
Preøedintele Thomas S. Monson
El mi-a ræspuns: „Nu încæ. Mai am

încæ multe de învæflat”.
De-a lungul anilor care au urmat,

Tommy a învæflat, datoritæ pærinflilor lui
øi a învæflætorilor øi sfætuitorilor din ca-
drul Bisericii care au fost devotafli øi
conøtiincioøi. Când a ajuns la vârsta co-
respunzætoare, el a fost chemat sæ slu-
jeascæ în misiune. El a fæcut acest lucru
în modul cel mai onorabil.

Dragi tineri bæiefli, væ îndemn sæ væ
pregætifli sæ slujifli în calitate de misio-
nari. Existæ multe unelte care væ pot
ajuta sæ învæflafli lecfliile care væ vor fi 
de folos øi care væ vor ajuta sæ væ træifli
viafla în aøa fel încât sæ fifli demni. O
astfel de unealtæ este broøura intitulatæ
Pentru întærirea tineretului, publica-
tæ sub îndrumarea Primei Preøedinflii 
øi a Cvorumului celor Doisprezece
Apostoli. Broøura prezintæ standarde
din scrierile øi învæflæturile conducætori-
lor Bisericii øi din scripturi, standarde
care, dacæ sunt puse în practicæ, vor
aduce fiecæruia dintre noi binecuvântæ-
rile Tatælui nostru Ceresc øi îndruma-
rea Fiului Sæu. În plus, existæ manuale
care au fost pregætite cu atenflie dupæ
multæ rugæciune. Familiile flin seri în 
familie unde se predau principii ale
Evangheliei. Aproape tofli avefli ocazia
sæ participafli la clasele de seminar, sæ
fifli învæflafli de învæflætori devotafli care
au multe de împærtæøit.

Începefli sæ væ pregætifli pentru cæsæ-
toria din templu, precum øi pentru
misiune. Ieøitul la întâlniri corespun-
zætor constituie o parte a acelei pregæ-
tiri. În culturile unde ieøitul la întâlniri
este adecvat, nu ieøifli la întâlniri pânæ
când nu avefli 16 ani. „Nu tofli adoles-
cenflii au nevoie sæ [iasæ] la întâlniri,
iar unii dintre ei nici nu îøi doresc…
Când [ieøifli] la o întâlnire, mergefli în
cadrul unui grup sau împreunæ cu în-
cæ un cuplu de prieteni… Asigurafli-væ
cæ pærinflii voøtri [întâlnesc øi] ajung sæ
cunoascæ persoana cu care [ieøifli] la

Stimafli frafli, dumneavoastræ cei ca-
re suntefli prezenfli aici în Centrul
de conferinfle din oraøul Salt Lake,

suntefli o priveliøte minunatæ. Este ui-
mitor sæ ne dæm seama cæ în mii de 
capele din întreaga lume, alflii ca dum-
neavoastræ – deflinætori ai preofliei lui
Dumnezeu – urmæresc aceastæ trans-
misiune prin intermediul transmisiei
prin satelit. Naflionalitatea dumnea-
voastræ diferæ øi limbile dumneavoastræ
sunt numeroase, dar avem un lucru în
comun. Ni s-a acordat încrederea de a
defline preoflia øi de a acfliona în nume-
le lui Dumnezeu. Suntem destinatarii
unei încrederi sacre. Se aøteaptæ mult
din partea noastræ.

Una dintre cele mai vii amintiri ale
mele este aceea când participam la
adunarea preofliei în calitate de diacon
proaspæt rânduit øi cântam imnul de
deschidere: „Fii ai lui Dumnezeu, ce-afli
primit preoflia”. În aceastæ searæ, repet
înflelesul acelui imn special øi væ spun:
„Fii ai lui Dumnezeu, ce-afli primit
preoflia”1. Sæ ne gândim la chemærile
noastre, sæ cugetæm asupra responsabi-
litæflilor noastre øi sæ-L urmæm pe Isus
Hristos, Domnul nostru.

