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în aceastæ viaflæ astfel încât sæ putem
sæ-I vedem fafla în viafla urmætoare?

Avem relatarea din 3 Nefi despre 
un popor care efectiv a væzut fafla
Salvatorului în aceastæ viaflæ. Øi pentru
cæ noi s-ar putea sæ nu-L vedem acum,
poate cæ putem învæfla din experienfla
lor. Dupæ moartea Salvatorului, El a
apærut în fafla acestor oameni, i-a învæ-
flat øi i-a binecuvântat. Øi apoi „s-a în-
tâmplat cæ El le-a poruncit sæ fie aduøi
pruncii lor”. (3 Nefi 17:11).

Este responsabilitatea noastræ sfântæ
în calitate de pærinfli øi conducætori ai
acestei generaflii de copii care se ridicæ
sæ-i aducem la Salvator, astfel încât ei
sæ-I poatæ vedea fafla øi fafla Tatælui nos-
tru din Cer, de asemenea. Pe mæsuræ ce
facem acest lucru, venim øi noi la El.

Din nou întrebarea: Cum sæ facem
acest lucru, în special într-o lume care
este plinæ de confuzii? În 3 Nefi, pærin-
flii L-au iubit pe Domnul. Ei erau cre-
dincioøi. Au avut credinflæ în miracolele
înfæptuite de Isus. Øi-au iubit copiii. Ei
i-au adunat pentru a auzi cuvintele
Domnului øi s-au supus poruncii Lui
de a-øi aduce copiii la El.

Dupæ ce copiii au fost aduøi, Hristos
le-a cerut pærinflilor sæ îngenuncheze.
Apoi, El a fæcut pentru ei ceea ce a fæ-
cut pentru noi tofli. S-a rugat pentru ei
Tatælui øi, când a fæcut aceasta se spu-
ne cæ rugæciunea Lui a fost atât de
„mæreaflæ øi minunatæ” încât cuvintele
n-au putut s-o descrie (3Nefi 17-18).
Venind la Salvator øi acceptând ispæøi-
rea Sa, aceøti pærinfli au fost întærifli sæ
facæ tot ceea ce era necesar pentru a-øi
„aduce” copiii.

Un alt lucru pe care Hristos le-a ce-
rut pærinflilor sæ-l facæ se gæseøte în 3
Nefi 22:13: „Tofli copiii tæi vor fi învæflafli
despre Domnul; øi mare va fi pacea co-
piilor tæi”.

Øi astfel, având propriile lor expe-
rienfle cu Salvatorul, aceøti pærinfli ne-
fifli i-au învæflat pe copiii lor despre El.

Cu câfliva ani în urmæ, instruiam
un grup de conducætoare ale
creøei despre cum sæ flinæ o lec-

flie scurtæ din Evanghelie unor copii
foarte mici. Una dintre conducætoare
îøi flinea bæieflelul în poalæ. fiinând o
ilustratæ cu Salvatorul în mânæ øi de-
monstrând cum sæ te adresezi copiilor
mici, am început sæ vorbesc despre
Isus. Bæieflelul a alunecat din poala
mamei, s-a îndreptat spre mine clæti-
nându-se, s-a uitat intens la ilustratæ 
øi a atins fafla de pe ilustratæ. În acel
moment al lecfliei, am pus întrebarea:
„Cine este Acesta?”. Cu un zâmbet pe
faflæ, copilul a ræspuns: „Isus”.

Acest copil nu era destul de mare
nici pentru a-øi spune propriul nume,
însæ a recunoscut imaginea øi a øtiut
numele Salvatorului. În timp ce con-
templam acest ræspuns minunat, mi-au
venit în minte cuvintele Salvatorului
când a spus: „Cæutafli, totdeauna, fafla
Domnului, astfel încât cu ræbdare sæ væ
putefli câøtiga sufletele voastre øi voi
vefli avea viaflæ veønicæ” (D&L 101:38).

