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cæ, dacæ nu ne pierdem pe noi înøine
în slujire faflæ de alflii, viafla noastræ nu
are mare scop. Cei care træiesc doar
pentru ei înøiøi se ofilesc, în cele din
urmæ, øi îøi pierd, la figurat, vieflile, în
timp ce aceia care se pierd în slujire 
faflæ de alflii cresc øi înfloresc – øi îøi 
salveazæ, într-adevær, vieflile”8.

Al cincilea, sæ-i iertæm pe alflii øi sæ
nu cæutæm sæ dæm vina pe ei pentru si-
tuaflia în care ne aflæm. Uneori, ne pla-
ce sæ spunem: „Dacæ ei nu ar fi fæcut
aceasta, atunci eu nu aø fi reacflionat
astfel”. Existæ tendinfla omului firesc sæ
dea vina pe altcineva pentru ca sæ nu
fie el responsabil pentru propriile sale
fapte. Salvatorul S-a uitat la cei care L-
au ræstignit øi L-a rugat pe Tatæl Sæu din
Cer sæ-i „[ierte], cæci nu øtiu ce fac”9.
Nu putem noi sæ fim mai iertætori?

În timp ce trecem prin încercærile
vieflii, sæ pæstræm o perspectivæ veøni-
cæ, sæ nu ne plângem, sæ devenim mai
pioøi, sæ le slujim altora øi sæ ne iertæm
unii pe alflii. Pe mæsuræ ce facem aceas-
ta, „toate lucrurile [vor lucra] împreu-
næ spre binele [nostru care-L iubim]
pe Dumnezeu”10. Eu depun mærturie
solemnæ øi certæ cæ Tatæl nostru ne 
iubeøte øi cæ El L-a trimis pe Fiul Sæu
pentru a ne aræta calea øi pentru a o
pregæti pentru noi. El a suferit, a murit
øi a înviat pentru ca noi sæ putem træi
øi El doreøte ca noi „sæ [putem] avea
bucurie”11, chiar øi în încercærile vieflii
noastre. Spun aceasta în numele lui
Isus Hristos, amin. ■
NOTE

1. 2 Nefi 2:11.
2. Romani 8:28.
3. Luca 22:42.
4. 1 Nefi 19:9.
5. Luca 22:44.
6. Mosia 24:14.
7. Doctrinæ øi legæminte 19:16.
8. Thomas S. Monson, „Ce am fæcut astæzi

pentru altcineva?”, Liahona, noiembrie
2009, p. 85.

9. Luca 23:34.
10. Romani 8:28.
11. 2 Nefi 2:25.

Træim într-o lume în care multe
împrejuræri necesitæ din partea
noastræ luarea unor hotærâri care,

deseori, sunt dificile. Salvatorul ne-a
dat deja porunca sæ „nu [ne judecæm]”
semenii1. Cum putem face aceasta øi
totuøi sæ dæm dovadæ de o judecatæ
dreaptæ într-o lume plinæ de decepflii 
øi corupflie? Trebuie sæ judecæm drept
atunci când luæm decizii importante în
fiecare etapæ a vieflii noastre, cum ar fi
alegerea prietenilor, cæutarea øi gæsirea
unui tovaræø etern sau alegerea unei
ocupaflii care ne va permite sæ ne îngri-
jim de familia noastræ øi sæ-L slujim pe
Domnul. Cu toate cæ Salvatorul ne-a
cerut sæ nu-i judecæm pe ceilalfli, totuøi
El aøteaptæ ca noi sæ folosim o judecatæ
excelentæ.

Ne putem afla deseori în situaflia
de a-i judeca repede pe alfli oameni,
ceea ce poate schimba sau redefini
relaflia noastræ cu aceøtia. Deseori
sunt fæcute judecæfli incorecte, 

datoritæ informafliilor limitate sau da-
toritæ faptului cæ nu vedem dincolo
de ceea ce este în fafla noastræ.

