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În timp ce cæutæm sæ urmæm exem-
plul Lui, mâinile noastre pot deveni
mâinile Sale; ochii noøtri, ochii Lui; ini-
ma noastræ, inima Sa.

Mâinile noastre pot îmbræfliøa
Sunt profund impresionat de mo-

dul în care membrii Bisericii noastre
slujesc altora. Când auzim de sacrifi-
ciul dumneavoastræ altruist øi de com-
pasiunea dumneavoastræ copleøitoare,
ni se umple inima de recunoøtinflæ øi
de bucurie. Suntefli o luminæ stræluci-
toare pentru lume øi suntefli cunoscufli
pentru bunætatea øi compasiunea
dumneavoastræ pe tot globul.

Din pæcate, din timp în timp, noi
auzim, de asemenea, de membri ai
Bisericii care încep sæ se descurajeze
øi, dupæ aceea, înceteazæ sæ mai vinæ øi
sæ mai participe la adunærile Bisericii,
deoarece gândesc cæ nu este locul po-
trivit pentru ei.

Când eram tânær bæiat, în perioada
grea de dupæ cel de-al Doilea Ræzboi
Mondial, Germania era distrusæ øi rui-
natæ. Mulfli oameni erau înfometafli,
bolnavi øi mureau. Mi-amintesc bine
de încærcæturile umanitare cu alimente
øi îmbræcæminte care veneau de la
Biserica din oraøul Salt Lake. Pânæ 
astæzi, pot sæ-mi amintesc mirosul 
hainelor øi încæ simt gustul dulce al
piersicilor din conserve.

Erau unii care s-au alæturat Bisericii
datoritæ bunurilor pe care le primeau
în acel timp. Unii membri priveau cu
disprefl la aceøti noi convertifli. Ei chiar
îi numeau în mod ofensiv: Büchsen
Mormonen sau „mormoni care mæ-
nâncæ din conserve”. Ei au aveau re-
sentimente faflæ de noii membri,
deoarece credeau cæ odatæ ce nevoile
lor temporale vor fi rezolvate, ei ur-
mau sæ se îndepærteze.

În timp ce unii au plecat, mulfli au ræ-
mas – ei au venit la Bisericæ, au gustat
din dulceafla Evangheliei øi au simflit 

Potrivit unei relatæri, în cel de-al
Doilea Ræzboi Mondial, în timpul
bombardærii unui oraø, o statuie

mare a lui Isus a fost ræu distrusæ.
Când oamenii din oraø au gæsit statuia
printre dærâmæturi, ei au plâns deoare-
ce ea fusese un simbol iubit al credin-
flei øi al prezenflei lui Dumnezeu în
vieflile lor.

Experflii au putut repara statuia în
cea mai mare parte, dar mâinile fuse-
seræ serios deteriorate, astfel încât nu
puteau fi restaurate. Unii sugerau sæ
angajeze un sculptor sæ-i facæ mâini
noi, dar alflii doreau sæ lase statuia cum
era – o amintire permanentæ a tragedi-
ei ræzboiului. În cele din urmæ, statuia
a ræmas færæ mâini. Totuøi, oamenii din
oraø au adæugat la baza statuii lui Isus
Hristos o inscripflie cu aceste cuvinte:
„Voi suntefli mâinile Mele”.

Noi suntem mâinile lui Hristos 
În aceastæ povestire gæsim o lecflie

profundæ. Când mæ gândesc la
Salvator, deseori mi-L imaginez cu bra-
flele Sale întinse întinzând mâinile pen-
tru a alina, a tæmædui, a binecuvânta øi
a iubi. Øi, El întotdeauna vorbea færæ

a-i umili vreodatæ pe oameni. El îi iu-
bea pe cei umili øi blânzi øi umbla prin-
tre ei, slujindu-i øi oferindu-le speranflæ
øi salvare.

Aceasta a fæcut El în timpul vieflii
Sale muritoare; este ceea ce ar fi fæcut
El, dacæ ar fi træit astæzi printre noi; øi
este ceea ce ar trebui sæ facem noi, în
calitate de ucenici ai Sæi øi membri ai
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ.

În aceastæ frumoasæ dimineaflæ de
Paøte, gândurile øi inimile noastre se
îndreaptæ spre El – Speranfla lui Israel
øi Lumina lumii.

