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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
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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.



hotærât sæ træiascæ în neprihænire.
Bunicii mei n-au fost niciodatæ bogafli;
nu au fæcut niciodatæ parte din elita so-
cietæflii; nu au avut niciodatæ vreo che-
mare mare în Bisericæ – au fost simpli
sfinfli din zilele din urmæ devotafli.

Dupæ ce s-au pensionat în 1956, s-au
mutat în Hawaii pentru a fi alæturi de
singurii lor urmaøi. În decursul anilor
ce-au urmat ei øi-au petrecut timpul 
iubindu-øi familia, slujind în Bisericæ øi,
mai ales, s-au bucurat sæ fie, pur øi sim-
plu, împreunæ. Niciodatæ nu le-a plæcut
sæ stea despærflifli øi chiar au vorbit ca
indiferent cine va deceda primul sæ gæ-
seascæ o cale sæ fie împreunæ cât mai
repede. Aproape de a 90-a aniversare a
zilelor lor de naøtere øi dupæ 65 de ani

de cæsætorie, ei au decedat la doar câte-
va ore diferenflæ unul de celælalt, din
cauze naturale. Fiind episcopul lor, am
condus ceremonia funeraræ a amându-
rora.

Credinfla de care au dat dovadæ bu-
nicul Art øi bunica Lou, mai ales când
au întâmpinat dificultæfli, a influenflat
deja patru generaflii dupæ ei. În mod
direct øi profund, ea i-a influenflat pe
fiul lor (tatæl meu) øi pe mama mea
atunci când unica fiicæ a pærinflilor mei,
cel mai mic copil al lor, a murit în ur-
ma unor complicaflii apærute în mo-
mentul naøterii. Ea a decedat la vârsta
de 34 de ani, la zece zile dupæ naøtere,
læsând în urmæ patru copii cu vârste în-
tre zece zile øi opt ani. Având exemplul

generafliei dinainte, pærinflii mei – færæ
ezitare – s-au întors cætre Domnul pen-
tru consolare.

În întreaga lume øi în rândurile
membrilor Bisericii, existæ bucurii øi
dureri mari. Amândouæ fac parte din
plan. Færæ una dintre ele, nu putem
træi experienfla celeilalte. Afirmafliile
„oamenii sunt ca sæ poatæ avea bucu-
rie” (2 Nefi 2:25) øi „cæci trebuie sæ fie
o opoziflie în toate lucrurile” (2 Nefi
2:11) nu sunt contradictorii, ci com-
plementare. Descriind felul în care s-a
simflit când s-a întors cætre Domnul,
Alma cel Tânær a spus: „sufletul meu s-
a umplut de o bucurie tot atât de mare
cât fusese durerea mea” (Alma 36:20).

Unii sunt copleøifli de probleme 
majore; alflii fac din flânflar, armæsar.
Symonds Ryder a fost un conducætor
al adepflilor lui Campbell (un grup reli-
gios numit Discipolii lui Hristos) care a
auzit despre Bisericæ øi a avut o întâlni-
re cu Joseph Smith. Fiind miøcat de
aceastæ experienflæ, el s-a alæturat
Bisericii în iunie 1831. Imediat dupæ
aceea, a fost rânduit ca vârstnic øi che-
mat sæ slujeascæ în misiune. Totuøi, în
scrisoarea primitæ din partea Primei
Preøedinflii øi în desemnarea sa oficialæ
de a predica, o literæ din numele sæu a
fost scrisæ greøit. Numele i-a fost scris
R-i-d-e-r øi nu R-y-d-e-r cum era corect.
Acest fapt l-a fæcut sæ punæ la îndoialæ
chemarea sa øi pe cei din partea cærora
o primise. A ales sæ nu se ducæ în mi-
siune øi a cæzut în apostazie, fapt care a
dus curând la o uræ øi opoziflie înverøu-
natæ faflæ de Joseph øi faflæ de Bisericæ.
În martie 1832, atunci când Joseph
Smith øi Sidney Rigdon au fost scoøi
afaræ din casæ cu forfla în timpul nopflii
de cætre o gloatæ înfuriatæ øi trupurile
le-au fost date cu smoalæ øi pene, s-a
auzit o voce care a strigat: „Symonds,
Symonds, unde este gæleata cu smoa-
læ?” (History of the Church, 1:262-
263). În mai puflin de 10 luni, Symonds
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Ryder s-a schimbat dintr-un convertit
înflæcærat într-un conducætor de gloatæ,
declinul sæu spiritual începând cu fap-
tul cæ s-a simflit jignit din pricina nume-
lui ce-i fusese scris greøit – cu o literæ.
Indiferent de mærimea problemei, felul
în care reacflionæm poate schimba cur-
sul vieflii noastre.

