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Vârstnicul Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

rămas aici, să trăiască astfel încât îm-
preună să putem primi toate binecu-
vântările eterne promise în templu.

Doi dintre pilonii vitali care susţin 
planul fericirii al Tatălui din Cer sunt 
căsătoria şi familia. Importanţa lor 
deosebită este subliniată de eforturile 
neobosite ale lui Satana de a distruge 
familia şi de a submina însemnătatea 
rânduielilor din templu care unesc 
familia pentru eternitate. Pecetluirea 
din templu are o însemnătate tot mai 
mare pe măsură ce viaţa îşi urmează 
cursul. Vă va ajuta să vă apropiaţi şi 
mai mult unul de altul şi să aveţi parte 
de o bucurie şi o împlinire mai mari în 
viaţa muritoare.

Odată, am învăţat o lecţie impor-
tantă de la soţia mea. Profesia mea 
mă obliga să călătoresc foarte mult. 
Atunci, fusesem plecat aproape două 
săptămâni şi mă întorsesem acasă 
într-o sâmbătă dimineaţă. Aveam patru 
ore până să plec la o altă adunare. 
Am observat că mica noastră maşină 
de spălat se stricase şi soţia mea spăla 

Frumosul mesaj pe care ni l-a trans-
mis acest cor magnific prezintă, 
cred eu, modelul de viaţă al mul-

tora dintre noi: „Încerc să fiu ca Isus”.
În ziua de 16 iulie 1953, preaiubita 

mea Jeanene şi cu mine am îngenun-
cheat, ca tânăr cuplu, la altarul din 
Templul Manti, Utah. Preşedintele 
Lewis R. Anderson şi-a exercitat autori-
tatea de a pecetlui şi ne-a declarat soţ 
şi soţie, căsătoriţi pentru această viaţă 
şi toată eternitatea. Nu am puterea 
să descriu pacea şi liniştea pe care le 
oferă încrederea că, dacă voi continua 
să trăiesc în mod demn, eu voi putea 
să fiu pentru totdeauna cu preaiubita 
mea Jeanene şi copiii noştri datorită 
rânduielilor sacre înfăptuite prin au-
toritatea corespunzătoare a preoţiei în 
casa Domnului.

Cei şapte copii ai noştri sunt uniţi 
cu noi prin rânduielile sacre din 
templu. Scumpa mea soţie, Jeanene, şi 
doi dintre copiii noştri sunt dincolo de 
văl. Ei sunt un motiv puternic pentru 
ca fiecare membru al familiei noastre, 
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Binecuvântările eterne 
ale căsătoriei
Pecetluirea din templu are o însemnătate tot mai mare 
pe măsură ce viaţa îşi urmează cursul. Vă va ajuta să vă 
apropiaţi şi mai mult unul de altul şi să aveţi parte de o 
bucurie şi o împlinire mai mari.

Atotputernicul Dumnezeu. Lacrimile 
nu au putut fi stăpânite. 

Într-o zi care va veni, cei credincioşi 
vor primi personal, în Cetatea Eternă, 
rânduielile veşnice într-o casă sfântă a 
lui Dumnezeu. 

Îmi exprim recunoştinţa veşnică faţă 
de Tatăl meu Ceresc pentru templul 
care se află acum în construcţie la 
Roma şi pentru toate templele noastre, 
indiferent unde se află. Fiecare este un 
far pentru lume, o exprimare a mărtu-
riei noastre că Dumnezeu, Tatăl nostru 
Veşnic, trăieşte şi că El doreşte să ne 
binecuvânteze şi, cu siguranţă, să-Şi 
binecuvânteze fiii şi fiicele din toate ge-
neraţiile. Fiecare dintre templele noas-
tre este o expresie a mărturiei noastre 
că viaţa dincolo de moarte există cu 
adevărat şi este la fel de sigură precum 
este viaţa noastră aici pe pământ. De-
pun mărturie despre aceasta. 

