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Leacul alinător din Galaad, de Annie Henrie

„«Nu este niciun leac alinător în Galaad?» (Ieremia 8:22)… Dragostea este leacul alinător care aduce  

vindecarea sufletului… Fiul, chiar Domnul Isus Hristos, Şi-a dat viaţa pentru ca noi să putem avea viaţa veşnică,  

atât de mare a fost dragostea Sa pentru Tatăl Său şi pentru noi” (Thomas S. Monson,  

„A Doorway Called Love”, Ensign, nov. 1987, p. 66).
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2 L i a h o n a

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DIMINEAŢĂ, 5 OCTOMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Kent F. Richards. Rugăciunea de încheiere: 
Matthew O. Richardson. Muzica a fost 
interpretată de Corul Tabernacolului; dirijori 
Mack Wilberg şi Ryan Murphy; organişti 
Andrew Unsworth şi Clay Christiansen. 
S-a interpretat: „Măreţ şi divin al Tău plan, 
Doamne”, Imnuri, nr. 171; „Să ne bucurăm”, 
Imnuri, nr. 3; „Israel, Domnul te cheamă”, 
Imnuri, nr. 6, aranjament Wilberg, nepubli-
cat; „Este soare-n sufletul meu azi”, Im-
nuri, nr. 144; „Ţineţi poruncile”, Children’s 
Songbook, p. 146, aranjament Murphy, nepu-
blicat; „Veniţi, Lui să-I mulţumim”, Imnuri, 
nr. 56, aranjament Wilberg, publicat Oxford.

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 5 OCTOMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Paul V. 
Johnson. Rugăciunea de încheiere: Carol F. 
McConkie. Muzica pentru această sesiune a 
fost interpretată de un cor format din familii 
de membri din ţăruşii Roy, Kanesville, Hooper 
şi West Haven, Utah; dirijor Jane Fjeldsted; 
organist Linda Margetts. S-a interpretat: „Azi, 
în zi de bucurie”, Imnuri, nr. 35, aranjament 
Fjeldsted/Margetts, nepublicat; „Eu ştiu că am 
dragostea Sa”, prezentare realizată de copii în 
cadrul adunării de împărtăşanie, 2010, de Bell 
şi Creamer, aranjament Fjeldsted/Margetts, 
nepublicat; „Înainte, sfinţi”, Imnuri, nr. 45; 
„Dragoste în casă”, Imnuri, nr. 187, aranja-
ment Fjeldsted/Margetts, nepublicat.

SESIUNEA PREOŢIEI DE SÂMBĂTĂ SEARĂ,  
5 OCTOMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Paul E. 
Koelliker. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Walter F. González. Muzica a fost interpretată 
de un cor al Preoţiei aaronice din ţăruşi din 
Murray, Utah; dirijor Kelly DeHaan; organist 
Richard Elliott. S-a interpretat: „Sing Praise to 
Him”, Hymns, nr. 70, aranjament Kempton, 
nepublicat; „Like Ten Thousand Legions 
Marching”, Hymns, nr. 253, aranjament Elliott, 
nepublicat; „Fă ce e drept”, Imnuri, nr. 152; 
„Atotputernic este Dumnezeu”, Imnuri, nr. 44, 
aranjament Huff, nepublicat.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DIMINEAŢĂ, 6 OCTOMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S.  
Monson. Conduce: preşedintele Dieter F. 
Uchtdorf. Rugăciunea de deschidere: 
Cheryl A. Esplin. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Francisco J. Viñas. Muzica a fost 
interpretată de Corul Tabernacolului; dirijor 
Mack Wilberg; organişti Clay Christiansen şi 
Richard Elliott. S-a interpretat: „Ce fericire 
să-Ţi slujim”, Imnuri, nr. 95; „Domnul este 
Rege!”, Imnuri, nr. 37; „Doamne, fur-
tuna vuieşte”, Imnuri, nr. 65, aranjament 
Wilberg, nepublicat; „Veniţi toţi şi ajutaţi”, 
Imnuri, nr. 162; „O Divine Redeemer”, 
de Gounod; „Mulţumim Ţie, Dumnezeul 
nostru”, Imnuri, nr. 13, aranjament Wilberg, 
nepublicat.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 6 OCTOMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. 
Monson. Conduce: preşedintele Henry B. 
Eyring. Rugăciunea de deschidere: David L. 
Beck. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Claudio R. M. Costa. Muzica a fost interpre-
tată de Corul Tabernacolului; dirijori Mack 
Wilberg şi Ryan Murphy; organistă Bonnie 
Goodliffe. S-a interpretat: „They, the Builders 
of the Nation”, Hymns, nr. 36, aranjament 
Wilberg, publict de Jackman; „When He 
Comes Again”, Children’s Songbook, p. 82–
83, aranjament Murphy, nepublicat; „Chemaţi 
să slujim”, Imnuri, nr. 159; „Rămâi cu mine 
pe-nserat”, Imnuri, nr. 103, aranjament 
Wilberg, nepublicat.

ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII DE 
ALINARE DE SÂMBĂTĂ SEARĂ,  
28 SEPTEMBRIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: Linda K. Burton. Rugăciunea de 
deschidere: Laraine Swenson. Rugăciunea 
de încheiere: Ana De Agostini. Muzica a fost 
interpretată de un cor al Societăţii de Alinare 
din cadrul Centrului de pregătire a misio-
narilor, din Provo; dirijoare Emily Wadley; 
organistă Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: 
„Mântuitorul Israelului”, Imnuri, nr. 5; „Mergi 
înainte cu credinţă”, Imnuri, nr. 167; „Surori 
în Sion”, Imnuri, nr. 201, aranjament Sally 
DeFord, nepublicat; „Voi merge unde vei 
vrea Tu”, Imnuri, nr. 174, aranjament acom-
paniament Wadley, nepublicat; „Mai multă 
sfinţenie”, Imnuri, nr. 83, aranjament Lyon, 
publicat de Jackman.

CUVÂNTĂRI DIN CADRUL CONFERINŢEI  
PE INTERNET
Pentru a asculta sau viziona pe Internet 
cuvântările de la Conferinţa Generală, în 
multe limbi, accesaţi conference.lds.org. 
Apoi selectaţi limba. În general, înregistrările 
audio se găsesc, de asemenea, în cel mult 
două luni după desfăşurarea conferinţei, la 
centrele de distribuire.

MESAJE PENTRU ÎNVĂŢĂTORII DE ACASĂ ŞI 
ÎNVĂŢĂTOARELE VIZITATOARE
Ca mesaje pentru învăţătorii de acasă şi învă-
ţătoarele vizitatoare, vă rugăm să selectaţi un 
mesaj care răspunde cel mai bine nevoilor 
acelora pe care îi vizitaţi.

PE COPERTĂ
Prima copertă: fotografie de Cody Bell.
Ultima copertă: fotografie de Cody Bell.

FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONFERINŢEI
Fotografiile din timpul Conferinţei Generale 
au fost realizate, în oraşul Salt Lake, de 
Welden C. Andersen, Cody Bell, Randy 
Collier, Weston Colton, Scott Davis, Craig 
Dimond, Lloyd Eldredge, Collin King, John 
Luke, Leslie Nilsson, Matthew Reier, Christina 
Smith şi Byron Warner; în Arraiján, Panama, 
de Josué Peña; în Brasília, Brazilia, de Tomé 
Siqueira; în Cavite, Filipine, de Danilo 
Soleta; în Colleyville, Texas, S.U.A., de Mark 
Mabry; în Foz do Iguaçú, Brazilia, de Lincoln 
Parmezan de Melo; în oraşul Guatemala, 
Guatemala, de Don Searle; în Lima, Peru, 
de Stephanie Navarette; în Londra, Anglia, 
de Preston Judy; în Lyon, Franţa, de Carolyn 
Carter; în oraşul Panama, Panama, de Josué 
Peña; în Roma, Italia, de Massimo Criscione; şi 
în Santiago, Chile, de Cristian F. Castro Marin.

Rezumatul celei de-a 183-a Conferinţe 
Generale Bianuale
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Preşedintele Thomas S. Monson

Fondul pentru misionarii episcopiei 
sau la Fondul general pentru misionarii 
Bisericii. Răspunsul la acea solicitare a 
fost deosebit şi, ca urmare, mii de misio-
nari ale căror circumstanţe nu le permit 
să-şi acopere costurile au fost ajutaţi. 
Vă mulţumesc pentru contribuţiile dum-
neavoastră generoase. Pentru a putea 

Cât este de plăcut, dragii mei 
fraţi şi dragile mele surori, să ne 
întâlnim din nou! Au trecut mai 

bine de 183 de ani de când Biserica 
a fost organizată de profetul Joseph 
Smith, sub îndrumarea Domnului. La 
acea adunare din 6 aprilie 1830, erau 
prezenţi şase membri ai Bisericii.1

Sunt fericit să anunţ că, în urmă cu 
două săptămâni, numărul membrilor 
Bisericii a atins pragul de 15 milioane. 
Biserica se dezvoltă în continuare în 
mod constant şi schimbă vieţile din 
ce în ce mai multor oameni în fiecare 
an. Se extinde pe întreg pământul pe 
măsură ce, datorită eforturilor noastre 
misionare, îi găsim pe cei care sunt în 
căutarea adevărului.

Abia a trecut un an de când am 
anunţat reducerea vârstei pentru slu-
jirea misionară. De la acel moment şi 
până azi, numărul misionarilor cu timp 
deplin care slujesc a crescut de la 58 
500 în octombrie 2012 până la 80 333. 
Am fost martori la un răspuns extraor-
dinar care ne inspiră.

Nu există nicio declaraţie mai 
relevantă, nicio responsabilitate mai 
obligatorie, nicio îndrumare mai 

exactă în scripturi decât porunca dată 
de către Domnul înviat când a apărut 
celor unsprezece ucenici în Galileea. 
El a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile, botezându-i 
în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh” 2. Profetul Joseph Smith 
a declarat: „După ce toate acestea 
au fost spuse, cea mai mare şi mai 
importantă îndatorire este să predicăm 
Evanghelia” 3. Unii dintre dumneavoas-
tră care sunt astăzi aici îşi amintesc cu-
vintele preşedintelui David O. McKay, 
care a formulat cunoscuta afirmaţie: 
„Fiecare membru este misionar!” 4.

Adaug cuvintele mele la ale lor. A 
sosit vremea ca membrii şi misionarii 
să-şi unească forţele, să lucreze îm-
preună, să slujească în via Domnului 
pentru a aduce suflete la El. El a pre-
gătit mijloacele pentru ca noi să îm-
părtăşim Evanghelia într-o mulţime de 
moduri, iar El ne va ajuta în eforturile 
noastre dacă vom acţiona cu credinţă 
pentru a îndeplini lucrarea Sa.

Pentru a ajuta la susţinerea numărului 
de misionari, care este mereu în creş-
tere, am rugat în trecut membrii noştri 
să contribuie, după posibilităţile lor, la 

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D I M I N E AŢĂ  | 5 octombrie 2013

Bine aţi venit  
la conferinţă
Rugăciunea mea este ca noi să avem Spiritul  
Său în timp ce vom asculta şi vom învăţa.
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continua să-i sprijinim pe cei a căror 
dorinţă de a sluji este mare, dar care nu 
au posibilitatea să o facă singuri, nevoia 
de ajutor rămâne una neîntreruptă.

Acum, fraţi şi surori, am venit aici 
să fim instruiţi şi să primim inspiraţie. 
Pe parcursul următoarelor două zile, 
vor fi oferite multe mesaje care vor 

acoperi o varietate de subiecte. Acei 
bărbaţi şi acele femei care vă vor vorbi 
au căutat ajutor divin cu privire la 
mesajele pe care le vor oferi.

Rugăciunea mea este ca noi să avem 
Spiritul Său în timp ce vom asculta şi 
vom învăţa. În numele Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Deşi, în ziua în care Biserica a fost 

organizată, au fost prezenţi câţiva zeci  
de oameni, şase au fost menţionaţi în 
mod oficial ca membri fondatori.

 2. Matei 28:19.
 3. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 348.
 4. David O. McKay, în Conference Report,  

apr. 1959, p. 122
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conferinţe la nivel de episcopie şi ţăruş. 
Studiem în mintea noastră ceea ce 
avem nevoie şi dorim de la Tatăl Ceresc 
şi ne rugăm pentru a înţelege şi a pune 
în practică ceea ce suntem învăţaţi. 
Atunci când se apropie conferinţa, 
renunţăm la alte activităţi „[lăsând] la 
o parte lucrurile acestei lumi, [pentru 
a căuta] lucrurile unei lumi mai bune” 5. 
Apoi, ne adunăm familiile pentru a 
auzi cuvântul Domnului, aşa cum a 
făcut poporul regelui Beniamin.6

Copiilor şi tinerilor le face plăcere 
să participe. Greşim dacă presupunem 
că aceste conferinţe sunt prea greu de 
înţeles pentru ei din punct de vedere 
intelectual şi spiritual. Tinerilor din 
Biserică, vă promit că, dacă veţi as-
culta, veţi simţi cum influenţa Spiritului 
va creşte în voi. Domnul vă va spune 
ceea ce doreşte să faceţi cu privire la 
viaţa voastră.

În cadrul conferinţelor, putem primi 
cuvântul Domnului adresat direct 
nouă. Un membru a mărturisit: „Am 
fost uimit când am ascultat cuvânta-
rea dumneavoastră… A fost revelaţie 
personală direct de la Domnul către 
familia mea. Niciodată nu am simţit 
Spiritul atât de puternic în viaţa mea 
ca în acele minute când Duhul Sfânt 
mi-a vorbit în mod direct”.

O altă persoană a spus: „Niciodată 
nu am simţit atât de puternic faptul că 
o cuvântare îmi era adresată mie”.

Aceasta este posibil deoarece 
Duhul Sfânt duce cuvintele Domnului 
la inimile noastre astfel încât să le 
înţelegem.7 Când i-au notiţe în timpul 
conferinţei, nu scriu întotdeauna ceea 
ce spune vorbitorul; scriu inspiraţiile 
personalizate pe care Spiritul mi le dă.

Ceea ce auzim şi ceea ce simţim 
este mai important decât ceea ce este 
spus.8 De aceea, încercăm să ascultăm 
conferinţa într-un loc în care vocea 
blândă a Spiritului să poată fi auzită, 
simţită şi înţeleasă.

continentul american. Petru a adunat 
credincioşii în Ierusalim. Prima confe-
rinţă generală din aceste zile din urmă 
a avut loc la doar două luni după ce 
Biserica a fost organizată şi conferin-
ţele continuă să aibă loc şi astăzi.

Aceste conferinţe sunt întotdeauna 
ţinute sub îndrumarea Domnului şi 
a Spiritului Său.3 Noi nu primim o 
temă despre care să vorbim. Timp de 
săptămâni şi luni, deseori petrecând 
multe nopţi nedormind, ne rugăm la 
Domnul. Prin post, rugăciune, studiu 
şi cugetare aflăm care este mesajul pe 
care El doreşte să îl oferim.

Unii pot întreba: „De ce nu vine 
inspiraţia mai uşor şi mai repede?”. 
Domnul l-a învăţat pe Oliver Cowdery: 
„Tu trebuie să studiezi aceasta profund 
în mintea ta; apoi trebuie să mă întrebi 
dacă este drept” 4. Noi primim mesa-
jele pentru conferinţă prin intermediul 
Duhului Sfânt, după ce ne-am rugat.

Acest principiu se aplică tuturor 
membrilor Bisericii atunci când par-
ticipăm la conferinţe generale sau la 

Vârstnicul Robert D. Hales
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Vă mulţumim, preşedinte 
Monson, pentru învăţăturile şi 
exemplul privind slujirea ase-

menea lui Hristos şi pentru îndemnul 
dumneavoastră ca fiecare dintre noi 
să fie misionar. Ne rugăm întotdeauna 
pentru dumneavoastră.

În dispensaţia noastră, Salvatorul 
Isus Hristos s-a referit la adunarea sfin-
ţilor ca fiind „conferinţa Mea generală” 1.

Oriunde ne aflăm în această lume, 
în orice fel am asculta aceste cuvân-
tări, depun mărturie că suntem adunaţi 
la conferinţa Sa. De asemenea, depun 
mărturie că vom asculta cuvintele Sale, 
deoarece El a spus: „Fie prin propriul 
Meu glas, fie prin glasul slujitorilor 
Mei, este acelaşi lucru” 2.

Întotdeauna au existat conferinţe în 
Biserica adevărată a lui Isus Hristos. 
Adam şi-a adunat urmaşii şi a pro-
feţit despre lucrurile care vor urma. 
Moise i-a adunat pe copiii lui Israel 
şi i-a învăţat poruncile pe care le 
primise. Salvatorul a predat mulţimilor 
adunate atât în Ţara Sfântă, cât şi pe 

Conferinţa generală – 
să ne întărim credinţa 
şi mărturia
Cât de mult avem nevoie de conferinţa generală! Prin 
intermediul conferinţelor, credinţa noastră este întărită  
şi mărturiile noastre cresc.
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Cât de mult avem nevoie de confe-
rinţa generală! Prin intermediul confe-
rinţelor, credinţa noastră este întărită şi 
mărturiile noastre cresc. Şi, atunci când 
suntem convertiţi, ne întărim unul pe 
altul pentru a face faţă încercărilor şi 
ispitelor din aceste ultime zile.9

În ultimele decenii, Biserica nu a 
trebuit să îndure neînţelegerile şi per-
secuţiile teribile de care au avut parte 
sfinţii de la început. Nu va fi întot-
deauna aşa. Lumea se îndepărtează de 
Domnul din ce în ce mai repede şi mai 
mult. Adversarul îşi exercită puterea şi 
influenţa asupra celor de pe pământ. 
Vedem, ascultăm, citim, studiem şi 
împărtăşim cuvintele profeţilor pentru 
a fi preveniţi şi protejaţi. De exemplu, 
„Familia: o declaraţie oficială către 
lume” a fost dată înainte ca să apară 
încercările care ameninţă acum familia. 
Declaraţia „Hristos cel Viu: o mărturie 
a apostolilor” a fost pregătită înainte de 
a avea nevoie de aceasta cel mai mult.

Nu putem ştii toate motivele pentru 
care profeţii şi cei care vorbesc în 
cadrul conferinţei abordează anumite 
subiecte, dar Domnul ştie. Preşedintele 
Harold B. Lee ne-a învăţat: „Singura 
siguranţă pe care o avem ca membri ai 
Bisericii este să… dăm ascultare cuvin-
telor şi poruncilor Domnului date prin 
intermediul profetului Său. Vor fi unele 
lucruri care vor necesita răbdare şi cre-
dinţă. Este posibil să nu vă placă ceea 
ce auziţi de la autorităţile Bisericii. S-ar 
putea să fie în contradicţie cu opiniile 
dumneavoastră [personale]. S-ar putea 
să fie în contradicţie cu opiniile dum-
neavoastră sociale. S-ar putea să nu fie 
în concordanţă cu unele aspecte din 
viaţa dumneavoastră socială. Dar, dacă 
ascultaţi de aceste lucruri ca şi cum ar 
fi din gura Domnului Însuşi, cu răbdare 
şi credinţă, vă este promis că «porţile 
iadului nu vă vor birui… şi Domnul 
Dumnezeu va dispersa puterile întu-
nericului din faţa voastră şi va clătina 

cerurile pentru binele vostru şi pentru 
slava numelui Său» (D&L 21:6)” 10.

Cum a ştiut preşedintele Lee care 
vor fi încercările din zilele noastre? El 
a ştiut deoarece a fost profet, văzător 
şi revelator. Şi, dacă îi ascultăm şi ne 
supunem profeţilor acum, inclusiv ce-
lor care ne vor vorbi în cadrul acestei 
conferinţe, vom fi întăriţi şi protejaţi.

Cea mai mare binecuvântare care 
decurge din conferinţa generală o 
primim după ce aceasta se încheie. 
Amintiţi-vă de tiparul consemnat des 
în scripturi: ne adunăm pentru a auzi 
cuvântul Domnului şi ne întoarcem la 
casele noastre pentru a le trăi.

După ce regele Beniamin a predat 
poporului său „a dat drumul mulţimii, 
iar aceştia s-au întors, fiecare cu familiile 
lor, la casele lor” 11. În zilele sale, regele 
Limhi a făcut la fel.12 După ce a predat 
şi slujit poporului la templul din ţara 
Abundenţa, Salvatorul a spus oamenilor 
„duceţi-vă la casele voastre şi gândiţi-vă 
la lucrurile pe care Eu vi le-am spus; 
şi întrebaţi-L pe Tatăl, în numele Meu, 
pentru ca voi să puteţi înţelege şi să vă 
pregătiţi minţile pentru ziua de mâine; 
iar Eu voi veni iarăşi la voi” 13.

Noi acceptăm invitaţia Salvatorului 
când medităm şi ne rugăm pentru 
a înţelege ceea ce ne-a fost predat 
şi, apoi, mergem şi facem voia Sa. 
Amintiţi-vă cuvintele preşedintelui 

Spencer W. Kimball: „Am hotărât că, 
atunci când mă voi duce acasă de la 
această conferinţă [generală]… sunt 
multe aspecte ale vieţii mele pe care 
voi putea să le îmbunătăţesc. Am făcut 
o listă cu privire la acestea în minte 
şi voi începe să lucrez la ele imediat 
ce se încheie această conferinţă” 14. 
Preşedintele Monson a spus recent: 
„Vă încurajez să citiţi cuvântările… şi 
să meditaţi asupra mesajelor pe care le 
conţin. Am văzut în viaţa mea că învăţ 
mai mult din aceste predici inspirate 
atunci când le studiez mai profund” 15.

Tatăl Ceresc ne invită să studiem 
scripturile în mod personal şi în fami-
lie şi, de asemenea, doreşte ca noi să 
studiem cu regularitate şi să punem în 
practică ceea ce am învăţat în cadrul 
conferinţei. Depun mărturie că cei 
care îşi pun încrederea în Domnul şi 
urmează sfatul Său, cu credinţă, vor 
dobândi mai multă putere pentru a fi 
binecuvântaţi ei, familiile lor şi multe 
generaţii viitoare.

Tatăl Ceresc a oferit calea. 97% 
dintre membrii Bisericii pot asculta 
mesajele acestei conferinţe în limba 
lor. Milioane de membri din 197 de 
ţări vor viziona această conferinţă în 
95 de limbi. În doar două sau trei zile, 
mesajele vor apărea pe LDS.org în 
engleză şi într-o săptămână vor începe 
să fie disponibile în 52 de limbi. Acum, 
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primim revista tipărită a Bisericii în trei 
săptămâni de la conferinţa generală. 
Nu mai trebuie să aşteptăm luni de zile 
ca aceste cuvântări să vină prin poştă. 
Putem citi, asculta, viziona şi împărtăşi 
învăţăturile profeţilor pe calculator, 
telefon şi alte dispozitive electronice. 
Oricând, oriunde, ne putem lărgi cu-
noaşterea, ne putem întări credinţa şi 
mărturia, ne putem proteja familiile şi 
le putem îndruma în siguranţă acasă.

Mesajele acestei conferinţe vor fi, 
de asemenea, incluse în programa 
online pentru tineri. Dragi părinţi, 
puteţi accesa aceste lecţii pentru tineri 
la LDS.org. Aflaţi despre ce învaţă co-
piii dumneavoastră şi faceţi ca acesta 
să fie subiectul discuţiilor în familie, 
al serilor în familie, al consiliilor în 
familie şi al interviurilor cu fiecare 
dintre copiii dumneavoastră în cadrul 
cărora le predaţi individual, în funcţie 
de nevoile lor.

Îi încurajez pe toţi membrii să folo-
sească resursele disponibile pe pagina 
Web a Bisericii şi pe aplicaţiile pe 
mobil. Ele sunt îmbunătăţite continuu 
pentru ca să fie mai uşor de folosit 
şi mai relevante pentru vieţile noas-
tre. Pe LDS.org, veţi găsi resurse care 
vă vor ajuta să studiaţi Evanghelia, 
să vă întăriţi căminul şi familia şi să 
slujiţi în chemările dumneavoastră. 
De asemenea, vă puteţi găsi strămoşii 
pentru care trebuie să faceţi rânduieli 
în templu şi resurse care să vă ajute în 
lucrarea de salvare, inclusiv cu privire 

la împărtăşirea Evangheliei. Părinţii îi 
pot pregăti pe copiii lor pentru botez, 
pentru preoţie, pentru misiuni cu timp 
deplin şi pentru templu. Ele ne pot 
ajuta să mergem pe cărarea strâmtă şi 
îngustă a legămintelor şi rânduielilor 
din templu şi să ne calificăm pentru 
binecuvântările vieţii veşnice.

La ultima conferinţă din luna apri-
lie, în cadrul sesiunii preoţiei, am vor-
bit despre tatăl meu care a desenat un 
cavaler în armură pentru a mă învăţa 
despre modul în care pot lua asupra 
mea armura lui Dumnezeu şi protecţia 
spirituală oferită de aceasta.

După această sesiune, un tată a 
împărtăşit cu familia sa ceea ce a 
învăţat. Fiind inspirat de aceasta, fiul 
lor, Jason, a accesat LDS.org pentru 
a asculta mesajul. După câteva zile, a 
venit la seara în familie pregătit pentru 
a împărtăşi lecţia cu fraţii şi surorile 
sale. Acesta este el.

Un simplu mesaj de la conferinţă, 
inspirat de Domnul, primit de un 

copil, a fost predat unei familii într-un 
mod personal şi puternic. Îmi place 
platoşa sa a dreptăţii. Îmi place scutul 
său al credinţei care îl apără de săge-
ţile de foc ale adversarului. Acestea 
sunt binecuvântările conferinţei.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, depun mărturie specială că 
Domnul Isus Hristos trăieşte şi este 
capul acestei Biserici. Aceasta este 
conferinţa Sa generală. Vă promit, 
în numele Său, că, dacă vă veţi ruga 
având dorinţa sinceră să ascultaţi 
glasul Tatălui dumneavoastră din Cer 
în mesajele acestei conferinţe, veţi 
descoperi că El v-a vorbit pentru a vă 
ajuta, pentru a vă întări şi pentru a vă 
conduce acasă în prezenţa Sa. În nu-
mele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 124:88;  

subliniere adăugată.
 2. Doctrină şi legăminte 1:38.
 3. Vezi Doctrină şi legăminte 46:2.
 4. Doctrină şi legăminte 9:8.
 5. Doctrină şi legăminte 25:10.
 6. Vezi Mosia 2:5.
 7. Vezi 2 Nefi 33:1.
 8. Vezi Spencer W. Kimball, în Conference 

Report, conferinţa de zonă din Tonga,  
anul 1976, p. 27.

 9. Vezi Luca 22:31–32.
 10. Teachings of Presidents of the Church: 

Harold B. Lee (2000), p. 84–85.
 11. Mosia 6:3.
 12. Vezi Mosia 8:4.
 13. 3 Nefi 17:3.
 14. Spencer W. Kimball, „Spoken from Their 

Hearts”, Ensign, nov. 1975, p. 111.
 15. Thomas S. Monson, „Domnul să vă 

aibă-n grija Sa până ce iar ne vom vedea” 
Liahona, nov. 2012, p. 110.Jason în „toată armura lui Dumnezeu”.
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acea sămânţă într-o clipă, ci de-a 
lungul timpului. Hristos ne cere să „[ne 
luăm] crucea în fiecare zi” 10, înţelegând 
prin aceasta că acest proces trebuie să 
fie un obiectiv şi o dorinţă constante.

Preşedintele Lorenzo Snow, al 
cincilea profet al dispensaţiei noastre, 
ne-a învăţat: „Avem responsabilita-
tea de a încerca să fim perfecţi… de 
a ne îmbunătăţi în fiecare zi şi de a 
examina lucrurile pe care le-am făcut 
săptămâna trecută pentru a le face mai 
bine în această săptămână; de a face 
astăzi lucruri mai bine decât le-am 
făcut ieri” 11. Deci, primul pas pentru a 
deveni blând este acela de a ne îmbu-
nătăţi zi de zi. În fiecare zi, în timp ce 
avansăm pas cu pas în acest proces, 
trebuie să încercăm să fim mai buni 
decât în ziua precedentă.

Preşedintele Snow a adăugat:
„Cu toţii facem mici greşeli şi avem 

slăbiciunile noastre; trebuie să încer-
căm să le depăşim cât de repede pu-
tem şi să cultivăm acest sentiment în 
inimile copiilor noştri… ca ei să înveţe 
să se comporte cum se cuvine înaintea 
Sa în toate împrejurările.

Dacă soţul poate trăi o zi alături de 
soţia sa fără să se certe, să se poarte 
rău cu cineva sau să rănească Spiritul 
lui Dumnezeu… în această privinţă, 
el este desăvârşit. Apoi, el trebuie să 
încerce să fie la fel în următoarea zi. 
Dar, presupunând că încercarea lui 
din ziua următoare ar da greş, nu este 
niciun motiv pentru care el să nu reu-
şească să facă la fel în a treia zi” 12.

După ce ne dovedim devotamen-
tul şi perseverenţa, Domnul ne va da 
ceea ce noi nu putem dobândi din 
cauza imperfecţiunilor şi slăbiciunilor 
noastre umane.