În urmæ cu douæzeci de ani, am par-
ticipat la o adunare de împærtæøanie în

cadrul cæreia copiii au vorbit despre 
tema „Fac parte din Biserica lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ”.
Acei bæiefli øi acele fete au arætat cæ se
pregæteau pentru a-I sluji Domnului øi
pentru a sluji altora. Muzica a fost fru-
moasæ, pærflile recitate au fost prezenta-
te cu mæiestrie øi spiritul a fost divin.
Unul dintre nepoflii mei, care la vremea
aceea era în vârstæ de 11 ani, a vorbit
despre Prima Viziune, aceasta fiind par-
tea sa în cadrul programului. Dupæ ace-
ea, în timp ce se apropia de pærinflii øi
bunicii lui, i-am spus: „Tommy, cred cæ
eøti aproape gata sæ fii misionar”.

Pregætirea aduce
binecuvântæri
Sæ ne gândim la chemærile noastre, sæ cugetæm la
responsabilitæflile noastre øi sæ-L urmæm pe Isus Hristos.
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întâlnire”. Deoarece ieøitul la întâlniri
reprezintæ un mod de pregætire în ve-
derea cæsætoriei, „[ieøifli] la întâlniri
numai cu persoane care au reguli înal-
te de conduitæ”2.

Avefli grijæ sæ mergefli în locuri unde
existæ o ambianflæ bunæ, unde nu va
trebui sæ fifli puøi faflæ în faflæ cu ispita.

Un tatæ înflelept i-a spus fiului sæu:
„Dacæ te vei afla vreodatæ în vreun loc
unde nu ar trebui sæ fii, pleacæ de aco-
lo!”. Acesta este un sfat bun pentru
noi tofli.

Slujitorii Domnului ne-au sfætuit me-
reu sæ ne îmbræcæm adecvat pentru a
da dovadæ de respect faflæ de Tatæl nos-
tru Ceresc øi faflæ de noi înøine. Felul în
care væ îmbræcafli transmite altora me-
saje despre voi øi, deseori, influenfleazæ
modul în care voi øi alflii acflionafli.
Îmbræcafli-væ astfel încât sæ încurajafli cel
mai bun comportament al vostru øi al
celor din jurul vostru. Evitafli extremele
în îmbræcæminte øi în înfæfliøarea voas-
træ, inclusiv tatuajele øi perforarea dife-
ritelor pærfli ale corpului.

Toatæ lumea are nevoie de prieteni
buni. Cercul vostru de prieteni væ va
influenfla în mare mæsuræ modul de a
gândi øi comportamentul, la fel cum
voi facefli cu ale lor. Când împærtæøifli
aceleaøi valori cu prietenii voøtri, væ
putefli întæri øi încuraja reciproc. Tratafli
pe toatæ lumea cu bunætate øi respect.
Multe persoane care nu sunt membre
ale Bisericii au venit în Bisericæ prin in-
termediul prietenilor care i-au implicat
în activitæflile Bisericii.

Des repetata zicalæ este mereu 
adeværatæ: „Cinstea este cel mai bun
principiu”3. Un tânær bæiat sfânt al zile-
lor din urmæ træieøte în acord cu ceea
ce predæ øi cu ceea ce crede. El este
cinstit cu ceilalfli. El este cinstit cu el în-
suøi. El este cinstit cu Dumnezeu. A fi
cinstit este un lucru normal øi firesc
pentru el. Când trebuie sæ ia o decizie
grea, el nu se întreabæ niciodatæ: „Ce

vor crede ceilalfli?”, ci „Ce voi crede eu
despre mine însumi?”.

Unii vor avea parte de ispita de a
necinsti un standard personal legat de
cinste. Îmi aduc aminte cæ la un curs
de legislaflie în domeniul afacerilor pe
care l-am frecventat la universitate, am
avut un coleg care nu se pregætea ni-
ciodatæ pentru discufliile din timpul
orei. M-am întrebat: „Cum va lua exa-
menul final?”.