Dragii mei fraţi şi surori, fie ca noi 
să facem orice sacrificiu este necesar 
pentru a merge la templu şi pentru a 
avea spiritul templului în inimile şi în 
căminele noastre. Fie ca noi să păşim 
pe urmele Domnului şi Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, Cel care a făcut 
sacrificiul suprem pentru noi, ca să 
avem viaţă veşnică şi să putem fi exal-
taţi în împărăţia Tatălui nostru Ceresc. 
Aceasta este rugăciunea mea sinceră, 
şi o ofer în numele Salvatorului nostru, 
Domnul Isus Hristos, amin. ◼
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rufele cu mâna. Am început să repar 
maşina.

Jeanene a venit şi mi-a spus: „Rich, 
ce faci?”

Am spus: „Repar maşina de spălat, 
ca să nu mai speli cu mâna”.

Ea a spus: „Nu face asta. Du-te şi 
joacă-te cu copiii”.

Am spus: „Pot să mă joc cu ei ori-
când. Vreau să te ajut”.

Ea a răspuns: „Richard, te rog, du-te 
şi joacă-te cu copiii”.

Când am auzit-o vorbindu-mi atât 
de autoritar, m-am supus.

M-am distrat de minune cu copiii. 
Ne-am alergat unii pe alţii şi ne-am 
rostogolit în frunzele toamnei. Mai 
târziu, am plecat la întrunire. Aş fi uitat 
probabil acea experienţă dacă nu ar fi 
fost lecţia pe care ea dorea s-o învăţ.

În dimineaţa următoare, pe la ora 4, 
m-am trezit simţind două braţe mici în 
jurul gâtului meu, un sărut pe obraz şi 
auzind, şoptite la urechea mea, aceste 
cuvinte pe care nu le voi uita nicio-
dată: „Tati, te iubesc. Tu eşti cel mai 
bun prieten al meu”.

Dacă trăiţi acest fel de experienţă 
în familia dumneavoastră, trăiţi una 
dintre cele mai divine bucurii ale vieţii.

Dacă sunteţi un tânăr la vârsta 
căsătoriei şi nu aţi făcut acest pas, 
nu pierdeţi vremea în căutări fără un 
scop. Înfruntaţi viaţa şi străduiţi-vă să 
vă căsătoriţi. Nu treceţi prin această 
perioadă a vieţii fără să realizaţi nimic. 
Tineri băieţi, slujiţi cu demnitate în 
misiune. Faceţi apoi cea mai mare 
prioritate din găsirea unei partenere 
eterne demne. Tinere, când constaţi că 
te interesează mult o tânără fată, ară-
tă-i că eşti o persoană de excepţie pe 
care ea ar dori s-o cunoască mai bine. 
Du-o în locuri în care merită să te afli. 
Dă dovadă de ingeniozitate. Dacă vrei 
să ai o soţie minunată, trebuie să o faci 
să vadă în tine un bărbat minunat şi 
un viitor soţ bun.

Dacă ai găsit pe cineva, puteţi avea 
o prietenie şi căsătorie extraordinar 
de minunate şi puteţi fi veşnic foarte, 
foarte fericiţi rămânând în limitele 
demnităţii stabilite de Domnul.

Dacă sunteţi căsătorit sau căsătorită, 
sunteţi credincios sau credincioasă 
soţiei sau soţului în gândurile şi în 
faptele dumneavoastră? Sunteţi loial 
sau loială legămintelor căsătoriei, 
neparticipând la conversaţii cu o altă 
persoană pe care nu aţi dori ca soţia 
sau soţul să le audă? Aveţi o atitudine 
plăcută şi de susţinere faţă de soţul/
soţia şi copiii dumneavoastră?