Un alt pas important pentru a 
deveni blânzi este acela de a învăţa 
cum să ne controlăm temperamentul. 
Pentru că omul firesc există în fiecare 
dintre noi şi, din cauză că trăim într-o 

[ne lepădăm] de orice necredinţă  
[şi-L iubim] pe Dumnezeu”, atunci, 
prin harul lui Hristos, va veni ziua în 
care vom putea să fim perfecţi în El.7

„Însuşirile asemănătoare cu cele 
ale lui Hristos sunt daruri de la 
Dumnezeu. [Aceste însuşiri] vin când 
[ne folosim] libertatea de a alege în 
mod drept. Având dorinţa de a fi 
[plăcuţi] lui Dumnezeu, [trebuie să ne 
recunoaştem] slăbiciunile pe care le 
[avem] şi [să fim] doritori şi nerăbdători 
să [ne] perfecţionăm” 8.

Blândeţea ne este esenţială pentru 
a deveni mai asemănători lui Hristos. 
Fără blândeţe nu vom putea să dez-
voltăm alte virtuţi importante. A fi 
blând nu înseamnă să dai dovadă de 
slăbiciune, ci înseamnă să te com-
porţi cu bunătate şi amabilitate, dând 
dovadă de tărie, calm, respect de sine 
corespunzător şi autocontrol.

Blândeţea a fost una dintre însuşi-
rile demonstrate cel mai mult în viaţa 
Salvatorului. El Însuşi a propovăduit 
ucenicilor Săi: „Învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” 9.

Noi suntem binecuvântaţi să fim 
născuţi cu sămânţa blândeţii în inimile 
noastre. Noi trebuie să înţelegem că nu 
este posibil să creştem şi să dezvoltăm 

Vârstnicul Ulisses Soares
din Preşedinţia celor Şaptezeci

Î n unele dintre ultimele sale cuvinte 
consemnate, Mormon ne-a învăţat 
că un om „nu poate să aibă cre-

dinţă şi nădejde dacă nu are blândeţe 
şi inima smerită” 1. El a adăugat că, fără 
asemenea însuşiri, „credinţa şi nădejdea 
lui sunt zadarnice, [pentru că] niciunul 
nu este primit înaintea lui Dumnezeu în 
afară de cel blând şi cu inima smerită” 2.

Blândeţea este calitatea celor care 
sunt „cu frică de Dumnezeu, [drepţi, 
umili, ascultători şi răbdători] în sufe-
rinţă” 3. Cei care au această însuşire sunt 
dornici să-L urmeze pe Isus Hristos şi 
sunt calmi, docili, toleranţi şi supuşi.

Apostolul Pavel ne-a învăţat că 
blândeţea este roada Duhului Sfânt.4 
De aceea, ea poate fi dobândită mult 
mai uşor dacă noi „trăim prin [Duh]” 5. 
Pentru a trăi prin Duh, stilul nostru de 
viaţă trebuie să reflecte neprihănire 
înaintea Domnului.

Când luăm asupra noastră numele 
lui Hristos, este de aşteptat să ne 
străduim să dobândim însuşirile Sale 
şi să ne schimbăm caracterul pentru a 
deveni, în fiecare zi, mai asemănători 
Lui. Salvatorul, sfătuindu-Şi ucenicii, 
a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după 
cum şi Tatăl vostru Cel Ceresc este 
desăvârşit” 6. Dacă „venim la Hristos… 

Fii blând şi cu  
inima smerită
A fi blând nu înseamnă să dai dovadă de slăbiciune,  
ci înseamnă să te comporţi cu bunătate şi amabilitate.
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lume plină de tensiune, abilitatea de 
a ne controla temperamentul poate 
deveni una dintre încercările din vie-
ţile noastre. Gândiţi-vă câteva secunde 
cum reacţionaţi când cineva nu este 
de acord cu dorinţele dumneavoastră 
în momentul în care le manifestaţi. Dar 
atunci când oamenii nu sunt de acord 
cu ideile dumneavoastră, cu toate că 
sunteţi absolut siguri că ele reprezintă 
soluţia corectă a unei probleme? Cum 
reacţionaţi când cineva vă jigneşte, vă 
critică eforturile sau este pur şi simplu 
nepoliticos pentru că nu este într-o 
bună dispoziţie? În aceste momente şi 
în alte situaţii grele, trebuie să învăţăm 
să ne controlăm temperamentul, să 
ne exprimăm sentimentele cu răbdare 
şi să convingem cu blândeţe. Acest 
lucru este cel mai important în cadrul 
căminelor noastre şi în cadrul relaţiilor 
noastre cu partenerele noastre eterne. 
În timpul celor 31 de ani în care am 
fost căsătorit cu iubita mea soţie, 
deseori, ea mi-a amintit acest lucru cu 
gingăşie, când am trecut prin încercă-
rile tulburătoare ale vieţii.

Printre instrucţiunile oferite în cea 
de-a doua sa epistolă către Timotei, 
apostolul Pavel a spus:

„Şi robul Domnului nu trebuie să 
se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare 
să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă 
răbdătoare,

să îndrepte cu blândeţe pe potriv-
nici, în nădejdea că Dumnezeu le va 
da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa 
adevărului;

şi, [să-şi vină în fire]” 13.
Controlându-ne reacţiile, fiind 

calmi, temperaţi şi evitând cearta, 
începem să devenim demni de darul 
blândeţii. Preşedintele Henry B. Eyring 
a spus odată: „Când ne controlăm tem-
peramentul cu credinţă şi ne învingem 
mândria, Duhul Sfânt ne dă acordul 
Său, iar promisiunile şi legămintele 
sacre devin o certitudine” 14.

Un alt pas pentru a reuşi să avem 
blândeţe este acela de a deveni umili. 
Domnul l-a instruit pe Thomas B. Marsh 
prin intermediul profetului Joseph 
Smith, spunând: „Fii umil; şi Domnul, 
Dumnezeul tău, te va conduce de mână 
şi îţi va răspunde la rugăciunile tale” 15.

Eu cred, dragi fraţi şi surori, că doar 
cei care sunt umili pot să recunoască 
şi să înţeleagă răspunsurile Domnului 
la rugăciunile lor. Cei umili sunt docili, 
recunoscând cât sunt de dependenţi 

de Dumnezeu şi dorind să se supună 
voinţei Sale. Cei umili sunt blânzi şi au 
capacitatea de a-i influenţa pe alţii să 
fie la fel. Dumnezeu le promite celor 
umili că El îi va conduce de mână. Eu 
cred cu adevărat că noi vom evita aba-
terile de la calea Domnului şi tristeţea 
în vieţile noastre atât timp cât Îl vom 
ţine de mână pe Domnul.

Unul dintre cele mai frumoase 
exemple de blândeţe din timpurile 
noastre pe care-l cunosc este acela al 
convertirii fratelui Moses Mahlangu. 
Convertirea lui a început în anul 1964 
când a primit un exemplar al Cărţii 
lui Mormon. El a fost fascinat când a 
citit această carte, dar de abia la înce-
putul anilor 1970, când mergea pe o 
stradă, a văzut, pe o clădire, o placă 
pe care era scris numele Bisericii 
SZU. Fratele Mahlangu a fost curios 
şi a intrat în clădire pentru a afla mai 
multe despre Biserică. I s-a spus cu 
amabilitate că nu putea să participe 
la slujbe sau să fie botezat deoarece 
legile ţării nu permiteau aceste lu-
cruri, la acea vreme.

Fratele Mahlangu a acceptat decizia 
cu blândeţe, umilinţă şi fără resen-
timente, dar a continuat să aibă o 
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puternică dorinţă de a afla mai multe 
despre Biserică. El i-a întrebat pe con-
ducătorii Bisericii dacă puteau să lase 
deschisă una dintre ferestrele casei de 
întruniri în timpul adunării de dumi-
nica, astfel încât să poată sta afară şi să 
asculte. Timp de mai mulţi ani, fratele 
Mahlangu, familia şi prietenii lui au 
participat cu regularitate la adunările 
Bisericii, „prin fereastră”. Într-o zi, în 
anul 1980, li s-a spus că puteau veni la 
Biserică şi că, de asemenea, puteau fi 
botezaţi. Ce zi glorioasă a fost pentru 
fratele Mahlangu!

Mai târziu, Biserica a organizat o 
ramură în apropiere de locuinţa lui, 
la Soweto. Acest lucru a fost posibil 
datorită hotărârii, curajului şi cre-
dinţei unor oameni precum fratele 
Mahlangu, care a rămas credincios 
mulţi ani în condiţii grele.

Unul dintre prietenii fratelui 
Mahlangu, care s-a alăturat Bisericii 
în acelaşi timp, mi-a relatat această po-
vestire când am vizitat ţăruşul Soweto. 
La sfârşitul conversaţiei noastre, m-a 
îmbrăţişat. În acel moment, dragi fraţi şi 
surori, am avut sentimentul că eram îm-
brăţişat în braţele dragostei Salvatorului. 
Blândeţea emana din ochii acestui frate 
bun. Cu o inimă plină de bunătate şi re-
cunoştinţă profundă, m-a întrebat dacă 
aş putea să-i transmit preşedintelui 
Thomas S. Monson cât sunt de recu-
noscători şi binecuvântaţi, el şi mulţi 
alţii, pentru că au adevărata Evanghelie 
în vieţile lor. Exemplul de blândeţe al 
fratelui Mahlangu şi al prietenului său 
au influenţat, cu adevărat, în bine multe 
vieţi – îndeosebi propria-mi viaţă.

Dragi fraţi şi surori, eu cred că 
Salvatorul Isus Hristos este exemplul 
suprem de blândeţe. Chiar în ultimele 
momente ale vieţii Sale muritoare, 
fiind acuzat şi condamnat pe nedrept, 
purtându-Şi crucea cu suferinţă sus pe 
Golgota, fiind batjocorit şi înjurat de 
către duşmanii Lui, fiind abandonat 

de mulţi care-L cunoşteau şi fuseseră 
martori la miracolele Sale, El a fost 
pironit pe cruce.

Chiar şi după cea mai intensă 
suferinţă fizică, Domnul S-a întors spre 
Tatăl Său şi I-a vorbit din adâncul ini-
mii Sale blânde şi umile: „Tată, iartă-i, 
căci nu ştiu ce fac!” 16. Hristos a trecut 
printr-o suferinţă fizică şi psihică ex-
tremă şi ne-a dat ocazia să ne schim-
băm caracterul din punct de vedere 
spiritual şi să devenim blânzi ca El.

Îmi depun mărturia că Isus Hristos 
este Salvatorul nostru. Vă depun 
mărturie că, datorită dragostei Sale, 
ne putem schimba. Putem să lăsăm 
în urmă slăbiciunile noastre. Putem 
să respingem influenţele malefice din 
viaţa noastră, să ne controlăm mânia, 
să devenim blânzi şi să dezvoltăm în-
suşirile Salvatorului nostru. El ne-a ară-
tat calea. El ne-a dat exemplul perfect 
şi ne-a poruncit fiecăruia dintre noi 

să devenim cum este El. Invitaţia Sa 
către noi este aceea de a-L urma, de a 
urma exemplul Său şi de a deveni ca 
El. Despre aceste adevăruri, îmi depun 
mărturia, în numele Său sacru, chiar în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
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 10. Luca 9:23.
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 14. Henry B. Eyring, „Familiile aflate sub 

legământ”, Liahona, mai 2012, p. 65.
 15. Doctrină şi legăminte 112:10.
 16. Luca 23:34.
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plenitudinii binecuvântărilor promise 
nouă de Dumnezeu, care sunt posibile 
prin ispăşirea Salvatorului. Ele înar-
mează fiii şi fiicele lui Dumnezeu cu 
putere, puterea lui Dumnezeu 8 şi ne 
oferă mijlocul prin care putem primi 
viaţă veşnică – să ne întoarcem în pre-
zenţa lui Dumnezeu şi să trăim alături 
de El în familia Sa eternă.

Recent am fost alături de condu-
cătorii preoţiei să vizităm căminele 
a patru femei din Honduras. Aceste 
surori şi familiile lor aveau nevoie de 
autoritatea şi cheile preoţiei, de rându-
ielile şi legămintele preoţiei şi de pute-
rea şi binecuvântările preoţiei.

Am vizitat o soră dragă, căsătorită, 
care are doi copii minunaţi. Ea este 
credincioasă şi activă în Biserică şi 
îşi învaţă copiii să aleagă ce-i drept. 
Soţul ei o susţine în activităţile din 
cadrul Bisericii, dar el nu e membru. 
Familia lor este puternică, dar pentru 
a se bucura de o mai mare tărie, au 
nevoie de binecuvântări suplimen-
tare ale preoţiei. Au nevoie ca tatăl 
să primească rânduiala botezului şi a 
darului Duhului Sfânt şi să i se confere 
preoţia. Au nevoie de puterea preoţiei 
care se obţine prin rânduiala înzestră-
rii şi a pecetluirii.

A doua noastră vizită a fost în cămi-
nul a două surori necăsătorite, femei 
de mare credinţă. Una dintre surori 
are un fiu care se pregăteşte pentru 
misiune. Cealaltă soră urmează un tra-
tament, având cancer. În momente de 
descurajare şi deznădejde, ele îşi amin-
tesc de ispăşirea Salvatorului şi aceasta 
le umple de credinţă şi speranţă. 
Ambele au nevoie de binecuvântări şi 
putere suplimentare, disponibile prin 
intermediul rânduielilor din templu. 
Le-am încurajat să i se alăture viitorului 
misionar din căminul lor pentru a se 
pregăti să primească acele rânduieli.

Ultima vizită am făcut-o la casa 
unei surori al cărei soţ a murit recent 

au dreptul la prezenţa Duhului Sfânt; 
acesta aparţine tuturor bărbaţilor şi 
femeilor credincioase şi fiecărui copil 
care este suficient de mare să pri-
mească Evanghelia lui Hristos” 3.

Trebuie să primim înzestrarea în 
templu. Vârstnicul M. Russell Ballard 
a spus: „Atât bărbaţii, cât şi femeile 
care merg la templu sunt înzestraţi cu 
aceeaşi putere care, prin definiţie, este 
puterea preoţiei… Înzestrarea este 
literalmente o putere oferită în dar” 4.

Avem nevoie de rânduiala pe-
cetluirii care ne conduce spre viaţa 
veşnică, „cel mai mare dar dintre toate 
darurile lui Dumnezeu” 5. Această 
rânduială a preoţiei se primeşte doar 
de către un bărbat şi o femeie căsăto-
riţi legal. Vârstnicul Russell M. Nelson 
ne-a învăţat: „Autoritatea preoţiei a 
fost restaurată astfel încât familiile să 
poată fi pecetluite pentru veşnicie” 6.

Avem nevoie de ocazia de a ne 
reînnoi legămintele în fiecare săptă-
mână, în timp ce luăm din împărtăşa-
nie. Profeţii şi apostolii din zilele din 
urmă ne-au învăţat că, atunci când 
luăm din împărtăşanie în mod demn, 
ne putem reînnoi nu doar legământul 
făcut la botez, ci „toate legămintele 
încheiate cu Domnul” 7.

Aceste rânduieli şi legăminte 
ale preoţiei fac posibilă obţinerea 

Carole M. Stephens
prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

În „Familia: o declaraţie oficială către 
lume”, Prima Preşedinţie şi Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli declară: 

„Toate fiinţele umane – bărbaţi şi femei 
– sunt făcute după chipul lui Dumne-
zeu. Fiecare este în spirit un fiu sau o 
fiică iubită ai unor părinţi cereşti şi, da-
torită acestui lucru, fiecare are o natură 
şi un destin divin” 1. Pentru a-şi atinge 
acest destin divin, fiecare fiu şi fiică a lui 
Dumnezeu are nevoie de rânduieli şi 
legăminte ale preoţiei.

Avem nevoie de botez. Când suntem 
scufundaţi în apele botezului, facem le-
gământ să luăm asupra noastră numele 
lui Hristos, să ne amintim totdeauna de 
El, să ţinem poruncile Sale şi să-L slujim 
până la sfârşit pentru a putea avea 
totdeauna Spiritul Său cu noi.2

Avem nevoie darul Duhului Sfânt. 
Prin acea rânduială, putem avea acces 
la tovărăşia permanentă a Spiritului. 
Preşedintele Wilford Woodruff ne-a în-
văţat: „Fiecare bărbat sau femeie care 
s-a alăturat Bisericii lui Dumnezeu şi 
a fost botezat pentru iertarea păca-
telor are dreptul la revelaţie, dreptul 
la Spiritul lui Dumnezeu, pentru a 
primi ajutor în munca sa, în educarea 
copiilor săi, în îndrumarea pe care o 
oferă copiilor săi şi tuturor celor asu-
pra cărora este chemat să prezideze. 
Nu doar bărbaţii, apostolii sau profeţii 

Ştim ce avem?
[Rânduielile şi legămintele] preoţiei fac posibilă obţinerea 
plenitudinii binecuvântărilor promise nouă de Dumnezeu, 
care sunt posibile prin ispăşirea Salvatorului.
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într-un accident tragic. Fiind recent 
convertită în Biserică, ea nu înţelesese 
că îşi poate primi înzestrarea şi poate 
fi pecetluită cu soţul ei. Când i-am 
spus că aceste binecuvântări pot fi ale 
ei şi ale soţului decedat, a căpătat spe-
ranţă. Ştiind că, prin intermediul rân-
duielilor şi legămintelor din templu, 
familia ei poate fi pecetluită împreună, 
ea are credinţă şi este hotărâtă să facă 
faţă încercărilor viitoare.

Fiul acestei văduve se pregăteşte să 
primească Preoţia aaronică. Rânduirea 
lui va fi o binecuvântare minunată 
pentru ea şi familia ei. În căminul lor 
vor avea un deţinător al preoţiei. 

Când am întâlnit aceste femei 
credincioase din Honduras, am putut 
vedea că se străduiau să-şi păstreze 
familiile active în Evanghelie. Şi-au 
exprimat recunoştinţa pentru membrii 

din episcopie fideli legămintelor lor, 
care le-au purtat de grijă cu blândeţe 
şi au venit în întâmpinarea nevoilor lor 
temporale şi spirituale. Totuşi, fiecare 
dintre aceste surori a avut nevoi care 
nu au fost împlinite pe deplin.

În fiecare dintre cele trei cămine 
pe care le-am vizitat, un conducător 
înţelept al preoţiei a întrebat fiecare 
soră dacă a primit o binecuvântare din 
partea deţinătorilor preoţiei. De fiecare 
dată răspunsul a fost nu. Fiecare soră 
a cerut şi a primit o binecuvântare din 
partea deţinătorilor preoţiei în acea zi. 
Fiecare a plâns în timp ce îşi exprima 
recunoştinţa pentru alinarea, îndru-
marea, încurajarea şi inspiraţia care au 
venit de la Tatăl său Ceresc prin inter-
mediul unui deţinător demn al preoţiei.

Aceste surori m-au inspirat. Au dat 
dovadă de pioşenie faţă de Dumnezeu 

şi faţă de puterea şi autoritatea Sa. 
Am fost, de asemenea, recunoscătoare 
pentru deţinătorii preoţiei care au vi-
zitat aceste cămine împreună cu mine. 
După ce am plecat din fiecare casă, 
ne-am sfătuit împreună despre cum să 
ajutăm aceste familii să primească rân-
duielile de care aveau nevoie pentru a 
continua să-şi păstreze legămintele în 
viitor şi să-şi întărească căminele.

Este foarte mare nevoie în aceste 
zile ca bărbaţii şi femeile să cultive 
respectul reciproc ca fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu şi sentimentul de pioşenia 
faţă de Tatăl nostru din Cer şi de preo-
ţia Sa – puterea şi autoritatea Sa.

El are un plan pentru noi şi, când 
dăm dovadă de credinţă şi avem 
încredere în planul Său, sentimentul 
nostru de pioşenie faţă de El şi de 
puterea şi autoritatea preoţiei Sale 
va deveni mai puternic.

În cadrul adunării de pregătire 
a conducătorilor din întreaga lume 
intitulată Strengthening the Family 
and the Church through the Priesthood 
(Să întărim familia şi Biserica prin 
intermediul preoţiei), am fost învăţaţi 
că surorile care nu au deţinători ai 
preoţiei în căminele lor nu trebuie să 
se simtă niciodată singure. Ele sunt 
binecuvântate şi întărite prin interme-
diul rânduielilor pe care le-au primit 
şi al legămintelor pe care le onorează. 
Ele nu trebuie să ezite să ceară o mână 
de ajutor atunci când este nevoie. 
Vârstnicul Russell M. Ballard ne-a 
învăţat că fiecare femeie din Biserică 
trebuie să ştie că are un episcop, un 
preşedinte al cvorumului vârstnicilor, 
un învăţător de acasă şi alţi deţinători 
demni ai preoţiei pe care se poate baza 
să vină în căminul ei şi să o ajute şi, 
aşa cum a adăugat sora Rosemary M. 
Wixom, să „dea o binecuvântare” 9.

Vârstnicul Ballard ne-a învăţat, de 
asemenea: „Tatăl nostru din Cer este 
generos în ceea ce priveşte puterea 
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Lui. Toţi bărbaţii şi toate femeile au 
acces la puterea Sa pentru a primi 
ajutor în vieţile lor. Toţi care au făcut 
legăminte sacre cu Domnul şi care 
cinstesc acele legăminte sunt demni 
să primească revelaţie personală, să fie 
binecuvântaţi prin intermediul slujirii 
îngerilor [şi] să fie în comuniune cu 
Dumnezeu” 10.

Avem nevoie unii de alţii. Fiii lui 
Dumnezeu au nevoie de fiicele lui 
Dumnezeu, iar fiicele lui Dumnezeu 
au nevoie de fiii lui Dumnezeu.

Avem daruri diferite şi puncte forte 
diferite. Capitolul 12 din 1 Corinteni 
subliniază necesitatea ca fiii şi fiicele 
lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, să-şi 
îndeplinească rolurile şi responsabili-
tăţile lor individuale în acord cu planul 
Domnului, pentru ca ele să fie în 
folosul tuturor.11

Fii ai lui Dumnezeu, ştiţi cine 
sunteţi? Ştiţi ce aveţi? Sunteţi demni să 
exercitaţi preoţia şi să primiţi puterea 
şi binecuvântările preoţiei? Vă accep-
taţi rolurile şi responsabilităţile de a 
întări căminele în calitate de taţi, bu-
nici, fii, fraţi şi unchi? Daţi dovadă de 
respect faţă de femei, faţă de calitatea 
de femeie şi de mamă?

Fiice ale lui Dumnezeu, ştim 
cine suntem? Ştim ce avem? Suntem 

demne să primim puterea şi binecu-
vântările preoţiei? Primim cu recunoş-
tinţă, cinste şi demnitate darurile care 
ni se oferă? Ne acceptăm rolurile şi 
responsabilităţile de a întări căminele 
în calitate de mame, bunice, fiice, 
surori şi mătuşi? Dăm dovadă de res-
pect faţă de bărbaţi, faţă de calitatea 
de bărbat şi de tată?

Ca fii şi fiice ale legământului, avem 
credinţă în Tatăl nostru Ceresc şi în 
planul Său etern pentru noi? Avem 
credinţă în Isus Hristos şi în ispăşirea 
Lui? Credem că avem o natură şi un 
destin divine? Şi, în eforturile noastre 
de a împlini acest destin şi de a primi 
tot ceea ce are Tatăl 12, înţelegem im-
portanţa de a primi rânduieli ale preo-
ţiei şi de a face, a ţine şi a ne reînnoi 
legămintele cu Domnul?

Suntem în spirit fii şi fiice iubite 
ai unor părinţi cereşti, cu o natură 
şi un destin divine. Salvatorul nos-
tru, Isus Hristos, ne-a iubit atât de 
mult încât Şi-a dat viaţa pentru noi. 
Ispăşirea Sa ne oferă modalitatea 
de a înainta pe cărarea spre cămi-
nul nostru ceresc, prin rânduieli şi 
legăminte sacre ale preoţiei.

Aceste rânduieli şi legăminte ale 
preoţiei au fost restaurate pe pământ 
prin profetul Joseph Smith iar, în 

aceste zile, preşedintele Thomas S. 
Monson deţine toate cheile preoţiei 
de pe pământ.

Vârstnicul D. Todd Christofferson 
ne-a învăţat: „Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă este locul 
în care se găseşte autoritatea preoţiei 
pentru administrarea rânduielilor prin 
care putem face legăminte cu Tatăl 
nostru Ceresc în numele Fiului Său 
Sfânt… Dumnezeu Îşi va ţine pro-
misiunile pe care vi le-a făcut dacă 
dumneavoastră cinstiţi legămintele 
făcute cu El” 13.

Mărturisesc despre aceste lucruri 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129.
 2. Vezi Moroni 4:3; 6:3.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Wilford Woodruff (2004), p. 49.
 4. M. Russell Ballard, „Let Us Think Straight” 

(Adunarea de devoţiune Săptămâna 
educativă din cadrul Universităţii Brigham 
Young, 20 aug. 2013); speeches.byu.edu.

 5. Doctrină şi legăminte 14:7; vezi, de 
asemenea, Doctrină şi legăminte 131:1–4.

 6. Russell M. Nelson, „Să ne îngrijim de 
căsătoria noastră”, Liahona, mai 2006, 
p. 37; sau în Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
(2011), p. 134.

 7. Delbert L. Stapley, în Conference Report, 
Oct. 1965, 14; citat de L. Tom Perry în 
„Acum, când luăm din împărtăşanie”, 
Liahona, mai 2006, p. 41; vezi, de 
asemenea, Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), p. 561; The Teachings  
of Spencer W. Kimball, redactat de 
Edward L. Kimball (1982), p. 220.

 8. Vezi Doctrină şi legăminte 109:22.
 9. Vezi M. Russell Ballard şi Rosemary M. 

Wixom, „Blessings of the Priesthood in 
Every Home”, în Strengthening the Family 
and the Church through the Priesthood 
(Să întărim familia şi Biserica prin 
intermediul preoţiei); adunarea de instruire 
a conducătorilor din întreaga lume, 2013; 
lds.org/broadcasts.

 10. M. Russell Ballard, „Let Us Think Straight”; 
speeches.byu.edu.

 11. Vezi, de asemenea, Doctrină şi legăminte 
46:9, 12.

 12. Vezi Doctrină şi legăminte 84:38.
 13. D. Todd Christofferson, „Puterea 

legămintelor”, Liahona, mai 2009, p. 22.
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urmă pentru a învăţa din experienţele 
bune, nu pentru a retrăi experienţele 
care au trecut. Şi, după ce învăţăm 
ceea ce trebuie să învăţăm şi luăm cu 
noi ce-i mai bun din ceea ce am trăit, 
privim înainte şi ne amintim că, me-
reu, credinţa este îndreptată spre vii-
tor ” („The Best Is Yet to Be”, Liahona, 
ian. 2010, p. 18).

Chiar dacă lecţia mamei despre 
faptul că trebuia să privesc înainte se 
referea la buruienile vizibile de pe 
câmp, acea provocare a fost mică în 
comparaţie cu experienţa prin care au 
trecut primii sfinţi. Vârstnicul Joseph B. 
Wirthlin a descris această experienţă 
foarte bine: „În 1846, mai bine de 
10.000 [de oameni] au părăsit prospe-
rul oraş [Nauvoo] care fusese construit 
pe malurile fluviului Mississippi. 
Având credinţă în conducătorii profeţi, 
acei primi membri ai Bisericii şi-au 
părăsit „Oraşul Frumos” şi au păşit 
în sălbăticia de dincolo de frontiera 
americană. Nu au ştiut exact unde 
mergeau, câte mile anume aveau de 
parcurs, cât urma să dureze călătoria 
sau ce le rezerva viitorul. Dar au ştiut 
că erau conduşi de Domnul şi de 
slujitorii Lui” („Faith of Our Fathers”, 
Ensign, mai 1996, p. 33).

Ei au ştiut ce înseamnă să priveşti 
înainte şi să crezi. Cu cincisprezece 
ani în urmă, unii dintre acei membri 
fuseseră prezenţi când a fost primită 
o revelaţie:

„Pentru că, adevărat vă spun Eu 
vouă, binecuvântat este acela care 
ţine poruncile Mele, fie în viaţă, fie în 
moarte; şi răsplata aceluia care este 
credincios în necazuri este mai mare 
în împărăţia cerului.

Voi nu puteţi vedea, în prezent, 
cu ochii voştri naturali, planul 
Dumnezeului vostru cu privire la 
acele lucruri care vor veni mai târziu 
şi slava care va urma după multă 
suferinţă” (D&L 58:2–3).

Prin slujitorii Săi, Domnul ne cheamă 
să slujim în diferite chemări, lucru 
pe care îl acceptăm cu toată dăruirea. 
Când suntem eliberaţi dintr-o chemare 
şi suntem chemaţi să îndeplinim o 
altă sarcină, acceptăm acest lucru cu 
bucurie ştiind, aşa cum au ştiut strămo-
şii noştri, că „în slujba Domnului, nu 
contează unde slujeşti, ci cum slujeşti” 
( J. Reuben Clark Jr., în Conference 
Report, apr. 1951, p. 154).

