
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. ■
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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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învæflafli pe dinafaræ principiile. Ele tre-
buie sæ devinæ parte a fiinflei dumnea-
voastræ ca o protecflie puternicæ
împotriva cantitæflii crescânde de mon-
struozitæfli care ne infecteazæ lumea.

Profetul Lehi a declarat un adevær
profund atunci când a spus: „Prin ur-
mare, mærturia vine în øi prin Mesia cel
Sfânt; cæci El este plin de har øi adevær.
Iatæ, el se jertfeøte pe El Însuøi ca o jert-
fæ pentru pæcat, ca sæ ræspundæ la cerin-
flele legii în favoarea tuturor acelora
care au o inimæ frântæ øi un spirit sme-
rit; øi pentru nimeni altul cerinflele legii
nu pot sæ fie împlinite” (2 Nefi 2:6-7).
Aceastæ scripturæ aratæ cæ pentru cei
mândri øi aroganfli este ca øi cum nicio-
datæ n-ar fi fost fæcutæ o ispæøire.

Isus Hristos træieøte. El este
Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru.
Este o fiinflæ glorioasæ, înviatæ. El are

capacitatea de a transmite dragostea
care este atât de puternicæ, atât de co-
pleøitoare, încât depæøeøte capacitatea
limbii umane de a o exprima în mod
adecvat. El Øi-a dat viafla pentru a rupe
legæturile morflii. Ispæøirea Sa face sæ
fie foarte eficient planul de fericire al
Tatælui Sæu din Cer.

Isus administreazæ balanfla dintre
dreptate øi milæ în funcflie de supune-
rea noastræ faflæ de Evanghelia Sa. El
este lumina pentru toatæ omenirea. El
este fântâna întregului adevær. El Îøi în-
deplineøte toate promisiunile. Tofli cei
care se supun poruncilor Sale vor obfli-
ne cele mai glorioase binecuvântæri
imaginabile.

Færæ ispæøire, planul de fericire al
Tatælui din Cer nu ar fi putut fi dus la în-
deplinire în întregime. Ispæøirea ne dæ
posibilitatea de a învinge consecinflele

greøelilor fæcute în viaflæ. Când ne supu-
nem unei legi, primim o binecuvântare.
Când încælcæm o lege nu ræmâne nimic
din supunerea anterioaræ care sæ satisfa-
cæ cerinflele dreptæflii pentru acea lege
încælcatæ. Ispæøirea Salvatorului ne per-
mite sæ ne pocæim de orice nesupunere
øi, prin aceasta, sæ evitæm pedepsele pe
care le-ar fi impus dreptatea.

Respectul øi recunoøtinfla mea faflæ
de ispæøirea Celui Sfânt al lui Israel,
Prinflul pæcii øi Mântuitorul nostru se
extind continuu, pe mæsuræ ce mæ stræ-
duiesc sæ o înfleleg mai mult. Înfleleg cæ
nicio minte muritoare nu poate conce-
pe în mod adecvat, nici nu poate limba
omenescæ sæ exprime în mod potrivit
întreaga semnificaflie a tot ceea ce Isus
Hristos a fæcut pentru copiii Tatælui
nostru Ceresc, prin ispæøirea Sa. Totuøi,
este vital ca fiecare dintre noi sæ învæ-
flæm ceea ce putem despre ea. Ispæøirea
este acel ingredient esenflial al planului
de fericire al Tatælui din Cer færæ de ca-
re acel plan nu ar fi putut fi activat.
Înflelegerea dumneavoastræ despre is-
pæøire øi introspecflia pe care o asiguræ
în viafla dumneavoastræ, vor intensifica
folosirea eficientæ a tuturor cunoøtinfle-
lor, experienflei øi îndemânærilor pe ca-
re le cæpætafli în viafla muritoare.

