
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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fi înviafli din moarte øi spiritele noastre
vor fi reunite cu trupurile noastre. În
funcflie de demnitatea personalæ, noi
am putea avea, prin slava Sa, prilejul
glorios de a ne întoarce în prezenfla lui
Dumnezeu.6

Profetul Joseph Smith, vorbind 
despre succesiunea acestor eveni-
mente din perioada Paøtelui, a spus:
„Principiile fundamentale ale religiei
noastre sunt incluse în mærturia apos-
tolilor øi profeflilor cu privire la Isus
Hristos, cæ El a murit, a fost înmor-
mântat øi S-a ridicat din nou, în a treia
zi, øi S-a înælflat la cer; øi toate celelalte
lucruri care flin de religia noastræ sunt
numai anexe ale acesteia”.7

Deøi ne gândim cu bucurie la im-
portanfla divinæ a evenimentelor din
Ghetsimani øi de pe Golgota, atenflia
noastræ a fost întotdeauna concentra-
tæ asupra Domnului înviat. Frederic
Farrar, teologul øi credinciosul englez,
a depus mærturie cæ prima generaflie
de credincioøi din Biserica creøtinæ 
de la începuturi L-a særbætorit pe
Salvator ca pe „Hristosul Înviat, 
Etern øi Glorificat” øi „s-a gândit la 
El nu ca fiind pe cruce, ci pe tron”8.

Preøedintele Gordon B. Hinckley
ne-a învæflat cæ mesajul nostru cætre 
lume este cæ El træieøte! Simbolul lui
Hristos pentru sfinflii din zilele din ur-
mæ se va gæsi în exprimarea credinflei
noastre øi în modul în care træim
Evanghelia Sa9.

În timp ce meditæm la ce înseamnæ
sæ fii creøtin astæzi, sæ ne gândim la ce
ne va cere sæ facem calitatea noastræ

de ucenici. Propun sæ ne gândim øi sæ
luæm ca model, în moduri corespunzæ-
toare, ceea ce a fæcut Salvatorul în 
acele ultime douæ zile ale vieflii Sale
muritoare.

Întâi, sæ ne gândim la instituirea îm-
pærtæøaniei de cætre Salvator. Salvatorul
a øtiut ce era pe cale sæ I se întâmple.
Misiunea Sa sacræ, ispæøitoare, care a în-
ceput cu ræzboiul din cer din viafla pre-
muritoare, urma sæ se desfæøoare în
acea searæ øi în ziua urmætoare. Deøi Îl
aøtepta judecarea de cætre duømanii Sæi,
nu existæ nici cea mai micæ dovadæ cæ El
îøi pregætea apærarea împotriva acuzaflii-
lor neadeværate. În schimb, Salvatorul i-
a învæflat pe ucenicii Sæi rânduiala sacræ
a împærtæøaniei. Când mæ gândesc la
acea zi solemnæ, mæ simt profund im-
presionat. Adunarea de împærtæøanie
este cea mai sacræ øi mai sfântæ dintre
toate adunærile Bisericii. Dupæ învierea
Sa, Salvatorul a instituit împærtæøania
printre nefifli10. Dacæ dorim sæ fim uce-
nicii Sæi øi sæ fim membri devotafli ai
Bisericii Sale, noi trebuie sæ ne aducem
aminte de împærtæøanie øi s-o respec-
tæm. Aceasta ne permite, fiecæruia din-
tre noi, sæ ne exprimæm, cu inimi frânte
øi spirite smerite, voinfla noastræ de a-L
urma pe Salvator, de a ne pocæi øi de
deveni sfinfli prin ispæøirea lui Hristos11.
Împærtæøania ne permite ca, în timp ce
ne reînnoim legæmântul botezului, sæ
mærturisim lui Dumnezeu cæ ne vom
aminti de Fiul Sæu øi vom fline poruncile
Sale.12 Aceasta ne mæreøte dragostea øi
recunoøtinfla atât faflæ de Tatæl, cât øi faflæ
de Fiul.