Aşadar, când un preşedinte de ţăruş 
sau episcop este eliberat, el acceptă 
cu bucurie eliberarea sa şi, când este 
chemat să slujească într-o altă pozi-
ţie pe care Domnul „are grijă” să i-o 
ofere (Mosia 3:19), nu este influenţat 
de experienţa sa precedentă şi nici nu 
priveşte înapoi gândindu-se că a slujit 
suficient. El „nu [oboseşte în] a face 
bine” deoarece ştie că „[pune] teme-
lia unei mari lucrări” având o viziune 
clară că astfel de eforturi binecuvân-
tează vieţile pentru veşnicie. Aşadar, 
„din lucrurile mici iese ceea ce este 
mare” (D&L 64:33).

Cu toţii trebuie să fim „[angajaţi] cu 
sârguinţă într-o cauză bună, şi să [fa-
cem] multe lucruri de bunăvoie, şi să 
[realizăm] multă dreptate” (D&L 58:27).

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a sfătuit: „Trebuie să învăţăm de la 
trecut, dar nu să trăim în el. Privim în 

Vârstnicul Edward Dube
din Cei Şaptezeci

Când eram tânăr, în timp ce 
lucram la câmp împreună cu 
mama mea, ea m-a învăţat una 

dintre cele mai importante lecţii de 
viaţă. Primele ore ale dimineţii tre-
cuseră, soarele era sus pe cer şi noi 
prăşisem de ceea ce mi s-a părut a fi 
foarte mult timp. M-am oprit pentru 
a privi înapoi la ceea ce realizasem 
şi i-am spus mamei: „Uite cât de 
mult am făcut!”. Mama nu a răspuns. 
Gândindu-mă că nu mă auzise, am 
repetat mai tare ceea ce spusesem. 
Tot nu a răspuns. Ridicându-mi glasul 
puţin mai mult, am repetat din nou. 
În cele din urmă, s-a întors către 
mine şi a spus: „Edward, să nu pri-
veşti niciodată înapoi. Priveşte înainte 
la ceea ce avem încă de făcut”.

Dragi fraţi şi surori, legământul 
pe care l-am făcut cu Domnul când 
am fost botezaţi, „să [fim] martorii lui 
Dumnezeu în toate timpurile şi în 
toate lucrurile şi în toate locurile în 
care se întâmplă să [ne aflăm]” (Mosia 
18:9), este un angajament care durează 
întreaga viaţă. Preşedintele Dieter F. 
Uchtdorf ne-a sfătuit: „Oamenii care 
au intrat în apele botezului şi au 
primit darul Duhului Sfânt au păşit pe 
cărarea uceniciei şi au primit porunca 
să păşească mereu şi cu credinţă pe 
urmele Salvatorului nostru” (Saints for 
all seasons”, Liahona, sept. 2013, p. 5). 

Priviţi înainte şi credeţi
În ochii Domnului, nu contează atât de mult ce am făcut  
sau unde am fost, ci încotro dorim să mergem.
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Şi noi putem privi înainte şi crede. 
Putem accepta invitaţia Domnului 
care, cu braţele larg deschise, ne 
spune:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, şi sarcina 
Mea este uşoară” (Matei 11:28–30).

Profetul nostru drag, preşedintele 
Thomas S. Monson, consilierii săi şi 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
ne-au invitat pe fiecare dintre noi să 
participăm la lucrarea de salvare. Este 
nevoie ca noii convertiţi, tinerii, tine-
rii adulţi, cei care au ieşit la pensie şi 
misionarii cu timp deplin să lucreze 
în egală măsură la accelerarea lucrării 
de salvare.

Preşedintele Boyd K. Packer, preşe-
dintele Cvorumului celor Doisprezece 

Apostoli, a participat la un concurs 
cu boi de tras, din care a desprins o 
învăţătură. Despre acea experienţă, el 
a spus: „Un car de lemn a fost umplut 
cu blocuri de ciment: zece mii de livre 
[4 535 kg] – aproximativ cinci tone… 
Obiectivul era ca boii să mute carul 
aproximativ 91 de centimetri… Am 
observat o pereche de animale foarte 
mari, vărgate, de un gri spre albastru 
închis… genul de boi mari, albăstrui, 
de mai demult”.

Vorbind despre rezultatul concursu-
lui, el a spus: „Una câte una, perechile 
au fost eliminate… Boii cei mari şi al-
băstrui nu s-au clasat pe niciun loc. O 
pereche de boi mici, oarecare, care nu 
se potriveau ca mărime, au deplasat 
carul din trei mişcări”.

Apoi, i s-a oferit o explicaţie cu pri-
vire la rezultatul neaşteptat: „Cei mari 
şi albăstrui au fost mai mari, mai pu-
ternici şi mai potriviţi ca mărime decât 
cealaltă echipă. Dar boii mici au lucrat 

mai bine în echipă şi s-au coordonat 
mai bine. Au tras la jug în acelaşi timp. 
Ambele animale s-au urnit în exact 
acelaşi timp şi, datorită forţei, greuta-
tea a fost deplasată” („Equally Yoked 
Together”, cuvântare adresată în cadrul 
Seminarului reprezentanţilor regionali, 
3 apr. 1975; în Teaching Seminary: 
Preservice Readings [2004], p. 30).

Atunci când privim înainte şi cre-
dem, avem nevoie de acelaşi lucru în 
echipă pentru a accelera lucrarea de 
salvare invitându-i pe alţii să vină la 
Hristos. În chemările noastre, trebuie 
să urmăm îndemnul preşedintelui 
Dieter F. Uchtdorf de a „[sta] unul 
lângă altul şi [a ridica] din poziţia în 
care [ne aflăm]” („Ridicaţi din poziţia 
în care vă aflaţi”, Liahona, nov. 2008, 
p. 53). Ne putem descoperi întregul 
potenţial, aşa cum a observat vârst-
nicul L. Tom Perry, din Cvorumului 
celor Doisprezece: „În timp ce vizi-
tez Biserica din întreaga lume, mă 
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privind consultaţiile medicale şi me-
dicamentele pentru membrii familiei 
lor erau mult mai mici decât ar fi fost 
normal. Ea a făcut, atunci, legătura 
între această constatare şi Evanghelia 
lui Isus Hristos şi i-a explicat fiicei sale 
un adevăr foarte profund: când trăim 
potrivit legii zeciuielii, primim adesea 
binecuvântări semnificative, dar dis-
crete care nu sunt întotdeauna ceea ce 
ne aşteptăm şi care pot fi, cu uşurinţă, 
trecute cu vederea. Familia nu primise 
nicio suplimentare neaşteptată sau 
evidentă a venitului gospodăriei. În 
schimb, Tatăl Ceresc iubitor revărsase 
binecuvântări simple în moduri apa-
rent obişnuite. Sora Bednar şi-a amintit 
întotdeauna această lecţie importantă, 
învăţată de la mama ei, despre ajutorul 
pe care-l primim prin deschiderea 
ferestrelor cerurilor, aşa cum ne-a fost 
promis de către Maleahi în Vechiul 
Testament (vezi Maleahi 3:10).

Deseori, când predicăm şi depu-
nem mărturie despre legea zeciuielii, 
punem accent pe binecuvântările 
temporale imediate, spectaculoase şi 
uşor de recunoscut pe care le primim. 
Într-adevăr, astfel de binecuvântări ne 
sunt oferite! Totuşi, unele dintre dife-
ritele binecuvântări pe care le primim 
când ne supunem acestei porunci sunt 
semnificative, dar discrete. Astfel de 
binecuvântări pot fi observate numai 

Vârstnicul David A. Bednar
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Doresc să descriu două lecţii im-
portante pe care le-am învăţat cu 
privire la legea zeciuielii. Prima 

lecţie se concentrează asupra binecu-
vântărilor pe care le primesc oamenii 
individual şi familiile când se supun 
cu credinţă acestei porunci. A doua 
lecţie subliniază importanţa zeciuielii 
în creşterea Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă în lumea 
întreagă. Mă rog ca Duhul Sfânt să 
confirme fiecăruia dintre noi adevărul 
principiilor pe care le abordez.

Lecţia numărul 1 − Binecuvântări 
semnificative, dar discrete

Mama surorii Bednar este o femeie 
credincioasă şi o casnică inspirată. Încă 
de la începuturile propriei căsnicii, ea a 
ţinut cu mare grijă evidenţele contabile 
ale gospodăriei. Decenii întregi, ea a 
ţinut, în mod conştiincios, evidenţa 
contabilă privind venitul şi cheltuielile 
familiei folosind registre foarte simple. 
Informaţiile pe care le-a adunat de-a 
lungul anilor sunt vaste şi instructive.

Când sora Bednar era tânără fată, 
mama ei a folosit informaţiile din regis-
tre pentru a accentua principii de bază 
ale vieţii cumpătate şi ale gestionării 
atente a căminului. Într-o zi, în timp 
ce treceau în revistă împreună diferite 
categorii de cheltuieli, mama ei a re-
marcat un tipar interesant. Cheltuielile 

Ferestrele cerurilor
Primim binecuvântări spirituale şi temporale  
dacă trăim conform legii zeciuielii.

minunez de lucrurile pozitive care au 
loc. Totuşi, nu simt niciodată că noi, ca 
popor, ne ridicăm la adevăratul nostru 
potenţial. Am sentimentul că nu lu-
crăm mereu împreună, că încă suntem 
prea interesaţi de onoruri şi succese 
personale şi dăm dovadă de prea 
puţin interes faţă de obiectivul comun 
de a clădi împărăţia lui Dumnezeu” 
(„United in Building the Kingdom of 
God”, Ensign, mai 1987, p. 35).

Fie ca noi să ne unim în ţelul co-
mun „[de a realiza] nemurirea şi viaţa 
veşnică a omului” (Moise 1:39).

Salvatorul nostru, Isus Hristos, care 
vede toate lucrurile de la început la 
sfârşit, a ştiut foarte bine drumul pe 
care îl va face în Ghetsimani şi pe 
Golgota când a declarat: „Oricine 
pune mâna pe plug şi se uită înapoi, 
nu este destoinic pentru Împărăţia 
lui Dumnezeu” (Luca 9:62). În ochii 
Domnului, nu contează atât de mult 
ce am făcut sau unde am fost, ci înco-
tro dorim să mergem.

Principiile noastre îndrumătoare 
ne-au fost predate de profetul 
Joseph Smith: „Principiile fundamen-
tale ale religiei noastre sunt incluse 
în mărturia apostolilor şi profeţilor 
cu privire la Isus Hristos, că El a mu-
rit, a fost înmormântat şi S-a ridicat 
din nou, în a treia zi, şi S-a înălţat 
la cer; şi toate celelalte lucruri care 
ţin de religia noastră sunt numai 
anexe ale acesteia” (Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 
[2007], p. 51–52).

Depun mărturie că, pe măsură ce 
urmăm exemplul Salvatorului Isus 
Hristos şi ne ridicăm mâna în unghi 
drept în semn de susţinere a iubitului 
nostru profet, preşedintele Thomas S. 
Monson, vom găsi pace, alinare, bu-
curie şi „[vom] mânca cele mai bune 
roade ale ţinutului… în aceste zile din 
urmă” (D&L 64:34). În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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dacă suntem atenţi şi dacă avem spirit 
de observaţie în ceea ce priveşte lucru-
rile spirituale (vezi 1 Corinteni 2:14).

Metafora privind „ferestrele” ceru-
rilor folosită de Maleahi este foarte 
instructivă. Ferestrele permit luminii 
naturale să intre în încăpere. În acelaşi 
fel, iluminarea şi perspectiva spirituale 
sunt revărsate prin ferestrele cerurilor 
în viaţa noastră, dacă trăim conform 
legii zeciuielii.

De exemplu, o binecuvântare 
discretă, dar semnificativă pe care o 
primim este darul spiritual de a fi recu-
noscători, care permite aprecierii noas-
tre faţă de lucrurile pe care le avem 
să limiteze dorinţele cu privire la ceea 
ce ne dorim. Persoana recunoscătoare 
este pe deplin mulţumită. Persoana 
nerecunoscătoare este întotdeauna 
nemulţumită (vezi Luca 12:15).

Este posibil să avem nevoie de aju-
tor şi să ne rugăm să-l primim în vede-
rea găsirii unui loc de muncă potrivit. 
Însă tot avem nevoie de ochii şi ure-
chile credinţei (vezi Eter 12:19) pentru 
a recunoaşte darul spiritual ce constă 
în discernământul sporit care ne poate 
ajuta să identificăm posibile locuri de 
muncă pe care mulţi alţi oameni le-ar 
putea trece cu vederea − sau binecu-
vântarea de a avea o determinare per-
sonală, pe care ceilalţi oameni ar putea 
sau nu să o aibă, de a căuta mai bine 
şi mai mult un loc de muncă. Poate că 

ne dorim şi ne aşteptăm să obţinem 
un loc de muncă, însă binecuvântarea 
pe care o primim datorită deschiderii 
ferestrelor cereşti poate fi capacitatea 
sporită de a acţiona şi de a ne schimba 
împrejurările în care ne aflăm în loc să 
aşteptăm ca împrejurările în care ne 
aflăm să fie schimbate de către altci-
neva sau de către altceva.

Ne putem dori şi putem depune 
eforturi, pe bună dreptate, să primim 
o mărire de salariu pentru a ne satis-
face mai bine nevoile vieţii. Însă tot 
avem nevoie de ochii şi urechile cre-
dinţei pentru a remarca în noi înşine 
o capacitate spirituală şi temporală 
sporită (vezi Luca 2:52) de a face mai 
multe cu mai puţin, o abilitate mărită 
de a ordona şi simplifica şi o abilitate 
sporită de a ne îngriji corespunzător 
de bunurile materiale pe care le-am 
acumulat deja. Poate că ne dorim şi ne 
aşteptăm să avem un salariu mai mare, 
însă binecuvântarea pe care o primim 
datorită deschiderii ferestrelor cereşti 
poate fi capacitatea sporită de a ne 
schimba împrejurările în care ne aflăm 
în loc să aşteptăm ca împrejurările în 
care ne aflăm să fie schimbate de către 
altcineva sau de către altceva.

Soldaţii tineri din Cartea lui Mormon 
(vezi Alma 53; 56–58) s-au rugat cu 
ardoare ca Dumnezeu să-i întărească 
şi să-i elibereze din mâinile propriilor 
duşmani. Ei bine, răspunsurile la aceste 
rugăciuni nu au oferit mai multe arme 
şi nici nu au mărit numărul de soldaţi. 
În schimb, Dumnezeu i-a asigurat pe 
aceşti soldaţi credincioşi că El avea 
să-i elibereze, le-a liniştit sufletul şi 
le-a adus multă credinţă şi nădejde că 
aveau să fie eliberaţi de către El (vezi 
Alma 58:11). Astfel, fiii lui Helaman au 
dobândit curaj şi, având determinarea 
de a învinge, s-au dus cu toată puterea 
lor împotriva lamaniţilor (vezi Alma 
58:12–13). Asigurarea, pacea, credinţa 
şi speranţa pot, iniţial, să nu pară 

binecuvântările pe care soldaţii şi le-ar 
fi dorit în mijlocul luptei, însă ele au 
fost exact binecuvântările de care au 
avut nevoie acei tineri curajoşi pentru 
a înainta şi a învinge fizic şi spiritual.

Uneori, Îl putem ruga pe Dumnezeu 
să ne ajute să avem succes, iar El ne 
oferă tărie fizică şi psihică. Îl putem im-
plora să ne ajute să prosperăm şi dobân-
dim o perspectivă lărgită şi mai multă 
răbdare, sau Îi cerem să progresăm 
spiritual şi suntem binecuvântaţi cu har. 
El poate să reverse asupra noastră con-
vingere şi încredere când ne străduim 
să îndeplinim obiective neprihănite. Şi, 
când ne rugăm pentru a avea parte de 
alinare când întâmpinăm greutăţi fizice, 
psihice şi spirituale, El ne poate spori 
determinarea şi rezistenţa.

Vă promit că, dacă dumneavoastră 
şi cu mine respectăm şi ţinem legea 
zeciuielii, ferestrele cerurilor vor fi des-
chise în mod sigur, iar binecuvântări 
spirituale şi materiale vor fi revărsate 
din belşug (vezi Maleahi 3:10). De ase-
menea, ne vom aminti de următoarea 
declaraţie a Domnului:

„Căci gândurile Mele nu sunt gân-
durile voastre, şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul.

Ci cât sunt de sus cerurile faţă de 
pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă 
de căile voastre şi gândurile Mele faţă 
de gândurile voastre” (Isaia 55:8–9).

Eu depun mărturie că, dacă suntem 
atenţi şi dacă avem spirit de observaţie 
în ceea ce priveşte lucrurile spirituale, 
vom fi binecuvântaţi cu ochi care văd 
mai limpede, cu urechi care aud mai 
clar şi cu o inimă care înţelege mai pe 
deplin semnificaţia şi discreţia căilor 
Sale, gândurilor Sale şi a binecuvântă-
rilor Sale în viaţa noastră.

Lecţia numărul 2 −  
Simplitatea căii Domnului

Înainte de a fi chemat să slujesc 
în calitate de membru al Cvorumului 
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Celor Doisprezece, am citit de nenu-
mărate ori, în Doctrină şi legăminte, 
despre consiliul desemnat să suprave-
gheze şi să gestioneze zeciuiala sacră. 
Consiliul pentru folosirea zeciuielii a 
fost întemeiat prin revelaţie şi este for-
mat din membrii Primei Preşedinţii, din 
cei ai Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli şi din cei ai Episcopatului care 
prezidează (vezi D&L 120). În luna de-
cembrie a anului 2004, când mă pregă-
team să particip la prima mea adunare 
a acestui consiliu, vedeam în aceasta 
o extraordinară ocazie de a învăţa.

Încă îmi aduc aminte de ceea ce 
am văzut şi am simţit în cadrul acelui 
consiliu. Am dobândit o apreciere 
şi un respect mai mari faţă de legile 
financiare ale Domnului, valabile 
pentru oameni individuali, pentru 
familii şi pentru Biserica Sa. Programul 
financiar fundamental al Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă − atât în ceea ce priveşte venitul, 
cât şi cheltuielile − este definit în 
secţiunile 119 şi 120 din Doctrină şi 
legăminte. Două declaraţii din aceste 
revelaţii reprezintă temelia aspectelor 
financiare ale Bisericii.

În secţiunea 119 se afirmă, pur şi 
simplu, că toţi membrii „vor plăti a 
zecea parte din tot venitul lor anual; 
şi aceasta va fi pentru ei o lege perma-
nentă… spune Domnul” (versetul 4).

Apoi, cu privire la folosirea autori-
zată a zeciuielilor, Domnul a spus: „Se 
va decide asupra lor printr-un consi-
liu compus din Prima Preşedinţie a 
Bisericii Mele şi din episcop şi din con-
siliul lui şi din înaltul Meu consiliu; şi 
prin propriul Meu glas către ei, spune 
Domnul” (D&L 120:1). „[Episcopul] 
şi consiliul său” şi „înaltul Meu consi-
liu” la care se face referire în această 
revelaţie sunt cunoscute, astăzi, sub 
denumirea de Episcopatul care pre-
zidează, respectiv de Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. Aceste fonduri 

sacre sunt folosite într-o Biserică ce 
creşte rapid pentru a binecuvânta 
spiritual persoane individuale şi familii 
construind şi întreţinând temple şi case 
de preaslăvire, susţinând munca misio-
nară, traducând şi publicând scrip-
turi, promovând munca genealogică, 
finanţând şcoli şi educaţie religioasă 
şi îndeplinind multe alte scopuri ale 
Bisericii aşa cum îndrumă slujitorii 
rânduiţi ai Domnului.

Mă minunez de claritatea şi concizia 
acestor două revelaţii în comparaţie cu 
îndrumările financiare şi procedurile 
administrative complicate folosite de 
atât de multe organizaţii şi guverne 
din întreaga lume. Cum pot aspectele 
temporale ale unei organizaţii atât 
de mari cum este Biserica restaurată 
a lui Isus Hristos să funcţioneze în 

lumea întreagă bazându-se pe in-
strucţiuni atât de succinte? În ceea 
ce mă priveşte, răspunsul este foarte 
clar: aceasta este lucrarea Domnului, 
El poate să înfăptuiască propria Sa 
lucrare (vezi 2 Nefi 27:20) şi Salvatorul 
îi inspiră şi îi îndrumă pe slujitorii Săi 
când ei pun în practică îndrumările 
Sale şi slujesc cauzei Sale.

În acea primă adunare a consiliu-
lui, am fost impresionat de simplitatea 
principiilor care au guvernat deliberă-
rile şi deciziile noastre. În operaţiunile 
financiare ale Bisericii, se observă 
două principii fundamentale şi fixe. 
Primul, Biserica se bazează pe propriile 
resurse şi nu cheltuieşte mai mult decât 
primeşte. Al doilea, o parte din venitul 
anual este pus deoparte ca rezervă 
pentru situaţii de urgenţă şi nevoi 
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neprevăzute. Timp de decenii, Biserica 
şi-a învăţat membrii principiul de a-şi 
face rezerve de alimente, combustibil şi 
de a economisi bani pentru a putea face 
faţă urgenţelor neprevăzute. Biserica, 
în calitate de instituţie, urmează, pur 
şi simplu, aceleaşi principii pe care îi 
învaţă, în mod repetat, pe membri.

În timp ce adunarea continua să se 
desfăşoare, îmi doream ca toţi membrii 
Bisericii să fi putut observa simplitatea, 
claritatea, ordinea, caracterul caritabil 
şi puterea felului propriu al Domnului 
(vezi D&L 104:16) de a conduce 
desfăşurarea acţiunilor temporale ale 
Bisericii Sale. Acum, au trecut mulţi ani 
de când fac parte din Consiliul pentru 
folosirea zeciuielii. Recunoştinţa şi res-
pectul meu faţă de tiparul Domnului 
au crescut în fiecare an, iar lecţiile 
învăţate au devenit şi mai profunde.

Inima îmi este plină de dragoste şi 
admiraţie pentru membrii credincioşi 
şi supuşi ai acestei Biserici din fiecare 
naţiune, neam, limbă şi popor. Când 
călătoresc în întreaga lume, aflu despre 
speranţele şi visurile dumneavoastră, 
despre diferitele dumneavoastră condi-
ţii de trai, despre împrejurările în care 
vă aflaţi, precum şi despre greutăţile 
dumneavoastră. Am participat alături 

de dumneavoastră la adunările Bisericii 
şi, pe unii dintre dumneavoastră, v-am 
vizitat acasă. Credinţa dumneavoastră 
îmi întăreşte credinţa. Devotamentul 
dumneavoastră mă determină să fiu 
mai devotat. Iar bunătatea şi supunerea 
dumneavoastră de bunăvoie faţă de 
legea zeciuielii mă inspiră să fiu un om 
mai bun, un soţ mai bun, un tată mai 
bun şi un conducător al Bisericii mai 
bun. Îmi aduc aminte şi mă gândesc 
la dumneavoastră de fiecare dată când 
iau parte la Consiliul pentru folosirea 
zeciuielii. Vă mulţumesc pentru bună-
tatea şi credinţa dumneavoastră în ţine-
rea legămintelor pe care le-aţi făcut!

Conducătorii Bisericii restaurate a 
Domnului simt responsabilitatea uriaşă 
de a gestiona în mod corespunzător 
donaţiile consacrate ale membrilor 
Bisericii. Suntem foarte conştienţi de 
natura sacră a bănuţilor văduvei.

„Isus şedea jos în faţa vistieriei 
templului şi Se uita cum arunca noro-
dul bani în vistierie. Mulţi, care erau 
bogaţi, aruncau mult.

A venit şi o văduvă săracă, şi a arun-
cat doi bănuţi, care fac un gologan.

Atunci Isus a chemat pe ucenicii 
Săi, şi le-a zis: «Adevărat vă spun că 
această văduvă săracă a dat mai mult 

decât toţi cei ce au aruncat în vistierie;
căci toţi ceilalţi au aruncat din pri-

sosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a arun-
cat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese 
ca să trăiască»” (Marcu 12:41–44).

Eu ştiu din propria-mi experienţă 
că respectivul Consiliu pentru folosirea 
zeciuielii este vigilent în gestionarea 
bănuţilor văduvei. Îmi exprim apre-
cierea faţă de preşedintele Thomas S. 
Monson şi consilierii dânsului pentru 
conducerea dumnealor eficientă în 
îndeplinirea acestei administrări sfinte. 
Şi, recunosc glasul (vezi D&L 120:1) 
şi mâna Domnului care-i sprijină pe 
slujitorii Săi rânduiţi în îndeplinirea 
responsabilităţii de a-L reprezenta.

O invitaţie şi o mărturie
Plătirea cinstită a zeciuielii repre-

zintă mai mult decât o responsabilitate; 
reprezintă un pas important în procesul 
de sfinţire personală. Pe dumneavoas-
tră, cei care vă plătiţi zeciuiala, vă felicit!

Pe cei care, în prezent, nu vă 
supuneţi legii zeciuielii, vă invit să 
vă uitaţi cu băgare de seamă la căile 
dumneavoastră şi să vă pocăiţi. Depun 
mărturie că, dacă vă supuneţi acestei 
legi a Domnului, ferestrele cerurilor se 
vor deschide pentru dumneavoastră. 
Vă rog să nu amânaţi ziua pocăinţei 
dumneavoastră.

Depun mărturie că primim bine-
cuvântări spirituale şi temporale dacă 
trăim conform legii zeciuielii. Depun 
mărturie că astfel de binecuvântări 
sunt, adesea, semnificative, dar dis-
crete. Afirm, de asemenea, că sim-
plitatea căii Domnului, care este atât 
de evidentă în aspectele temporale 
ale Bisericii Sale, oferă tipare care ne 
pot îndruma ca persoane individuale 
şi ca familii. Mă rog ca fiecare dintre 
noi să poată învăţa din aceste lecţii 
importante şi ca acestea să-i fie utile, 
în numele sacru al Domnului Isus 
Hristos, amin. ◼
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comparaţie cu multe biserici – este 
una dintre bisericile cu cea mai rapidă 
creştere din lume. Din septembrie 
2013, Biserica are mai mult de 15  
milioane de membri în toată lumea.

Sunt multe motive pentru acest 
lucru, dar îmi permiteţi să vă prezint 
câteva?

Biserica Salvatorului
În primul rând, această Biserică 

a fost restaurată în zilele noastre de 
către Isus Hristos Însuşi. Aici veţi găsi 
autoritatea de a acţiona în numele Său 
– de a boteza pentru iertarea păcate-
lor, de a conferi darul Duhului Sfânt şi 
de a pecetlui pe pământ şi în ceruri.1

Cei care se alătură acestei Biserici 
fac astfel deoarece Îl iubesc pe 
Salvatorul Isus Hristos şi doresc să-L 
urmeze. Ei găsesc bucurie în cunoaş-
terea faptului că Dumnezeu vorbeşte, 
din nou, omenirii. Când primesc 
rânduielile preoţiei şi fac legăminte cu 
Dumnezeu, ei pot simţi puterea Sa în 
vieţile lor.2 Când intră în templul sfânt, 
ei au sentimentul că se află în prezenţa 
Sa. Când citesc scripturile sfinte 3 şi 
trăiesc conform învăţăturilor profeţilor 
Săi, ei se apropie mai mult de Salvato-
rul pe care-L iubesc foarte mult.

O credinţă activă
Un alt motiv este faptul că Biserica 

oferă ocazii de a face bine.
Să crezi în Dumnezeu este ceva 

demn de toată laudă, dar cei mai mulţi 
oameni doresc să facă mai mult decât 
să asculte predicile inspirate sau „[să 
viseze] la casa [lor] ce sus [vor] avea” 4. 
Ei doresc să-şi exercite credinţa. Ei 
doresc să-şi suflece mânecile şi să se 
angajeze în această cauză măreaţă.

Şi aceste lucruri se întâmplă când 
ei ni se alătură – au multe ocazii să-şi 
transforme talentele, compasiunea şi 
timpul în lucrări bune. Deoarece nu 
avem cler local plătit în congregaţiile 

„Zece ore în care oamenii ţin 
cuvântări?”, s-a mirat bărbatul.

„Dar adunările săptămânale  
ale Bisericii dumneavoastră? Cât  
durează ele?”

„Trei ore, în fiecare duminică!”
„O!”, a exclamat bărbatul. „Chiar fac 

membrii Bisericii dumneavoastră tot 
ce aţi spus?”

„Da, şi chiar mai mult. Noi nu am 
menţionat istoria familiei, taberele 
pentru tineret, adunările de devoţiune, 
studiul scripturilor, adunările de in-
struire a conducătorilor, activităţile 
săptămânale pentru tineret, seminarul 
de dimineaţa devreme, voluntariatul 
privind întreţinerea clădirilor Bisericii 
şi, desigur, legea Domnului cu privire 
la sănătate, postul în vederea ajutării 
celor săraci şi zeciuiala.”

Bărbatul a spus: „Acum sunt deru-
tat. De ce ar dori cineva să se alăture 
unei asemenea Biserici?”.

Cuplul a zâmbit şi a spus: „Speram 
să ne adresaţi această întrebare”.

De ce ar dori cineva să se alăture unei 
asemenea Biserici?