Ce înseamnæ sæ cæutæm fafla

Salvatorului? Cu siguranflæ înseamnæ
mai mult decât doar sæ-L recunoaøtem
într-o ilustratæ. Invitaflia lui Hristos de
a-L cæuta este o invitaflie de a afla cine
este El, ce a fæcut pentru noi øi ce ne-a
cerut sæ facem. Faptul de a veni la
Hristos øi, în cele din urmæ, de a-I ve-
dea fafla, se întâmplæ numai atunci
când ne apropiem de El prin credinfla
øi faptele noastre. Are loc printr-un
efort de-o viaflæ. Deci, cum sæ-L cæutæm
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Ei i-au învæflat sæ-L iubeascæ pe Domnul.
I-au învæflat Evanghelia Lui. I-au învæflat
cum sæ træiascæ în conformitate cu ea.
I-au învæflat atât de bine, încât în flaræ a
fost neprihænire øi pace timp de 200
de ani (vezi 4 Nefi 1:1-22).

Acum, v-aø ruga sæ væ uitafli împre-
jur la cei pe care îi iubifli. Acest lucru
conteazæ cel mai mult – familiile noas-
tre. Sunt siguræ cæ, mai mult decât ori-
ce, dorifli ca familia aceasta sæ fie a
dumneavoastræ pe vecie. Relatarea
din 3 Nefi ne poate ajuta sæ-i aducem
pe copiii noøtri la El pentru cæ ne pre-
zintæ un model de urmat. În primul
rând, trebuie sæ-L iubim pe Domnul
din toatæ inima øi trebuie sæ ne iubim
copiii. În al doilea rând, trebuie sæ de-
venim un exemplu demn pentru ei
cæutându-L continuu pe Domnul øi
stræduindu-ne sæ træim în conformita-
te cu Evanghelia. În al treilea rând,
trebuie sæ-i învæflæm pe copiii noøtri
Evanghelia øi cum sæ træiascæ în acord
cu învæflæturilor ei.

Urmarea acestui model de a ne
aduce copiii la Salvator este un pro-
ces. Sæ ne uitæm din nou la model.
Mai întâi, trebuie sæ învæflæm cum sæ-L
iubim pe Domnul øi familiile noastre.
Acest lucru necesitæ timp, practicæ øi
credinflæ. Necesitæ o slujire altruistæ.
Apoi, pe mæsuræ ce ne umplem de 

iubirea Domnului, putem iubi.
Probabil cæ El plânge din cauza a 
ceea ce facem, dar ne iubeøte øi întot-
deauna este prezent, gata sæ ne ajute.
Acesta este modul în care trebuie sæ
învæflæm sæ ne iubim copiii.

În al doilea rând, trebuie sæ deve-
nim exemple demne. Acest lucru este,
de asemenea, un proces. Dacæ dorim
sæ vinæ la Hristos copiii noøtri, ca sæ-I
poatæ vedea fafla, este important ca øi
noi sæ cæutæm sæ-I vedem fafla. Trebuie
sæ øtim calea pentru a putea sæ le-o
arætæm. Trebuie sæ ne punem propriile
viefli în ordine, astfel încât copiii sæ
poatæ sæ se uite la noi øi sæ urmeze
aceeaøi cale. Noi ne putem întreba:
„Ce væd copiii mei când se uitæ la fafla
mea?. Væd ei imaginea Salvatorului în
înfæfliøarea mea datoritæ modului în ca-
re îmi træiesc viafla?”.

Amintifli-væ, niciunul dintre noi nu
va fi exemplul perfect pentru copiii
noøtri, dar cu toflii putem deveni pæ-
rinfli øi conducætori demni. Stræduinfla
noastræ de a fi demni este un exemplu
în sine. Uneori, s-ar putea sæ simflim cæ
eøuæm, dar putem continua sæ încer-
cæm. Cu Domnul øi prin El putem fi 
întærifli sæ fim ceea ce trebuie sæ fim.
Putem face ceea ce trebuie sæ facem.