„Voi suntefli mâinile
Mele”
Ca ucenici ai lui Isus Hristos, Învæflætorul nostru, noi
suntem chemafli sæ sprijinim øi sæ vindecæm, nu sæ
condamnæm.
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îmbræfliøarea caldæ a surorilor øi a 
fraflilor plini de grijæ. Ei au descoperit 
„cæminul”. Øi acum, dupæ trei sau patru
generaflii, calitatea de membri ai
Bisericii în cazul multor familii se trage
de la aceøti convertifli.

Eu sper cæ noi îi primim cu bucurie
øi dragoste pe tofli copiii lui Dumnezeu,
inclusiv pe cei care ar putea sæ se îm-
brace, sæ arate, sæ vorbeascæ sau doar sæ
facæ unele lucruri în mod diferit. Nu es-
te bine sæ-i faci pe alflii sæ se simtæ ca øi
când ar avea defecte. Noi trebuie sæ-i 
ridicæm pe cei din jurul nostru. Sæ le în-
tindem o mânæ de bun venit. Sæ revær-
sæm asupra fraflilor øi surorilor noastre
din Bisericæ sentimente speciale de
omenie, compasiune øi caritate, astfel
încât ei sæ simtæ cæ, în cele din urmæ, 
øi-au gæsit un cæmin.

Când suntem tentafli sæ judecæm, 
sæ ne gândim la Salvator, care „[iubea]
lumea, chiar într-atât, încât Øi-a jertfit
propria viaflæ pentru ca sæ poatæ sæ-i
tragæ pe tofli oamenii la El…

[Øi] El spune: Venifli la Mine, voi,
toate marginile pæmântului… [pentru
cæ] tofli oamenii sunt privilegiafli, unul
la fel ca altul øi nimeni nu este oprit”1.

Când citesc scripturile, se pare cæ
cei care primesc cea mai puternicæ
mustrare a Salvatorului sunt, deseori,
cei care, ei singuri, se stimeazæ foarte
mult datoritæ bogæfliei øi influenflei lor
sau neprihænirii percepute de ei.

Odatæ, Salvatorul a spus pilda celor
doi oameni care s-au dus la templu sæ
se roage. Unul, fariseu respectat s-a ru-
gat: „Dumnezeule, Îfli mulflumesc cæ
nu sunt ca ceilalfli oameni, hræpærefli,
nedrepfli, preacurvari sau chiar ca va-
meøul acesta. Eu postesc de douæ ori
pe sæptæmânæ, dau zeciuialæ din toate
veniturile mele“.

Celælalt om, un vameø care era
urât de oameni, stætea „departe, øi 
nu îndræznea nici ochii sæ øi-i ridice
spre cer; ci se bætea în piept øi zicea:

„Dumnezeule, ai milæ de mine, 
pæcætosul!”

Øi Isus a spus: „Eu væ spun vouæ cæ
mai degrabæ omul acesta s-a pogorât
acasæ socotit neprihænit decât celælalt”2.

Într-adevær, noi „tofli [am] pæcætuit
øi [suntem] lipsifli de slava lui
Dumnezeu”3. Noi, tofli, avem nevoie
de îndurare. În ultima zi, când sun-
tem chemafli în fafla scaunului de ju-
decatæ al lui Dumnezeu, nu speræm
ca imperfecfliunile noastre sæ fie ierta-
te? Nu tânjim sæ simflim îmbræfliøarea
Salvatorului?

Pare drept øi corect sæ extindem cæ-
tre alflii ceea ce noi dorim cu atâta ne-
ræbdare pentru noi înøine.

Nu sugerez sæ acceptæm pæcatul sau
sæ trecem cu vederea ceea ce este ræu
în viafla noastræ personalæ sau în lume.
Cu toate acestea, în zelul nostru,
uneori, confundæm pæcatul cu pæcæto-
sul øi condamnæm prea repede øi cu
prea puflinæ compasiune. Noi øtim din
revelaflia modernæ cæ „valoarea suflete-
lor este mare înaintea lui Dumnezeu”4.
Noi nu putem determina valoarea unui
alt suflet, precum nici nu putem mæsu-
ra dimensiunea universului. Fiecare
persoanæ pe care o întâlnim este foarte
importantæ pentru Tatæl Ceresc. Odatæ
ce înflelegem aceasta, putem sæ înce-
pem sæ înflelegem cum trebuie sæ-i 

tratæm pe fraflii noøtri.
O femeie care avusese ani de zile

încercæri øi supæræri a spus printre la-
crimi: „Am ajuns sæ înfleleg cæ sunt ca o
hârtie veche de 20 de dolari – mototo-
litæ, ruptæ, murdaræ, folositæ excesiv øi
însemnatæ. Dar sunt totuøi o hârtie de
20 de dolari. Valorez ceva. Deøi poate
nu mai aræt bine, øi cu toate cæ sunt
uzatæ øi folositæ, eu totuøi valorez cei
20 de dolari”.