Într-o perioadă în care multe bise-
rici din lume au parte de scăderi sem-
nificative ale numărului de membri, 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă – deşi mică în 

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

A fost odată un bărbat care a visat 
că se afla într-o sală mare unde 
erau adunate toate religiile din 

lume. El şi-a dat seama că fiecare reli-
gie avea multe lucruri care păreau de 
dorit şi de valoare.

El a întâlnit un cuplu drăguţ care 
reprezenta Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi a 
întrebat: „Dumneavoastră ce le cereţi 
membrilor voştri?”.

„Noi nu cerem nimic”, au răspuns 
membrii cuplului. „Însă Domul ne 
cere să consacrăm totul.”

Cei doi au continuat şi au explicat 
despre chemările din cadrul Bisericii, 
despre învăţământul de acasă şi învă-
ţământul prin vizite, despre misiuni cu 
timp deplin, despre seri săptămânale 
în familie, despre munca în templu, 
despre serviciile pentru asigurarea 
bunăstării şi cele umanitare şi despre 
însărcinările de a preda.

„Îi plătiţi pe oamenii voştri pentru 
toată munca pe care o depun?”, a 
întrebat bărbatul.

„O, nu!”, a explicat cuplul. „Ei îşi 
oferă timpul de bunăvoie, fără bani.”

„De asemenea”, a continuat cu-
plul, „la fiecare şase luni, membrii 
îşi petrec un sfârşit de săptămână 
participând la sau vizionând 10 ore 
de conferinţă generală”.

Veniţi, alăturaţi-vă nouă
Indiferent de împrejurările în care vă aflaţi, de istoria 
personală sau de tăria mărturiei pe care o aveţi, există  
loc pentru dumneavoastră în această Biserică.
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noastre din toată lumea, membrii 
noştri realizează, ei înşişi, munca de 
slujire. Ei sunt chemaţi prin inspiraţie. 
Uneori ne oferim voluntari; alteori 
suntem „desemnaţi voluntari”. Noi nu 
considerăm însărcinările ca fiind po-
veri, ci ocazii de a împlini legămintele 
pe care le facem cu bucurie, de a sluji 
lui Dumnezeu şi copiilor Săi.

Binecuvântări preţioase
Al treilea motiv pentru care oame-

nii se alătură Bisericii se datorează 
faptului că viaţa trăită ca ucenic al 
lui Hristos duce la binecuvântări 
preţioase.

Vedem botezul ca punctul de 
plecare în călătoria noastră de ucenic. 
Drumul nostru zilnic alături de Isus 
Hristos duce la pace şi la un scop în 
această viaţă, precum şi la profundă 
bucurie şi salvare veşnică în lumea 
care va veni.

Cei care urmează cu credinţă 
această cale evită multe capcane,  
dureri şi regrete în viaţă.

Cei săraci în duh şi cu inima curată 
găsesc aici mari comori de cunoştinţe.

Cei care suferă sau sunt îndureraţi 
găsesc aici tămăduire.

Cei împovăraţi de păcate găsesc 
iertare, libertate şi odihnă.

Către cei care renunţă
Căutarea adevărului a condus 

milioane de oameni spre Biserica lui 
Isus Hristos din Zilele din Urmă. Cu 
toate acestea, sunt unii care părăsesc 
Biserica pe care odinioară au iubit-o.

Cineva ar putea întreba: „Dacă 
Evanghelia este atât de minunată, 
de ce pleacă unii?”.

Uneori, ne gândim că este din 
cauza faptului că au fost jigniţi sau au 
fost leneşi ori păcătoşi. În realitate, nu 
este atât de simplu. De fapt, nu este 
doar un motiv care să fie valabil pen-
tru diversele situaţii.

Unii dintre membrii noştri dragi 
se întreabă de ani de zile dacă să se 
separe sau nu de Biserică.

În această Biserică, unde libertatea 
personală de a alege este de mare 
preţ, în această Biserică restaurată prin 
intermediul unui tânăr băiat care avea 
întrebări şi căuta răspunsuri, noi îi res-
pectăm pe cei care caută în mod sin-
cer adevărul. Ni se frânge inima când 
călătoria lor îi duce departe de Biserica 
pe care o iubim şi de adevărul pe care 
noi l-am găsit, dar le respectăm dreptul 
de a-L preaslăvi pe Dumnezeul Atot-
puternic aşa cum îi îndeamnă propria 
conştiinţă, exact cum pretindem acest 
privilegiu pentru noi înşine.5

Întrebări fără răspuns
Unii se luptă cu întrebări fără răs-

puns despre lucruri care au fost făcute 
sau spuse în trecut. Noi recunoaştem 
deschis că, în cei aproape 200 de ani 
ai istoriei Bisericii – împreună cu o 
succesiune neîntreruptă de eveni-
mente pline de inspiraţie, onorabile 
şi promotoare de credinţă – au fost 
unele lucruri spuse sau făcute care îi 
determină pe oameni să aibă îndoieli.

Uneori se ridică întrebări deoarece, 
pur şi simplu, noi nu avem încă toate 
informaţiile şi avem nevoie doar de pu-
ţin mai multă răbdare. Când, în cele din 
urmă, întregul adevăr va fi cunoscut, 
lucruri care nu aveau sens înainte vor 
fi rezolvate spre mulţumirea noastră.

Uneori există o diferenţă de opi-
nie cu privire la ceea ce înseamnă 
„faptele”. O întrebare care creează în-
doieli în mintea unor oameni, poate, 
după o cercetare atentă, să clădească 
credinţă în alţii.

Greşeli ale oamenilor imperfecţi
Şi, pentru a fi complet sincer, 

au fost momente când membri sau 
conducători ai Bisericii au făcut, pur 
şi simplu, greşeli. S-ar putea să fi fost 
lucruri, spuse sau făcute, care nu erau 
în armonie cu valorile, principiile sau 
doctrinele noastre.

Presupun că Biserica ar fi perfectă 
doar dacă ar fi administrată de fiinţe 
perfecte. Dumnezeu este perfect şi 
doctrina Sa este pură. Dar El lucrează 
prin noi – copiii Săi imperfecţi – şi 
oamenii imperfecţi fac greşeli.

În pagina de titlu a Cărţii lui 
Mormon, citim: „Şi acum, dacă există 
erori, ele sunt greşelile oamenilor; de 
aceea, nu condamnaţi lucrurile lui 
Dumnezeu, ca să fiţi găsiţi fără pată 
la scaunul de judecată al lui Hristos” 6.

Aşa a fost dintotdeauna şi va fi aşa 
până în ziua perfectă când Hristos va 
domni în persoană pe pământ.
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Nu este bine că unii s-au poticnit 
din cauza greşelilor făcute de oameni. 
Dar, în pofida acestei situaţii, adevărul 
etern al Evangheliei restaurate care se 
găseşte în Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă nu este 
pătat, diminuat sau distrus.

Ca apostol al Domnului Isus Hris-
tos şi ca unul care a luat parte per-
sonal în consiliile şi lucrările acestei 
Biserici, depun mărturie solemnă că 
nicio decizie importantă care afec-
tează această Biserică sau pe oamenii 
ei nu este luată vreodată fără a căuta 
cu sinceritate inspiraţia, îndrumarea 
şi aprobarea Tatălui nostru Etern. 
Aceasta este Biserica lui Isus Hristos. 
Dumnezeu nu va permite ca Biserica 
Sa să se abată de la calea stabilită, nici 
să nu reuşească să-şi îndeplinească 
destinul divin.

Este loc pentru dumneavoastră
Dumneavoastră, celor care v-aţi se-

parat de Biserică, vă spun, dragii mei 
prieteni, că este loc pentru dumnea-
voastră aici.

Veniţi şi adăugaţi talentele, darurile 
şi energiile dumneavoastră la cele ale 
noastre. Drept rezultat, noi toţi vom 
deveni mai buni.

Unii s-ar putea să întrebe: „Dar ce 
fac cu îndoielile mele?”

Este firesc să existe întrebări – să-
mânţa mică a unei întrebări sincere a 
încolţit şi a devenit, adesea, un copac 
mare al înţelegerii. Sunt puţini membri 
ai Bisericii care, într-un moment sau 
altul, să nu fi avut întrebări serioase sau 
delicate. Unul dintre scopurile Bisericii 
este acela de a hrăni spiritual şi de a 
cultiva sămânţa credinţei – uneori chiar 
în solul nisipos al îndoielii şi incertitu-
dinii. Credinţa este speranţa în lucrurile 
care nu se văd, dar care sunt adevărate.7

De aceea, dragii mei fraţi şi dragile 
mele surori – dragii mei prieteni, 
vă rog, în primul rând îndoiţi-vă de 

îndoielile dumneavoastră, înainte de a 
vă îndoi de credinţa dumneavoastră.8

Unii ar putea spune: „Eu nu mă 
potrivesc cu dumneavoastră, cei din 
Biserică”.

Dacă aţi putea vedea în inimile 
noastre, probabil v-aţi da seama că 
vă potriviţi mai bine decât credeţi. Aţi 
putea fi surprinşi să aflaţi că avem do-
rinţe, probleme şi speranţe asemănă-
toare cu ale dumneavoastră. Trecutul 
sau educaţia dumneavoastră ar putea 
părea diferite de ceea ce percepeţi 
la mulţi sfinţi din zilele din urmă, dar 
acest lucru poate fi o binecuvântare. 
Dragi fraţi şi surori, dragi prieteni, 
avem nevoie de talentele şi perspecti-
vele dumneavoastră unice. Diversitatea 
persoanelor şi a grupurilor de pe tot 
globul este o forţă a acestei Biserici.

Unii ar putea spune: „Nu cred că 
aş putea trăi la nivelul standardelor 
dumneavoastră”.

Cu atât mai mult aveţi motive să 
veniţi! Biserica are menirea de a hrăni 
spiritual pe cei imperfecţi, pe cei care 
au greutăţi şi pe cei trudiţi. Ea este 
plină de oameni care doresc din toată 
inima să ţină poruncile, chiar dacă 
n-au ajuns încă să le stăpânească în 
totalitate.

Unii ar putea spune: „Cunosc un 
membru al Bisericii dumneavoastră 

care este ipocrit. N-aş putea să mă 
alătur vreodată unei Biserici care are 
ca membru pe cineva ca el”.

Dacă numiţi ipocrit pe cineva care 
nu reuşeşte să trăiască în mod perfect 
conform principiilor în care crede, 
atunci cu toţii suntem ipocriţi. Niciunul 
dintre noi nu este pe deplin atât de 
asemănător lui Hristos pe cât ştim că ar 
trebui să fim. Dar ne dorim în mod sin-
cer să ne învingem greşelile şi tendinţa 
de a păcătui. Din toată inima şi din tot 
sufletul dorim să devenim mai buni cu 
ajutorul ispăşirii lui Isus Hristos.

Dacă acestea sunt dorinţele dum-
neavoastră, indiferent de împrejurările 
în care vă aflaţi, de istoria personală sau 
de tăria mărturiei pe care o aveţi, există 
loc pentru dumneavoastră în această 
Biserică. Veniţi, alăturaţi-vă nouă!

Veniţi, alăturaţi-vă nouă!
În pofida slăbiciunilor noastre 

omeneşti, sunt convins că veţi găsi 
printre membrii acestei Biserici multe 
dintre cele mai gingaşe suflete pe care 
această lume le are de oferit. Biserica 
lui Isus Hristos pare că-i atrage pe cei 
buni şi grijulii, pe cei cinstiţi şi harnici.

Dacă vă aşteptaţi să găsiţi aici 
oameni perfecţi, veţi fi dezamăgiţi. 
Dar dacă dumneavoastră căutaţi 
doctrina pură a lui Hristos, cuvântul 

Oraşul Guatemala, Guatemala
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lui Dumnezeu „care vindecă sufle-
tul rănit” 9 şi influenţa care sfinţeşte 
a Duhului Sfânt, atunci, aici, le veţi 
găsi. În această perioadă de declin al 
credinţei – în această perioadă în care 
foarte mulţi au sentimentul că se dis-
tanţează de dragostea lui Dumnezeu – 
aici veţi găsi oameni care tânjesc să-L 
cunoască şi să se apropie mai mult de 

Salvatorul lor slujind lui Dumnezeu şi 
semenilor lor, la fel ca şi dumneavoas-
tră. Veniţi, alăturaţi-vă nouă!

Dumneavoastră nu vreţi să vă duceţi?
Îmi amintesc de o perioadă din 

viaţa Salvatorului când mulţi L-au 
abandonat.10 Isus i-a întrebat pe cei 
doisprezece ucenici ai Săi:

„Voi nu vreţi să vă duceţi?
«Doamne», I-a răspuns Simon Petru, 

«la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele 
vieţii veşnice»” 11.

Sunt momente când avem de răs-
puns aceleiaşi întrebări. Vrem şi noi să 
ne ducem? Sau, ca şi Petru, ne ţinem 
bine de cuvintele vieţii eterne?

Dacă sunteţi în căutarea adevăru-
lui, scopului şi a unei modalităţi de 
a transforma credinţa în fapte; dacă 
sunteţi în căutarea unui loc căruia să-i 
aparţineţi: Veniţi, alăturaţi-vă nouă!

Dacă aţi părăsit credinţa pe care 
odată aţi acceptat-o: Veniţi înapoi din 
nou! Alăturaţi-vă nouă!

Dacă sunteţi tentaţi să renunţaţi, 
mai rămâneţi puţin. Este loc pentru 
dumneavoastră aici.

Vă rog insistent pe toţi cei care 
auziţi sau citiţi aceste cuvinte: Veniţi, 
alăturaţi-vă nouă! Veniţi şi daţi ascul-
tare chemării bunului Hristos. Luaţi-vă 
crucea şi urmaţi-L.12

Veniţi, alăturaţi-vă nouă! Pentru că 
aici veţi găsi ceea ce este inestimabil.

Îmi depun mărturia că aici veţi găsi 
cuvintele vieţii eterne, cărarea spre 
pace, promisiunea mântuirii binecu-
vântate şi fericirea.

Mă rog sincer ca propria dum-
neavoastră căutare pentru aflarea 
adevărului să imprime în inima dum-
neavoastră dorinţa de a veni şi de a vă 
alătura nouă. În numele sacru al lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Matei 16:18–19; Helaman 10:7.
 2. Vezi Doctrină şi legăminte 84:20.
 3. Vezi 2 Nefi 33:10.
 4. Vezi „Am făcut eu un bine?” Imnuri, nr. 140.
 5. Vezi Articolele de credinţă 1:9.
 6. Pagina de titlu a Cărţii lui Mormon;  

vezi Mormon 8:17.
 7. Vezi Evrei 11:1; Alma 32:21.
 8. Vezi F. F. Bosworth, Christ the Healer 

(1924), p. 23.
 9. Iacov 2:8.
 10. Vezi Ioan 6:66.
 11. Ioan 6:67–68.
 12. Vezi Matei 16:24.
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Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Cei care doresc să ni se alăture 
în exprimarea recunoştinţei faţă de 
aceşti fraţi pentru slujirea dânşilor 
de excepţie s-o arate prin ridicarea 
mâinii.

Se propune să susţinem ca noi 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe 
următorii: Julio A. Angulo, Peter F. 
Evans şi Gennady N. Podvodov.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate în  
acelaşi fel.

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
Randall L. Ridd ca al doilea consilier în 
Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate în  
acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem 
celelalte autorităţi generale, autorităţi 
ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţiile 
generale ale organizaţiilor auxiliare 
aşa cum sunt constituite în prezent.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate în  
acelaşi fel.

Vă mulţumim, dragi fraţi şi surori, 
pentru votul dumneavoastră de susţi-
nere, pentru credinţa dumneavoastră 
continuă şi pentru rugăciunile dum-
neavoastră pentru noi. ◼

Se propune ca noi să-l susţinem 
pe Thomas Spencer Monson 
ca profet, văzător, revelator şi 

preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, pe Henry 
Bennion Eyring ca primul consilier 
în Prima Preşedinţie şi pe Dieter 
Friedrich Uchtdorf ca al doilea consi-
lier în Prima Preşedinţie.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate prin 
ridicarea mâinii.

Se propune ca noi să-l susţinem 
pe Boyd Kenneth Packer ca 
preşedinte al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli şi pe următorii 
ca membri ai acestui cvorum: 
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 
D. Todd Christofferson şi Neil L. 
Andersen.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Cei care se opun s-o arate în  
acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem pe 
consilierii din Prima Preşedinţie şi pe 
Cei Doisprezece Apostoli ca profeţi, 
văzători şi revelatori.

Cei care sunt de acord s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Dacă se opune cineva, s-o arate 
prin acelaşi semn.

Se propune ca noi să-i eliberăm 
pe vârstnicii John B. Dickson, Paul E. 
Koelliker şi F. Michael Watson din che-
marea de membri ai Primului Cvorum 
al celor Şaptezeci şi să-i desemnăm 
autorităţi generale emerite.

Se propune, de asemenea, să-l 
eliberăm pe vârstnicul Kent D. Watson 
din chemarea de membru al celui de-al 
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci.

Dorim, de asemenea, să exprimăm 
aprecierea noastră faţă de vârstnicii 
César H. Hooker şi Craig T. Wright, care 
au fost eliberaţi din chemările dânşilor 
ca autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci.
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nostru întâlnim dovezi ale existenţei 
acestora.

Moroni, de asemenea, a vorbit 
despre ticăloşia din zilele noastre când 
ne-a avertizat:

„Când voi veţi vedea că aceste lucruri 
vin asupra voastră, voi să vă treziţi la în-
ţelegerea situaţiei voastre îngrozitore…

De aceea eu, Moroni, am dat po-
runcă să se scrie aceste lucruri pentru 
ca răul să fie înlăturat şi ca timpul să 
poată veni când Satana să nu mai aibă 
nicio putere asupra inimilor copiilor 
oamenilor, ci ca ei să poată să fie con-
vinşi să facă bine tot timpul, pentru ca 
ei să vină la fântâna tuturor dreptăţilor 
şi să fie salvaţi” 3.

Descrierile lui Pavel şi ale lui 
Moroni cu privire la zilele noastre sunt 
atât de exacte încât nu pot fi ignorate. 
Mulţi oameni vor fi deranjaţi de aces-
tea, chiar descurajaţi. Totuşi, când mă 
gândesc la viitor, sunt copleşit de un 
sentiment de optimism.

În revelaţia lui Pavel, pe lângă lista 
de încercări şi probleme, el, de ase-
menea, ne spune ceea ce putem face 
pentru a ne proteja:

„Tu să rămâi în lucrurile, pe care 
le-ai învăţat şi de care eşti deplin încre-
dinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;

din pruncie cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot să-ţi dea înţelep-
ciunea care duce la mântuire, prin 
credinţa în Hristos Isus” 4.

Principiul de bază al protecţiei spi-
rituale se găseşte în scripturi. Ele con-
ţin doctrine, legi şi rânduieli care vor 
face ca fiecare copil al lui Dumnezeu 
să aibă o mărturie despre Isus Hristos 
ca Salvator şi Mântuitor.

După ani de pregătire, s-a depus un 
efort mare de a tipări scripturile în fie-
care limbă, cu note de subsol şi trimiteri. 
Dorim ca ele să fie disponibile tuturor 
celor care au dorinţa de a învăţa. Ele ne 
învaţă încotro să mergem şi ce să facem. 
Ele ne oferă speranţă şi cunoaştere.

fără dragoste firească, neînduple-
caţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblân-
ziţi, neiubitori de bine,

vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubi-
tori mai mult de plăceri decât iubitori 
de Dumnezeu;

având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te 
de oamenii aceştia” 1.

Pavel a profeţit: „Oamenii răi şi în-
şelători vor merge din rău în mai rău, 
vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe 
ei înşişi” 2.

Aceste versete ne avertizează în 
privinţa tiparului care trebuie evitat. 
Trebuie să fim întotdeauna atenţi şi sâr-
guincioşi. Putem trece în revistă aceste 
profeţii şi putem vedea că se regăsesc în 
zilele noastre şi reprezintă o problemă:

Vremuri grele – există. Trăim în 
vremuri foarte periculoase.

Iubitori de bani, lăudăroşi, 
trufaşi – toate există şi se găsesc 
printre noi.

Hulitori, neascultători de pă-
rinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 
fără dragoste firească – se găsesc 
din plin în ziua de azi.

Neînduplecaţi, clevetitori şi 
aşa mai departe – peste tot în jurul 

Preşedintele Boyd K. Packer
preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

De curând, am pecetluit un 
cuplu tânăr în templu. Aceşti 
tineri s-au păstrat demni pen-

tru acea zi minunată în care un fiu şi 
o fiică şi-au părăsit căminul tinereţii 
lor şi au devenit soţ şi soţie. Pentru 
această ocazie sacră, ei erau puri 
şi curaţi. La timpul potrivit, ei vor 
începe să-şi crească copiii, aceasta 
fiind în conformitate cu tiparul stabi-
lit de Tatăl nostru din Cer. Fericirea 
lor şi fericirea generaţiilor viitoare 
depinde de trăirea potrivit standar-
delor stabilite de Salvator şi prezen-
tate în scripturile Sale.

Părinţii din ziua de astăzi se în-
treabă dacă există un loc sigur în care 
să crească copii. Există un loc sigur. 
Acesta este căminul clădit pe învăţătu-
rile Evanghelie. În Biserică, ne concen-
trăm asupra familiei şi îi sfătuim pe 
părinţii de pretutindeni să-şi crească 
copiii în dreptate.

Apostolul Pavel a profeţit şi ne-a 
avertizat că „în zilele din urmă vor fi 
vremuri grele.

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, 
iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, huli-
tori, neascultători de părinţi, nemulţu-
mitori, fără evlavie,

Principiul de bază  
al protecţiei spirituale
Pacea poate veni în inima oricărei persoane care apelează 
la scripturi şi descoperă promisiunile de protecţie şi mântuire 
care sunt predate acolo.
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Cu ani în urmă, vârstnicul 
S. Dilworth Young, din Cei Şaptezeci, 
m-a învăţat o lecţie despre citirea 
scripturilor. Într-un ţăruş, erau pro-
bleme şi neînţelegeri între membri 
şi era nevoie să oferim ajutor.

L-am întrebat pe preşedintele 
Young: „Ce trebuie să spun?”.

Mi-a răspuns simplu: „Spune-le 
să citească scripturile”.

Am întrebat: „Care versete?”.
El a spus: „Chiar nu contează. 

Spune-le să deschidă Cartea lui 
Mormon, de exemplu, şi să înceapă 
să citească. Curând, sentimentul de 
pace şi inspiraţie va veni şi vor găsi 
o soluţie”.

Faceţi ca citirea scripturilor să facă 
parte din rutina dumneavoastră zilnică 
şi veţi primi binecuvântări. Scripturile 
cuprind un glas de avertizare, dar în 
ele există şi multă încurajare.

Dacă, la început, nu înţelegeţi 
limbajul din scripturi, continuaţi să 
citiţi. Curând veţi ajunge să recu-
noaşteţi frumuseţea şi puterea acelor 
pagini.

Pavel a spus: „Toată Scriptura este 
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca 

să înveţe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înţelepciune în neprihănire” 5.

Puteţi pune la încercare această 
promisiune.

Trăim în vremuri grele; totuşi, 
putem găsi speranţă şi pace pentru 
noi şi pentru familiile noastre. Aceia 
care au parte de tristeţe, care sunt 
deznădăjduiţi din pricina copiilor care 
s-au îndepărtat de calea cea dreaptă, 
nu trebuie să renunţe niciodată. „Nu 
te teme, crede numai!” 6 Dreptatea este 
mai puternică decât ticăloşia.

Copiii care au fost învăţaţi să des-
luşească tainele scripturilor de tineri 
vor cunoaşte calea pe care trebuie să 
meargă şi este mai probabil ca ei să 
rămână pe acea cale. Aceia care se 
îndepărtează vor avea posibilitatea de 
a se întoarce şi, ajutaţi, pot găsi calea 
înapoi.

Fiii lui Mosia au luptat împotriva 
Bisericii pentru un timp, dar, mai 
târziu, s-au pocăit şi au avut parte de 
o schimbare profundă. În Alma, citim: 
„Aceşti fii ai lui Mosia… se întăriseră 
în cunoaşterea adevărului; pentru că 
ei erau oameni cu bună înţelegere şi 
cercetaseră scripturile cu sârguinţă 

pentru ca să poată cunoaşte cuvântul 
lui Dumnezeu” 7.

Preşedintele Joseph F. Smith avea 
cinci ani atunci când tatăl său, Hyrum, 
a fost ucis în închisoarea Carthage. 
Mai târziu, Joseph a traversat câmpiile 
împreună cu mama sa văduvă.

La vârsta de 15 ani, a fost chemat 
într-o misiune în Hawaii. S-a simţit 
pierdut şi singur şi a spus: „Am fost 
foarte îngrijorat… M-am simţit infe-
rior datorită faptului că eram sărac, 
îmi lipseau inteligenţa şi cunoaşterea, 
eram doar un băiat care nu îndrăznea 
să privească [pe nimeni] în ochi”.

Într-o seară, în timp ce se gândea 
la necazurile sale, tânărul Joseph a 
visat că era într-o călătorie şi se grăbea 
foarte tare. Avea cu el un mic pachet. 
În cele din urmă, a ajuns la o vilă mi-
nunată care era destinaţia sa. Când s-a 
apropiat, a văzut un semn pe care scria 
„Baie”. A intrat repede şi s-a spălat. Şi-a 
deschis pachetul şi a găsit haine curate 
şi albe. „Ceva”, a spus el, „ce nu mai 
văzusem de mult timp”. S-a îmbrăcat 
cu ele şi s-a grăbit spre uşa vilei.

„Am bătut la uşă”, a spus el, „şi 
uşa s-a deschis şi bărbatul care stătea 
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acolo era profetul Joseph Smith. M-a 
privit dojenitor şi primele cuvinte pe 
care mi le-a spus [au fost]: «Joseph, 
ai întârziat». Totuşi, am prins încredere 
şi am spus:

«Da, dar sunt curat – sunt curat!»” 8.
Şi aceasta se poate aplica fiecăruia 

dintre noi.
Dacă sunteţi pe cărarea credinţei 

şi sunteţi activi în Biserică, rămâneţi 
pe cărare şi ţineţi-vă legămintele. 
Mergeţi înainte până când binecuvân-
tările Domnului se vor revărsa asupra 
dumneavoastră şi Duhul Sfânt se va 
revela ca o influenţă puternică în viaţa 
dumneavoastră.

Dacă, în prezent, nu urmaţi calea 
descrisă în scripturi, permiteţi-mi să 
vă asigur că există o cale înapoi.

Isus Hristos ne-a recomandat o 
metodă clară de a ne pocăi şi de a găsi 
vindecare pentru sufletele noastre. 
Remediul pentru majoritatea greşelilor 
poate fi găsit cerând iertare prin rugă-
ciune personală. Totuşi, există câteva 
maladii spirituale, în special cele care 
ţin de încălcarea legii morale, care 
necesită asistenţă şi să fie remediate 
de un conducător al preoţiei.

Cu ani în urmă, o tânără fată şi tatăl 
ei în vârstă au venit la biroul meu. 
Ea îl adusese de departe pentru ca 
să găsească un remediu pentru vina 
sa. Pe vremea când era tânăr băiat, 

făcuse o greşeală gravă şi, la bătrâneţe, 
începuse să-şi amintească de aceasta. 
Nu putea să scape de sentimentul de 
vinovăţie. Nu putea să se întoarcă şi 
să anuleze problema din tinereţe de 
unul singur, dar putea începe din acel 
moment şi, cu ajutor, putea şterge sen-
timentul de vinovăţie care rămăsese cu 
el în toţi aceşti ani.

Am fost recunoscător că, atunci 
când i-am predat principii din Cartea 
lui Mormon, a fost ca şi când o mare 
povară a fost ridicată de pe umerii 
săi. Când el şi fiica sa au făcut drumul 
lung înapoi spre casă, bătrânul lăsase 
în urmă vinovăţia pentru păcatele din 
trecut.

Dacă „vă treziţi la înţelegerea situa-
ţiei voastre îngrozitoare” 9 şi doriţi să 
fiţi din nou complet sănătoşi din punct 
de vedere spiritual, mergeţi la episco-
pul dumneavoastră. El deţine cheile 
şi vă poate ajuta pe calea pocăinţei.

Pocăinţa este personală şi la fel este 
şi iertarea. Domnul cere doar ca per-
soana să renunţe la păcatul său şi „[El] 
le va ierta nelegiuirea, şi nu-Şi va mai 
aduce aminte de păcatul lor” 10.

Când procesul pocăinţei este fina-
lizat, veţi ajunge să înţelegeţi semnifi-
caţia promisiunii lui Isaia cu privire la 
ispăşire: „Veniţi totuşi să ne judecăm, 
zice Domnul. De vor fi păcatele voas-
tre cum e cârmâzul, se vor face albe 

ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, 
se vor face ca lâna” 11.

Aşa cum creta poate fi ştearsă de 
pe tablă, cu ajutorul pocăinţei sin-
cere, efectele păcatelor noastre pot fi 
şterse prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos. Această promisiune se aplică 
în orice situaţie.

