
Vârstnicul Francisco J. Viñas,
din Cei Øaptezeci

puflin importantæ, øi aceea este „[moar-
tea] groaznicæ [ce] vine asupra celor
pæcætoøi; cæci ei mor în ceea ce priveøte
lucrurile legate de lucrurile dreptæflii;
cæci ei sunt necurafli øi niciun lucru ne-
curat nu poate sæ moøteneascæ împæræ-
flia lui Dumnezeu” (Alma 40:26).

Nefi i-a învæflat acest principiu pe
fraflii sæi, spunându-le cæ cei care „vor
muri în ticæloøia lor… vor trebui, de
asemenea, sæ fie alungafli, datoritæ lu-
crurilor spirituale care aparflin dreptæ-
flii” (1 Nefi 15:33).

Profetul Samuel, lamanitul, ne-a în-
væflat cæ „oricine se va pocæi nu va fi
doborât øi aruncat în foc; iar oricine nu
se pocæieøte va fi doborât øi aruncat în
foc; øi peste ei va veni iaræøi o moarte
spiritualæ, da, cea de-a doua moarte,
cæci ei sunt alungafli iaræøi de la lucruri-
le drepte” (Helaman 14:18).

Tragedia de a fi mort faflæ de lucruri-
le care sunt spirituale are un impact
mai mare asupra celor care „[au] fost
odatæ [iluminafli] de cætre Spiritul lui
Dumnezeu øi [au] avut cunoaøtere ma-
re despre lucrurile legate de dreptate,
iar apoi [au] cæzut în pæcat øi încælcare,
[ei devin] øi mai [împietrifli] øi astfel,
starea [lor] devine mai rea decât dacæ
nu ar fi cunoscut niciodatæ aceste lu-
cruri” (Alma 24:30).

În calitate de pærinfli øi conducætori,
trebuie sæ veghem asupra membrilor
øi familiilor noastre, ajutându-i sæ stea
departe de acele lucruri care-i pot du-
ce la moarte spiritualæ. De asemenea,
cæutæm sæ-i salvæm pe cei care acum
sunt morfli faflæ de lucrurile spirituale øi
sæ-i ajutæm sæ „se nascæ din nou; da, sæ
se nascæ din Dumnezeu, sæ se schimbe
din starea lor carnalæ øi decæzutæ la o
stare de dreptate, fiind mântuifli de
Dumnezeu, devenind fiii øi fiicele Lui”
(Mosia 27:25).

Vindecarea spiritualæ a celor care
sunt morfli faflæ de lucrurile legate de
dreptate are loc prin puterea ispæøirii,

În Doctrinæ øi legæminte ni se spune
cæ, dupæ mærturia slujitorilor lui
Dumnezeu, vor urma mærturia cu-

tremurelor øi mærturia altor evenimen-
te. „Øi toate lucrurile vor fi tulburate; øi
cu siguranflæ, oamenii îøi vor da inimi-
le; pentru cæ groaza se va abate asupra
tuturor oamenilor” (D&L 88:91; vezi,
de asemenea, versetele 88-90).

Ca membru al Preøedinfliei Zonei
Caraibilor, eu însumi am fost martor
cum sfinflii credincioøi au înlocuit frica
cu credinfla. Lecfliile învæflate în Haiti
pot fi asemænate cu exemplele din
Cartea lui Mormon.

Imaginea acelei distrugeri groaznice
mi-a adus în minte cuvintele din Alma,
capitolul 28: „Acesta a fost un timp
când s-a auzit o mare jelire øi plângere
prin toatæ flara” (Alma 28:4).

Patruzeci øi doi de membri øi-au
pierdut viafla, de asemenea. În timp ce
familiile øi prietenii lor „jelesc pentru
pierderea neamurilor lor, ei totuøi se
bucuræ øi se înflæcæreazæ în speranflæ, 
øi ei chiar øtiu, în acord cu fægæduielile
Domnului, cæ sunt înælflafli ca sæ locuias-
cæ la dreapta lui Dumnezeu, într-o stare
de fericire færæ de sfârøit” (Alma 28:12).

Biserica a trimis urgent ajutoare
membrilor øi celor care nu sunt
membri ai Bisericii, iar acestea au fost
distribuite sub îndrumarea conducæto-
rilor locali ai preofliei øi a conducætoa-
relor locale ale Societæflii de Alinare.
Oamenii au primit nu doar ajutor me-
dical, alimente, apæ øi alte articole de
strictæ necesitate, ci øi sfaturi, îndruma-
re øi consolare din partea conducætori-
lor lor locali. Ei au sprijinul membrilor
Bisericii din toatæ lumea care „[jelesc]
împreunæ cu cei care jelesc; da, øi[-i
mângâie] pe aceia care au nevoie sæ 
fie mângâiafli” (Mosia 18:9).

Diverøi profefli din diferite timpuri
ne-au avertizat de o altæ tragedie care
este mai puflin perceptibilæ, dar nu mai

Lucruri legate de
dreptate
În calitate de pærinfli øi conducætori, trebuie sæ veghem
asupra membrilor øi familiilor noastre, ajutându-i sæ stea
departe de acele lucruri care-i pot duce la moarte
spiritualæ.
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prin convertirea la adevær øi aderarea
la principiile dreptæflii.