Salvatorul a subliniat, de asemenea,
importanfla dragostei øi a unitæflii øi a
declarat cæ noi vom fi cunoscufli ca
ucenici ai Sæi dacæ vom avea dragoste
unul pentru altul. Când ne gândim la
ispæøirea pe care El era pe cale s-o rea-
lizeze øi consecinflele ei eterne, este
necesar sæ ne supunem unei astfel de
porunci. Noi ne arætæm dragostea faflæ
de Dumnezeu când flinem poruncile
Sale øi slujim copiilor Sæi. Nu înflele-
gem pe deplin ispæøirea, dar ne putem
petrece viafla încercând sæ fim mai iubi-
tori øi mai buni indiferent de suferinfla
prin care trecem.

Responsabilitatea pe care Salvatorul
a încredinflat-o ucenicilor Sæi – de a se
iubi unul pe altul øi modul impresio-
nant în care a propovæduit acest prin-
cipiu la cina cea de tainæ – reprezintæ
unul dintre cele mai remarcabile øi fru-
moase evenimente din ultimele zile
ale vieflii Sale muritoare.

El nu a propovæduit pur øi simplu
despre un principiu al comportamentu-
lui etic. El era Fiul lui Dumnezeu care îi
ruga pe apostolii Sæi øi pe tofli ucenicii
care aveau sæ-i urmeze, sæ-øi aminteascæ
øi sæ urmeze aceastæ cea mai însemnatæ
dintre învæflæturile Sale. Modul în care
noi relaflionæm øi interacflionæm unul cu
celælalt reprezintæ o mæsuræ a voinflei
noastre de a-L urma pe Isus Hristos.

În timp ce vom asculta mesajele din
cadrul acestei conferinfle, inimile noas-
tre vor fi impresionate øi noi vom lua
hotærâri øi angajamente de a face lucru-
rile mai bine. Dar, luni dimineaflæ, ne
vom întoarce la muncæ, la øcoalæ, în 
cartier øi într-o lume în care, în multe
cazuri, este agitatæ. Mulfli oameni din
aceastæ lume se tem unii de alflii øi sunt
furioøi unii pe alflii. Înflelegem aceste
sentimente, dar trebuie sæ fim politicoøi
în modul de adresare øi respectuoøi în
modul în care interacflionæm. Mai ales
atunci când suntem în dezacord.
Salvatorul ne-a învæflat sæ ne iubim 
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chiar øi duømanii.13 Marea majoritate a
membrilor noøtri urmeazæ acest sfat.
Sunt unii totuøi care simt cæ este mai
important sæ-øi exprime mânia sau opi-
niile care-i macinæ decât sæ se comporte 
aøa cum a træit øi a propovæduit Isus
Hristos. Fac o invitaflie fiecæruia dintre
noi, în parte, sæ înfleleagæ cæ modul în
care ne exprimæm dezacordul este ade-
værata mæsuræ a ceea ce suntem øi a 
faptului dacæ Îl urmæm cu adeværat pe
Salvator. Este indicat sæ fim în dezacord,
dar nu este indicat sæ fim dezagreabili.
Violenfla øi vandalismul nu sunt ræspun-
surile la dezacordurile noastre. Dacæ
arætæm dragoste øi respect, chiar øi în
momentele grele, noi devenim mai ase-
mænætori lui Hristos.

Promisiunea pe care Salvatorul a 
fæcut-o apostolilor cæ vor avea Duhul
Sfânt cu ei are o importanflæ supremæ
în recunoaøterea rolului preeminent 
al Duhului Sfânt, al treilea membru al
Dumnezeirii. Duhul Sfânt este un 

personaj de spirit, este Mângâietorul
care depune mærturie despre Tatæl øi
Fiul, reveleazæ adeværul tuturor lucru-
rilor øi îi sfinfleøte pe cei care s-au po-
cæit øi au fost botezafli. El este numit øi
Spiritul Sfânt al fægæduinflei øi, ca urma-
re, confirmæ ca fiind acceptabile pen-
tru Dumnezeu actele de neprihænire,
rânduielile øi legæmintele fæcute de fie-
care dintre noi.14 Cei care sunt pecet-
luifli de Spiritul Sfânt al fægæduinflei
primesc tot ce are Tatæl.15