Evanghelia ne învaţă să fim fericiţi, 
să avem credinţă şi nu teamă, să 
găsim speranţă şi să depăşim deznă-
dejdea, să părăsim întunericul şi să ne 
întoarcem către lumina Evangheliei 
eterne.

Pavel şi alţii ne-au avertizat cu privire 
la încercările din zilele noastre şi cele 
care vor urma. Dar pacea poate veni în 
inima oricărei persoane care apelează 
la scripturi şi descoperă promisiunile de 
protecţie şi mântuire care sunt pre-
date acolo. Îi invităm pe toţi să vină la 
Salvatorul Isus Hristos, să apeleze la în-
văţăturile Sale care se găsesc în Vechiul 
Testament, în Noul Testament, în Cartea 
lui Mormon, în Doctrină şi legăminte şi 
Perla de mare preţ.

Depun mărturia mea sigură că 
scripturile sunt cheia pentru protecţia 
noastră spirituală. De asemenea, depun 
mărturie despre puterea de vindecare a 
ispăşirii lui Isus Hristos, că „prin inter-
mediul Său, să poată fi salvaţi toţi”12 cei 
care vor fi salvaţi. Biserica Domnului 
a fost din nou întemeiată pe pământ. 
Depun mărturie despre adevărul Evan-
gheliei. Depun mărturie despre El. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. 2 Timotei 3:1–5.
 2. 2 Timotei 3:13.
 3. Eter 8:24, 26.
 4. 2 Timotei 3:14–15.
 5. 2 Timotei 3:16.
 6. Marcu 5:36.
 7. Alma 17:2.
 8. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine,  

a cincea ediţie (1939), p. 542.
 9. Eter 8:24.
 10. Ieremia 31:34.
 11. Isaia 1:18.
 12. Doctrină şi legăminte 76:42.

Oraşul Panama, Panama
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lor un loc mai bun în care toţi părinţii 
să-şi crească fiii şi fiicele.

Anna, de exemplu, s-a oferit volun-
tar la Organizaţia Creştină a Tinerilor 
Băieţi (OCTB) din Metuchen, devenind 
o persoană indispensabilă acolo. După 
un an, a fost numită preşedintă a Orga-
nizaţiei Auxiliare a Mamelor şi, apoi,  
„i s-a cerut să candideze pentru una din 
funcţiile rezervate femeilor din Comi-
tetul de conducere al OCTB. A câştigat 
cu unanimitate de voturi şi s-a alăturat 
comitetului care, cu numai câţiva ani 
în urmă, nu le permisese sfinţilor să se 
întrunească în clădirea lor!” 2.

Familia mea s-a mutat în episcopia 
New Brunswick când eu eram adoles-
cent. Sora Daines m-a observat şi şi-a 
exprimat, deseori, încrederea în capa-
cităţile şi potenţialul meu, ceea ce m-a 
determinat să ţintesc mai sus ‒ mai sus 
decât aş fi făcut-o fără încurajarea ei. 
Odată, datorită avertizării ei plină de 
grijă şi la momentul potrivit, am evitat 
o situaţie care, cu siguranţă, ar fi avut 
ca rezultat regrete. Deşi nu se mai află 
printre noi, influenţa Annei Daines 
continuă să fie simţită şi se reflectă în 
vieţile urmaşilor ei şi a multor altora, 
inclusiv în viaţa mea.

Bunica mea din partea mamei, 
Adena Warnick Swenson, m-a învăţat 
să fiu scrupulos în slujirea în cadrul 
preoţiei. Ea m-a încurajat să memorez 
binecuvântările privind pâinea şi apa 
pentru împărtăşanie, explicând că, în 
acest fel, le puteam rosti înţelegându-le 
şi simţindu-le mai bine. Faptul că am 
observat cum îl susţinea pe bunicul 
meu, patriarh al ţăruşului, a făcut ca 
în mine să se nască o atitudine pioasă 
faţă de lucrurile sacre. Bunica Swenson 
nu a învăţat niciodată să şofeze, dar a 
ştiut cum să-i ajute pe băieţi să devină 
bărbaţi demni de a deţine preoţia.

Influenţa morală a unei femei nu 
este nicăieri mai puternică sau mai 
benefică decât în căminul propriu. 

de natural, încât par foarte puţin 
conştienţi de aceasta. Această femeie 
radia o autoritate morală născută din 
bunătate, care influenţa în bine tot ce 
o înconjura. Ea şi soţul ei au sacrificat, 
fără să ezite, o serie de plăceri şi bu-
nuri pentru priorităţile lor mai înalte. 
Capacitatea ei de a se juca în diverse 
feluri cu copiii ei, ridicându-i, ţinân-
du-i în echilibru, era aproape suprao-
menească. Avea multe responsabilităţi, 
iar însărcinările erau deseori mono-
tone şi banale, dar avea permanent 
o seninătate frumoasă, ştiind că făcea 
lucrarea lui Dumnezeu. Ca şi în cazul 
Salvatorului, faptul că îi binecuvânta 
pe alţii prin slujire şi sacrificiu o înno-
bilase. Era dragostea personificată.

Am fost mult binecuvântat de in-
fluenţa morală a femeilor, în special de 
mama şi soţia mea. Printre alte femei 
pentru care sunt recunoscător este 
Anna Daines. Anna şi soţul ei, Henry, 
împreună cu cei patru copii ai lor, 
s-au numărat printre pionierii Bisericii 
din New Jersey, Statele Unite. Din anii 
1930, când Henry era student la medi-
cină la Universitatea Rutgers, el şi Anna 
au lucrat neobosiţi cu organizaţii civice 
şi din învăţământ, aflate în Metuchen, 
unde locuiau, pentru a înfrânge pre-
judecata adânc înrădăcinată împotriva 
mormonilor şi a face din comunitatea 

Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Din timpuri imemoriale, societă-
ţile s-au bizuit pe forţa morală 
a femeilor. Deşi nu este, desi-

gur, singura influenţă pozitivă care 
acţionează în societate, baza morală 
asigurată de femei s-a dovedit a avea 
o contribuţie unică la binele comun. 
Această contribuţie a femeilor este de-
seori subapreciată, poate şi pentru că 
este atât de importantă. Doresc să-mi 
exprim recunoştinţa pentru influenţa 
femeilor bune, să identific unele 
dintre conceptele şi tendinţele care 
ameninţă tăria şi fermitatea femeilor 
şi să dau glas unei rugăminţi adresate 
femeilor, aceea de a-şi cultiva forţa 
morală care există în ele.

Femeile se nasc cu o anumită vir-
tute, un dar divin care le face capabile 
să insufle calităţi precum credinţă, 
curaj, empatie şi rafinament în relaţii şi 
culturi. Când a lăudat „credinţa nepre-
făcută” pe care a văzut-o la Timotei, 
Pavel a remarcat că această credinţă 
„a sălăşluit întâi în bunica [sa] Lois şi 
în mama [sa], Eunice” 1.

Cu ani în urmă, trăind în Mexic, am 
observat personal ce a vrut să spună 
Pavel. Îmi amintesc de o anume tânără 
mamă, una dintre multele femei din 
Biserica din Mexic, a căror credinţă 
în Dumnezeu a binecuvântat vieţile 
membrilor de acolo într-un mod atât 

Forţa morală a femeilor
Intuiţia dumneavoastră vă spune să faceţi bine şi să fiţi bune 
şi, în timp ce veţi urma îndemnul Spiritului Sfânt, autoritatea 
şi influenţa dumneavoastră morale vor creşte.
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Nu există un mediu mai bun pentru 
creşterea generaţiei care se ridică 
decât familia tradiţională, în care tatăl 
şi mama acţionează în armonie pentru 
a asigura propriilor copii cele nece-
sare, a-i învăţa şi a-i hrăni spiritual. 
Acolo unde acest ideal nu există, 
oamenii se străduiesc să-i obţină bene-
ficiile cât de bine pot în împrejurările 
în care se află.

Indiferent de situaţie, o mamă 
poate exercita o influenţă imposibil de 
egalat de o altă persoană, în orice altă 
relaţie. Prin puterea exemplului şi în-
văţăturilor ei, propriii fii învaţă să res-
pecte femeia şi să pună în practică în 
propriile vieţi disciplina şi înalte stan-
darde morale. Fiicele ei învaţă să-şi 
cultive virtutea proprie şi să apere ce 
este drept, din nou şi din nou, oricât 
de nepopular ar fi acest lucru. Dragos-
tea şi standardele înalte ale unei mame 
îi determină pe copiii ei să acţioneze 
responsabil fără ezitare, să abordeze 
cu seriozitate educaţia şi dezvoltarea 
personală şi să contribuie permanent 
la bunăstarea tuturor celor din jurul 
lor. Vârstnicul Neal A. Maxwell a 

întrebat odată: „Când adevărata istorie 
a omenirii va fi pe deplin dezvăluită, 
va avea ea ca trăsătură principală 
ecoul armelor de foc sau sunetul 
inspirat al cântecelor de leagăn? Marile 
armistiţii încheiate de soldaţi sau spi-
ritul împăciuitor al femeilor exercitat 
în căminele lor şi în cartierele lor? Ce 
s-a întâmplat în leagăne şi bucătării va 
avea o influenţă mai mare decât ce s-a 
întâmplat în guverne?” 3.

Cel mai sacru este rolul femeii 
în crearea vieţii. Ştim că trupurile 
noastre fizice au o origine divină 4 şi că 
trebuie să trecem atât printr-o naştere 
fizică, precum şi printr-o renaştere 
spirituală pentru a ajunge în cele mai 
înalte sfere din împărăţia celestială a 
lui Dumnezeu.5 Astfel, femeile au un 
rol integrant (uneori cu riscul vieţii 
proprii) în lucrarea şi slava lui Dum-
nezeu de a „[realiza] nemurirea şi viaţa 
veşnică a omului” 6. Ca bunici, mame şi 
modele, femeile sunt păzitoarele izvo-
rului vieţii, învăţând fiecare generaţie 
despre importanţa purităţii sexuale ‒ 
despre castitate înainte de căsătorie şi 
fidelitate în timpul căsătoriei. În acest 

fel, ele au o influenţă în dezvoltare 
societăţii; ele scot la suprafaţă ce este 
mai bun în bărbaţi; ele asigură condiţii 
propice în care copiii să crească sănă-
toşi şi încrezători în originile lor.

Dragi surori, nu doresc să vă laud 
peste măsură, cum facem în cuvân-
tările de Ziua Mamei care vă fac să 
vă simţiţi stânjenite. Nu trebuie să fiţi 
perfecte 7; şi nu pretind că sunteţi (cu 
o posibilă excepţie care se află alături 
de mine în acest moment). Ce vreau 
să spun este că, fie că sunteţi necăsă-
torite sau căsătorite, fie că aţi dat naş-
tere unor copii sau nu, fie că sunteţi 
în vârstă, tinere sau de vârstă medie, 
autoritatea dumneavoastră morală 
este vitală şi, poate, am început să nu 
apreciem valoarea dumneavoastră şi a 
influenţei dumneavoastră. Există, cu si-
guranţă, tendinţe şi forţe care lucrează 
şi care ar vrea să slăbească şi chiar să 
elimine influenţa dumneavoastră, spre 
dezavantajul indivizilor, familiilor şi 
societăţii în general. Permiteţi-mi să vă 
avertizez asupra a trei astfel de forţe.

Un concept pernicios care submi-
nează influenţa morală a femeilor este 
subestimarea căsătoriei, a calităţii de 
mamă şi de gospodină ca ocupaţie. 
Unii privesc cu dispreţ calitatea de 
gospodină, argumentând că aceasta 
şi cea de mamă înjosesc femeile şi 
că cerinţele neîntrerupte ale creşterii 
copiilor sunt o formă de exploatare.8 
Ei ridiculizează ceea ce ei numesc 
„ocupaţia de mămică”. Nu este drept 
sau corect. Noi nu diminuăm valoarea 
a ceea ce femeile sau bărbaţii reali-
zează prin orice activitate sau carieră 
demnă ‒ noi toţi beneficiem ca urmare 
a acelor realizări ‒ dar recunoaştem 
că nu există un lucru mai bun decât 
calitatea de mamă şi cea de tată în 
cadrul unei căsătorii. Nu există carieră 
superioară şi nici sumă de bani, recu-
noaştere publică sau autoritate care să 
depăşească recompensele supreme ale 
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familiei. Orice altceva ar putea realiza 
o femeie, influenţa sa morală nu este 
mai optim folosită decât în familie.

Atitudinea faţă de sexualitatea 
omului ameninţă autoritatea morală a 
femeilor pe mai multe fronturi. Avortul 
din motive personale sau sociale 
atacă esenţa celor mai sacre puteri ale 
femeii şi îi distruge autoritatea morală. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul 
imoralităţii sexuale şi îmbrăcămintei 
sumare, care nu numai că înjosesc 
femeile, ci şi întăresc minciuna că 
sexualitatea unei femei este cea care 
îi defineşte valoarea.

Există de mult timp un standard 
cultural ambiguu care cere femeilor 
să fie prudente din punct de vedere 
sexual, dar scuză imoralitatea băr-
baţilor. Nedreptatea unui astfel de 
standard ambiguu este evidentă şi a 
fost pe drept criticat şi respins. Având 
în vedere această respingere, unii ar 
fi putut spera ca bărbaţii să se ridice 
la standardul unic, superior, dar s-a 
întâmplat exact opusul ‒ femeile şi 
fetele sunt acum încurajate să fie la fel 
de promiscue precum acest standard 
ambiguu le permite bărbaţilor să fie. 
Acolo unde odată standardele supe-
rioare ale femeilor cereau devotament 
şi responsabilitate din partea bărba-
ţilor, avem acum relaţii sexuale fără 
conştiinţă, familii fără taţi şi sărăcie 
crescândă. Promiscuitatea egalităţii de 
oportunităţi le jefuieşte pur şi simplu 
pe femei de influenţa lor morală şi de-
gradează întreaga societate.9 În acest 
aranjament lipsit de valoare, bărbaţii 
sunt cei „eliberaţi” şi femeile şi copiii 
cei care suferă.

O a treia ameninţare vine din par-
tea acelora care, în numele egalităţii, 
doresc să şteargă toate diferenţele 
dintre masculin şi feminin. Deseori, 
aceasta ia forma încurajării femeilor să 
adopte trăsături mai masculine ‒ să fie 
mai agresive, dure şi înfruntătoare. Se 

obişnuieşte acum ca, în filme şi jocuri 
video, să vezi femei în roluri deosebit 
de violente, lăsând în urma lor trupuri 
moarte şi distrugeri. Este distrugător 
pentru suflet să vezi bărbaţi în astfel 
de roluri şi, cu siguranţă, mai distru-
gător să vezi că femeile sunt cele care 
comit violenţe şi suferă efectul lor.

Fosta preşedintă generală a 
Tinerelor Fete, Margaret D. Nadauld, 
ne-a învăţat: „Lumea are destule femei 
care sunt dure; avem nevoie de femei 
care sunt blajine. Sunt destule femei 
care sunt brutale; avem nevoie de 
femei care sunt amabile. Sunt destule 
femei care sunt nepoliticoase; avem 
nevoie de femei care sunt politicoase. 
Avem destule femei faimoase şi 
bogate; avem nevoie de femei credin-
cioase. Avem destulă lăcomie; avem 
nevoie de mai multă bunătate. Avem 
destulă vanitate; avem nevoie de mai 
multă virtute. Avem destulă popu-
laritate; avem nevoie de mai multă 
puritate” 10. Prin estomparea diferenţe-
lor dintre feminin şi masculin, pierdem 
darurile distinctive, complementare ale 
femeilor şi bărbaţilor, care împreună 
realizează un întreg mai măreţ.

Rugămintea mea pentru femeile şi 
fetele de astăzi este să vă protejaţi şi 
să cultivaţi forţa morală care există în 
dumneavoastră. Păstraţi acea virtute 
firească şi acele daruri unice cu care 
vă naşteţi în această lume. Intuiţia 
dumneavoastră vă spune să faceţi bine 
şi să fiţi bune şi, în timp ce veţi urma 
îndemnul Spiritului Sfânt, autoritatea 
şi influenţa dumneavoastră morale 
vor creşte. Tinerelor fete le spun: Nu 
pierdeţi acea forţă morală, în special 
când nici măcar nu aţi ajuns să o aveţi 
dezvoltată pe deplin. Fiţi deosebit de 
atente ca limbajul vostru să fie curat, 
nu vulgar; ca îmbrăcămintea voastră 
să reflecte decenţă, nu vanitate; ca 
propriul comportament să arate puri-
tate, nu promiscuitate. Nu puteţi să-i 

înălţaţi pe alţii la virtute, dacă voi vă 
complaceţi în viciu.

Dragi surori, în toate relaţiile 
dumneavoastră, relaţia personală cu 
Dumnezeu, Tatăl dumneavoastră 
Ceresc, sursa forţei dumneavoastră 
morale, este cea pe care trebuie s-o 
puneţi întotdeauna pe primul loc în 
viaţă. Aduceţi-vă aminte că tăria lui 
Isus a fost rezultatul supunerii Sale 
totale faţă de voinţa Tatălui. El nu S-a 
abătut niciodată de la ceea ce-I era 
plăcut Tatălui Său.11 Străduiţi-vă să fiţi 
acel fel de ucenic al Tatălui şi al Fiului, 
iar influenţa dumneavoastră nu va 
slăbi niciodată.

Şi să nu vă fie teamă să exercitaţi 
această influenţă fără frică şi fără a vă 
scuza. „Fiţi totdeauna gata să răspun-
deţi oricui [bărbat, femeie şi copil] vă 
cere socoteală de nădejdea care este 
în voi.” 12 „Propovăduieşte Cuvântul, 
stăruieşte asupra lui la timp şi ne 
la timp, mustră, ceartă, îndeamnă 
cu toată blândeţea şi învăţătura.” 13 
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„Creşteţi copiii în lumină şi adevăr.” 14 
„[Învăţaţi-i] să se roage şi să umble în 
dreptate înaintea Domnului.” 15

Nimeni să nu înţeleagă greşit, cu 
bună ştiinţă, aceste îndemnuri adresate 
femeilor. Dacă laud şi încurajez forţa 
morală a femeilor, nu spun că bărbaţii 
şi băieţii sunt scutiţi cumva de îndato-
rirea lor de a apăra adevărul şi nepri-
hănirea, că responsabilitatea lor de a 
sluji, de a face sacrificii şi de a admi-
nistra este mai puţin importantă decât 
cea a femeilor sau că poate fi lăsată în 
seama femeilor. Dragi fraţi, să acţio-
năm împreună cu femeile, să ducem 
împreună poverile şi să ne cultivăm 
autoritatea noastră morală de soţi.

Dragi surori, ne bizuim pe forţa 
morală pe care o aduceţi în lume, în 
căsătorie, în familie şi în Biserică. Ne 
bizuim pe binecuvântările pe care 

le aduceţi din cer prin rugăciunile şi 
credinţa dumneavoastră. Ne rugăm 
să fiţi protejate, să aveţi bunăstare şi 
fericire şi ca influenţa dumneavoastră 
să fie susţinută. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 2 Timotei 1:5.
 2. Orson Scott Card, „Neighborliness:  

Daines Style”, Ensign, apr. 1977, p. 19.
 3. Neal A. Maxwell, „The Women of God”, 

Ensign, mai 1978, p. 10–11.
 4. Vezi Moise 2:27.
 5. Vezi Moise 6:57–60.
 6. Moise 1:39.
 7. „Cu un secol în urmă, eruditul John 

Bowlby a descoperit că legătura creată 
prin nenumărate interacţiuni dintre mamă 
şi copil este esenţială pentru dezvoltarea 
socio-emoţională… Şi erudita feministă 
Sara Ruddick a identificat «dragostea 
atentă» a mamei ca esenţa calităţii de 
părinte eficient. Prin «ochii răbdători ai 
dragostei», mamele dobândesc o cunoaştere 
specială a propriilor copii ‒ o cunoaştere 

care le conferă capacitatea unică de a 
şti care sunt cu adevărat «cele mai bune 
practici» pentru fiecare copil” ( Jenet Jacob 
Erickson, „Love, Not Perfection, Root of 
Good Mothering”, Deseret News, 12 mai 
2013, p. G3).

 8. Este adevărat că multe femei din multe 
generaţii au fost exploatate sau împovărate 
cu poveri nedrepte atât în familie, cât 
şi la serviciu, dar nu este permis şi nu 
trebuie ca altruismul şi sacrificiul să fie 
exploatate sau abuzate. Vârstnicul Bruce C. 
Hafen a făcut observaţia: „Dacă a fi 
«altruistă» înseamnă că o femeie trebuie 
să renunţe la identitatea naturii ei şi la 
creşterea personală, această înţelegere 
a altruismului este greşită… Dar, astăzi, 
paradigma privind liberalismul merge prea 
departe în sens opus, creând un stereotip 
conform căruia femeile sunt excesiv de 
independente de familiile lor. O opinie 
mai chibzuită este aceea că soţul şi soţia 
sunt interdependenţi unul faţă de altul… 
Criticii care au deplasat mamele de la 
dependenţă la independenţă au sărit peste 
fertila zonă de mijloc a interdependenţei. 
Cei care au deplasat mamele de la altruism 
la egoism au sărit peste fertila zonă de 
mijloc a slujirii consimţite care contribuie 
la creşterea personală a femeii. Din cauza 
acestor exagerări, dezbaterile privind 
valoarea calităţii de mamă au determinat, 
în mod ironic, ca societatea, în general, 
să desconsidere nu numai mamele, ci şi 
femeile în general” („Motherhood and the 
Moral Influence of Women” [cuvântare 
adresată în cadrul Congresului Mondial al 
Familiilor II, Geneva, sesiunea plenară IV, 
16 nov. 1999], http://worldcongress.org/
wcf2_spkrs/wcf2_hafen.htm).

 9. Într-un articol publicat de Wall Street 
Journal, o mamă a spus: „Cu excepţia unor 
mormoni, evanghelişti şi evrei ortodocşi, 
cei mai mulţi dintre noi nu ştim cum să-i 
învăţăm pe fiii şi fiicele noastre să nu 
renunţe la trupurile lor atât de uşor… 
Totuşi, în cercul meu de prietene, dorinţa 
de a reveni la castitate este puternică. Nu 
ştiu ca vreuna dintre ele care să nu aibă 
sentimente neplăcute faţă de trecutul ei 
sexual. Şi nicio femeie dintre cele cărora 
le-am adresat întrebări cu privire la acest 
subiect nu a spus că şi-ar fi dorit să fi 
«experimentat» mai mult” ( Jennifer Moses, 
„Why Do We Let Them Dress Like That?” 
Wall Street Journal, 19 mart. 2011, p. C3).

 10. Margaret D. Nadauld, „The Joy of 
Womanhood”, Liahona, ian. 2001, p. 18.

 11. Vezi Ioan 8:29.
 12. 1 Petru 3:15.
 13. 2 Timotei 4:2.
 14. Doctrină şi legăminte 93:40.
 15. Doctrină şi legăminte 68:28.
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de joc, am crezut că era ceva mult mai 
complex, dar poate că tocmai simpla 
sa filozofie este motivul pentru care 
un stadion îi poartă numele.

Având în vedere că suntem cu toţii 
în echipa Domnului, are fiecare dintre 
noi propria-i tactică pentru a câştiga? 
Suntem pregătiţi de joc? Dacă noi, 
membrii, ne iubim cu adevărat fami-
liile, prietenii şi asociaţii, nu ne dorim 
să le împărtăşim mărturia noastră 
despre Evanghelia restaurată?

În cadrul Seminarului pentru noii 
preşedinţi de misiune, care a avut loc 
în luna iunie, un număr record de 173 
de preşedinţi noi, alături de soţiile 
dânşilor, au primit ultimele instrucţiuni 
înainte de a-şi începe slujirea. Toţi cei 
15 membri ai Primei Preşedinţii şi ai 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli 
s-au adresat acestui grup special.

Vârstnicul L. Tom Perry a oferit 
remarcile de încheiere: „Aceasta este 
cea mai remarcabilă perioadă din istoria 
Bisericii. Este la fel de importantă ca 
marile evenimente care au avut loc în 
trecut, la fel ca Prima Viziune, la fel ca 
darul reprezentat de Cartea lui Mormon, 
la fel ca restaurarea Evangheliei, la fel 
ca toate celelalte lucruri care ne-au 
clădit acea temelie pentru a ne duce şi 
a propovădui în împărăţia Tatălui nostru 
din Cer” („Concluding Remarks” [cu-
vântare adresată în cadrul Seminarului 
pentru noii preşedinţi de misiune, 26 
iunie 2013], p. 1, Biblioteca de Istorie 
a Bisericii, oraşul Salt Lake).

Noi trebuie să ne implicăm mai mult 
ca niciodată pentru a fi în armonie cu 
entuziasmul conducătorilor noştri şi 
cu angajamentul misionarilor noştri cu 
timp deplin. Fără noi, această lucrare 
nu va avansa aşa cum doreşte Domnul! 
Preşedintele Henry B. Eyring a spus: 
„Indiferent de vârsta, competenţa, 
chemarea în Biserică sau de locul unde 
trăim, suntem chemaţi să conlucrăm în 
unitate pentru a-L ajuta în lucrarea Sa 

importantă. Dânsul a spus: „Acum este 
momentul ca membrii şi misionarii să se 
unească, să lucreze împreună, să mun-
cească în via Domnului pentru a aduce 
suflete la El” („Credinţă în lucrarea de 
salvare”, [transmisiune a adunării de 
instruire a conducătorilor din întreaga 
lume, iunie 2013]; lds.org/broadcasts).

Îi dăm noi ascultare?
În toată lumea, ţăruşii, districtele şi 

misiunile au parte de un nou nivel de 
energie, în timp ce declaraţia pe care 
Salvatorul i-a făcut-o lui Joseph Smith, în 
anul 1832, se împlineşte: „Iată, voi grăbi 
lucrarea Mea, la timpul ei” (D&L 88:73).

Dragi fraţi şi surori, acel timp este 
acum! Simt aceasta, cum de altfel sunt 
sigur că şi dumneavoastră o simţiţi.

Doresc să-mi pun în practică en-
tuziasmul şi credinţa în Isus Hristos. 
Când am jucat fotbal american, am 
gândit tactic. Dacă echipa noastră 
era pregătită cu schemele potrivite, 
nu exista nicio îndoială că aveam să 
câştigăm meciul. Recent, am vorbit cu 
LaVell Edwards, legendarul antrenor 
al echipei BYU, despre tacticile noas-
tre, iar dânsul a spus: „Nu-mi păsa ce 
schemă alegeai atât timp cât noi mar-
cam!”. Fiind unul dintre coordonatorii 

Vârstnicul S. Gifford Nielsen
din Cei Şaptezeci

În urmă cu mai mulţi ani, a trebuit 
să vorbesc cu soţia unuia dintre 
episcopii din ţăruşul nostru, aşadar 

am sunat la telefon. Mi-a răspuns fiul 
lor cel mic. Am spus: „Bună! Mama ta 
este acasă?”.

El a răspuns: „Da, este. Ţi-o voi da 
la telefon. Cine o caută?”.

I-am răspuns: „Spune-i că o caută 
preşedintele Nielsen”.

A urmat o pauză scurtă şi, apoi, 
am auzit un glas foarte entuziasmat 
spunând: „Mami, te caută preşedintele 
Hinckley la telefon!”.

Nu-mi pot imagina ce i-a trecut ei 
prin minte… Cred că nu i-a trebuit 
niciodată atât de mult timp pentru 
a ajunge la telefon. Prin minte, mi-a 
trecut următorul gând: „S-o fac?”. Nu 
am făcut-o, însă am râs împreună pe 
această temă. Acum, când mă gândesc 
la aceasta, cred că ea a fost foarte de-
zamăgită pentru că eu am fost cel cu 
care a vorbit…

Ce aţi face dacă profetul Domnului 
chiar v-ar apela? Ei bine, el a făcut-o! 
Preşedintele Thomas S. Monson, aşa 
cum a făcut şi în această dimineaţă, 
ne-a apelat pe fiecare în parte şi ne-a 
invitat să luăm parte la o lucrare foarte 

Să grăbim tactica 
Domnului!
Fiecare dintre noi trebuie să-şi stabilească şi să pună în 
practică propria-i tactică pentru a sluji cu entuziasm alături 
de misionarii cu timp deplin.
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de a aduna suflete” („Noi suntem uniţi”, 
Liahona, mai 2013, p. 62).

Îmi permiteţi să vă împărtăşesc o tac-
tică pe care m-am simţit îndemnat s-o 
implementez după ce m-am rugat, după 
ce am citit capitolul 13 din Predicaţi 
Evanghelia Mea şi după ce am cugetat 
la experienţe trecute? Vă invit să luaţi în 
considerare aceste trei aspecte când vă 
gândiţi la propria tactică.

Primul, trebuie să vă rugaţi con-
cret, în fiecare zi, pentru a aduce pe 
cineva mai aproape de Salvator şi de 
Evanghelia Sa. Puteţi să faceţi aceasta 
privindu-i pe toţi oamenii ca fiind fii 
şi fiice ai lui Dumnezeu care se ajută 
unul pe altul de-a lungul călătoriei lor 
spre casă. Gândiţi-vă la noii prieteni pe 
care vi-i veţi face.