Mâinile noastre pot sæ aline
Având aceste lucruri în mintea

noastræ, sæ ne deschidem inimile øi sæ
întindem mâinile cu compasiune cætre
alflii, pentru cæ fiecare are de parcurs
propriul sæu drum dificil. Ca ucenici ai
lui Isus Hristos, Învæflætorul nostru, noi
suntem chemafli sæ sprijinim øi sæ vin-
decæm, nu sæ condamnæm. Nouæ ni s-a
poruncit „sæ jelim cu cei care jelesc øi
sæ-i mângâiem pe aceia care au nevoie
sæ fie mângâiafli”5.

Este nedemn pentru noi, în calita-
te de creøtini, sæ gândim cæ cei care
suferæ meritæ suferinfla lor. Duminica
de Paøte este o zi potrivitæ pentru a
ne aminti cæ Salvatorul nostru a luat
de bunæ voie asupra Lui durerea øi
boala øi suferinfla de la noi, tofli – chiar
de la cei dintre noi care pæreau cæ îøi
meritæ suferinfla6.
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În cartea Proverbelor, citim cæ „prie-
tenul adeværat iubeøte oricând øi în ne-
norocire ajunge ca un frate”7. Sæ iubim
øi noi tot timpul. Øi, în special, sæ fim
acolo pentru fraflii øi surorile noastre în
vremurile grele de adversitate.

Mâinile noastre pot sæ slujeascæ 
O veche legendæ evreiascæ poves-

teøte despre doi frafli, Abram øi Zimri,
care aveau în proprietate un teren pe
care îl lucrau împreunæ. Ei au fost de
acord sæ împartæ atât munca, precum
øi recolta în pærfli egale. Într-o noapte,
când recoltarea era pe sfârøite, Zimri
nu a putut sæ doarmæ, pentru cæ nu i
se pærea corect ca Abram, care avea o

soflie øi øapte fii de hrænit, sæ primeascæ
doar jumætate din recoltæ, în timp ce
el, care era singur, sæ aibæ atât de mult.

Aøa cæ, Zimri s-a îmbræcat øi, încet,
s-a dus pe câmp, unde a luat o treime
din recolta lui øi a pus-o în græmada
fratelui sæu. Apoi, el s-a întors în patul
sæu, satisfæcut cæ a fæcut ce era drept.

În acelaøi timp, Abram nu putea nici
el sæ doarmæ. El se gândea la særacul
sæu frate Zimri, care era singur øi nu
avea fii care sæ-l ajute la muncæ. Nu i se
pærea corect ca Zimri, care a lucrat din
greu singur, sæ obflinæ numai jumætate
din recoltæ. Cu siguranflæ, acest lucru
nu era plæcut lui Dumnezeu. Aøa cæ,
Zimri s-a îmbræcat øi, încet, s-a dus pe
câmp, unde a luat o treime din recolta
lui øi a pus-o în græmada fratelui sæu.

În dimineafla urmætoare, fraflii s-au
dus la câmp øi, amândoi, au fost sur-
prinøi cæ græmezile arætau a fi, încæ, de
aceeaøi mærime. În acea noapte, amân-
doi fraflii s-au strecurat din casele lor øi
au repetat eforturile lor din noaptea
precedentæ. Dar de data aceasta ei s-au
descoperit unul pe altul øi, când au
realizat acest lucru, au plâns øi s-au îm-
bræfliøat. Nici unul dintre ei n-a putut
vorbi, pentru cæ inimile lor erau cople-
øite de dragoste øi recunoøtinflæ8.

Acesta este spiritul de compasiune:
sæ-i iubim pe ceilalfli ca pe noi înøine9,
sæ cæutæm fericirea lor øi sæ le facem
lor la fel cum speræm cæ ne vor face 
ei nouæ10.