Am descoperit ræspunsul atunci
când a venit la examenul final, într-o zi
de iarnæ, având în picioarele desculfle
o pereche de sandale. Am fost sur-
prins øi l-am urmærit în timpul exame-
nului. Ne-am aøezat toate cærflile pe
podea, aøa cum fusesem instruifli. El øi-
a scos sandalele din picioare; øi apoi,
cu degetele de la picioare pe care le
antrenase øi le unsese cu glicerinæ, dæ-
dea cu îndemânare paginile uneia din-
tre cærflile pe care le pusese pe podea,
væzând astfel ræspunsurile la întrebærile
examenului.

El a primit una dintre cele mai mari
note la acel curs de legislaflie în dome-
niul afacerilor. Dar ziua dreptæflii a so-
sit. Mai târziu, când se pregætea sæ-øi
dea examenul de absolvire a cursului,
pentru prima datæ øeful de catedræ a

spus: „Anul acesta voi întrerupe tradi-
flia øi voi conduce un examen oral, nu
unul scris”. Preferatul nostru, expert în
folosirea degetelor de la picioare, s-a
aflat în dificultate de data aceasta øi a
picat examenul.

Modul în care vorbifli øi cuvintele pe
care le folosifli spun multe despre ima-
ginea pe care alegefli s-o afiøafli. Folosifli
un limbaj care sæ-i întæreascæ øi sæ-i
înalfle spiritual pe cei din jurul vostru.
Limbajul profan, vulgar sau bædærænesc
øi neadecvat ori glumele deocheate
sunt jignitoare în fafla Domnului.
Niciodatæ sæ nu folosifli în mod greøit
numele lui Dumnezeu sau pe cel al 
lui Isus Hristos. Domnul a spus: „Sæ 
nu iei în deøert Numele Domnului,
Dumnezeului Tæu”4.

Tatæl nostru Ceresc ne-a sfætuit sæ
cæutæm „[tot ce] este virtuos, vrednic
de iubit, care are bunæ reputaflie sau
este demn de laudæ”5. Tot ceea ce ci-
tifli, ascultafli sau vizionafli are un efect
asupra voastræ.

Pornografia este în mod special pe-
riculoasæ øi creatoare de dependenflæ.
Explorarea pornografiei din curiozitate
poate deveni un obicei care nu mai
poate fi controlat, care duce la materia-
le øi mai obscene øi la pæcatul sexual.
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Evitafli pornografia indiferent de sacrifi-
ciul pe care trebuie sæ-l facefli.

Nu væ temefli sæ ieøifli de la un film,
sæ închidefli televizorul sau sæ schim-
bafli postul de radio dacæ ceea ce este
difuzat nu întruneøte standardele
Tatælui vostru Ceresc. Pe scurt, dacæ nu
suntefli siguri cæ un anumit film, o anu-
mitæ carte sau un alt gen de divertis-
ment este adecvat, nu-l vizionafli, nu o
citifli, nu luafli parte la acel gen de di-
vertisment.

Apostolul Pavel a declarat: „Nu øtifli
cæ voi suntefli Templul lui Dumnezeu,
øi cæ Duhul lui Dumnezeu locuieøte 
în voi? … Templul lui Dumnezeu este
sfânt: øi aøa suntefli voi”6. Stimafli frafli,
este responsabilitatea noastræ sæ ne
pæstræm templele curate øi pure.

Drogurile, folosirea greøitæ a medi-
camentelor prescrise, alcoolul, cafea-
ua, ceaiul øi produsele din tutun ne
distrug bunæstarea fizicæ, psihicæ øi spi-
ritualæ. Alcoolul sub orice formæ este
dæunætor spiritului øi trupului vostru.
Tutunul væ poate înrobi, væ îmbolnæ-
veøte plæmânii øi væ scurteazæ viafla.

Muzica væ poate ajuta sæ væ apro-
piafli mai mult de Tatæl vostru Ceresc.
Poate fi folositæ pentru a educa, a edifi-
ca, a inspira øi a uni. Cu toate acestea,
muzica poate, prin tempo-ul, ritmul,
intensitatea øi versurile ei sæ væ dimi-
nueze sensibilitatea spiritualæ. Nu væ
putefli permite sæ væ umplefli mintea 
cu muzicæ necorespunzætoare.

Pentru cæ intimitatea sexualæ este
atât de sacræ, Domnul cere autocontrol
øi puritate înainte de cæsætorie, precum
øi fidelitate totalæ dupæ cæsætorie. Când
ieøifli la întâlniri, tratafli cu respect per-
soana cu care ieøifli øi aøteptafli-væ din
partea acelei persoane sæ væ trateze cu
acelaøi respect. Lacrimile vor curge în
mod inevitabil dupæ pæcætuire.

Preøedintele David O. McKay, al
nouælea preøedinte al Bisericii, ne-a
sfætuit: „Væ implor sæ avefli gânduri pu-
re”. Dupæ care, el a declarat urmætorul
adevær important: „Fiecare faptæ este
precedatæ de un gând. Dacæ dorim sæ
ne controlæm faptele, trebuie sæ ne
controlæm gândurile”. Stimafli frafli,
umplefli-væ mintea cu gânduri bune 

øi faptele voastre vor fi corespunzætoa-
re. Fie ca fiecare dintre voi sæ poatæ 
repeta adeværul replicii scrisæ de
Tennyson øi rostitæ de Sir Galahad:
„Tæria mea este ca tæria a zece oameni,
pentru cæ inima mea este puræ”7.

Nu cu mult timp în urmæ, autorul lu-
crærii despre sexualitatea în rândul ado-
lescenflilor øi-a concluzionat lucrarea
spunând cæ societatea le transmite ado-
lescenflilor un mesaj care-i face sæ fie
confuzi: reclamele øi mass-media trans-
mit „mesaje foarte puternice cæ activita-
tea sexualæ este acceptatæ øi aøteptatæ”,
invitaflii care, uneori, îi împiedicæ pe ti-
neri sæ flinæ cont de avertismentele ex-
perflilor øi de rugæminflile pærinflilor.
Domnul acoperæ toate mesajele media
cu un limbaj clar øi precis atunci când 
El ne declaræ: „Fifli curafli”8.

Indiferent când vine ispita, amintifli-
væ sfatul înflelept al apostolului Pavel
care a declarat: „Nu v-a ajuns nici o is-
pitæ, care sæ nu fi fost potrivitæ cu pute-
rea omeneascæ. Øi Dumnezeu, care
este credincios, nu va îngædui sæ fifli is-
pitifli peste puterile voastre; ci, împreu-
næ cu ispita, a pregætit øi mijlocul sæ
ieøifli din ea, ca s-o putefli ræbda”9.

Când afli fost confirmafli ca membri
ai Bisericii, afli primit dreptul de a avea
Duhul Sfânt. El væ poate ajuta sæ facefli
alegeri bune. Când suntefli încercafli
sau ispitifli, nu trebuie sæ væ simflifli sin-
guri. Amintifli-væ cæ rugæciunea este pa-
øaportul cætre puterea spiritualæ.

Dacæ cineva s-a împotmolit în timpul
cælætoriei sale, existæ o cale de întoarce-
re. Procesul se numeøte pocæinflæ.
Salvatorul nostru a murit pentru a ne
oferi vouæ øi mie acel dar binecuvântat.
Chiar dacæ aceastæ cale este dificilæ, pro-
misiunea este realæ: „De vor fi pæcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face al-
be ca zæpada”10.

Nu væ riscafli viafla veønicæ. fiinefli
poruncile lui Dumnezeu. Dacæ afli pæ-
cætuit, cu cât începefli mai repede sæ væ
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întoarcefli, cu atât mai repede vefli gæsi
pacea cea plæcutæ øi bucuria care vin
odatæ cu miracolul iertærii. Fericirea re-
zultæ din viafla træitæ aøa cum doreøte
Domnul øi din slujirea fæcutæ lui
Dumnezeu øi altora.

Tæria spiritualæ vine deseori prin in-
termediul slujirii altruiste. În urmæ cu
mai mulfli ani, am vizitat ceea ce pe
atunci se numea misiunea California,
unde am intervievat un tânær misionar
din statul Georgia. Îmi aduc aminte cæ
l-am întrebat: „Le trimifli pærinflilor tæi o
scrisoare în fiecare sæptæmânæ?”.

El a ræspuns: „Da, frate Monson”.
Apoi, l-am întrebat: „Îfli place sæ pri-

meøti scrisori de-acasæ?”.
El nu a ræspuns. Dupæ o pauzæ lun-

gæ, l-am întrebat: „Când ai primit ulti-
ma datæ o scrisoare de-acasæ?”.

Cu o voce tremurândæ, el mi-a ræs-
puns: „N-am primit niciodatæ o scrisoa-
re de-acasæ. Tata este doar diacon øi
mama nu este membræ a Bisericii. Ei
m-au rugat sæ nu merg în misiune. Mi-
au spus cæ dacæ mæ duc în misiune nu-
mi vor scrie. Ce ar trebui sæ fac, frate
Monson?”.

M-am rugat în liniøte Tatælui meu
Ceresc: „Ce ar trebui sæ-i spun acestui
tânær slujitor al Tæu care a sacrificat to-
tul pentru a Te sluji?”. Øi inspiraflia a ve-
nit. I-am spus: „Vârstnice, trimite-le o
scrisoare pærinflilor tæi în fiecare sæptæ-
mânæ a misiunii tale. Spune-le ce faci.

Spune-le cât de mult îi iubeøti øi, dupæ
aceea, depune-le mærturia”.

El a întrebat: „Dupæ aceasta credefli
cæ-mi vor scrie?”.

I-am ræspuns: „Dupæ aceasta, ei îfli
vor scrie”.

Ne-am despærflit øi eu m-am dus la
treaba mea. Luni mai târziu, participam
la o conferinflæ de flæruø în California 
de Sud, când un tânær misionar a venit
la mine øi a spus: „Frate Monson, væ
amintifli de mine? Eu sunt misionarul
care nu a primit nicio scrisoare de la
mama øi tatæl meu în primele nouæ 
luni în câmpul misiunii. Mi-afli spus:
«Vârstnice, trimite o scrisoare acasæ în
fiecare sæptæmânæ, iar pærinflii tæi îfli 
vor scrie»”. Apoi a întrebat: „Vârstnice
Monson, væ aducefli aminte de acea
promisiune?”.

Îmi aminteam. L-am întrebat: „Ai
primit veøti de la pærinflii tæi?”.

El øi-a dus mâna la buzunar øi a
scos un teanc de scrisori legate cu
elastic, a luat o scrisoare de deasupra
øi a spus: „Am primit veøti de la pærin-
flii mei! Ascultafli aceastæ scrisoare de
la mama mea: «Fiule, ne bucuræ foarte
mult scrisorile tale. Suntem mândri
de tine, misionarul nostru. Ghici ce?
Tata a fost rânduit ca preot. El se pre-
gæteøte sæ mæ boteze. Port discuflii cu
misionarii; øi peste un an dorim sæ ve-
nim în California, când îfli vei termina
misiunea, cæci noi, împreunæ cu tine,

ne-am dori sæ devenim o familie veø-
nicæ intrând în templul Domnului»”.
Acest tânær misionar a întrebat: „Frate
Monson, Tatæl Ceresc ræspunde întot-
deauna la rugæciuni øi îndeplineøte
promisiunile apostolilor?”.

I-am ræspuns: „Când cineva are cre-
dinfla de care tu ai dat dovadæ, Tatæl
nostru Ceresc aude astfel de rugæciuni
øi ræspunde în felul Sæu”.

Mâini nevinovate, o inimæ curatæ øi
o minte dornicæ au comunicat cu ce-
rul. O binecuvântare, venitæ din cer, a
venit ca ræspuns la rugæciunea fierbin-
te a inimii umile a unui misionar.

Stimafli frafli, rugæciunea mea este ca
noi sæ træim în aøa fel încât øi noi sæ pu-
tem comunica cu cerul øi sæ fim bine-
cuvântafli în mod asemænætor, fiecare
în parte, în numele Celui care oferæ
toate binecuvântærile, chiar Isus
Hristos, amin. ■
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