A le propovædui membrilor øi fami-
liilor noastre despre lucrurile legate de
dreptate este un lucru esenflial în pro-
cesul realizærii unei convertiri trainice,
deoarece aceasta poate sæ-i ducæ la ob-
flinerea unei cunoaøteri corecte a po-
runcilor Domnului, a principiilor øi
doctrinelor Evangheliei øi a cerinflelor
øi rânduielilor cærora trebuie sæ ne
conformæm pentru a obfline salvarea 
în împæræflia Domnului.

Sunt multe exemple în scripturi ca-
re confirmæ importanfla propovæduirii
„lucrurilor legate de dreptate” pentru
a obfline o convertire trainicæ. În relata-
rea despre Amon øi fraflii sæi care au
predicat Evanghelia lamaniflilor, citim:
„Øi Amon a predicat cætre poporul re-
gelui Lamoni; øi s-a întâmplat cæ i-a în-
væflat despre toate lucrurile legate de
dreptate” (Alma 21:23).

Putem vedea rezultatele propovæ-
duirii sârguincioase a tuturor lucruri-
lor legate de dreptate pe mæsuræ ce
continuæm sæ citim relatarea din capi-
tolul 23, unde se spune: „Mulfli au cre-
zut sau tot atât de mulfli au fost aduøi
la cunoaøterea adeværului… au fost
convertifli pentru Domnul [øi] nu s-au
rætæcit niciodatæ” (Alma 23:6).

Atunci când Alma cel Bætrân a înte-
meiat Biserica, el i-a uns pe bærbaflii
demni sæ fie preofli øi învæflætori ai lor
care „au vegheat asupra poporului lor
øi l-au hrænit cu lucruri care flin de
dreptate” (Mosia 23:18).

Pærinflii joacæ un rol esenflial în a-øi
ajuta copiii sæ înfleleagæ lucrurile legate
de dreptate. În Cartea lui Mormon,
aflæm cæ Alma cel Tânær, fiind îndurerat
din cauza nedreptæflii, a ræzboaielor øi a
disputelor care existau øi nefericit din
cauza împietririi inimii poporului sæu,
„a fæcut ca fiii sæi sæ se adune laolaltæ
pentru ca sæ dea fiecæruia separat, în-
særcinarea lui, în legæturæ cu lucrurile

despre dreptate” (Alma 35:16; sublinie-
re adæugatæ).

Este interesant de observat cæ el i-a
învæflat øi le-a dat copiilor sæi sarcini se-
parate, adaptându-øi instrucfliunile pen-
tru fiecare fiu, în funcflie de nevoile
fiecæruia. El øi-a depus mærturia øi i-a în-
væflat doctrina øi principiile, pregætindu-i
sæ predice altora aceleaøi principii.

Într-o vreme când familia este ata-
catæ de forflele ræului øi când condiflii-
le în care træim nu sunt foarte diferite
de acelea prin care a trecut Alma,
Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor
Doisprezece au declarat în „Familia:
o declaraflie oficialæ cætre lume”:
„Pærinflii au datoria sacræ de a-øi creø-
te copiii cu dragoste øi dreptate”
(Liahona, oct. 2004, p. 49).

Aceasta include îngrijirea, sprijinirea
øi învæflarea copiilor despre toate lu-
crurile legate de dreptate, astfel încât
ei sæ ræmânæ fermi, cu mijlocul încins
cu adeværul, „fiind îmbræcafli cu platoøa
dreptæflii øi având picioarele încælflate
cu râvna Evangheliei pæcii” (D&L
27:16).

La fel ca în vremea lui Alma, condu-
cætorii noøtri vegheazæ, de asemenea,
asupra membrilor Bisericii øi-i hrænesc
cu lucrurile legate de dreptate. Aceste
lucruri ne vor ajuta sæ realizæm o 
convertire trainicæ. În documentul
„Leadership Training Emphasis” revi-
zuitæ la data de 10 decembrie 2009,
Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor
Doisprezece au cerut ca, atât conducæ-
torii preofliei, cât øi cei ai organizafliilor
auxiliare, „sæ încurajeze pe fiecare
membru al familiei, pe pærinfli øi pe co-
pii sæ studieze scripturile, sæ se roage
cu regularitate øi sæ træiascæ în confor-
mitate cu Evanghelia lui Isus Hristos”
(Scrisoarea Primei Preøedinflii, 5 dec.
2009).