Pentru a ilustra acest lucru, este
spusæ deseori o povestire din vremea
când Isus a vizitat casa Mariei øi a
Martei, care træiau în Betania cu fra-
tele lor, Lazær. Acesta era un loc bine-
venit pentru Învæflætor, unde El se
putea odihni øi bucura de împrejuri-
mile unui cæmin cu oameni drepfli. 
În timpul uneia dintre vizitele Sale,
Marta era ocupatæ cu pregætirea me-
sei øi Maria a ales sæ stea la picioarele
Învæflætorului pentru a primi instruc-
fliunile Sale.

„Marta era împærflitæ cu multæ slujire,
a venit repede la El, øi I-a zis: «Doamne,
nu-fii pasæ cæ soru-mea m-a læsat sæ slu-
jesc singuræ?».

Drept ræspuns, Isus i-a zis: «Marto,
Marto, pentru multe lucruri te îngrijo-
rezi øi te fræmânfli tu,

dar un singur lucru trebuieøte.

Sæ ne dezvoltæm 
o judecatæ dreaptæ 
øi sæ nu-i judecæm 
pe ceilalfli
O judecatæ dreaptæ este necesaræ nu numai pentru
înflelegerea oamenilor ci, de asemenea, pentru luarea
deciziilor care ne conduc la Tatæl Ceresc sau departe de El.
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Maria øi-a ales partea cea bunæ, care nu
i se va lua»”2.

Multe lecflii au fost predate în zile-
le de duminicæ folosind aceastæ po-
vestire, care au fæcut-o pe Marta sæ
paræ cæ ar avea mai puflinæ credinflæ.
Totuøi, existæ o altæ povestire despre
Marta, aceastæ femeie remarcabilæ,
care ne prezintæ o viziune mai pro-
fundæ despre mærturia øi puterea ei
de înflelegere. S-a întâmplat când
Salvatorul a sosit pentru a-l învia pe
fratele ei, Lazær. Cu aceastæ ocazie
aflæm cæ Marta a fost cea care s-a dus
la Isus „când a auzit cæ vine Isus”.
Când L-a întâlnit, I-a spus: „øtiu cæ
orice vei cere de la Dumnezeu, Îfli 
va da Dumnezeu”.

Atunci Hristos i-a împærtæøit Martei
mæreafla doctrinæ a învierii, spunând:

„Eu sunt învierea øi viafla. Cine crede
în Mine, chiar dacæ ar fi murit, va træi.

Øi oricine træieøte, øi crede în Mine,
nu va muri niciodatæ. Crezi lucrul
acesta?”

Ea a ræspuns cu mærturia ei puter-
nicæ: „Da, Doamne, cred cæ Tu eøti
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care
trebuia sæ vinæ în lume”3.

De câte ori nu a fost judecatæ greøit
Marta, ca fiind o persoanæ cæreia îi pæ-
sa mai mult de lucrurile ce trebuiau fæ-
cute decât de Spirit? Totuøi, mærturia ei
în timpul încercærii pricinuite de moar-
tea fratelui ei, demonstreazæ clar pro-
funzimea puterii ei de înflelegere øi a
credinflei ei.

Multe surori au auzit deseori prima
povestire øi s-au întrebat dacæ ele erau
mai mult ca Maria sau ca Marta, însæ
adeværul constæ în a cunoaøte bine per-
soana øi a folosi o judecatæ corectæ.
Cunoscând mai multe despre Marta,
aflæm cæ, de fapt, era o persoanæ de o
spiritualitate profundæ, care avea o mær-
turie curajoasæ øi îndræzneaflæ despre
misiunea Salvatorului øi despre divina
Sa putere de a controla viafla øi moar-
tea. O judecatæ greøitæ despre Marta ne
poate face sæ nu cunoaøtem adeværata
naturæ a acestei femei minunate.