În al treilea rând, avem procesul de
a ne aduce copiii la Salvator învæflându-i

adeværurile Evangheliei din scripturi øi
din cuvintele profeflilor øi ajutându-i sæ
simtæ øi sæ recunoascæ Spiritul. Chiar øi
copiii foarte mici pot înflelege øi accep-
ta lucruri de naturæ veønicæ. Ei iubesc
scripturile øi-l iubesc pe profet. Din in-
stinct, ei doresc sæ fie buni. Depinde
de noi sæ-i ajutæm sæ pæstreze deschisæ
legætura cu cerul. Depinde de noi sæ-i
protejæm de influenflele care îi îndepær-
teazæ de Spirit. Putem gæsi ajutor øi în-
drumare în scripturi. Apoi, putem sæ
ne învæflæm copiii sæ gæseascæ ei înøiøi
ræspunsurile acolo. Putem sæ-i învæflæm
pe copiii noøtri principii corecte øi sæ-i
ajutæm sæ punæ aceste principii în prac-
ticæ în viafla lor. Putem sæ-i îndrumæm
cætre Spirit, astfel încât sæ poatæ primi
mærturia lor proprie despre adeværurile
pe care le învaflæ. Putem sæ-i ajutæm sæ
gæseascæ bucurie în faptul de a træi în
conformitate cu Evanghelia. Acest lu-
cru va construi o temelie fermæ a cre-
dinflei øi supunerii în viaflæ, ceea ce îi 
va întæri.

Dar toate acestea nu se întâmplæ cu
uøurinflæ. Relatarea nefiflilor spune cæ,
aceste familii au avut 200 de ani de pa-
ce. Dar, cu siguranflæ, a fost nevoie de
mult efort. A necesitat multæ muncæ
asiduæ, ræbdare øi credinflæ. Dar, nu es-
te nimic mai important sau mai recom-
pensatoriu. Øi, Domnul ne va ajuta,
pentru cæ El îi iubeøte pe aceøti copii
chiar mai mult decât îi iubim noi. El îi
iubeøte øi îi va binecuvânta.

Væ vefli aminti cæ El i-a binecuvântat
pe copiii nefifli individual, rugându-se
pentru ei (vezi 3 Nefi 17:14-17, 21).
Apoi; „a spus mulflimii, zicându-le:
Iatæ-i pe cei mici ai voøtri.

Øi cum ei s-au uitat ca sæ vadæ, ei øi-
au aruncat ochii cætre cer øi au væzut
cerul deschizându-se øi au væzut în-
geri pogorându-se din cer ca øi cum
ar fi fost în mijlocul focului; øi ei au
coborât øi i-au înconjurat pe cei mici
øi erau înconjurafli de foc; iar îngerii
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Vârstnicul Quentin L. Cook,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

le-au slujit lor” (3 Nefi 17:23-24).
Cum pot copiii noøtri sæ aibæ parte

de binecuvântæri ca acestea în zilele
noastre? Vârstnicul M. Russell Ballard a
spus: „În mod clar, acelora dintre noi
cærora ne-au fost încredinflafli copii pre-
flioøi, ne-a fost datæ o responsabilitate
sacræ øi nobilæ, deoarece noi suntem
aceia pe care Dumnezeu i-a desemnat
sæ-i înconjoare pe copiii din ziua de 
astæzi cu dragoste, cu focul credinflei 
øi cu înflelegerea a ceea ce sunt”
(„Behold Your Little Ones”, Tambuli,
oct. 1994, p. 40).

Dragi frafli øi surori, noi suntem în-
gerii pe care Tatæl Ceresc i-a trimis as-
tæzi sæ-i binecuvânteze pe copii øi noi
putem sæ-i ajutæm ca într-o zi sæ vadæ
fafla Salvatorului pe mæsuræ ce îi învæ-
flæm principiile Evangheliei øi umplem
cæminele noastre cu bucuria de træi
conform acestor principii. Împreunæ
putem ajunge sæ-L cunoaøtem. Putem
simfli iubirea Lui øi binecuvântærile Lui.
Øi prin El putem sæ ne întoarcem în
prezenfla Tatælui. Facem aceasta pe mæ-
suræ ce suntem dornici sæ fim supuøi,
credincioøi øi sârguincioøi în urmarea
învæflæturilor Sale.