Dragi fraţi, conduceţi activităţile pe 
care le desfăşoară familia, precum stu-
diul scripturilor, rugăciunea în familie 
şi serile în familie sau soţia este cea 
care umple golul pe care lipsa dum-
neavoastră de atenţie îl lasă în cămin? 
Îi spuneţi des soţiei dumneavoastră că 
o iubiţi foarte mult? Acest lucru o va 
face foarte fericită. Când le dau acest 

sfat, aud bărbaţi spunând: „Oh, dar ea 
ştie aceasta”. Trebuie să-i spuneţi. O 
femeie înfloreşte şi este mult bine-
cuvântată datorită acestor cuvinte. 
Exprimaţi-vă recunoştinţa pentru ceea 
ce face soţia dumneavoastră pentru 
dumneavoastră. Exprimaţi-vă des 
dragostea şi recunoştinţa. Aceasta va 
face ca viaţa să fie cu mult mai bogată, 
mai plăcută şi mai plină de semnifi-
caţie. Nu împiedicaţi aceste exprimări 
fireşti ale dragostei. Şi rezultatele sunt 
şi mai bune dacă o ţineţi în braţe când 
îi spuneţi aceste lucruri.

Am învăţat de la soţia mea, im-
portanţa exprimării sentimentelor. 
La începutul căsătoriei noastre, îmi 
deschideam deseori scripturile pen-
tru a prezenta un mesaj şi găseam, 
strecurat între pagini, un bileţel de la 
Jeanene, în care îşi exprima dragostea 
şi sprijinul. Uneori, erau atât de tandre 
încât îmi era foarte greu să continui să 
vorbesc. Aceste bileţele preţioase, de 
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la o soţie iubitoare, au fost şi continuă 
să fie o comoară nepreţuită care mă 
alină şi mă inspiră.

Am început să fac acelaşi lucru 
pentru ea, fără să-mi dau seama cât de 
mult însemnau, cu adevărat, pentru 
ea. Îmi aduc aminte că, într-un an, 
nu am avut bani pentru a-i oferi un 
dar de ziua îndrăgostiţilor, aşa încât 
am hotărât să pictez un pastel pe uşa 
frigiderului. Mi-am folosit tot talentul, 
dar am făcut o greşeală. Am folosit 
vopsea, nu acuarele. Ea nu m-a lăsat 
niciodată să încerc să şterg acea vop-
sea permanentă.

Îmi aduc aminte că, într-o zi, am 
luat acele mici buline de hârtie care se 
formează când perforezi hârtia şi am 
scris pe ele numere de la 1 la 100. Am 
întors pe cealaltă parte fiecare bulină, 
i-am scris un mesaj, câte un cuvânt pe 
fiecare bulină. Le-am pus apoi într-un 
plic. Am crezut că o va amuza foarte 
tare.

Când a decedat, am găsit printre 
lucrurile ei personale indicii care ară-
tau cât de mult ţinea la aceste mesaje 
simple pe care ni le împărtăşeam. Am 
văzut că a lipit cu grijă fiecare dintre 
acele buline pe o bucată de hârtie. Am 
văzut că nu numai că a păstrat acele 
bileţele de la mine, dar le-a şi protejat 
punându-le în mape de plastic, ca 
şi cum ar fi fost o comoară de preţ. 
Pe una singură nu a pus-o împreună 
cu celelalte. Se află încă în spatele 
geamului ceasului din bucătăria 
noastră. Acolo, se poate citi: „Jeanene, 

este timpul să-ţi spun că te iubesc”. 
Va rămâne acolo pentru a-mi aminti 
permanent de această fiică de excepţie 
a Tatălui din Cer.

Gândindu-mă la viaţa pe care am 
avut-o împreună, înţeleg cât de bine-
cuvântaţi am fost. În casa noastră, nu 
au existat dispute şi, între noi, nu s-au 
rostit cuvinte neplăcute. Acum îmi dau 
seama că am avut această binecuvân-
tare datorită ei. A rezultat din dorinţa 
ei de a da, de a împărtăşi şi de a nu se 
gândi niciodată la ea însăşi. Mai târziu, 
în viaţa noastră împreună, am încercat 
să-i urmez exemplul. Vă propun, ca 
soţ şi soţie, să faceţi la fel în căminul 
dumneavoastră.