Al doilea, rugaţi-vă pentru misiona-
rii care slujesc în zona dumneavoastră 
şi pentru simpatizanţii lor, pe nume, în 
fiecare zi. Singurul mod în care puteţi 
face aceasta este să-i salutaţi, să vă ui-
taţi la ecusoanele lor, să le spuneţi pe 
nume şi să-i întrebaţi cui îi propovă-
duiesc. Vârstnicul Russell M. Nelson a 
scris în mod înţelept: „Până nu cunoşti 
numele şi chipul unui om, Domnul nu 
te poate ajuta să-i cunoşti inima”.

Am fost prezent la botezul unei 
surori minunate care şi-a împărtăşit 

mărturia. Mi-o voi aminti mereu 
spunând: „Niciodată nu au fost atât de 
mulţi oameni care să se roage pentru 
mine şi niciodată nu am simţit atât de 
multă dragoste! Ştiu că această lucrare 
este adevărată!”.

Al treilea, invitaţi un prieten la o ac-
tivitate care se desfăşoară în casa dum-
neavoastră sau în afara ei. Oriunde 
mergeţi sau orice faceţi, gândiţi-vă cui 
i-ar prinde bine acea activitate şi, apoi, 
daţi ascultare Spiritului în timp ce vă 
îndrumă.

Salvatorul m-a învăţat o lecţie 
discretă în ceea ce priveşte propria-mi 
învăţare a Evangheliei care, cred eu, are 
o minunată legătură cu „grăbirea”. Când 
sunt implicat sentimental în ceva, acest 
lucru se vede în notiţele mele care, 
adesea, se încheie cu semnul exclamă-
rii, ceea ce prin definiţie indică un „sen-
timent puternic [sau o] subliniere a unei 
importanţe majore” (Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary, a 11-a ediţie, 
[2003], „Semnul exclamării”).

Am devenit curios pe măsură ce 
scripturi despre „adunare”, care se 
încheie cu acest semn de punctuaţie, 
începuseră să-mi sară în ochi, ca în 
cazul dorinţei sincere a lui Alma: „O, 
cum aş dori să fiu un înger şi să pot 
avea împlinită dorinţa inimii mele, ca 

să pot să merg şi să vorbesc cu trâm-
biţa lui Dumnezeu, cu un glas care să 
cutremure pământul şi să strig pocăinţă 
către fiecare popor!” (Alma 29:1).

Am găsit 65 de pasaje scripturale 
care indică acest tip de trăire misionară 
puternică, inclusiv următoarele versete:

„Ce mare este bucuria Sa pentru 
sufletul care se pocăieşte!

Şi dacă va fi ca voi să lucraţi toate 
zilele propovăduind pocăinţa către 
acest popor şi veţi aduce chiar numai 
un suflet la Mine, ce mare va fi bucuria 
voastră cu el în împărăţia Tatălui Meu!

Şi acum, dacă bucuria voastră va fi 
mare cu un singur suflet pe care l-aţi 
adus la Mine, în împărăţia Tatălui Meu, 
ce mare va fi bucuria voastră, dacă 
veţi aduce mai multe suflete la Mine!” 
(D&L 18:13, 15–16).

Înţelegerea acestor versete speciale 
a jucat un rol important în prima mea 
însărcinare în calitate de autoritate a 
zonei-Cei Şaptezeci. Eram puţin neli-
niştit pentru că însoţeam un apostol, pe 
vârstnicul Quentin L. Cook, la o confe-
rinţă de ţăruş. Când am intrat în biroul 
preşedintelui de ţăruş pentru prima 
adunare din acel sfârşit de săptămână, 
am remarcat o pereche de pantofi 
uzaţi, suflată în bronz, aşezată pe un 
raft din spatele biroului său, care era 
însoţită de un verset care se termina cu 
un semn de exclamare. Când l-am citit, 
am simţit că Domnul ştia ce studiam, 
că îmi răspunsese la rugăciuni şi că El 
ştiuse exact de ce aveam nevoie pentru 
a-mi linişti inima agitată.

L-am rugat pe preşedintele de ţăruş 
să-mi spună povestea acelei perechi 
de pantofi.

El a spus:
„Aceştia sunt pantofii unui tânăr 

convertit care, deşi avea o familie a 
cărei situaţie financiară nu era deloc 
bună, a decis să slujească în mi-
siune în mod onorabil şi a făcut-o 
în Guatemala. Când şi-a terminat 
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îndeplinire scopurile Sale cele mari şi 
veşnice; şi prin mijloace foarte mici îi 
face de ruşine Domnul pe cei înţelepţi 
şi înfăptuieşte salvarea multor suflete” 
(Alma 37:6–7).

Inocenţa şi tinereţea misionarilor 
noştri exemplifică ceea ce înseamnă 
calea Domnului – şi anume că cei care 
sunt umili îi pot „invita pe alţii să vină 
la Hristos, ajutându-i să primească 
Evanghelia restaurată prin credinţă în 
Isus Hristos şi ispăşirea Sa, pocăinţă, 
botez, primirea darului Duhului Sfânt 
şi îndurarea până la sfârşit” (Predicaţi 
Evanghelia Mea: un ghid pentru sluji-
rea misionară [2004], p. 1).

În calitate de membri ai Bisericii, 
putem, prin intermediul propriilor 
lucrurilor mici şi simple, să „[îi convin-
gem] pe mulţi de greşeala căilor lor” 
şi să-i aducem „pe ei la cunoaşterea 
Dumnezeului lor, pentru salvarea 
sufletelor lor” (Alma 37:8).

La un moment dat, am fost, alături 
de un preşedinte de ţăruş şi de un 
episcop, în vizită la un membru mai 
puţin activ. Noi l-am învăţat, într-un 
mod foarte simplu, despre binecu-
vântările zilei de sabat. Ne-am expri-
mat dragostea sinceră faţă de el. El 
a răspuns: „Tot ceea ce aveam nevoie 
era ca cineva să vină şi să-mi dea un 
abrazo, adică o îmbrăţişare”. M-am 
ridicat instantaneu şi l-am îmbrăţişat. 
A doua zi era duminică. Acel frate 

Vârstnicul Arnulfo Valenzuela
din Cei Şaptezeci

Dragii mei fraţi şi dragele mele su-
rori, în urmă cu câteva săptămâni 
am fost la Centrul de pregătire a 

misionarilor din Mexico City pentru a 
împărtăşi un mesaj misionarilor. Soţia 
mea şi cu mine am ajuns, în mod inten-
ţionat, cu câteva ore mai devreme. Când 
ne-am plimbat în grădinile frumoase şi 
pe străzile curate ale CPM, nu aveam 
cum să nu observăm fericirea care radia 
pe feţele a sute de vârstnici tineri şi 
surori tinere, fiecare dintre ei fiind con-
centrat să dobândească noi cunoştinţe 
lingvistice şi să înveţe să aprecieze mai 
mult scopul său ca misionar.

Când am făcut o pauză pentru a 
privi atent această privelişte remarca-
bilă, am reflectat asupra cuvintelor lui 
Alma referitoare la momentul când 
i-a poruncit fiului său, Helaman, să 
consemneze istoria poporului său ca 
parte a cronicilor care îi fuseseră în-
credinţate şi să păstreze toate aceste 
lucruri sacre pentru ca, într-o zi, ele 
să ajungă la fiecare naţiune, neam, 
limbă şi popor.

Apoi, Alma i-a spus:
„Acum, voi aţi putea să credeţi că 

aceasta este nebunie din partea mea; 
dar iată, vă zic vouă că prin lucruri 
mici şi simple lucruri mari sunt înfăp-
tuite; şi mijloacele mici de multe ori îi 
fac de ruşine pe cei înţelepţi.

Şi Domnul Dumnezeu lucrează 
prin mijloace prin care să aducă la 

Lucruri mici şi simple
Să ne întindem braţele către alţii cu credinţă şi dragoste.

misiunea, l-am întâlnit pentru a-l 
elibera în mod onorabil şi am văzut 
că pantofii săi erau uzaţi în totalitate. 
Acest tânăr îi oferise Domnului tot ce 
avusese, fără prea mult sau fără niciun 
sprijin material din partea familiei.

El a remarcat că priveam ţintă la 
pantofii lui şi m-a întrebat: «Stimate 
preşedinte, este ceva în neregulă?».

I-am răspuns: «Nu, stimate vârstnic, 
este totul în regulă! Îmi poţi da mie 
aceşti pantofi?»”.

Preşedintele de ţăruş a continuat: 
„Respectul şi dragostea mea faţă de 
acest fost misionar erau copleşitoare! 
Am dorit să imortalizez experienţa 
respectivă, aşa că am suflat în bronz 
aceşti pantofi. Când intru în acest bi-
rou, îi văd şi îmi amintesc de efortul 
pe care cu toţii trebuie să-l depunem, 
indiferent de împrejurările în care 
ne aflăm. Versetul respectiv era din 
Isaia: «Ce frumoase sunt pe munţi 
picioarele celui ce aduce veşti bune, 
care vesteşte pacea, picioarele celui 
ce aduce veşti bune, care vesteşte 
mântuirea! Picioarele celui ce zice 
Sionului: ʻDumnezeul tău împără-
ţeşte!’» (Isaia 52:7)”.

Dragii mei fraţi şi dragile mele su-
rori, este posibil ca soţia bunului epis-
cop să se fi întrebat de ce o fi sunat-o 
profetul. Depun mărturie că ea şi noi 
nu mai trebuie să ne întrebăm deloc 
− SEMNUL EXCLAMĂRII!

Eu ştiu că fiecare dintre noi trebuie 
să-şi stabilească şi să pună în prac-
tică propria-i tactică pentru a sluji cu 
entuziasm alături de misionarii cu timp 
deplin − SEMNUL EXCLAMĂRII!

Mărturia mea o susţine pe cea a 
profetului Joseph Smith: „Şi acum, 
după numeroasele mărturii care au 
fost date despre El, aceasta este măr-
turia, ultima dintre toate, pe care o 
dăm despre El: Că El trăieşte!” (D&L 
76:22). În numele sacru al lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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a venit la adunarea de împărtăşanie 
împreună cu toată familia sa.

În timpul unei vizite a învăţătoarelor 
vizitatoare, Martha, o membră a 
episcopiei noastre, i-a spus soţiei mele 
şi colegei sale să nu mai vină niciodată. 
Ea luase decizia de a nu mai veni 
la Biserică. Una dintre învăţătoarele 
vizitatoare a întrebat-o pe Martha 
dacă ar fi de acord să intoneze un 
imn împreună pentru ultima dată, iar 
ea a fost de acord. În timp ce cântau, 
ceva special s-a întâmplat. Puţin câte 
puţin, Spiritul a început să umple 
camera. Fiecare dintre ele l-au simţit. 
Inima Martei a început să se înmoaie. 
Cu ochii plini de lacrimi, ea le-a spus 
învăţătoarelor vizitatoare ce avea 
pe suflet. În acel moment, ea şi-a 
dat seama că ştia că Evanghelia este 
adevărată. Le-a mulţumit învăţătoarelor 
vizitatoare şi şi-a exprimat dorinţa ca 
ele să mai vină. Din acea zi înainte, ea 
le-a primit cu bucurie.

Martha a început să vină la Biserică 
împreună cu fiica ei cea mică. Ele 
au participat la adunările Bisericii, în 
mod regulat, timp de mulţi ani, Martha 
nepierzându-şi niciodată speranţa 
că soţul ei ar putea alege, în cele 
din urmă, să li se alăture. În cele din 
urmă, a sosit şi ziua când Domnul i-a 
atins inima şi el a început să meargă 
la Biserică împreună cu ele, aşa cum 
a făcut, după aceea, şi cealaltă fiică 
a lor. Această familie a început să 
simtă adevărata bucurie care rezultă 
din faptul de a avea binecuvântările 
Evangheliei în căminul lor. De atunci, 
Martha a slujit cu credinţă în calitate 
de preşedintă a Societăţii de Alinare 
din episcopia noastră şi soţul ei şi-a 
îndeplinit bine sarcina în mai multe 
chemări din cadrul ţăruşului. Toate 
aceste lucruri au început cu intonarea 
unui imn, un lucru mic şi simplu care 
i-a atins inima Marthei.

Naaman a fost căpetenia oştirii 

împăratului Siriei, un bărbat de onoare, 
un bărbat puternic şi curajos; dar el era 
lepros. (vezi 2 Împăraţi 5:1). Nereuşind 
să primească un leac pentru lepra sa 
de la împăratul lui Israel, Naaman s-a 
dus la casa profetului Elisei. Elisei i-a 
trimis un sol, care i-a spus:

„Du-te, şi scaldă-te de şapte ori în 
Iordan; şi carnea ţi se va face sănă-
toasă, şi vei fi curat.

Naaman s-a mâniat, şi a plecat, 
zicând: «Eu credeam că va ieşi la 
mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema 
numele Domnului, Dumnezeului lui, 
îşi va duce mâna pe locul rănii, şi va 
vindeca lepra…

Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i 
vorbească, şi au zis: «Părinte, dacă pro-
rocul ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai 
fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci 
ce ţi-a spus: ʻScaldă-te, şi vei fi curat’».

S-a pogorât atunci şi s-a cufundat de 
şapte ori în Iordan, după cuvântul omu-
lui lui Dumnezeu; şi carnea lui s-a făcut 
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umbră, epuizat şi demoralizat după ce 
a trebuit să-şi îndure boala vreme de 
38 de ani.

În timp ce Salvatorul ridică margi-
nea pânzei cu o mână, face un semn 
cu cealaltă şi adresează o întrebare 
profundă: „Vrei să te faci sănătos?”.

Bolnavul i-a răspuns: „Doamne, 
n-am pe nimeni să mă bage în scăldă-
toare când se tulbură apa; şi, până să 
mă duc eu, se pogoară altul înaintea 
mea” (Ioan 5:6–7).

La rugămintea aparent imposibilă 
a bolnavului, Isus oferă un răspuns 
profund şi neaşteptat:

„Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă.
Îndată omul acela s-a făcut sănătos, 

şi-a luat patul, şi umbla” (Ioan 5:8–9).
Luca ne povesteşte o altă în-

tâmplare marcată de grija tandră a 
Salvatorului, care, în timp ce călătorea 
spre Ierusalim, a întâlnit 10 leproşi. Din 
cauza bolii lor, ei „au stătut departe” 
(Luca 17:12). Ei erau nişte proscrişi – 
necuraţi şi nedoriţi.

„Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi”, 
au implorat ei (Luca 17:13) – cu alte 
cuvinte, s-au rugat insistent: „Nu poţi 
face ceva pentru noi?”.

Marele Tămăduitor, plin de compa-
siune, ştia că, înainte de toate, credinţa 

Vârstnicul Timothy J. Dyches
din Cei Şaptezeci

În timpul unei perioade de mare 
sărbătoare în Ierusalim, Salvatorul 
a plecat din rândul mulţimii pentru 

a-i căuta pe cei nevoiaşi. El i-a găsit la 
Betesda, scăldătoarea cu cinci pridvoare 
de lângă Poarta Oilor, renumită pentru 
faptul că acolo se adunau cei bolnavi.

Evanghelia după Ioan ne relatează 
că, lângă scăldătoare, „zăceau o mul-
ţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, 
care aşteptau mişcarea apei.

Căci un înger al Domnului se po-
gora, din când în când, în scăldătoare, 
şi tulbura apa. Şi cel dintâi, care se 
pogora în ea, după tulburarea apei, 
se făcea sănătos, orice boală ar fi avut” 
(Ioan 5:3–4).

Vizita Salvatorului este ilustrată într-o 
frumoasă pictură a lui Carl Bloch, nu-
mită Hristos vindecându-i pe cei bolnavi 
la Betesda. Bloch îl ilustrează pe Isus 
ridicând cu blândeţe un baldachin tem-
porar sub care se afla un om „[bolnav]” 
(Ioan 5:7) care stătea lângă scăldătoare, 
aşteptând. Aici, cuvântul [bolnav] se 
referă la cineva care este lipsit de putere 
şi subliniază mila şi harul Salvatorului, 
care a venit, umil, să slujească celor care 
nu se puteau ajuta singuri.

În această pictură, omul bolnav este 
reprezentat ghemuindu-se pe jos, la 

Vreţi să fiţi făcuţi 
întregi?
Pe măsură ce ne pocăim şi ne convertim la Domnul,  
suntem făcuţi întregi şi vina noastră este ştearsă.

iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi 
s-a curăţit” (2 Împăraţi 5:10–11, 13–14).

Profetul nostru, preşedintele 
Thomas S. Monson, ne-a invitat pe 
toţi să mergem şi să ne salvăm fraţii 
şi surorile. Dânsul a spus: „Lumea are 
nevoie de ajutorul nostru. Sunt picioare 
care trebuie întărite, mâini care trebuie 
strânse, minţi care să fie încurajate, 
inimi care să fie inspirate şi suflete care 
să fie salvate. Binecuvântările eternităţii 
vă aşteaptă” („Pentru salvare”, Liahona, 
iulie 2001, p. 57).

Depun mărturie că mulţi dintre 
aceia care au nevoie de ajutorul nostru 
ne aşteaptă. Ei sunt gata ca fraţii lor 
curajoşi şi surorile lor curajoase să îşi 
întindă braţele către ei şi să-i salveze 
prin intermediul lucrurilor mici şi 
simple. Eu, personal, am petrecut 
multe ore vizitând membri mai puţin 
activi ai Bisericii ale căror inimi au 
fost deja înmuiate de Domnul, care 
acum sunt gata să primească mărturiile 
noastre şi sincerele noastre dovezi de 
iubire. Când ne întindem braţele către 
ei şi îi invităm, ei vor reveni în Biserică 
fără nicio ezitare.

Să ne întindem braţele către alţii cu 
credinţă şi dragoste. Să ne amintim de 
promisiunea Domnului:

„Şi dacă va fi ca voi să lucraţi 
toate zilele propovăduind pocăinţa 
către acest popor şi veţi aduce chiar 
numai un suflet la Mine, ce mare va 
fi bucuria voastră cu el în împărăţia 
Tatălui Meu!

Şi acum, dacă bucuria voastră va fi 
mare cu un singur suflet pe care l-aţi 
adus la Mine, în împărăţia Tatălui Meu, 
ce mare va fi bucuria voastră, dacă veţi 
aduce mai multe suflete la Mine!” (D&L 
18:15–16).

Depun mărturie despre dragostea 
pe care Domnul o are pentru toţi 
copiii Săi. Eu ştiu că El trăieşte şi că El 
este Mântuitorul nostru. În numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
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trebuie să preceadă miracolul şi, drept 
urmare, le-a spus: „Duceţi-vă şi ară-
taţi-vă preoţilor!” (Luca 17:14).

Pentru că au mers cu credinţă, 
miracolul s-a întâmplat. Puteţi să vă 
imaginaţi bucuria copleşitoare pe care 
o simţeau cu fiecare pas, pe măsură ce 
au observat, în timp real, cum trupurile 
lor erau curăţate, vindecate şi făcute 
sănătoase chiar în faţa propriilor ochi?

„Unul dintre ei, când s-a văzut vin-
decat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu 
cu glas tare.

S-a aruncat cu faţa la pământ 
la picioarele [Învăţătorului], şi I-a 
mulţumit…

Apoi [Isus] i-a zis: «Scoală-te şi 
pleacă; credinţa ta te-a mântuit»”  
(Luca 17:15–16, 19).

În calitatea mea de medic şi chi-
rurg, m-am concentrat asupra reparării 
şi vindecării trupului fizic. Isus Hristos 
vindecă trupul, mintea şi spiritul şi vin-
decarea Sa începe cu credinţa.

Vă amintiţi când v-aţi simţit plini 
de bucurie şi credinţă? Vă amintiţi mo-
mentul când v-aţi dobândit mărturia 
sau când Dumnezeu v-a confirmat 
faptul că sunteţi fiul Său sau fiica Sa şi 
că El vă iubeşte foarte mult – şi v-aţi 
simţit întregi? Dacă aţi uitat acele mo-
mente, atunci vi le puteţi aminti.

Salvatorul ne sfătuieşte ce să facem 
pentru a fi făcuţi sănătoşi – pentru a fi 

întregiţi sau pentru a fi vindecaţi:
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 

împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi 

învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, şi sarcina 
Mea este uşoară” (Matei 11:28–30).

Îndemnul „[Veniţi şi urmaţi-Mă]” 
(Luca 18:22) ne invită să lăsăm în 
urmă vechea viaţă şi dorinţele lumeşti 
şi să devenim o făptură nouă pentru 
care „cele vechi s-au dus [şi] toate 
lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 
5:17), având chiar şi o inimă nouă, 
plină de credinţă. Şi suntem făcuţi 
întregi din nou.

„Apropiaţi-vă de Mine şi am să Mă 
apropii de voi; căutaţi-mă cu toată 
sârguinţa şi Mă veţi găsi; cereţi şi veţi 
primi; bateţi şi vi se va deschide” 
(D&L 88:63).

Pe măsură ce ne apropiem de El, 
ne dăm seama că viaţa muritoare este 
menită să fie dificilă şi că „o opoziţie 
în toate lucrurile” (2 Nefi 2:11) nu 
reprezintă un cusur al planului salvării. 
Opoziţia este, mai degrabă, elemen-
tul indispensabil al vieţii muritoare 
şi ne întăreşte voinţa şi ne perfecţio-
nează alegerile. Vicisitudinile vieţii ne 
ajută să dezvoltăm o relaţie veşnică 
cu Dumnezeu – şi să ne imprimăm 

imaginea Sa pe înfăţişarea noastră, 
pe măsură ce Îi oferim inimile noastre 
(vezi Alma 5:19).

„Să faceţi lucrul acesta spre pome-
nirea Mea” (Luca 22:19) este ceea ce 
Salvatorul ne-a cerut să facem atunci 
când a instituit ceea ce numim împăr-
tăşanie. Această rânduială, realizată cu 
ajutorul pâinii şi a apei, ne reînnoieşte 
legămintele sacre pe care le-am făcut 
cu Dumnezeu şi invită puterea ispăşirii 
în vieţile noastre. Suntem vindecaţi cu 
condiţia abandonării obiceiurilor şi 
stilurilor de viaţă care împietresc inimi 
şi duc la îndărătnicie. Când punem 
jos „armele răzvrătirii [noastre]” (Alma 
23:7), noi acţionăm cu adevărat „prin 
[noi înşine]” (D&L 58:28), fără să mai 
fim orbiţi de sofismele lui Satana sau 
asurziţi de zgomotul discordant al 
lumii laice.

Pe măsură ce ne pocăim şi ne 
convertim la Domnul, suntem făcuţi 
întregi şi vina noastră este ştearsă. 
Totuşi, s-ar putea să ne întrebăm, ca 
şi Enos: „Cum se face asta?”. Domnul 
răspunde: „Datorită credinţei tale în 
Hristos … prin urmare, du-te; credinţa 
ta te-a făcut întreg” (Enos 1:7, 8).

Corrie ten Boom, o creştină devo-
tată, de origine olandeză, a avut parte 
de o astfel de vindecare, în pofida fap-
tului că a fost captivă în lagăre de con-
centrare în timpul celui de-al Doilea 
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Război Mondial. Ea a suferit foarte 
mult, dar, spre deosebire de iubita ei 
soră, Betsie, care a pierit în unul dintre 
lagăre, Corrie a supravieţuit.

După război, ea a vorbit deseori 
în public despre experienţele ei şi 
despre vindecare şi iertare. La un mo-
ment dat, un fost paznic nazist, care 
luase parte la groaznica încarcerare 
a lui Corrie în lagărul Ravensbrück, 
Germania, a venit la ea, bucurându-se 
de mesajul ei despre iertarea şi dra-
gostea lui Hristos.

„«Cât de recunoscător sunt pentru 
mesajul dumneavoastră, Fraulein», a 
spus el. «La gândul că, aşa cum spuneţi 
dumneavoastră, El a luat asupra Lui 
păcatele mele!»

A dorit să dea mâna cu mine”, a 
spus Corrie. „Şi eu, care am propovă-
duit atât de des… nevoia de a ierta, nu 
am putut să-i întind mâna.

Chiar dacă gândurile răzbunătoare 
şi pline de furie deveneau mai puter-
nice, ştiam că ele mă fac să comit un 
păcat … Doamne Isuse, m-am rugat, 
iartă-mă şi ajută-mă să-l iert.

Am încercat să zâmbesc [şi] am 
încercat să îi întind mâna. Nu am 
putut. Nu am putut să simt nimic, nici 
cea mai mică scânteie de căldură sau 
caritate. Aşa că am rostit din nou o ru-
găciune în gând. Isus, nu pot să-l iert. 
Oferă-mi iertarea Ta.

Când am dat mâna cu el, ceva in-
credibil s-a întâmplat. Din umăr, de-a 
lungul braţului meu şi până în mâna 
mea părea că trece un curent din mine 
spre el, în timp ce în inima mea răsă-
rise o dragoste pentru acest străin ce 
aproape că m-a copleşit.

Şi, astfel, am aflat că nu de puterea 
noastră de iertare sau de bunătatea 
noastră depinde vindecarea oame-
nilor, ci de a Lui. Când El ne spune 
să ne iubim duşmanii, El ne oferă, 
împreună cu această poruncă, însăşi 
dragostea” 1.

Corrie ten Boom a fost făcută 
sănătoasă.

Preşedintele Thomas S. Monson a 
spus: „Există doar o singură viaţă care 
îi sprijină pe cei care sunt tulburaţi sau 
copleşiţi de durere şi necaz – chiar 
Domnul Isus Hristos” 2.

Dacă vă simţit necuraţi, neiu-
biţi, nefericiţi, nedemni, bolnavi sau 
incompleţi, amintiţi-vă că „tot ce este 
nedrept în viaţă poate fi îndreptat prin 
ispăşirea lui Hristos.” 3 Aveţi credinţă 
şi răbdare în scopurile Salvatorului 
pentru dumneavoastră, care se vor 
îndeplini la timpul ales de El. „Nu [vă 
temeţi], [credeţi] numai” (Marcu 5:36).

Fiţi siguri că Salvatorul încă 
doreşte să ne vindece sufletele şi să 
ne oblojească inimile. El stă la uşă 
şi bate. Fie ca noi să Îi răspundem 
începând din nou să ne rugăm, să ne 
pocăim, să iertăm şi să uităm! Fie ca 
noi să-L iubim pe Dumnezeu, să ne 
slujim aproapele şi să stăm în locurile 
sfinte, având o viaţă curată! Omul 
bolnav de la scăldătoarea din Betesda, 

leproşii care călătoreau spre Ierusalim 
şi Corrie ten Boom au fost făcuţi 
sănătoşi. „Vreţi să vă faceţi sănătoşi? 
Ridicaţi-vă şi umblaţi! „Harul [Său] [vă] 
este de ajuns” (2 Corinteni 12:9) şi nu 
veţi merge singuri.

Am ajuns să ştiu că Dumnezeu 
trăieşte. Eu ştiu că noi, toţi, suntem co-
piii Săi şi că El ne iubeşte pentru cine 
suntem şi pentru cine putem deveni. 
Ştiu că Şi-a trimis Fiul în lume pentru 
a fi sacrificiul ispăşitor pentru toată 
omenirea şi ştiu că cei care acceptă 
Evanghelia Sa şi Îl vor urma, vor fi fă-
cuţi sănătoşi şi întregi – „la timpul ales 
de El şi în felul Lui şi potrivit voinţei 
Sale” (D&L 88:68), prin intermediul 
îndurării Sale blânde. Aceasta este 
mărturia mea către dumneavoastră, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Corrie ten Boom, The Hiding Place  

(1971), p. 215.
 2. Thomas S. Monson, „Meeting Life’s 

Challenges”, Ensign, nov. 1993, p. 71.
 3. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru 

slujirea misionară (2004), p. 52.
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Nu, această noapte întunecată a 
minţii şi spiritului este ceva mai mult 
decât simplă descurajare. Am văzut 
această suferinţă abătându-se asupra 
unui bărbat absolut angelic atunci când, 
după 50 de ani de căsătorie, iubita lui 
soţie a decedat. Am văzut-o la mame de 
nou-născuţi, caz în care este eufemistic 
numită „deprimare post-natală”. Am vă-
zut-o lovind studenţi ambiţioşi, veterani 
de război şi bunici îngrijorate de bunăs-
tarea copiilor deveniţi adulţi.