„Adeværat, astfel spune Domnul: Se
va întâmpla cæ fiecare suflet care aban-
doneazæ pæcatele sale, øi vine la Mine,
øi cheamæ numele Meu, øi se supune
glasului Meu, øi fline poruncile Mele,
va vedea fafla Mea øi va øti cæ Eu sunt”
(D&L 93:1).

Dragi frafli øi surori, øtiu cæ
Dumnezeu træieøte, cæ Isus Hristos es-
te Fiul Sæu, Salvatorul øi Mântuitorul
nostru. El ne-a invitat sæ venim la El øi
ne-a poruncit sæ-i aducem pe copiii
noøtri, ca noi, împreunæ, sæ-I putem
vedea fafla øi sæ træim pe vecie alæturi
de El øi de Tatæl nostru din Cer.
Rugæciunea mea este ca sæ putem lu-
cra cu toflii sæ primim aceastæ mare bi-
necuvântare, în numele lui Isus
Hristos, amin. ■

Este o responsabilitate importan-
tæ sæ vorbeøti, în duminica
Paøtelui, sfinflilor din zilele din

urmæ din întreaga lume, care Îl iu-
besc pe Domnul øi Salvatorul nostru,
Isus Hristos. În aceastæ dimineaflæ,
noi særbætorim victoria Sa asupra
morflii. Înflelegem øi suntem profund
recunoscætori pentru sacrificiul ispæ-
øitor pe care Salvatorul l-a fæcut din
proprie voinflæ pentru noi. Supunerea
Sa faflæ de voinfla Tatælui Sæu a câøtigat
victoria divinæ asupra morflii øi este
evenimentul suprem din istoria ome-
nirii. Mulflumesc pentru acest prilej
de a vorbi despre ce înseamnæ sæ-L
urmæm pe Salvator.

Ultimele douæ zile din slujirea
Salvatorului în timpul vieflii Sale muri-
toare, înainte de ræstignirea Sa au o
importanflæ deosebitæ øi, în unele as-
pecte, sunt peste puterea noastræ de
înflelegere. Atât de multe dintre lucru-
rile esenfliale pentru destinul nostru
etern s-au petrecut în ziua de joi øi,
apoi, în cea de vineri, ziua în care
Hristos a fost ræstignit. Cina cea de tai-
næ, o cinæ de Paøte, „zi stabilitæ pentru 
a særbætori eliberarea din sclavie a lui
Israel”, a început joi seara.1 Rânduieli

øi doctrine de mare importanflæ au fost
inifliate la cina cea de tainæ. Voi menflio-
na doar trei. Prima, Salvatorul a fæcut
cunoscutæ rânduiala împærtæøaniei. El 
a luat pâinea, a rupt-o în bucæfli, a bine-
cuvântat-o øi a dat-o ucenicilor Sæi spu-
nând: „Acesta este trupul Meu, care se
dæ pentru voi; sæ facefli lucrul acesta
spre pomenirea Mea”2. În acest fel, El 
a instituit împærtæøania. A doua, El a
pus un accent deosebit pe doctrine ca-
re propovæduiesc dragostea ca princi-
piu preeminent. El ne-a învæflat: „Prin
aceasta vor cunoaøte tofli cæ suntefli
ucenicii Mei, dacæ vefli avea dragoste
unii pentru alflii”3. A treia, prin mijloci-
rea sau îndrumarea lui Hristos, „Duhul
Sfânt a fost promis apostolilor” ca un
alt Mângâietor.4

Apoi, Salvatorul a împlinit ispæøirea.
El a luat asupra Sa „povara pæcatelor
omenirii” øi „ororile pe care Satana…
putea sæ le producæ ”5. În acest proces,
El a îndurat procesul nedrept øi eveni-
mentele groaznice øi tragice care au
dus la ræstignirea Sa. Punctul culminant
al acestora l-a reprezentat învierea
triumfætoare a lui Hristos în duminica
Paøtelui. Hristos Øi-a împlinit misiunea
sacræ de Salvator øi Mântuitor. Noi vom

Noi Îl urmæm pe 
Isus Hristos
Noi ne bucuræm de tot ce a fæcut Salvatorul pentru noi. 
El a fæcut posibil ca fiecare dintre noi sæ-øi câøtige salvarea
øi exaltarea.
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