Dragostea pură este o putere 
inegalabilă de a face bine. Dragostea 
neprihănită este temelia căsătoriei 
încununate de succes. Este sursa 
principală a unor copii mulţumiţi, 
bine dezvoltaţi. Cine poate să măsoare 
corect influenţa neprihănită a dragos-
tei de mamă? Ce roade rezistente vor 
avea seminţele adevărului pe care o 
mamă le sădeşte cu grijă şi le cultivă 
cu dragoste în pământul fertil al minţii 
şi inimii încrezătoare ale propriului 
copil? În calitate de mamă, aţi primit 
instincte divine care să vă ajute să 
simţiţi talentele speciale şi capacităţile 
unice ale copilului dumneavoastră. 
Împreună cu soţul dumneavoastră, pu-
teţi întări şi ajuta să înflorească aceste 
trăsături.

Căsătoria aduce atâta satisfacţie! 
Căsătoria este minunată. Cu timpul, 

începeţi să gândiţi la fel, să aveţi ace-
leaşi idei şi sentimente. Aveţi momente 
în care sunteţi extrem de fericiţi, 
momente de testare şi momente de 
încercare, dar Domnul vă îndrumă 
prin toate aceste experienţe prin care 
treceţi împreună şi care vă ajută să 
creşteţi.

Într-o noapte, băieţelul nostru, 
Richard, care avea probleme la inimă, 
s-a trezit plângând. L-am auzit amân-
doi. De obicei, soţia mea se trezea în-
totdeauna pentru a se îngriji de copilul 
care plângea dar, de data aceasta, am 
spus: „Mă îngrijesc eu de el”.

Din cauza problemei lui, când 
începea să plângă, inimioara îi bătea 
foarte repede. Vomita şi murdărea 
aşternutul. În acea noapte, l-am ţinut 
strâns la piept încercând să-i calmez 
bătăile inimii şi să-l opresc din plâns, 
i-am schimbat hainele şi am pus alte 
cearceafuri. L-am ţinut în braţe până 
când a adormit. Nu ştiam atunci că, 
după doar câteva luni, avea să moară. 
Îmi voi aminti mereu cum îl ţineam în 
braţe în mijlocul acelei nopţi.

Îmi amintesc bine ziua în care a 
decedat. După ce Jeanene şi cu mine 
am plecat de la spital, am oprit maşina 
pe marginea drumului. Am ţinut-o în 
braţe. Am plâns amândoi, dar am în-
ţeles că îl vom avea pe micuţ dincolo 
de văl datorită legămintelor pe care le 
făcusem în templu. Aceasta a făcut ca 
pierderea lui să fie oarecum mai uşor 
de acceptat.

Bunătatea lui Jeanene m-a învăţat 
atât de multe lucruri preţioase. Eu 
eram atât de lipsit de maturitate şi 
ea era atât de disciplinată şi atât de 
spirituală. Căsătoria oferă cadrul ideal 
pentru depăşirea oricărei tendinţe spre 
egoism şi egocentrism. Cred că unul 
dintre motivele pentru care suntem 
sfătuiţi să ne căsătorim devreme în 
viaţă este ca să evităm dezvoltarea 
unor trăsături de caracter nepotrivite, 
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Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Tatăl nostru Ceresc este un Dumne-
zeu care aşteaptă mult de la noi. 
Aşteptările Sale în ce ne priveşte 

sunt exprimate de Fiul Său, Isus 
Hristos, astfel: „Aş dori să fiţi perfecţi, 
tot aşa cum sunt Eu sau aşa cum Tatăl 
vostru care este în ceruri este perfect” 
(3 Nefi 12:48). El ne propune să ne 
facă sfinţi, astfel încât să putem „su-
porta o glorie celestială” (D&L 88:22) 
şi să „[locuim] în prezenţa Sa” (Moise 
6:57). El cunoaşte ceea ce este nevoie 
şi, pentru a face posibilă transformarea 
noastră, El ne dă poruncile şi legămin-
tele Sale, darul Duhului Sfânt şi, ceea 
ce este cel mai important, ispăşirea şi 
învierea Preaiubitului Său Fiu.