Adeværata dragoste cere acfliune
Adeværata dragoste cere actiune.

Putem vorbi de dragoste cât este ziua
de lungæ – putem scrie comentarii sau
poezii care o proclamæ, putem cânta
cântece care o preamæresc øi putem fli-
ne predici care o încurajeazæ – dar pâ-
næ ce nu manifestæm acea dragoste
prin acfliune, cuvintele noastre nu sunt
nimic decât „o aramæ sunætoare sau un
chimval zângænitor”11.

Hristos nu doar a vorbit despre dra-
goste; El a arætat-o în fiecare zi din via-
fla Sa. El nu S-a îndepærtat de oameni.
Fiind printre oameni, Isus a întins mâ-
na fiecæruia. El i-a salvat pe cei pier-
dufli. El nu doar a predicat unei clase
despre manifestarea dragostei øi apoi
sæ delege munca altora. El nu ne-a în-
væflat doar, ci ne-a arætat cum sæ „[sæ-i
ajutæm] pe slabi, [sæ înælflæm] mâinile
obosite øi [sæ întærim] genunchii care
se clatinæ”12.

Hristos øtie cum se slujeøte celorlalfli
într-un mod perfect. Când Salvatorul
întinde mâinile Sale, cei pe care îi atin-
ge sunt înælflafli øi devin mai nobili, mai
puternici øi oameni mai buni.

Dacæ noi suntem mâinile Sale, n-ar
trebui sæ facem øi noi la fel?

Noi putem iubi la fel cum iubeøte El 
Salvatorul a revelat prioritæflile per-

fecte pentru vieflile noastre, cæminele
noastre, episcopiile noastre øi comuni-
tæflile noastre øi nafliunile noastre
atunci când El a vorbit despre dragoste
ca fiind marea poruncæ în care „se cu-
prinde toatæ legea øi proorocii”13. Noi
ne putem petrece timpul meditând la
detaliile cele mai fine ale vieflii, la lege
øi la lungi liste de lucruri pe care sæ le
facem; dar, dacæ neglijæm marile po-
runci, totul este în zadar øi noi suntem
nori færæ apæ, mânafli încoace øi încolo
de vânturi øi pomi færæ rod14.

Færæ aceastæ dragoste pentru
Dumnezeu, Tatæl, øi pentru aproapele
nostru suntem numai de formæ uceni-
cii Sæi øi ai Bisericii Sale, færæ substanflæ.
Cât este de folositoare învæflætura noas-
træ færæ dragoste? Cât este de folositoa-
re munca misionaræ, munca în templu
sau munca pentru bunæ stare færæ dra-
goste?

Dragostea este cea care L-a inspirat
pe Tatæl Ceresc sæ creeze spiritele
noastre; este cea care L-a dus pe
Salvator în grædina Ghetsimani pentru
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Vârstnicul Richard G. Scott,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

a ræscumpæra pæcatele noastre.
Dragostea este motivul principal al pla-
nului salværii; este sursa fericirii, este
veønica reînnoire a primæverii vindecæ-
toare øi fântâna preflioasæ a speranflei.

Când ne întindem mâinile øi ne des-
chidem inimile cætre alflii în dragoste
creøtineascæ, ceva minunat ni se întâm-
plæ. Propriul nostru spirit se vindecæ,
devine mai rafinat øi mai puternic. Noi
devenim mai fericifli, mai liniøtifli øi mai
receptivi la øoaptele Sfântului Spirit.

Cu toatæ inima mea øi din tot su-
fletul meu aduc mulflumiri Tatælui
nostru Ceresc pentru dragostea Sa
pentru noi, pentru darul Fiului Sæu,
pentru viafla øi exemplul lui Isus
Hristos øi pentru sacrificiul Sæu færæ
de pæcat øi lipsit de egoism. Mæ bu-
cur de faptul cæ Hristos nu este
mort, ci a înviat din mormânt! El træ-
ieøte øi S-a întors pe pæmânt pentru a
restaura autoritatea Sa øi Evanghelia
Sa pentru oameni. El ne-a dat exem-
plul perfect al felului de oameni care
trebuie sæ fim. 