Personal, în calitate de tânær medic,
am învæflat o lecflie importantæ despre
judecæfli pripite. În timp ce lucram într-
un schimb de noapte la urgenflæ, un
bærbat tânær øi soflia lui au venit la spi-
tal deoarece ea avea dureri puternice.
Dupæ modul cum erau îmbræcafli øi 

dupæ lipsa de curæflenie, era simplu sæ
vezi cæ avuseseræ o viaflæ grea. Pærul ei
era nepieptænat øi foarte lung. Hainele
lor nu fuseseræ spælate de ceva vreme
øi urmele unei viefli grele erau întipæri-
te pe feflele lor.

Dupæ consultaflie, am stat cu ei sæ le
explic problema øi sæ discut despre tra-
tament. Acest bærbat s-a uitat la mine
cu o expresie profundæ de dragoste,
care se întâlneøte rareori, øi m-a între-
bat cu toatæ dragostea unui sofl îngrijo-
rat: „Domnule doctor, soflia mea dragæ
va fi bine?” În acel moment, am simflit
Spiritul mærturisindu-mi cæ acesta era
un copil al lui Dumnezeu øi am væzut
în ochii lui prezenfla Salvatorului. Acest
bærbat øi-a arætat cu adeværat dragostea
pentru celælalt øi eu îl judecasem gre-
øit. A fost o lecflie care a læsat o impre-
sie de duratæ.

O judecatæ dreaptæ este necesaræ
nu numai pentru înflelegerea oameni-
lor ci, de asemenea, pentru luarea de-
ciziilor care deseori ne conduc la Tatæl
Ceresc sau departe de El. Când mæ
gândesc la experienflele din propria
mea viaflæ, pot vedea multe ocazii în
care o uøoaræ schimbare a cursului, ba-
zatæ pe o judecatæ greøitæ, m-ar fi con-
dus departe de locul unde Domnul
voia sæ fiu – deciziile de a întemeia o
familie în timp ce urmam studiile, de a
fi activ în toate aspectele Evangheliei,
de a plæti zeciuieli øi donaflii când veni-
tul era foarte limitat øi de a accepta
chemæri în vremuri dificile, care m-au
ajutat sæ înfleleg mai multe despre sa-
crificiu. Multe binecuvântæri în viaflæ
sunt pierdute deoarece judecata lu-
meascæ a fost folositæ în cazul a ceea 
ce era de fapt o decizie spiritualæ.

Existæ multe caracteristici ale oame-
nilor care au dezvoltat o judecatæ
dreaptæ. Væ voi oferi patru îndrumæri
pentru dezvoltarea unei asemenea ju-
decæfli necesare în luarea unor decizii
importante.
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Prima, punefli-væ standardele per-
sonale în acord cu Evanghelia lui Isus
Hristos. O persoanæ nu poate fi nicio-
datæ un bun judecætor færæ a avea
Evanghelia lui Isus Hristos ca sistem
de referinflæ. Evanghelia este o înre-
gistrare lungæ øi plinæ de succes de-
spre îndrumarea oamenilor cætre
fericire. Unele dintre ideile lumii lasæ
omenirea în bætaia vântului în încer-
carea de a-øi defini propriile standar-
de. Din aceastæ cauzæ, auzim fraze
cum ar fi „o nouæ moralitate”. Aceastæ
frazæ este înøelætoare! Standardele
morale sunt eterne øi nu s-au schim-
bat; nici nu trebuie sæ descoperim o
nouæ interpretare a lor. Pentru tine-
ret, aceste standarde sunt scrise în
broøura Pentru întærirea tineretului.
Aceste standarde sunt în mod clar în
acord cu Evanghelia lui Isus Hristos
øi se intenflioneazæ sæ fie continuate
în viafla de adult. Probabil cæ ar fi bine
pentru noi, ca adulfli, sæ studiem øi sæ
punem în practicæ principiile acestei
broøuri în vieflile noastre.