Cred cæ este instructiv sæ încercæm
sæ ne imaginæm ceea ce a cerut ispæøi-
rea atât de la Tatæl, cât øi de la Fiul Sæu
binevoitor. Trei dintre provocærile pe
care le-a înfruntat Salvatorul au fost:

În primul rând, un enorm simfl al
responsabilitæflii, pentru cæ El a înfleles
cæ, dacæ nu ar fi fost fæcutæ în mod per-
fect, niciunul dintre copiii Tatælui Sæu
nu s-ar fi putut întoarce la El. Ei ar fi
fost izgonifli din prezenfla Sa pentru
totdeauna dacæ nu ar fi existat o cale
pentru a se pocæi pentru legile încælca-
te øi niciun lucru care nu este curat nu
poate locui cu Dumnezeu. Planul
Tatælui Sæu ar fi eøuat øi fiecare copil 
de spirit ar fi fost veønic sub controlul
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øi sub chinurile Satanei.
În al doilea rând, în mintea øi în ini-

ma Sa complet pure El a trebuit sæ
simtæ personal consecinflele a tot ceea
ce omenirea ar fi întâlnit vreodatæ,
chiar cele mai depravate, mai mizera-
bile pæcate.

În al treilea rând, El a trebuit sæ în-
dure atacurile vicioase ale hoardelor
Satanei, în timp ce a fost împins la li-
mita îndurærii Sale din punct de vede-
re fizic øi emoflional. Apoi, din motive
pe care nu le cunoaøtem pe deplin, în
timp ce se afla la limita capacitæflii Sale,
în momentul când Salvatorul avea cel
mai mult nevoie de ajutor, Tatæl Sæu i-a
admis sæ poarte singur responsabilita-
tea apæsætoare, numai cu propria Sa tæ-
rie øi capacitate.

Încerc sæ-mi imaginez cât de teribil
de dureros trebuie sæ fi fost pentru
Tatæl nostru din Cer momentul când
Salvatorul a strigat de pe cruce:
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai pæræsit?” (Matei 27:46;
Marcu 15:34). Nu cred cæ Tatæl din Cer
L-a pæræsit pe Fiul Sæu pe cruce. Cred
cæ strigætul a fost motivat atunci când
Acel Fiu a simflit cæ a fost retras spriji-
nul susflinætor de care S-a bucurat întot-
deauna din partea Tatælui Sæu. Tatæl Sæu
a recunoscut cæ Salvatorul avea nevoie
sæ îndeplineascæ ispæøirea totalæ øi com-
pletæ pe cont propriu, færæ sprijin din
afaræ. Tatæl nu Øi-a abandonat Fiul. El a
fæcut posibil ca Fiul Sæu perfect sæ câøti-
ge fructele eterne ale ispæøirii.

Nimeni dintre noi nu poate aprecia
vreodatæ în mod adecvat în viafla muri-
toare consecinflele total benefice ale 
ispæøirii.

Existæ o nevoie imperativæ pentru
fiecare dintre noi de a ne întæri înflele-
gerea despre semnificaflia ispæøirii lui
Isus Hristos, astfel încât sæ devinæ o
fundaflie neclintitæ pe care sæ ne clædim
vieflile. Pe mæsuræ ce lumea devine tot
mai lipsitæ de standarde fundamentale

øi pe mæsuræ ce onoarea, virtutea øi pu-
ritatea sunt tot mai mult ignorate în
goana dupæ dorinfle øi plæceri fizice øi
emoflionale, înflelegerea noastræ despre
ispæøirea lui Isus Hristos øi credinfla în
aceastæ ispæøire vor asigura tæria øi ca-
pacitatea necesare unei viefli pline de
succes. De asemenea, vor aduce încre-
dere în vremuri de încercare øi pace în
momente de tulburare.

Væ încurajez cu toatæ puterea sæ
trasafli un plan personal de studiu
pentru a înflelege mai bine øi a aprecia
consecinflele incomparabile, eterne 
øi infinite ale îndeplinirii perfecte de
cætre Isus Hristos a chemærii Sale divi-
ne, stabilite în calitate de Salvator øi
Mântuitor al nostru. Profunda reflec-
flie personalæ a scripturilor, acompa-
niatæ de cercetare, rugæciune din
inimæ, vor întæri înflelegerea øi apre-
cierea dumneavoastræ faflæ de ispæøi-
rea Sa neprefluitæ. O altæ cale eficientæ
de a învæfla despre Isus Hristos øi de-
spre ispæøirea Sa este frecventarea

templului în mod consecvent.
Fiecare dintre noi sæ reînnoiascæ

hotærârea de a propovædui principiile
adeværate în sfinflenia caselor noastre.
Atunci când facem aceasta, vom asigu-
ra mæreafla ocazie de fericire pentru
spiritele încredinflate în grija noastræ.
Folosifli Biserica în calitate de instru-
ment drept pentru întærirea cæminului,
dar recunoaøtefli cæ, în calitate de pæ-
rinfli, avem responsabilitatea funda-
mentalæ øi privilegiul de a fi îndrumafli
de Domnul în educarea copiilor de
spirit pe care El ni i-a dat sæ-i îngrijim.

Importanfla vitalæ de a propovædui
adeværul în cæmin este fundamentalæ.
Biserica este importantæ, dar cæminul
este locul în care pærinflii asiguræ înfle-
legerea øi îndrumarea necesare copii-
lor. Este bine spus, cæ cele mai
importante chemæri din viaflæ øi din
eternitate sunt cele de tatæ øi de ma-
mæ. Cu timpul, vom fi eliberafli din toa-
te celelalte chemæri pe care le primim,
dar nu din cea de tatæ øi de mamæ.
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Cu mulfli ani în urmæ am fost
martorul unei dezamægiri – care
a devenit o tragedie. Un cuplu

tânær se pregætea sæ întâmpine pe lume
primul lor copil. Vieflile lor erau pline
de neræbdare øi entuziasm faflæ de
aceastæ experienflæ grandioasæ. În tim-
pul naøterii, au apærut complicaflii øi 
copilul a murit. Dezamægirea s-a pres-
chimbat în mâhnire, mâhnirea s-a 
preschimbat în mânie, mânia s-a pres-
chimbat în reproø, iar reproøul s-a pres-
chimbat în ræzbunare faflæ de doctorul
pe care ei îl fæceau responsabil pentru
ceea ce se întâmplase. Pærinflii øi alfli
membri ai familiei s-au implicat foarte
mult, încercând împreunæ sæ distrugæ
reputaflia øi cariera doctorului. Pe mæ-
suræ ce sæptæmânile øi apoi lunile de
amæræciune mæcinau familia, înverøuna-
rea lor s-a îndreptat asupra Domnului.
„Cum de a permis El ca lucrul acesta
groaznic sæ se întâmple?”. Ei au respins
eforturile repetate ale conducætorilor 
øi membrilor Bisericii de a-i alina din
punct de vedere spiritual øi emoflional
iar, cu timpul, s-au îndepærtat de
Bisericæ. Acum, patru generaflii ale fa-
miliei au fost afectate. Acolo unde au
existat cândva credinflæ øi devotament
faflæ de Domnul øi Biserica Sa, nu a mai
avut loc de zeci de ani nicio activitate

spiritualæ din partea niciunui membru
al familiei.

În cele mai dificile situaflii din viaflæ,
existæ, adesea, numai o singuræ sursæ
de pace. Domnul Pæcii, Isus Hristos,
ne oferæ harul Sæu alæturi de invitaflia:
„Venifli la Mine, tofli cei trudifli øi împo-
værafli, øi Eu væ voi da odihnæ” (Matei
11:28-29). Mai departe, El ne promite:
„Væ dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o
dæ lumea” (Ioan 14:27).