Træim într-o lume zgomotoasæ, ca-
racterizatæ de dispute, în care este 
posibil sæ vezi øi sæ asculfli informaflii,
muzicæ sau chiar pure nimicuri în fieca-
re oræ. Dacæ vrem sæ fim inspirafli de
Duhul Sfânt, trebuie sæ ne gæsim timp
sæ ne liniøtim, sæ meditæm, sæ ne rugæm
øi sæ træim astfel încât sæ fim demni sæ
primim øi sæ acflionæm potrivit îndem-
nurilor Lui. Vom evita sæ facem greøeli
majore dacæ dæm ascultare avertismen-
telor Lui. Ca membri ai Bisericii, avem

privilegiul de a primi luminæ øi cunoaø-
tere de la El, tot mai mari pânæ în mie-
zul zilei.16

Suferinflele ispæøitoare prin care
Salvatorul a trecut în Ghetsimani øi pe
cruce reprezintæ un exemplu mærefl
pentru noi. El a înfruntat suferinfle
psihice, fizice øi spirituale care depæ-
øesc capacitatea noastræ de înflelege-
re. În grædinæ, El S-a rugat Tatælui Sæu
spunând: „Tatæ, dacæ este cu putinflæ,
depærteazæ de la Mine paharul acesta!
Totuøi nu cum voiesc Eu, ci cum vo-
ieøti Tu”17. Ca ucenici ai Sæi, vom avea
momente în care vom fi încercafli øi
persecutafli pe nedrept øi batjocorifli
pe nedrept øi vom trece prin furtuni
temporale øi spirituale de o intensita-
te care ni se va pærea imposibil de su-
portat øi vom bea cupe amare pe care
ne vom ruga sæ nu le bem. Nimeni nu
este exceptat de la a trece prin furtu-
nile vieflii.

Ne pregætim pentru a Doua Venire
a Salvatorului. Scripturile spun limpe-
de cæ nimeni nu øtie când se va întâm-
pla acest lucru. Scripturile ne spun
însæ cæ, în ultimele zile, printre cupele
amare pe care le vom bea, vor fi „pe
alocurea, cutremure de pæmânt”18 øi
„[valurile] mærii ridicându-se dincolo
de limitele lor”19.

Cutremure devastatoare øi tsuna-
miuri au avut loc recent pe alocuri: în
Chile, Haiti øi insulele Pacificului. Cu
câteva sæptæmâni în urmæ, episcopul
care prezideazæ H. David Burton,
vârstnicul Tad R. Callister øi cu mine
ne-am întâlnit cu sfinflii care øi-au pier-
dut membri ai familiei în tsunami care
a lovit partea esticæ a statului Samoa în
luna septembrie. Capela a fost plinæ øi
adunarea a fost emoflionantæ. Noi am
putut sæ-i asiguræm pe aceøti membri
demni cæ, datoritæ ispæøirii lui Isus
Hristos, ei pot fi reunifli cu cei dragi 
lor pe care i-au pierdut.

Preøedintele de flæruø, Sonny
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Purcell, îøi conducea maøina când a væ-
zut valul uriaø apropiindu-se de flærm.
El a început sæ claxoneze øi i-a oprit pe
copiii aflafli pe drum care se îndreptau
spre øcoalæ øi le-a spus sæ alerge spre
locuri înalte øi sigure cât de repede pu-
teau. Copiii au urmat îndemnul lui. El a
continuat sæ conducæ în grabæ, a ajuns
la fiica sa în vârstæ de patru ani, a pus-o
în maøinæ øi, apoi, a încercat sæ ajungæ
la mama lui. Înainte de a putea ajunge
la mama sa, peretele de apæ i-a smuls
maøina øi a târât-o peste 90 de metri,
unde s-a oprit într-un copac. El s-a miø-
cat repede pentru a-øi pune fiica în si-
guranflæ pe maøinæ øi, apoi, a înotat
pentru a-øi salva mama care se prinsese
de o ramuræ a unui alt pom din apro-
pierea casei lor. Cu mari eforturi, el a
înotat cu ea spre maøinæ øi acel loc mai
sigur. Mulfli nu au fost la fel de noro-
coøi. Ei nu au avut timp sæ ajungæ în lo-
curi înalte øi sigure. Mulfli øi-au pierdut
viafla, mai ales tineri øi bætrâni.