Studiul scripturilor, rugæciunile spu-
se cu regularitate øi træirea în confor-
mitate cu Evanghelia lui Isus Hristos
sunt lucræri ale dreptæflii øi Domnul a
revelat aceastæ frumoasæ promisiune:
„Acela care face lucrærile dreptæflii va
primi ræsplata lui, chiar pace în aceastæ
lume øi viaflæ veønicæ în lumea care va
veni” (D&L 59:23).
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Când eøti numit sæ vorbeøti 
la finalul ultimei sesiuni a
Conferinflei Generale, asculfli

fiecare cuvânt, întrebându-te care
dintre pærflile mesajului tæu vor fi ros-
tite de cei care vorbesc înaintea ta.
Nu sunt repartizate subiecte øi tema-
ticile nu sunt stabilite prin coopera-
re. Calea Domnului este bineînfleles,
întotdeauna, cea mai bunæ cale. El fli-
ne seama de eforturile individuale,
însoflite de rugæciune ale fiecærui 
vorbitor øi orchestreazæ o simfonie
spiritualæ, plinæ de revelaflie øi forflæ.
Tematici care s-au repetat, principii
expuse pe baza altor principii, averti-
zæri profetice, promisiuni pline de 
inspiraflie – armonia divinæ este un
miracol! Depun mærturie cæ, în
aceastæ conferinflæ, am auzit øi am
simflit gândul øi voinfla Domnului.

Preøedintele Thomas S.Monson a
descris aceastæ generaflie care se ridicæ
ca fiind „[cea mai bunæ din câte] au
existat vreodatæ”1 øi le-a spus tinerilor:
„Voi afli venit pe acest pæmânt într-un
moment glorios. Oportunitæflile care
væ aøteaptæ sunt aproape nelimitate”2.
Dar el ne-a atras, de asemenea, aten-
flia: „Am fost trimiøi pe pæmânt în 

vremuri tulburi”3. „Este un timp în care
se tolereazæ fapte nepermise, într-o 
societate care, în general, nesocoteøte
øi încalcæ legile lui Dumnezeu cu regu-
laritate”4. Suntem înconjurafli de atât
de multe lucruri menite sæ ne distragæ
atenflia. „Duømanul foloseøte toate mij-
loacele posibile pentru a ne atrage în
plasa înøelæciunii”5.

Ræspundem de generaflia care se ri-
dicæ. Cei din generaflia care se ridicæ
vin pe acest pæmânt având responsabi-
litæfli importante øi aptitudini spirituale
minunate. Nu putem neglija felul în ca-
re îi pregætim. Provocarea ce ne revine
ca pærinfli øi învæflætori nu este aceea de
a crea un nucleu spiritual în sufletele
lor, ci de a înlesni creøterea continuæ a
spiritualitæflii lor care deja existæ datori-
tæ credinflei ce øi-au dezvoltat-o în viafla
premuritoare.

În aceastæ dupæ-amiazæ, doresc sæ
pun accentul pe cererea unui copil ce
o gæsim într-un cântec al Societæflii
Primare:

Despre dragul meu Isus tu-mi pofli
povesti,

Lucruri ce L-aø întreba eu aici 
de-ar fi 6.

Vârstnicul Neil L. Andersen,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Pentru a preda mai eficient lucruri-
le legate de dreptate, este important
sæ înflelegem cæ, pe lângæ împærtæøirea
informafliilor, noi trebuie sæ facem po-
sibilæ primirea revelafliei. În acest fel,
persoana cæreia i se propovæduieøte
poate simfli ea însæøi dorinfla de a cu-
noaøte aceste principii.

Domnul i-a revelat lui Hyrum
Smith, prin intermediul fratelui sæu,
profetul Joseph Smith: 

„Îfli voi da din Spiritul Meu, care va
lumina mintea ta, care va umple sufle-
tul tæu cu bucurie;

Øi atunci, tu vei cunoaøte… toate 
lucrurile pe care le doreøti de la Mine,
care se referæ la lucrurile drepte, cre-
zând cu credinflæ în Mine cæ le vei
primi” (D&L 11:13-14).

În concluzie, scripturile ne averti-
zeazæ de pericolul de a muri faflæ de lu-
crurile legate de dreptate øi de gravele
consecinfle pe care le are asupra acelo-
ra care au fost iluminafli de Spiritul lui
Dumnezeu øi care cad în pæcat øi încal-
cæ poruncile.

Propovæduirea lucrurilor legate de
dreptate este un element important
pentru a-i ajuta pe oameni sæ ajungæ la
cunoaøterea adeværului, sæ fie conver-
tifli øi sæ ræmânæ fermi în Biserica lui
Hristos pânæ la sfârøit.

Pærinflii au datoria sacræ de a-øi înve-
fla copiii în privinfla lucrurilor legate de
dreptate. Conducætorii øi învæflætorii îi
pot veghea øi hræni pe membrii de care
se îngrijesc, învæflându-i cu sârguinflæ
toate lucrurile legate de dreptate.

Acest lucru poate fi realizat mai efi-
cient dacæ revelaflia este facilitatæ în
timpul procesului de predare, creân-
du-se, astfel, în oameni dorinfla de a fi
iluminafli de Spiritul lui Dumnezeu.
Apoi, pe mæsuræ ce îøi exercitæ credin-
fla, Spiritul poate sæ le facæ cunoscute
lucrurile legate de dreptate. Despre
aceste lucruri væ mærturisesc în nume-
le lui Isus Hristos, amin. ■

Spune-mi poveøti
despre Isus
O credinflæ personalæ mai puternicæ în Isus Hristos îi va
pregæti [pe copiii dumneavoastræ] pentru provocærile pe
care, cu siguranflæ, le vor întâmpina.