Bunicii mei din partea tatælui au
avut doi copii, un fiu (tatæl meu) øi o
fiicæ. Dupæ ce a slujit într-o misiune øi a
servit în armatæ în Hawaii, tatæl meu s-
a întors în insulele Hawaii în 1946 sæ-øi
aleagæ o profesie øi sæ-øi întemeieze o
familie. Pærinflii sæi locuiau în oraøul
Salt Lake, la fel ca øi sora lui. Ea s-a cæ-
sætorit în 1946, iar patru ani mai târziu
aøtepta un copil. Este un lucru foarte
special pentru pærinfli sæ aøtepte cu ne-
ræbdare ca fiica lor (în cazul acesta sin-
gura fiicæ) sæ nascæ pentru prima datæ.
Nimeni nu øtia cæ în pântecele ei purta
gemeni. Din nefericire, ea øi gemenii
au murit în timpul naøterii.

Bunicii mei au fost devastafli. Totuøi,
mâhnirea lor i-a îndreptat imediat cætre
Domnul øi ispæøirea Sa. Færæ a stærui în-
trebându-se de ce s-a întâmplat aøa ce-
va øi cine ar putea fi învinovæflit, ei s-au

Vârstnicul Donald L. Hallstrom,
din Preøedinflia Celor Øaptezeci

Pe mæsuræ ce chibzuifli – øi nu doar
citifli – ci chibzuifli øi meditafli asupra 
pasajelor din scripturi, puterea Duhului
Sfânt va aduce adeværuri în mintea øi
inima dumneavoastræ, ca pe o fundaflie
siguræ în aceste timpuri nesigure în care
træim. Ca pærinfli, pregætifli-væ copiii pen-
tru provocærile pe care le vor întâlni.
Învæflafli-i adeværul, încurajafli-i sæ-l punæ
în practicæ øi ei vor fi bine, indiferent 
cât de tare este zguduitæ lumea.

În aceastæ zi de Paøte, hotærâfli sæ 
facefli din Domnul Isus Hristos centrul
viu al cæminului dumneavoastræ.
Asigurafli-væ cæ fiecare decizie pe care 
o luafli, indiferent dacæ este de naturæ
spiritualæ sau fizicæ, sæ fie îndrumatæ
de gândul: „Ce ar vrea Domnul Isus
Hristos sæ fac?”. Când Salvatorul este
centrul cæminului nostru, acesta este
plin de pace øi tihnæ. Existæ un spirit
de calmæ asigurare care pætrunde în
casæ øi care este simflit atât de copii, 
cât øi de adulfli.

Cea mai bunæ cale de a face o per-
manentæ schimbare în bine este de a
face din Isus Hristos modelul dumnea-
voastræ øi din învæflæturile Sale îndru-
marul dumneavoastræ pentru viaflæ.

Dacæ afli fost nesupuøi poruncilor
Sale øi væ simflifli nedemni, recunoaøtefli
cæ de aceea Domnul, Isus Hristosul, 
Øi-a dat viafla Sa. Prin ispæøirea Sa, El a
oferit pentru totdeauna ocazia de a de-
pæøi astfel de greøeli, de a ne pocæi
pentru alegerile greøite øi de a înlætura
efectele negative ale unei viefli duse
contrar învæflæturilor Sale.

Salvatorul ne iubeøte pe fiecare din-
tre noi øi va face posibil ca fiecare ne-
voie sæ fie îndeplinitæ, atunci când ne
calificæm prin supunere pentru toate
binecuvântærile pe care El vrea sæ le
avem pe acest pæmânt. Îl iubesc øi Îl
ador. În calitate de slujitor al Sæu auto-
rizat, mærturisesc solemn din toatæ fiin-
fla mea cæ El træieøte, în numele lui Isus
Hristos, amin. ■

Întoarcefli-væ cætre
Domnul
Nu permitefli niciodatæ vreunei împrejuræri trecætoare 
sæ væ opreascæ sæ creøtefli spiritual.