Le-am spus familiilor samoane cæ
membrii din întreaga lume øi-au expri-
mat dragostea øi grija, s-au rugat pen-
tru ei øi au contribuit cu donaflii de
post øi ajutor umanitar pentru membri
øi vecinii lor. Acelaøi lucru s-a întâmplat
în cazul membrilor øi vecinilor lor din
Chile øi Haiti. Noi facem aceasta pen-
tru cæ noi Îl urmæm pe Isus Hristos.

În timpul întâlnirii noastre cu fami-
liile din Samoa, importanfla deplasærii
spirituale cætre locuri mai înalte, træirii
unei viefli mai bune øi prinderii de rân-
duielile salvatoare a fost foarte claræ.

Exemplul øi viafla Salvatorului ne învaflæ
sæ evitæm, spiritual, cærærile joase, do-
minate de lucrurile acestei lumi. În
timp ce dædeam mâna cu membrii du-
pæ întrunirea noastræ, o soræ mi-a spus
cæ membrii familiei ei nu fuseseræ la
templu øi cæ îøi pierduse o fiicæ. Cu
ochii în lacrimi, mi-a spus cæ, acum, fle-
lul lor era sæ se pregæteascæ pentru rân-
duielile sacre din templu, pentru ca ei
sæ poatæ fi împreunæ pentru eternitate.

Meditând la ceea ce a spus aceastæ
soræ øi la situaflia actualæ a lumii, am
simflit imboldul de a sublinia un sfat
pentru noi, tofli: sæ cæutæm locul mai
înalt – refugiul øi protecflia eternæ a
templului.

În ziua de Paøte din 3 aprilie 1836, 
la o sæptæmânæ dupæ dedicarea templu-
lui Kirtland, Cei Doisprezece au oficiat
în distribuirea cinei Domnului cætre
membri. Dupæ întrunirea ce a urmat
rugæciunii solemne, Salvatorul li S-a
arætat în maiestuozitatea Sa profetului
Joseph øi lui Oliver Cowdery øi, prin
Moise, Elias øi Ilie, a anunflat restaura-
rea unor chei suplimentare ale preofliei
inclusiv a sacrei puteri de pecetluire 
care uneøte familiile pe veønicie.20

Astæzi, în aceastæ dimineaflæ de
Paøte, noi ne bucuræm de tot ce a fæ-
cut Salvatorul pentru noi. El a fæcut
posibil ca fiecare dintre noi sæ-øi câø-
tige salvarea øi exaltarea. Dar noi, ca
øi copiii samoani, trebuie sæ alergæm
cât de repede putem cætre locul înalt
pe care El ni l-a dat pentru a fi în si-
guranflæ øi a avea pace.

Unul dintre modurile în care noi fa-
cem aceasta este acela de a adera la în-
væflæturile profetului nostru în viaflæ,
preøedintele Thomas S. Monson. El es-
te un exemplu excelent de persoanæ
care Îl urmeazæ pe Salvator.

În aceastæ glorioasæ dimineaflæ de
Paøte, mæ gândesc la preflioasele cuvin-
te scrise de Eliza R. Snow, o slujitoare
credincioasæ în restaurare:

Mærefl e planul lui Dumnezeu
De a fi mântuifli. 
Liberi øi demni sæ træim mereu, 
Noi, copiii Lui, fericifli!21

Îmi depun mærturia, în calitate de
apostol, cæ Isus Hristos træieøte øi este
Salvatorul øi Mântuitorul lumii. El 
ne-a dat calea cætre adeværata fericire.
Despre aceasta depun mærturie, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ■
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