În toate acestea, scopul lui Dum-
nezeu este ca noi, copiii Săi, să putem 
trăi bucuria supremă, aceea de a fi 
veşnic alături de El şi de a deveni chiar 
aşa cum este El. Cu ani în urmă, vârst-
nicul Dallin H. Oaks a explicat: „Ju-
decata finală nu este doar o evaluare 

a totalului faptelor bune şi rele – a 
ceea ce am făcut. Este o recunoaştere 
a efectului final al faptelor şi gându-
rilor noastre – a ceea ce am devenit. 
Nu este suficient pentru nimeni doar 
să facă lucruri fără sinceritate şi fără 
intenţie adevărată. Poruncile, rându-
ielile şi legămintele Evangheliei nu 
constituie o listă de depuneri bancare 
ce trebuie făcute într-un cont ceresc. 
Evanghelia lui Isus Hristos este un 
plan care ne arată cum să devenim 
ceea ce Tatăl Ceresc doreşte ca noi să 
devenim” 1.

Din nefericire, mulţi creştini din 
zilele noastre nu recunosc că Dum-
nezeu cere anumite lucruri celor care 
cred în El, considerându-L un ma-
jordom „care le îndeplineşte cererile 
când este chemat” sau un terapeut al 
cărui rol este să-i ajute pe oameni „să 
aibă o părere bună despre ei înşişi” 2. 
Este o filozofie religioasă care „nu-şi 
revendică puterea de a schimba 

„Eu mustru şi 
pedepsesc pe toţi 
aceia pe care-i  
iubesc”
Îndurarea mustrării ne poate purifica şi pregăti pentru 
privilegii spirituale mai mari. 

care sunt greu de schimbat.
Îmi pare rău pentru toţi bărbaţii 

care nu au făcut încă această alegere 
de a căuta partenera eternă şi inima 
îmi plânge pentru surorile care nu au 
avut ocazia să se căsătorească. Unii 
dintre dumneavoastră s-ar putea să vă 
simţiţi singuri şi neapreciaţi şi să nu în-
ţelegeţi cum ar putea fi posibil să aveţi 
binecuvântarea de a vă căsători şi de a 
avea copii sau să aveţi propria familie. 
Toate lucrurile sunt posibile pentru 
Domnul şi El Îşi ţine promisiunile pe 
care profeţii Săi le declară fiind inspi-
raţi de El. Eternitatea este o perioadă 
de timp lungă. Aveţi credinţă în acele 
promisiuni şi trăiţi pentru a fi demni 
de ele, astfel încât, la timpul stabilit de 
El, Domnul să le împlinească în viaţa 
dumneavoastră. Veţi primi, cu sigu-
ranţă, fiecare binecuvântare promisă 
de care sunteţi demni.

Vă rog să mă iertaţi că vorbesc 
despre scumpa mea soţie, Jeanene, 
dar noi suntem o familie veşnică. Ea a 
fost întotdeauna veselă şi fericită, lucru 
care s-a datorat în mare parte faptului 
că a slujit altora. Chiar şi în timp ce era 
foarte bolnavă, în fiecare dimineaţă, ea 
Îl ruga pe Tatăl din Cer s-o conducă 
la cineva pe care îl putea ajuta. Acea 
rugăciune sinceră primea răspuns 
mereu. Poverile multora au fost 
făcute mai uşoare şi vieţile lor au fost 
însorite. Ea a fost permanent binecu-
vântată pentru că a fost un instrument 
dirijat de Domnul.

Ştiu ce înseamnă să iubeşti o fiică a 
Tatălui din Cer, care, cu graţie şi devo-
tament, a trăit splendoarea feminităţii 
depline a calităţii ei de femeie nepri-
hănită. Sunt convins că, în viitor, când 
o voi vedea din nou dincolo de văl, 
noi ne vom da seama că ne iubim şi 
mai mult. Noi ne vom aprecia unul pe 
celălalt şi mai mult după ce am petre-
cut această perioadă separaţi de văl. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼


