæ øi legæminte 107:99-100.

10. Doctrinæ øi legæminte 19:16-19.
11. Ioan 19:30.
12. Doctrinæ øi legæminte 138:30-31.
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