Şi am văzut-o la taţi tineri care 
încercau să asigure cele necesare pro-
priilor familii. Pe aceasta din urmă, o 
dată, am fost îngrozit s-o văd la mine 
însumi. Într-un anumit moment din 
căsnicia mea, când temerile finan-
ciare s-au suprapus oboselii intense, 
am avut o cădere psihică ce a fost tot 
atât de neprevăzută pe cât a fost de 
reală. Prin harul lui Dumnezeu şi cu 
dragostea familiei mele, am conti-
nuat să funcţionez şi să lucrez, dar, 
chiar şi după toţi aceşti ani, continui 
să am o simpatie profundă pentru 
alte persoane cu boli cronice sau mai 
profund afectate decât mine de astfel 
de poveri. În orice caz, noi toţi am 
dobândit curaj datorită acelora care, 
potrivit cuvintelor profetului Joseph, 
au „[căutat] şi [contemplat] cel mai 
întunecat abis” 3 şi au trecut prin el, 
printre aceştia numărându-se perso-
nalităţi ca Abraham Lincoln, Winston 
Churchill şi vârstnicul George Albert 
Smith, unul dintre cei mai generoşi 
creştini din dispensaţia noastră, care a 
suferit de depresie mulţi ani înainte de 
a deveni al optulea profet mult iubit şi 
preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Care este cel mai bun mod de a 
reacţiona când aveţi parte de dificultăţi 
psihice sau emoţionale, dumneavoas-
tră sau cei pe care îi iubiţi? Mai presus 
de toate, nu vă pierdeţi niciodată cre-
dinţa în Tatăl din Cer, care vă iubeşte 

acelor teste şi încercări, chiar dacă 
preţul acestui act avea să fie incomen-
surabil atât pentru Tatăl care L-a trimis, 
cât şi pentru Fiul care a venit. Doar 
recunoştinţa pentru această dragoste 
divină va face ca suferinţa noastră, mai 
mică decât a Lor, să fie suportabilă la 
început, de înţeles mai apoi şi mântui-
toare în cele din urmă.

Nu voi vorbi despre bolile grele 
pe care le-am menţionat, ci despre 
TDM − „tulburare depresivă majoră” 
‒ pe scurt „depresie”. Când vorbesc 
despre aceasta, nu mă refer la zilele 
în care părul nu ni se aranjează cum 
dorim, la scadenţa plăţii impozitului 
sau la alte momente descurajatoare 
prin care trecem toţi. Toţi suntem 
neliniştiţi sau descurajaţi din când în 
când. În Cartea lui Mormon, se spune 
că Amon şi fraţii săi erau descura-
jaţi într-un moment foarte greu 2 şi 
aceasta ni se poate întâmpla şi nouă, 
tuturor. Ci, astăzi, voi vorbi despre 
ceva mult mai grav, o suferinţă atât 
de gravă, încât limitează considera-
bil capacitatea unei persoane de a fi 
complet activă, un crater în minte atât 
de adânc, încât nimeni nu poate ga-
ranta că va dispărea dacă victimele îşi 
vor îndrepta umerii şi vor gândi pozi-
tiv ‒ deşi sunt un susţinător fervent al 
umerilor drepţi şi gândirii pozitive.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Apostolul Petru a scris că ucenicii 
lui Isus Hristos trebuie „să 
[fie]… miloşi” 1 unii cu alţii. În 

acest spirit doresc să vorbesc acelora 
care suferă de vreo formă de boală 
psihică sau tulburări emoţionale, fie că 
acele suferinţe sunt uşoare sau grave, 
de scurtă durată sau care durează 
toată viaţa. Ne dăm seama de comple-
xitatea acestor probleme când îi auzim 
pe specialişti vorbind despre nevroze 
şi psihoze, predispoziţii genetice, 
defecte cromozomice, despre bipola-
ritate, paranoia şi schizofrenie. Oricât 
ar fi de grele, aceste suferinţe sunt rea-
lităţi ale vieţii muritoare şi recunoaş-
terea lor nu ar trebui să aducă mai 
multă ruşine decât recunoaşterea unei 
tensiuni ridicate a sângelui sau apariţia 
neaşteptată a unei tumori maligne.

Atunci când ne străduim să do-
bândim puţină pace şi înţelegere cu 
privire la aceste probleme dificile, este 
esenţial să ne amintim că trăim ‒ şi am 
ales să trăim ‒ într-o lume căzută, în 
care, în scopuri divine, strădania noas-
tră de a ne apropia de divinitate va fi 
testată şi încercată din nou şi din nou. 
Lucrul care ne întăreşte cel mai mult, 
din planul lui Dumnezeu, este acela că 
a fost promis un Salvator, un Mântuitor 
care, datorită credinţei noastre în El, 
avea să ne ridice triumfători deasupra 

Ca un vas sfărâmat
Care este cel mai bun mod de a reacţiona când aveţi  
parte de dificultăţi psihice sau emoţionale, dumneavoastră 
sau cei pe care îi iubiţi?
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mai mult decât puteţi înţelege. Aşa 
cum a spus preşedintele Monson su-
rorilor din cadrul Societăţii de Alinare 
în cuvântarea sa atât de inspirată de 
sâmbătă seară: „Această dragoste nu se 
schimbă niciodată… Este mereu acolo 
când sunteţi triste sau fericite, descura-
jate sau pline de speranţă. Dragostea 
lui Dumnezeu este mereu acolo, fie 
că simţiţi că o meritaţi, fie că nu. Pur şi 
simplu este mereu acolo” 4. Niciodată 
să nu vă îndoiţi de aceasta şi niciodată 
să nu vă împietriţi inima! Puneţi în 
practică actele de devoţiune, metodă 
verificată de-a lungul timpului, care 
aduc Spiritul Domnului în viaţa dum-
neavoastră! Căutaţi sfatul acelora care 
deţin cheile bunăstării dumneavoastră 
spirituale! Cereţi binecuvântări ale 
preoţiei şi preţuiţi-le! Luaţi din împăr-
tăşanie în fiecare săptămână şi ţineţi-vă 
strâns de promisiunile ispăşirii lui Isus 
Hristos, care duc la desăvârşire! Credeţi 

în miracole! Am văzut atât de multe 
înfăptuindu-se când toate indiciile 
spuneau că s-a pierdut orice speranţă. 
Speranţa nu se pierde niciodată. Dacă 
miracolele nu au loc în timp scurt 
sau în totalitate ori deloc, aduceţi-vă 
aminte de exemplul Salvatorului ‒ 
atunci când trebuie să beţi din cupa 
amară, beţi şi fiţi tari, încrezându-vă în 
zilele mai fericite care vă aşteaptă.5

Pentru a preveni îmbolnăvirea, 
când este posibil, fiţi atenţi la indicato-
rii de stres în cazul dumneavoastră şi 
al celorlalţi pe care îi puteţi ajuta. Ca 
şi în cazul automobilului dumneavoas-
tră, fiţi atenţi la indicatorii care arată 
că temperaturile cresc, că viteza este 
excesivă sau că nu este suficientă ben-
zină în rezervor. Când vă confruntaţi 
cu „depresia provocată de epuizare”, 
faceţi schimbările necesare. Oboseala 
este duşmanul nostru, al tuturor ‒ 
aşa că încetiniţi ritmul, odihniţi-vă 

şi recuperaţi-vă energia. Medicii ne 
avertizează că, dacă nu ne facem timp 
să fim sănătoşi, cu siguranţă ne vom 
face timp, mai târziu, să fim bolnavi.

Dacă lucrurile continuă să vă 
slăbească puterile, căutaţi sfatul 
persoanelor autorizate, specializate 
şi care au standarde înalte. Fiţi oneşti 
cu ei când le vorbiţi despre istoricul 
suferinţei dumneavoastră. Analizaţi, 
rugându-vă şi având o atitudine res-
ponsabilă, sfatul şi soluţiile pe care vi 
le dau. Dacă aveţi apendicită, Dum-
nezeu se aşteaptă să cereţi o binecu-
vântare a preoţiei şi să căutaţi cea mai 
bună asistenţă medicală existentă. La 
fel în cazul tulburărilor emoţionale. 
Tatăl nostru din Cer se aşteaptă ca 
noi să folosim toate darurile minu-
nate pe care El ni le-a dat în această 
dispensaţie glorioasă.

Fie că sunteţi cei afectaţi, fie ca 
sunteţi cei care se îngrijesc de astfel 
de persoane, încercaţi să nu vă lăsaţi 
copleşiţi de dimensiunea sarcinii dum-
neavoastră. Nu presupuneţi că puteţi 
îndrepta totul, ci îndreptaţi ce puteţi. 
Dacă obţineţi doar victorii mici, fiţi re-
cunoscători pentru ele şi fiţi răbdători. 
În scripturi, Domnul porunceşte de 
zeci de ori „opriţi-vă” sau „fiţi liniştiţi” 
‒ şi aşteptaţi.6 Îndurarea cu răbdare a 
unor lucruri face parte din educaţia 
noastră în viaţa muritoare.

Pe cei care se îngrijesc de alţii îi 
sfătuiesc să nu-şi distrugă sănătatea 
proprie când îi ajută pe alţii să fie să-
nătoşi. În toate aceste lucruri, fiţi înţe-
lepţi. Nu alergaţi mai repede decât vă 
stă în putere.7 Indiferent de ce puteţi 
sau nu puteţi oferi, cu siguranţă puteţi 
oferi rugăciunile dumneavoastră şi pu-
teţi oferi „dragoste sinceră” 8. „Caritatea 
suferă îndelung şi este binevoitoare… 
nu este provocată cu uşurinţă… ci… 
suportă toate lucrurile… nădăjduieşte 
toate lucrurile, rabdă toate lucrurile. 
Caritatea niciodată nu piere” 9.



42 L i a h o n a

Să ne amintim, de asemenea, că, 
deşi ne confruntăm cu o boală sau 
o încercare grea, există încă multe 
lucruri în viaţă în care să nădăjduim 
şi pentru care să fim recunoscători. 
Noi înseamnăm infinit mai mult decât 
dizabilităţile pe care le avem şi suferin-
ţele prin care trecem! Stephanie Clark 
Nielson şi familia ei ne-au fost prieteni 
timp de peste 30 de ani. În ziua de 16 
august 2008, avionul în care se aflau 
Stephanie şi soţul ei, Christian, s-a 
prăbuşit şi flăcările incendiului care a 
urmat au desfigurat-o atât de rău încât 
membrii familiei au reuşit s-o identifice 
numai după oja de pe unghiile de la 
picioare. Nu exista aproape nicio şansă 
ca Stephanie să supravieţuiască. După 
trei luni de comă indusă, ea s-a trezit şi 
şi-a văzut trupul. Atunci s-a declanşat 
suferinţa psihică şi s-a instalat depresia. 
Având patru copii sub vârsta de şapte 
ani, Stephanie nu a mai dorit ca ei s-o 
mai vadă vreodată. A simţit că ar fi fost 
mai bine să nu trăiască. Stephanie mi-a 
spus odată în biroul meu: „M-am gândit 

că ar fi fost mai uşor dacă ar fi uitat de 
mine şi aş fi ieşit în linişte din viaţa lor”.

Dar, spre lauda ei eternă şi cu rugă-
ciunile soţului, familiei, prietenilor, ale 
celor patru copii frumoşi, alături de cel 
de-al cincilea care s-a născut în fami-
lia Nielson cu numai 18 luni în urmă, 
Stephanie şi-a croit drumul înapoi din 
abisul autodistrugerii, devenind una din-
tre cele mai cunoscute „mămici blogări” 
din ţară şi declarând deschis celor patru 
milioane de oameni care îi citeau blogul 
că „scopul divin” al vieţii ei este să fie 
mămică şi să preţuiască fiecare zi care 
i-a fost dată pe acest pământ frumos.

Oricare ar fi problema cu care 
vă confruntaţi, dragi fraţi şi surori ‒ 
psihică, emoţională, fizică sau de alt 
fel ‒ nu votaţi împotriva preţioasei 
vieţi punându-i capăt! Încredeţi-vă 
în Dumnezeu! Ţineţi-vă strâns de 
dragostea Sa! Fiţi siguri că, într-o zi, 
zorii se vor ivi strălucitori şi toate um-
brele morţii vor dispărea! Deşi ne-am 
putea simţi „ca un vas sfărâmat”, aşa 
cum spune psalmistul 10, trebuie să 

ne aducem aminte că vasul este în 
mâinile olarului divin. Minţile sfărâ-
mate pot fi vindecate la fel cum sunt 
vindecate oasele sfărâmate şi inimile 
sfărâmate. În timp ce Dumnezeu face 
acele reparaţii, noi putem ajuta având 
milă, necriticând şi fiind buni.

Depun mărturie despre sfinţenia 
învierii, acel dar nespus de mare 
din ispăşirea Domnului Isus Hristos. 
Alături de apostolul Pavel, depun 
mărturie că ceea ce este semănat în 
putrezire va învia în neputrezire şi ce 
este semănat în neputinţă va învia în 
putere.11 Depun mărturie despre acea 
zi în care cei dragi despre care ştim că 
au dizabilităţi în viaţa muritoare vor 
sta în faţa noastră glorificaţi şi măreţi, 
cu trup şi minte de impresionantă 
perfecţiune. Ce moment extraordinar 
va fi! Nu ştiu dacă vom fi mai fericiţi 
pentru noi, pentru că am fost martorii 
unui astfel de miracol, sau mai fericiţi 
pentru ei, pentru că vor fi pe deplin 
desăvârşiţi şi „liberi în sfârşit” 12. Până 
în acea clipă în care darul suprem al 
lui Hristos va fi evident pentru noi toţi, 
fie ca noi să trăim în credinţă, să ne 
ţinem strâns de speranţă şi să fim „mi-
loşi” 13 unul cu altul, mă rog în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. 1 Petru 3:8.
 2. Vezi Alma 26:27; vezi, de asemenea,  

Alma 56:16.
 3. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 281.
 4. Thomas S. Monson, „Niciodată nu suntem 

singuri”, Liahona, nov. 2013, p. 123, 124.
 5. Vezi Matei 26:39.
 6. Vezi, de exemplu, Psalmii 4:4; Doctrină  

şi legăminte 101:16.
 7. Vezi Mosia 4:27.
 8. Doctrină şi legăminte 121:41.
 9. 1 Corinteni 13:4–8; subliniere adăugată; 

vezi, de asemenea, Moroni 7:45–46.
 10. Psalmii 31:12.
 11. Vezi 1 Corinteni 15:42–43.
 12. „Free at Last”, în John W. Work, compilaţie, 

American Negro Songs: 230 Folk Songs  
and Spirituals, Religious and Secular 
(1998), p. 197.

 13. 1 Petru 3:8.
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Evanghelia într-o multitudine de mo-
duri şi El ne va ajuta în munca noastră 
dacă vom acţiona cu credinţă pentru 
a îndeplini lucrarea Sa” („Credinţă în 
lucrarea de salvare” [cuvântare oferită 
în cadrul unei transmisiuni speciale, 
23 iunie 2013]; lds.org/broadcasts).

Dragi fraţi şi surori, este bine să re-
flectăm la învăţăturile profeţilor care au 
trăit din vremea lui Joseph Smith până 
astăzi. Ei i-au încurajat şi i-au chemat pe 
conducătorii şi pe membrii Bisericii să 
fie angajaţi cu sârguinţă în a duce mesa-
jul restaurării Evangheliei tuturor copii-
lor Tatălui Ceresc din întreaga lume.

Mesajul meu din această 
după-amiază este că Domnul 
într-adevăr Îşi grăbeşte lucrarea. În 
zilele noastre, acest lucru poate fi făcut 
doar când fiecare membru al Bisericii 
împărtăşeşte, cu dragoste, adevăru-
rile Evangheliei restaurate a lui Isus 
Hristos. Trebuie să lucrăm împreună, 
ca parteneri, cu cei aproape 80 000 de 
misionari care slujesc în prezent. Pe 
site-ul „Hastening the work of salvation 
(Să grăbim lucrarea de salvare)”, sunt 
prezentate foarte clar informaţii cu pri-
vire la această lucrare măreaţă, îndeo-
sebi însărcinările pentru conducătorii 
consiliilor de ţăruş şi de episcopie.

Ştim din cercetările noastre 
că cei mai mulţi membri activi ai 
Bisericii doresc ca binecuvântările 
Evangheliei să fie primite de către cei 
pe care îi iubesc şi chiar de către cei 
pe care nu i-au cunoscut niciodată. 
Dar ştim, de asemenea, că mulţi 
membri ezită să facă muncă misio-
nară şi să împărtăşească Evanghelia 
din două motive principale.

•	Primul	este	teama.	Mulţi	membri	
nici măcar nu se roagă pentru 
ocazii de a împărtăşi Evanghelia, 
temându-se că ar putea primi 
îndemnuri divine de a face ceva 
ce cred că nu sunt capabili să facă.

de a oferi lumii şansa de a auzi şi a 
accepta Evanghelia. Scripturile sunt 
pline de porunci, promisiuni, chemări 
şi recompense pentru propovăduirea 
Evangheliei. Folosesc, în mod delibe-
rat, cuvântul poruncă pentru că pare a 
fi o directivă permanentă de care noi, 
în mod individual sau împreună, nu 
putem scăpa” („When the world will 
be converted”, Ensign, oct. 1974, p. 4).

În luna iulie a aceluiaşi an, am 
plecat împreună cu sora Ballard şi cu 
copiii noştri să prezidez asupra misiu-
nii Toronto, Canada. Îmi răsunau în 
urechi cuvintele preşedintelui Kimball, 
îndeosebi acestea dintre ele: „Fraţii 
mei, mă întreb dacă facem tot ce pu-
tem. Ne complăcem în modul nostru 
de propovăduire întregii lumi? Facem 
prozelitism de 144 de ani. Suntem 
noi pregătiţi să depunem mai mult 
efort? Să slujim mai multor oameni?” 
(Ensign, oct. 1974, p. 5).

El ne-a cerut, de asemenea, să gră-
bim pasul, lucrând împreună pentru a 
clădi Biserica şi împărăţia lui Dumnezeu.

În luna iunie a acestui an, preşedin-
tele Thomas S. Monson a adresat exact 
aceeaşi chemare membrilor Bisericii. 
Preşedintele a spus: „Acum este 
momentul ca membrii şi misionarii să 
se unească… [şi] să muncească în via 
Domnului pentru a aduce suflete la El. 
El ne-a pregătit mijloace de a împărtăşi 

Vârstnicul M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Sora Ballard şi cu mine ne-am în-
tors de curând din Europa, unde 
am avut însărcinarea de a vizita 

cinci ţări. Acolo, am avut privilegiul de 
a ne întâlni cu mulţi dintre misionarii 
noştri, probabil unii dintre fiii şi fiicele 
dumneavoastră. De când preşedintele 
Thomas S. Monson a anunţat reduce-
rea vârstei la care tinerii băieţi şi tine-
rele fete pot sluji, am avut privilegiul 
de a mă întâlni cu mai mult de 3 000 
dintre ei. Lumina lui Hristos radiază 
pe feţele lor şi sunt dornici să ducă lu-
crarea mai departe − să găsească şi să 
propovăduiască, să boteze, să activeze, 
să întărească şi să clădească împărăţia 
lui Dumnezeu. Întâlnindu-mă cu ei, 
mi-am dat seama totuşi că, singuri, nu 
pot face această muncă. Astăzi, doresc 
să vorbesc tuturor membrilor Bisericii, 
pentru că a devenit o urgenţă ca 
fiecare dintre noi să participe activ la 
munca de împărtăşire a Evangheliei.

După cum a mai fost citat de multe 
ori, profetul Joseph Smith a declarat că 
„După ce toate acestea au fost spuse, 
cea mai mare şi mai importantă înda-
torire este să predicăm Evanghelia” 
(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith [2007], p. 330).

În 1974, Preşedintele Spencer W. 
Kimball a spus următoarele: „Poate că 
cel mai important motiv pentru care 
facem muncă misionară este acela 

Încredeţi-vă în Domnul!
Angajaţi-vă să faceţi ceea ce puteţi pentru a împărtăşi 
mesajul important al restaurării Evangheliei lui Isus Hristos!
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•	Al	doilea	motiv	este	înţelegerea	
greşită a ceea ce înseamnă munca 
misionară.

Ştim că, atunci când cineva se 
ridică pentru a vorbi în cadrul adună-
rii de împărtăşanie şi spune: „Astăzi 
voi vorbi despre munca misionară” 
sau poate chiar atunci când vârstnicul 
Ballard se ridică în cadrul conferinţei 
generale şi spune acelaşi lucru, unii 
dintre dumneavoastră, cei care ascul-
taţi, pot gândi: „O, nu! Nu din nou! Am 
mai auzit asta”.

Noi ştim că nimănui nu-i place să 
se simtă vinovat pentru neîndeplini-
rea unei responsabilităţi. Poate simţiţi 
că vi se cere să faceţi lucruri ieşite 
din comun în relaţiile cu prietenii 
sau vecinii. Cu ajutorul Domnului, 
permiteţi-mi să înlătur orice teamă pe 
care dumneavoastră sau oricare dintre 
misionarii noştri cu timp deplin le-aţi 
putea avea cu privire la împărtăşirea 
Evangheliei cu alţii.

Luaţi hotărârea de a face ceea 
ce Isus Hristos ne-a cerut să facem. 
Salvatorul a spus:

„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi 
găsi; bateţi şi vi se va deschide.

Căci orişicine cere, capătă; cine caută, 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Cine este omul acela dintre voi, 
care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i 
dea o piatră?

Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea 
un şarpe?

Deci, dacă voi… ştiţi să daţi daruri 
bune copiilor voştri, cu cât mai mult 
Tatăl vostru, care este în ceruri va 
da lucruri bune celor care I le cer!” 
(Matei 7:7–11).

Fraţi şi surori, teama poate fi înlocuită 
cu încredere în sine şi credinţă atunci 
când membrii sau misionarii cu timp de-
plin îngenunchează în rugăciune şi-I cer 
Domnului să-i binecuvânteze cu ocazii 
misionare. Apoi, trebuie să demonstrăm 
credinţa noastră şi să căutăm prilejuri de 
a prezenta Evanghelia lui Isus Hristos 
copiilor Tatălui nostru Ceresc şi, cu sigu-
ranţă, ocaziile vor apărea. Aceste ocazii 
nu ne vor obliga niciodată să oferim un 
răspuns forţat sau în care nu credem 
cu adevărat. Ele vor apărea ca rezultat 
firesc al dragostei pe care o avem faţă 
de fraţii şi surorile noastre. Menţineţi o 
atitudine pozitivă şi cei cu care vorbiţi 
vor simţi dragostea dumneavoastră. Ei 
nu vor uita niciodată acel sentiment, 
chiar dacă nu este momentul potrivit 
ca ei să accepte Evanghelia. Este posibil 
ca şi acest lucru să se schimbe în viitor, 
atunci când împrejurările lor se schimbă.

Este imposibil să eşuezi când dai 
tot ce ai mai bun din tine fiind angajat 
în lucrarea Domnului. În timp ce 
rezultatul depinde de libertatea de a 
alege a fiecăruia, responsabilitatea de 
a împărtăşi Evanghelia este a noastră.

Încredeţi-vă în Domnul! El este 
Păstorul cel bun. El Îşi cunoaşte oile 
şi oile Sale Îi cunosc glasul; şi astăzi, 
glasul Păstorului cel bun este glasul 

dumneavoastră şi al meu. Şi, dacă nu 
suntem angajaţi în lucrarea Sa, vom 
trece pe lângă mulţi care ar asculta 
mesajul restaurării. Simplu spus, este 
nevoie de credinţă şi de fapte din par-
tea noastră. Principiile sunt destul de 
simple − rugaţi-vă, singuri şi împreună 
cu familia, pentru ocazii misionare. 
Domnul a spus în Doctrină şi legăminte 
că mulţi oameni au fost împiedicaţi să 
găsească adevărul doar „pentru că nu 
ştiu unde să-l găsească” (D&L 123:12).

Nu trebuie să fiţi o persoană foarte 
sociabilă sau un învăţător elocvent, con-
vingător. Dacă aveţi dragoste şi speranţă 
în inimile dumneavoastră, Domnul a 
promis că, dacă vă „[înălţaţi] glasurile că-
tre acest popor; [şi] spuneţi gândurile pe 
care [El] vi le [pune] în inima voastră… 
nu veţi fi umiliţi înaintea oamenilor;

[Şi] vi se va da vouă… chiar în acel 
moment, ceea ce va trebui să spuneţi” 
(D&L 100:5–6).

Predicaţi Evanghelia Mea ne amin-
teşte tuturor că „nimic nu se întâmplă 
în munca misionară până când nu 
[găsim] pe cineva căruia să îi [propo-
văduim]. Vorbiţi cu cât mai multe per-
soane puteţi în fiecare zi. Este normal 
să fiţi într-un fel neîncrezător cu privire 
la felul în care veţi vorbi cu oamenii, 
dar vă puteţi ruga pentru a avea cre-
dinţă şi putere pentru a fi mai îndrăz-
neţi când deschideţi gura în vederea 
proclamării Evangheliei restaurate” 
([2004], p. 156–157). Voi, misionari cu 
timp deplin, dacă doriţi să propovă-
duiţi mai mult, trebuie să vorbiţi cu mai 
mulţi oameni în fiecare zi. Acesta a fost 
scopul pentru care Domnul a trimis 
întotdeauna misionari în lume.

Domnul ne cunoaşte. El ştie că 
avem provocările noastre. Îmi dau 
seama că unii dintre dumneavoastră 
se simt împovăraţi, însă mă rog ca 
niciunul dintre dumneavoastră să nu 
simtă vreodată că faptul de a contacta 
pe cineva într-un mod firesc, plăcut, 
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pentru a împărtăşi Evanghelia este o 
povară. Ci consideraţi acest lucru un 
privilegiu! Nu există bucurie mai mare 
în viaţă decât aceea de a fi angajat cu 
sârguinţă în slujba Domnului.

Cel mai important lucru este să fii 
inspirat de Dumnezeu, să-I ceri îndru-
marea şi să mergi să faci ceea ce te 
îndeamnă Spiritul. Când membrii văd 
lucrarea de salvare ca pe o respon-
sabilitate care este doar a lor, se pot 
simţi intimidaţi. Când văd lucrarea de 
salvare ca pe o invitaţie de a-L urma 
pe Domnul să aducă suflete la El pen-
tru a fi învăţaţi de misionarii cu timp 
deplin, acest lucru îi inspiră, îi revigo-
rează şi-i înalţă.

Nu cerem ca fiecare să facă totul. 
Pur şi simplu, cerem tuturor membrilor 
să se roage ştiind că, dacă fiecare mem-
bru, tânăr şi bătrân, va contacta doar 
„o singură” persoană de acum până la 
Crăciun, milioane de oameni ar simţi 
dragostea Domnului Isus Hristos. Ce 
dar minunat pentru Salvator!

În urmă cu şase săptămâni, am 
primit o scrisoare de la o familie de 
membri misionari de succes, familia 
Munn din Florida. Ei mi-au scris:

„Stimate vârstnic Ballard, la 30 de 
minute după transmisiunea în în-
treaga lume despre grăbirea lucrării 
de salvare, am ţinut consiliul nostru 
misionar în familie. Am fost încântaţi 
să aflăm că nepoţii noştri adolescenţi 
doreau să participe. Suntem fericiţi 
să raportăm că, de la consiliul nostru, 
grupul persoanelor cărora le predăm 
s-a mărit cu 200%.

Nepoţii noştri şi-au invitat prietenii 
la Biserică, ne-am bucurat de prezenţa 
la adunările de împărtăşanie a unor 
prieteni mai puţin activi, iar câteva 
dintre noile persoane contactate de 
către noi şi-au luat angajamentul de 
a participa la lecţiile misionare. Una 
dintre surorile noastre mai puţin active 
nu numai că s-a întors la Biserică, dar 
a şi adus simpatizanţi noi cu dânsa.

Nimeni nu a refuzat invitaţia de 

a participa la lecţiile misionare. Ce 
perioadă minunată să fim membrii ai 
acestei Biserici!” (scrisoare personală, 
15. aug.2013)

Urmaţi îndemnurile Spiritului! 
Imploraţi-L pe Domnul în rugăciune 
fierbinte! Angajaţi-vă să faceţi ceea 
ce puteţi pentru a împărtăşi mesajul 
important al restaurării Evangheliei lui 
Isus Hristos!

Citez cuvintele unui alt membru mi-
sionar de succes, Clayton Christensen: 
„De fiecare dată când iei pe cineva de 
mână, la figurat, şi-l prezinţi lui Isus 
Hristos, simţi cât de profund te iubeşte 
Salvatorul şi cum o iubeşte pe acea 
persoană pe care o ţii de mână” (The 
Power of Everyday Missionaries: The 
What and How of Sharing the Gospel 
[2013], p. 1).

Dumnezeu să vă binecuvânteze, 
dragi fraţi şi surori, să găsiţi marea 
bucurie pe care o puteţi simţi văzând 
miracole prin credinţa dumneavoastră. 
După cum suntem învăţaţi în Moroni, 
capitolul 7:

„Hristos a zis: «Dacă voi veţi avea 
credinţă în Mine, atunci veţi avea 
puterea să faceţi orice lucru care este 
potrivit cu Mine»…

Căci prin credinţă se fac miracolele; 
şi prin credinţă apar îngerii şi le slujesc 
oamenilor; de aceea, dacă aceste lu-
cruri au încetat, vai de copiii oamenilor, 
căci aceasta este din cauza necredinţei 
şi totul este în zadar” (Moroni 7:33, 37).