A doua, ascultafli mesajul profetu-
lui în viaflæ. Cât de multe judecæfli fi-
nanciare greøite ar fi fost evitate dacæ
am fi ascultat sfaturile date de-a lungul
anilor de profeflii noøtri, despre evita-
rea speculafliilor riscante øi stabilirea
cu grijæ a unui buget, pentru a evita
datoriile? Cât de multe cæsnicii ar fi
fost salvate folosind o judecatæ dreaptæ
øi evitând mijloacele de informare în
masæ care conduc la dependenflæ por-
nograficæ øi la supærare mare? Fiecare
conferinflæ generalæ øi fiecare numær 
al revistelor Bisericii conflin sfaturi de
la profefli, care, dacæ sunt urmate, ne
vor conduce la o judecatæ dreaptæ. 
Nu avem nicio scuzæ atunci când le 
ignoræm.

A treia, cultivafli o relaflie de ascul-
tare a Sfântului Spirit. Dupæ botez ne
este dat darul Duhului Sfânt însæ, de-
seori, nu folosim acest dar, uitând cæ

El ne va ajuta atunci când luæm cele
mai importante decizii din viafla
noastræ. Domnul ne-a dat acest dar
øtiind cæ vom avea de fæcut decizii di-
ficile în viaflæ. Este vital sæ ascultæm
aceastæ voce pentru a ne putea dez-
volta o judecatæ dreaptæ. O relaflie
bazatæ pe ascultare necesitæ deseori
un mediu liniøtit, în care sæ putem
avea timp sæ cugetæm øi sæ ascultæm
vocea liniøtitæ øi slabæ. Acest mediu
liniøtit este atât extern, cât øi intern.
Ca urmare, înseamnæ mai mult decât
sæ oprim muzica lumii sau trâmbiflele
altor mijloace de informare în masæ;
înseamnæ, de asemenea, sæ oprim
zgomotul fæcut de pæcat, ce se aflæ în
interiorul sufletului nostru. În acest
mod se va deschide comunicarea cu
Spiritul, fapt ce este atât de dorit.

Hristos a spus: „Væ las pacea, væ dau
pacea Mea. Nu v-o dau cum o dæ lu-
mea. Sæ nu vi se tulbure inima, nici sæ
nu se înspæimânte”4. Pacea care vine
din ascultarea Spiritului Sfânt alungæ
frica de a face judecæfli greøite în viaflæ.

A patra, flinefli poruncile. Dorinfla
de a fline poruncile lui Dumnezeu ne
deschide calea spre multele binecu-
vântæri promise. Cartea lui Mormon,

pe lângæ faptul cæ este un alt testament
al lui Isus Hristos, este o carte despre
rezultatele care apar când flinem øi
când nu flinem poruncile. Domnul i-a
spus lui Nefi în al doilea capitol al pri-
mei lui cærfli: „Atât timp cât voi vefli fli-
ne poruncile Mele, vefli prospera…”5

Aceeaøi promisiune a fost repetatæ
aproape de fiecare profet important din
Cartea lui Mormon. O mie de ani de is-
torie este apoi înregistratæ, care depune
mærturie cæ aceste lucruri sunt adeværa-
te. Øi acelaøi mesaj este valabil în cazul
nostru în ziua de azi. Judecata dreaptæ
se învaflæ øi se exerseazæ cel mai bine în
limitele stabilite de Domnul atunci
când ne-a dat poruncile.

Mærturisesc cæ, atunci când avem
de luat decizii dificile øi urmæm aceste
îndrumæri, putem øti mai bine cum tre-
buie sæ judecæm. În numele lui Isus
Hristos, amin. ■

NOTE
1. Matei 7:1. Vezi, de asemenea, Matei 7:1, 

nota de subsol din Traducerea Bibliei de
Joseph Smith, unde Salvatorul ne porunceø-
te: „Nu judecafli nedrept”.

2. Luca 10:40-42.
3. Vezi Ioan 11:20-27.
4. Ioan 14:27.
5. 1 Nefi 2:20.
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