Profetul Joseph Smith ne-a oferit un
model cu privire la felul în care trebuie
sæ ræspundem în fafla tragediei perso-
nale øi a opozifliei. În condifliile inuma-
ne din închisoarea Liberty, i-a fost
revelatæ aceastæ îndrumare divinæ (ca-
re, în parte, era o descriere a vieflii lui
Joseph pânæ la acel moment øi, de ase-
menea, o prevenire): Dacæ „proøtii îøi
vor bate joc de tine… dacæ eøti chemat
sæ treci prin multæ suferinflæ… dacæ
duømanii tæi te atacæ… dacæ vei fi arun-
cat în groapæ sau în mâinile criminali-
lor… øi toate elementele se unesc
pentru a ascunde calea; øi, mai mult,
chiar dacæ fælcile iadului îøi vor deschi-
de larg gura dupæ tine, sæ øtii, fiul Meu,
cæ toate aceste lucruri îfli vor da expe-
rienflæ øi vor fi pentru binele tæu” (D&L
122:1, 5, 7). Apoi, urmeazæ afirmaflia
profundæ: „Fiul Omului a coborât sub
toate acestea. Eøti tu mai mare decât
El?” (versetul 8). Aceasta este urmatæ
de o îndrumare claræ øi de promisiuni
mærefle: „De aceea, menfline-te pe ca-
lea ta øi… nu te teme de ceea ce poate

face omul, pentru cæ Dumnezeu va fi
cu tine în vecii vecilor” (versetul 9).

În decursul anilor ce au urmat,
Joseph Smith a continuat sæ îndure în
neprihænire o viaflæ plinæ de adversitæfli.
El a oferit aceastæ perspectivæ plinæ de
credinflæ: „Cu privire la pericolele pe
care sunt chemat sæ le îndur, ele par
doar un lucru mic pentru mine… apa
adâncæ este aceea în care sunt obiønuit
sæ înot… øi… mæ bucur în suferinflæ;
deoarece… [Dumnezeu]… m-a salvat
de toate øi mæ va salva øi de acum
înainte” (D&L 127:2). Încrederea lui
Joseph cæ va depæøi opoziflia de care
avea parte în mod constat s-a bazat pe
puterea lui de a se întoarce cætre
Domnul în mod continuu.

Dacæ simflifli cæ afli fost nedreptæflifli –
de cætre cineva (un membru al familiei,
un prieten, un alt membru al Bisericii,
un conducætor al Bisericii, un partener
de afaceri) sau cæ vi s-a greøit cu ceva
(afli suferit din pricina morflii unei per-
soane iubite, avefli probleme de sænæta-
te, probleme financiare, suntefli sau afli
fost abuzafli, suntefli dependenfli de
substanfle sau obiceiuri dæunætoare) –
tratafli problema direct øi cu toatæ tæria
de care dispunefli. „Menfline-te pe calea
ta” (D&L 122:9); a renunfla nu este o
opfliune. Øi, færæ întârziere, întorcefli-væ
cætre Domnul. Exercitafli-væ toatæ cre-
dinfla pe care o avefli în El. Dafli-I voie 

sæ ducæ povara împreunæ cu dumnea-
voastræ. Permitefli harului Sæu sæ væ
uøureze povara. Ni s-a promis cæ nu
vom „[suferi] nici un fel de suferinfle, ci
doar [vom fi] absorbifli în bucuria pen-
tru Hristos” (Alma 31:38). Nu permitefli
niciodatæ vreunei împrejuræri trecætoa-
re sæ væ opreascæ sæ creøtefli spiritual.

Cel mai exemplar act al Sæu, ispæ-
øirea, a necesitat pentru Isus ca El sæ
coboare „sub toate lucrurile” (D&L
88:6) øi sæ sufere „durerile tuturor
oamenilor” (2 Nefi 9:21). Astfel, înfle-
legem cæ ispæøirea are un scop mai
mare decât doar acela de a oferi o 
cale de a birui pæcatul. Aceastæ reali-
zare, cea mai mare dintre toate pe
care le-a sævârøit pe pæmânt, dæ
Salvatorului puterea de a îndeplini
aceastæ promisiune: „Dacæ væ vefli 
întoarce cætre Domnul cu toatæ ho-
tærârea inimii øi væ vefli pune nædej-
dea în El øi-L vefli sluji cu toatæ
sârguinfla… dacæ vefli face aceasta
atunci El… væ va elibera din sclavie”
(Mosia 7:33).

În timp ce særbætorim aceastæ dimi-
neaflæ de Paøte, sæ ne întoarcem cætre
Domnul, „Luceafærul [nostru] stræluci-
tor de dimineaflæ” (Apocalipsa 22:16).
Mærturisesc cæ El ne va lumina întot-
deauna calea, adeværul øi viafla (vezi
Ioan 14:6), în numele lui Isus Hristos,
amin. ■
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