În aceastæ Duminicæ de Paøte, øi în
fiecare zi, când contemplæm cu res-
pect øi veneraflie cum ne îmbræfliøeazæ,
ne alinæ øi ne vindecæ Salvatorul nos-
tru, sæ ne angajæm sæ devenim mâinile
Sale, astfel încât prin noi, alflii sæ poatæ
simfli îmbræfliøarea Sa drægæstoasæ. În
numele lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. 2 Nefi 26:24-25, 28; subliniere adæugatæ.
2. Vezi Luca 18:9-14.
3. Romani 3:23.
4. Doctrinæ øi legæminte 18:10.
5. Mosia 18:9.
6. Vezi Alma 7:11-13; Doctrinæ øi legæminte

19:16.
7. Proverbele 17:17.
8. Vezi Clarence Cook, „Abram and Zimri”, în

Poems de Clarence Cook, (1902), p. 6–9.
9. Vezi Matei 22:39.

10. Vezi Matei 7:12.
11. 1 Corinteni 13:1.
12. Doctrinæ øi legæminte 81:5.
13. Matei 22:40..
14. Vezi Iuda 1:12.

Este dimineafla de Paøte, aceastæ zi
sfântæ destinatæ în toatæ creøtinæ-
tatea særbætoririi victoriei lui Isus

Hristos asupra morflii. Învierea Sa a
distrus ceea ce, pânæ atunci, fusese
lanflul neclintit al morflii. El a deschis
calea prin care fiecare dintre copiii
Tatælui Ceresc næscufli pe pæmânt va
avea ocazia de a se ridica din morfli
pentru a træi din nou.

Cât trebuie sæ se fi bucurat Tatæl din
Cer în acea zi sfântæ când fiul Sæu, su-
pus în totalitate øi foarte demn, a sfærâ-
mat lanflul morflii. Ce scop etern ar fi
avut planul de fericire al Tatælui nostru
dacæ nu ar fi fost fæcut activ prin jertfa
mare øi finalæ a Fiului Sæu glorios øi su-
pus? Dacæ moartea ar fi fost sfârøitul
existenflei øi nimeni nu ar fi fost înviat,
care ar fi fost scopul etern pentru crea-
rea pæmântului, unde inteligenfle eter-
ne îmbræcate în trupuri spirituale
primesc un trup fizic? Ce moment glo-
rios a fost acea dimineaflæ pentru tofli
cei care au înfleles semnificaflia lui!

Paøtele este acel moment sfânt când
inima fiecærui creøtin devotat se întoar-
ce cu umilæ recunoøtinflæ cætre iubitul
nostru Salvator. Este acel moment 
care trebuie sæ aducæ pace øi bucurie

tuturor celor care-L iubesc pe El øi ara-
tæ aceasta prin supunere faflæ de po-
runcile Sale. Paøtele ne face sæ ne
gândim la Isus, la viafla Sa, la ispæøirea
Sa, la învierea Sa, la dragostea Sa. El s-a
ridicat din moarte cu „tæmæduirea…
sub aripile Lui” (Maleahi 4:2; 3 Nephi
25:2). O, cât de mult avem nevoie noi,
tofli, de acea tæmæduire pe care
Mântuitorul o poate furniza. Mesajul
meu este despre speranfla bazatæ pe
principiile întruchipate în învæflæturile
Stæpânului Învæflætor, Isus Hristos.

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a
Sfinflilor din Zilele din Urmæ pot înflele-
ge mai bine dimensiunea tæmæduirii
furnizate de ispæøirea Lui, deoarece 
noi avem plenitudinea doctrinei Sale.
Înflelegem cæ ceea ce a fæcut El de bu-
nævoie, cu suferinflæ imensæ øi sacrificiu,
ne va afecta pe noi, nu numai în aceas-
tæ viaflæ, ci øi prin toatæ eternitatea.

În aceastæ zi de Paøte, în timp ce 
væ amintifli de înviere øi de preflul plætit
øi de darul fæcut prin ispæøire, luafli în
considerare ceea ce ne învaflæ scripturi-
le despre acele evenimente sfinte.
Mærturia dumneavoastræ personalæ de-
spre realitatea lor va fi întæritæ. Ele tre-
buie sæ însemne mai mult decât sæ

„El træieøte! Slavæ
numelui Sæu!”
Înflelegerea noastræ despre ispæøirea lui Isus Hristos øi
credinfla în aceastæ ispæøire vor asigura tæria øi capacitatea
necesare unei viefli pline de succes.
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