Din proprie experienţă, pot depune 
mărturie că Domnul va auzi rugăciu-
nile dumneavoastră şi veţi avea multe 
ocazii, acum şi mulţi ani de acum 
înainte, să prezentaţi Evanghelia lui 
Isus Hristos copiilor preţioşi ai Tatălui 
nostru Ceresc. Preşedinte Monson, am 
ascultat! Cu toţii vom porni în căutarea 
celor pierduţi. Mă rog ca noi toţi să 
simţim marea bucurie care vine din 
slujirea misionară, în numele sacru al 
Domnului Isus Hristos, amin. ◼
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Vârstnicul L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

ani. Ne-a lăudat pentru că am învăţat 
pe de rost Articolele de credinţă. Putea 
să spună numărul oricărui articol de 
credinţă şi noi i-l puteam recita pe 
loc. Ne-a spus apoi că memorarea 
Articolelor de credinţă nu ar fi nimic 
mai mult decât cunoaşterea mai multor 
cuvinte dacă nu am fi înţeles doctrinele 
şi principiile pe care le conţin. Ne-a în-
demnat să studiem doctrina Evangheliei 
predată în fiecare Articol de credinţă. 
Ne-a explicat că doctrina din Articolele 
de credinţă este împărţită în secţiuni.

I. Dumnezeirea şi doctrina  
de bază a lui Hristos

Din primul articol de credinţă, învă-
ţăm că Dumnezeirea este formată din 
trei personaje: Dumnezeu Tatăl, Isus 
Hristos şi Duhul Sfânt.

Al doilea articol ne învaţă că noi 
suntem responsabili pentru propriile 
noastre fapte pe pământ.

Al treilea articol de credinţă descrie 
misiunea Salvatorului de salvare a 
copiilor Tatălui din Cer.

Al patrulea ne învaţă importanţa 
principiilor şi rânduielilor de bază.

Puterea cuvintelor învăţătoarei 
noastre a fost o sursă de inspiraţie 
pentru mine, datorită importanţei pe 
care a acordat-o studiului Evanghe-
liei. Scripturile ne îndrumă spre un 
standard al adevărului prin care ne 
putem da seama dacă acea cunoaştere 
pe care o primim este adevărată sau 
falsă. Adevărata doctrină vine de la 
Dumnezeu, sursa şi baza tuturor ade-
vărurilor. Învăţăturile şi conceptele ade-
văratei doctrine se găsesc în Evanghelia 
Domnului şi Salvatorului nostru. 
Învăţăturile false vin de la Satana, tatăl 
tuturor minciunilor. Dorinţa lui este 
de a deforma, schimba şi deteriora ade-
vărurile primite prin revelaţie. El vrea 
să ne înşele pentru ca unii dintre noi 
să-şi piardă calea de-a lungul călătoriei 
înapoi la căminul nostru ceresc.

Când am primit sarcina de a vorbi 
în cadrul sesiunii preoţiei a con-
ferinţei generale, m-am gândit 

imediat la o învăţătoare minunată de 
la Societatea Primară. Marea ei dorinţă 
a fost să ne pregătească să fim demni 
de a primi preoţia. Ne-a testat foarte 
mult cunoştinţele legate de cerinţele 
de absolvire a Societăţii Primare − în-
văţarea pe de rost a numelor mem-
brilor Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli şi a Articolelor de credinţă. 
Ne-a făcut, de asemenea, o promi-
siune: dacă noi toţi reuşeam să rostim 
cel de-al treisprezecelea articol de 
credinţă pe de rost, puteam să alegem 
un loc în care să mergem să participăm 
la o activitate în ultima noastră oră.

Am ales un loc special în care 
ne plăcea să mergem în drumeţie, 
pe coastele stâncoase de deasupra 
primului baraj, la intrarea în Canionul 
Logan, în partea de nord a statului 
Utah. Pe aceste dealuri stâncoase, era 
o suprafaţă întinsă în care exista o 

vatră naturală unde puteam prăji cren-
vurşti şi bezele. Când am ales acest 
loc, nu ne-am gândit la învăţătoarea 
noastră, care era mai în vârstă şi, cu 
siguranţă, nu era o persoană obişnuită 
cu sportul. Dacă ne-am fi gândit mai 
bine, ne-am fi dat seama că dânsei îi 
va fi greu să urce dealurile. Cu toate 
acestea, a fost hotărâtă să-şi respecte 
promisiunea şi ne-a urmat cu curaj.

În primul rând, ne-am urcat pe un 
deal mic. În zilele noastre nu existau 
linii electrice care să împiedice acce-
sul. Cu puţin ajutor, învăţătoarea noas-
tră a reuşit să ajungă în vârful dealului. 
Odată ajunşi în vârf, am coborât într-o 
zonă stâncoasă, într-un loc pe care l-am 
numit „Carapace de broască ţestoasă”.

Ajunşi acolo, învăţătoarei noastre i-a 
trebuit puţin timp să-şi tragă răsuflarea. 
Până când ne-am pregătit să ne aşezăm 
şi să mâncăm, dânsa îşi revenise îndea-
juns să ne predea ultima lecţie. Ne-a 
spus cât de mult i-a plăcut să ne predea 
în cadrul Societăţii Primare în ultimii doi 
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Doctrinele şi principiile 
cuprinse în Articolele 
de credinţă
Fiecare articol de credinţă adaugă o valoare unică înţelegerii 
pe care o avem despre Evanghelia lui Isus Hristos.
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Scripturile ne învaţă cum să evităm 
învăţăturile false. De exemplu, în scri-
soarea lui Pavel către Timotei, citim:

„Toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, 
să mustre, să îndrepte, să dea înţelep-
ciune în neprihănire,

pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16–17).

Această doctrină este la fel de 
necesară pentru Biserică precum este 
o baterie pentru telefonul mobil. Când 
scoatem bateria din telefon, acesta 
devine nefolositor. În acelaşi fel, o 
biserică în care nu se mai propovădu-
ieşte adevărata doctrină, este nefolo-
sitoare. Nu ne poate îndruma înapoi 
la Tatăl nostru Ceresc şi la căminul 
nostru etern.

II. Organizarea şi ordinul preoţiei
După ce începem să înţelegem 

doctrina de bază a lui Hristos, al cinci-
lea şi al şaselea articol de credinţă ne 
învaţă despre organizarea şi ordinul 
preoţiei. Sub îndrumarea Domnului, 
Joseph Smith a organizat Biserica 
Salvatorului folosind autoritatea preo-
ţiei − puterea lui Dumnezeu. Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă este organizată în acelaşi 
mod în care Hristos a organizat-o şi a 
condus-o în timp ce a fost pe pământ.

Ce zi glorioasă a fost pentru Joseph 
Smith şi Oliver Cowdery în mai 1829, 
când au mers în pădure să se roage 
cu privire la doctrina botezului pentru 
iertarea păcatelor despre care citi-
seră în timp ce traduceau Cartea lui 
Mormon! Existau multe învăţături 
despre botez pe care le propovădu-
iau diferite biserici la începutul anilor 
1800, iar Joseph şi Oliver ştiau că nu 
puteau fi toate adevărate. Ei doreau 
să afle modul corect de administrare 
a botezului şi, de asemenea, cine avea 
autoritate să înfăptuiască botezul.

Drept răspuns la cererile lor adresate 
Domnului, un mesager din cer, Ioan 
Botezătorul, a apărut înaintea lor. El şi-a 
pus mâinile pe capul lor şi le-a conferit 
autoritatea de a boteza, folosind aceste 
cuvinte: „Vouă, tovarăşilor mei în slu-
jire, în numele lui Mesia, eu vă confer 
Preoţia lui Aaron” (D&L 13:1).

Ce zi minunată din istoria lumii! 
Preoţia a fost restaurată pe pământ.

Când primim preoţia, primim 
autoritatea de a acţiona în numele lui 
Dumnezeu şi de a conduce pe căile 
adevărului şi dreptăţii. Această auto-
ritate este o sursă necesară de putere 
şi influenţă neprihănite în folosul 
copiilor lui Dumnezeu pe pământ şi 
ea va rămâne cu noi după moarte. A 
fost necesar ca preoţia să fie restaurată 
înainte ca adevărata Biserică a lui Isus 

Hristos să fie organizată. Aceasta este 
lecţia de bază pe care o învăţăm din cel 
de-al cincilea şi cel de-al şaselea articol 
de credinţă.

III. Resurse eterne într-o  
călătorie muritoare

Următoarele trei articole de cre-
dinţă − şapte, opt şi nouă − descriu 
resursele care sunt disponibile pentru 
a ne instrui în călătoria noastră mu-
ritoare. Ne sunt date daruri spirituale 
pentru a ne îndruma şi a ne proteja 
de rău atunci când urmăm învăţătu-
rile Domnului. Scripturile sunt un alt 
ghid; dacă citim cu atenţie cuvântul 
lui Dumnezeu, El ne va revela cărarea 
care duce la viaţa veşnică.

Cel de-al nouălea articol de cre-
dinţă ne învaţă faptul că Dumnezeu a 
revelat, revelează şi va revela în viitor 
multe adevăruri măreţe şi importante 
profeţilor, văzătorilor şi revelatorilor 
Săi. Învăţăm că, pe lângă ascultarea 
glasului blând şi încet al Spiritului şi 
citirea din scripturi, o altă sursă de 
îndrumare o reprezintă conducătorii 
noştri din Biserică aleşi, chemaţi şi 
puşi deoparte pentru a ne binecuvânta 
vieţile prin lecţiile pe care le predau.

IV. Membri misionari
Articolele de credinţă zece, unspre-

zece şi doisprezece ne instruiesc cu 
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privire la realizarea muncii misionare 
şi împărtăşirea Evangheliei într-o 
lume cu multe naţiuni şi legi diferite. 
Învăţăm despre adunarea lui Israel 
şi pregătirea pentru cea de-A Doua 
Venire a Salvatorului. Suntem instruiţi 
că bărbaţii şi femeile au puterea de 
a acţiona pentru ei înşişi şi pot să 
accepte sau să respingă cuvântul lui 
Dumnezeu, în acord cu ceea ce le dic-
tează conştiinţa. În final, învăţăm că, în 
timp ce răspândim Evanghelia lui Isus 
Hristos în cele patru colţuri ale lumii, 
trebuie să respectăm guvernele fiecă-
rei naţiuni în care mergem cu scopul 
de a propovădui. Cu adevărat, credem 
că trebuie să ne supunem, să onorăm 
şi să susţinem legea fiecărei ţări.

V. Însuşiri la care aspirăm
Al treisprezecelea articol de cre-

dinţă oferă mai multe cunoştinţe cu 
privire la modul în care să ne trăim 
vieţile şi să interacţionăm cu alţii. 
Acesta spune: „Noi credem că trebuie 
să fim cinstiţi, fideli, puri, binevoitori, 
virtuoşi şi că trebuie să facem bine 
tuturor oamenilor; într-adevăr, putem 

spune că urmăm îndemnul lui Pavel: 
Credem toate lucrurile, sperăm toate 
lucrurile, noi am îndurat multe lucruri 
şi sperăm să putem îndura toate 
lucrurile… Dacă este ceva care este 
virtuos, vrednic de iubit, care are bună 
reputaţie sau este demn de laudă, noi 
căutăm aceste lucruri”.

Cu toţii ar trebui să ne străduim să 
dobândim aceste trăsături de carac-
ter şi să trăim astfel încât să dovedim 
prin exemplu că ni le-am însuşit. 
Adevărurile propovăduite în Articolele 
de credinţă se bazează unul pe altul 
precum componentele unui telefon 
mobil funcţionează împreună. La fel 
ca procesul detaliat de asamblare a 
unui telefon mobil, prin care se adaugă 
piesă după piesă, Articolele de credinţă 
ne oferă doctrine de bază ale restaură-
rii. Fiecare articol de credinţă adaugă o 
valoare unică înţelegerii pe care o avem 
despre Evanghelia lui Isus Hristos.

Învăţătoarea mea de la Societatea 
Primară m-a ajutat să iau hotărârea 
fermă de a studia doctrinele împărăţiei. 
Dânsa m-a învăţat să caut înţelesul 
profund cuprins în aceste Articole de 

credinţă simple. Dânsa mi-a promis că, 
dacă voi investi timp în învăţarea aces-
tor adevăruri sacre, cunoaşterea pe care 
o voi dobândi îmi va schimba viaţa în 
bine şi vă depun mărturie că aşa a fost.

După minunata lecţie pe care ne-a 
predat-o învăţătoarea mea pe muntele 
din Canionul Logan, noi am obser-
vat că stătusem puţin mai mult decât 
planificasem. Începuse să se însereze şi 
ne-am dat seama că aveam o problemă.

Învăţătoarea mea a depus efort să 
ajungă la locul nostru special, însă 
întoarcerea prezenta o încercare 
serioasă pentru noi. Acest lucru ne-a 
demonstrat şi mai mult că nu făcusem 
o alegere bună a locului pentru ex-
cursia noastră. Drumul înapoi în sus a 
fost greu pentru noi şi cu atât mai greu 
pentru o persoană de vârsta dânsei.

În timp ce ne străduiam să o ajutăm 
pe drumul de întoarcere, au apărut doi 
poliţişti. Preşedinta Societăţii Primare îi 
trimisese să ne găsească, temându-se 
că ne pierduserăm. Aventura şi lecţiile 
care ne-au fost predate au făcut din 
această experienţă una de neuitat.

Voi, tineri băieţi − vă îndemn să 
vă folosiţi minţile inteligente pentru a 
studia şi a învăţa Articolele de credinţă 
şi doctrinele pe care le predau. Ele 
sunt printre cele mai importante şi, cu 
siguranţă, cele mai concise declaraţii 
despre doctrină din Biserică. Dacă le 
veţi folosi ca pe un ghid care să vă 
îndrume în studiul Evangheliei lui Isus 
Hristos, veţi fi pregătiţi să declaraţi 
lumii mărturia voastră cu privire la 
adevărul restaurat. Veţi putea declara 
simplu, în mod direct şi profund 
crezurile de bază pe care le preţuiţi în 
calitate de membri ai Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Adaug mărturia mea în legătură cu 
adevărul celor treisprezece Articole 
de credinţă, în numele Domnului şi 
Salvatorului nostru, chiar Isus Hristos, 
amin. ◼
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împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni 
din casa lui Dumnezeu” 3.

Cuvântul străin vine din cuvântul 
latin extraneus, care înseamnă „din 
exterior” sau „din afară”. În general, el 
indică pe cineva care este „din afară” 
din diferite motive, cum ar fi originea, 
cultura, opiniile sau religia. Ca ucenici ai 
lui Isus Hristos care se străduiesc să fie 
în lume dar nu din lume, noi ne simţim, 
uneori, străini. Noi, mai bine decât mulţi 
alţii, ştim că anumite uşi pot fi închise 
celor care sunt consideraţi a fi diferiţi.

De-a lungul timpului, oamenilor lui 
Dumnezeu li s-a poruncit să aibă grijă 
de toţi oamenii care sunt străini sau 
care pot fi percepuţi ca fiind diferiţi. 
În timpurile străvechi, un străin trebuia 
să aibă parte de aceeaşi ospitalitate 
de care avea parte o văduvă sau un 
orfan. Asemenea lor, străinul era foarte 
vulnerabil şi supravieţuirea lui depin-
dea de protecţia pe care o primea de 
la populaţia localnică. Oamenii lui 
Israel au primit instrucţiuni precise cu 
privire la acest subiect: „Să vă purtaţi 

Chemarea mea m-a determinat 
să călătoresc în multe ţări şi mi-a oferit 
privilegiul special de a prezida în 
multe adunări. Când privesc la diferi-
tele congregaţii, deseori, văd membri 
reprezentând multe ţări, limbi şi culturi. 
Unul dintre aspectele minunate ale 
dispensaţiei Evangheliei în care trăim 
este acela că ea nu este limitată la o 
zonă geografică sau la un grup de na-
ţiuni. Ea este globală şi universală. Ea 
pregăteşte glorioasa întoarcere a Fiului 
lui Dumnezeu prin adunarea „[copiilor] 
Lui din cele patru colţuri ale lumii” 1.

Deşi diversitatea celor care au 
calitatea de membru al Bisericii este 
în creştere, moştenirea noastră sacră 
este mai presus de diferenţele dintre 
noi. Ca membri ai Bisericii, suntem ac-
ceptaţi în casa lui Israel. Devenim fraţi 
şi surori, moştenitori egali ai aceleiaşi 
obârşii spirituale. Dumnezeu i-a pro-
mis lui Avraam că „toţi aceia care vor 
primi această Evanghelie vor fi numiţi 
după numele [său] şi vor fi consideraţi 
seminţia [sa] şi se vor ridica şi [îl] vor 
binecuvânta ca pe tatăl lor ” 2.

O promisiune a fost făcută fiecă-
ruia care devine membru al Bisericii: 
„Aşadar, voi nu mai sunteţi nici 
străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 

Episcopul Gérald Caussé
primul consilier în Episcopatul care prezidează

Cei mai mulţi dintre noi am fost, 
la un moment dat, într-o situaţie 
care era nouă pentru noi, în 

care ne-am simţit incomod şi nesi-
guri. Familia noastră a avut parte de 
o astfel de situaţie, în urmă cu aproxi-
mativ cinci ani, după ce preşedintele 
Thomas S. Monson m-a chemat să 
slujesc în calitate de autoritate generală 
a Bisericii. Această chemare impunea 
mutarea familiei noastre din locul fru-
mos de care ne bucurasem mai mult de 
douăzeci de ani. Soţia mea şi cu mine 
încă ne mai amintim reacţia spontană a 
copiilor noştri când au aflat despre acea 
schimbare. Băiatul nostru, în vârstă de 
16 ani, a exclamat: „Nu este nicio pro-
blemă. Puteţi merge; eu voi rămâne!”.

Apoi, repede, a hotărât să ne înso-
ţească şi a acceptat cu credinţă această 
nouă ocazie din viaţa lui. Trăirea în 
medii înconjurătoare noi de-a lungul 
ultimilor ani s-a dovedit a fi o expe-
rienţă care ne-a îmbogăţit cunoştinţele 
şi ne-a adus bucurii, îndeosebi datorită 
primirii călduroase şi bunătăţii sfinţilor 
din zilele din urmă. În timpul în care 
am trăit în diferite ţări, am ajuns să 
apreciem faptul că unitatea oamenilor 
lui Dumnezeu de pe întreg pământul 
este ceva real şi tangibil.

Voi nu mai  
sunteţi străini
În această Biserică, nu sunt străini şi nici proscrişi.  
Sunt numai fraţi şi surori.

Oraşul Panama, Panama
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cu străinul care locuieşte între voi ca şi 
cu un băştinaş din mijlocul vostru; să-l 
iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi 
fost străini în ţara Egiptului” 4.

În timpul slujirii Sale pe pământ, Isus 
a exemplificat ce înseamnă să depăşeşti 
cu mult simpla obligaţie de a fi ospita-
lier şi tolerant. Celor care erau excluşi 
din societate, celor care erau respinşi 
şi consideraţi a fi impuri de cei care se 
credeau mai neprihăniţi decât alţii le-au 
fost oferite compasiunea şi respectul 
Său. Ei au avut parte în aceeaşi măsură 
de învăţăturile şi slujirea Sa.

De exemplu, Salvatorul a acţionat 
împotriva obiceiurilor existente în 
timpul Său şi S-a adresat femeii din 
Samaria, cerându-i apă. El a stat la 
masă cu vameşii şi păcătoşii. El nu a 
ezitat să se apropie de un lepros, să-l 
atingă şi să-l vindece. Admirând cre-
dinţa unui sutaş roman, El a spus mul-
ţimii: „Adevărat vă spun că nici în Israel 
n-am găsit o credinţă aşa de mare” 5.

Isus ne-a cerut să respectăm legea 
dragostei perfecte, care este un dar 
universal şi necondiţionat. El a spus:

„Dacă iubiţi numai pe cei ce vă 
iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu 
fac aşa şi vameşii?

Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste nu-
mai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit 
faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?

Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi 
Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit” 6.

În această Biserică, nu sunt străini 
şi nici proscrişi. Sunt numai fraţi şi 
surori. Cunoaşterea faptului că avem 
un Tată Veşnic ne ajută să reacţionăm 
cu mai multă sensibilitate faţă de cali-
tatea de frate şi soră care ar trebui să 
existe între toţi bărbaţii şi femeile de 
pe acest pământ.

Un pasaj din romanul Mizerabilii 
ilustrează modul în care deţinătorii 
preoţiei îi pot trata pe cei care sunt 
consideraţi străini. Jean Valjean tocmai 
fusese eliberat din închisoarea unde 
fusese închis. Extenuat de o călătorie 
lungă, înfometat şi însetat, el ajunge 
într-un mic oraş căutând adăpost 
pentru noapte şi mâncare. Când vestea 
sosirii lui se răspândeşte, toţi locuitorii, 
unul câte unul, îi închid uşile. Nici la 
hotel, nici la han, nici chiar la închi-
soare nu este invitat înăuntru. El este 
respins, gonit şi îndepărtat. În cele din 
urmă, fără nicio putere, el se prăbu-
şeşte în faţa uşii episcopului din oraş.

Bunul cleric cunoaşte bine trecutul 
lui Valjean, dar îl invită pe vagabond 
în casa lui adresându-i următoarele 
cuvinte pline de compasiune:

„«Aceasta nu este casa mea; este casa 
lui Isus Hristos. Această uşă nu doreşte 
să afle de la cel care intră dacă are un 

nume, ci dacă are un necaz. Tu suferi, 
eşti flămând şi însetat; eşti binevenit… 
Ce nevoie am eu să-ţi ştiu numele? De 
altfel, înainte să-mi fi spus [numele tău] 
aveai un nume pe care-l cunoşteam.»

[Valjean] s-a uitat cu mirare.
«Adevărat? Ştiai cum mă cheamă?»
«Da», a replicat episcopul, «numele 

tău este fratele meu»” 7.
În această Biserică, episcopiile şi 

cvorumurile noastre nu ne aparţin. Ele 
sunt ale lui Isus Hristos. Toţi cei care in-
tră în casele noastre de întruniri trebuie 
să se simtă ca acasă. Responsabilitatea 
de a-i întâmpina cu bucurie are o im-
portanţă din ce în ce mai mare. Lumea 
în care trăim trece printr-o perioadă 
tulbure. Datorită opţiunilor numeroase 
privind transportul, vitezei de comuni-
care şi a globalizării economiei, lumea 
se transformă într-un sat mare în care 
oamenii şi naţiunile se întâlnesc, socia-
lizează şi interacţionează ca niciodată 
până acum.

Aceste schimbări vaste din toată 
lumea slujesc scopurilor Dumnezeului 
Cel Atotputernic. Adunarea aleşilor Săi 
din cele patru colţuri ale lumii are loc 
nu doar prin trimiterea misionarilor 
în ţări îndepărtate, ci şi prin venirea 
oamenilor din alte zone în oraşele şi 
cartierele noastre. Mulţi, fără să o ştie, 
sunt conduşi de Domnul în locuri în 
care pot asculta Evanghelia şi pot veni 
în turma Sa.

Este foarte probabil ca următoarea 
persoană convertită la Evanghelie în 
episcopia dumneavoastră să fie cineva 
care nu vine din cercul dumneavoas-
tră obişnuit de prieteni şi cunoştinţe. 
Puteţi observa aceasta datorită înfăţi-
şării, limbii vorbite, manierii de a se 
îmbrăca sau culorii pielii persoanei 
respective. Această persoană poate 
a crescut în altă religie, având o altă 
educaţie sau un mod de viaţă diferit.

Înfrăţirea este o importantă res-
ponsabilitate a preoţiei. Cvorumurile 

Santiago, Chile
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Preoţiei lui Melhisedec şi ale Preoţiei 
aaronice trebuie să acţioneze în 
armonie cu organizaţiile auxiliare, 
sub îndrumarea episcopului, pentru 
a se asigura că fiecare persoană este 
întâmpinată cu dragoste şi prietenie. 
Învăţătorii de acasă şi învăţătoarele 
vizitatoare vor avea grijă ca nicio per-
soană să nu fie uitată sau ignorată.

Noi toţi trebuie să muncim îm-
preună pentru a clădi unitatea spiri-
tuală în cadrul episcopiilor şi ramurilor 
noastre. Un exemplu de unitate 
perfectă a existat printre oamenii lui 
Dumnezeu după ce Hristos a vizi-
tat meleagurile americane. Cronica 
relatează că „nu era niciun lamanit sau 
vreun fel de -iţi; ci ei cu toţii erau ca 
unul singur, copiii lui Hristos şi moşte-
nitorii împărăţiei lui Dumnezeu” 8.

Unitatea nu se înfăptuieşte prin ig-
norarea şi izolarea membrilor care par 
a fi diferiţi sau mai slabi şi prin asocie-
rea doar cu oameni care sunt la fel ca 
noi. Din contră, unitatea se obţine prin 
întâmpinarea şi slujirea noilor veniţi 
sau a celor care au nevoi deosebite. 
Aceşti membri sunt o binecuvântare 
pentru Biserică şi ne oferă ocazii de 

a sluji vecinilor noştri, purificându-ne 
astfel propriile inimi.

Aşadar, dragii mei fraţi, este dato-
ria dumneavoastră de a întinde mâna 
oricărei persoane care apare la uşile 
clădirilor Bisericii. Uraţi-le bun venit cu 
recunoştinţă şi fără idei preconcepute. 
Dacă oameni pe care nu-i cunoaşteţi 
vin la una dintre adunările dumnea-
voastră, salutaţi-i cu dragoste şi invitaţi-i 
să stea lângă dumneavoastră. Vă rog, 
faceţi primul pas pentru a-i ajuta să se 
simtă bineveniţi şi iubiţi şi nu aşteptaţi 
ca dânşii să vină la dumneavoastră.

După primul dumneavoastră salut 
de bun venit, gândiţi-vă la moduri în 
care puteţi continua să le slujiţi. Am 
auzit odată despre o episcopie în care, 
după botezul a două surori cu defi-
cienţe de auz, două surori minunate 
de la Societatea de Alinare au hotărât 
să înveţe limbajul semnelor astfel 
încât au putut să comunice mai bine 
cu aceste nou convertite. Ce minunat 
exemplu de dragoste faţă de fraţii şi 
surorile în Evanghelie!

Depun mărturie că nimeni nu Îi 
este străin Tatălui nostru Ceresc. Nu 
există cineva al cărui suflet să nu fie 

preţios pentru El. Împreună cu Petru, 
mărturisesc: „Dumnezeu nu este păr-
tinitor; ci în orice neam, cine se teme 
de El şi lucrează în neprihănire este 
primit de El” 9.

Mă rog ca atunci când Domnul Îşi 
va aduna oile Sale în ultima zi, El să 
poată spună fiecăruia dintre noi: „Am 
fost străin şi M-aţi primit”.

Apoi, noi Îi vom spune: „Când 
Te-am văzut noi străin şi Te-am 
primit?”.

Şi El ne va răspunde: „Adevărat 
vă spun că, ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi 
făcut” 10.

În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 1 Nefi 22:25.
 2. Avraam 2:10; subliniere adăugată.
 3. Efeseni 2:19.
 4. Leviticul 19:34.
 5. Matei 8:10; vezi, de asemenea, Matei 8:2–3; 

Marcu 1:40–42; 2:15; Ioan 4:7–9.
 6. Matei 5:46–48.
 7. Victor Hugo, Mizerabilii, trad. Isabel F. 

Hapgood, 5 vol. (1887), vol. 1, p. 73.
 8. 4 Nefi 1:17.
 9. Faptele apostolilor 10:34–35.
 10. Matei 25:35, 38, 40.
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nu văzuse în viaţa sa un misionar? 
Cum veţi primi dumneavoastră putere 
spirituală să deschideţi uşile şi inimile 
celor din misiunile în care veţi sluji? 
Ca de obicei, răspunsurile se află în 
scripturi şi în cuvintele profeţilor şi 
apostolilor în viaţă.

Când Evanghelia a fost predicată 
prima dată în Anglia, în iulie 1837, 
Domnul a revelat: „Toţi pe care îi veţi 
trimite în numele Meu, prin glasul fra-
ţilor voştri, Cei Doisprezece, recoman-
daţi şi autorizaţi legal de voi, vor avea 
puterea să deschidă uşa împărăţiei Mele 
oricărei naţiuni la care îi veţi trimite” 4.

Oriunde sunteţi trimişi, în orice 
misiune sunteţi repartizaţi, să ştiţi că 
un membru al Celor Doisprezece a 
recomandat cum se cuvine acele re-
partizări şi sunteţi chemaţi de un pro-
fet al Domnului. Sunteţi chemaţi „prin 
profeţie şi prin aşezarea mâinilor” 5.

Domnul a făcut apoi cunoscute 
condiţiile împlinirii acestei promisiuni. 
El a spus: „În măsura în care [însem-
nând că promisiunea va fi împlinită 
dacă] [misionarii care sunt trimişi] se 
[1] vor umili înaintea Mea şi [2] rămân 
în cuvântul Meu şi [3] ascultă glasul 
Spiritului Meu” 6.

Promisiunile Domnului sunt clare. 
Pentru a avea puterea spirituală nece-
sară pentru a deschide uşa împărăţiei 
lui Dumnezeu în naţiunea la care 
sunteţi trimişi, trebuie să fiţi umili, 
supuşi şi să aveţi capacitatea de a auzi 
şi urma Spiritul.

Aceste trei însuşiri sunt strâns core-
late. Dacă sunteţi umili, veţi vrea să fiţi 
supuşi. Dacă sunteţi supuşi, veţi simţi 
Spiritul. Spiritul este esenţial, pentru 
că, aşa cum ne-a învăţat preşedintele 
Ezra Taft Benson, „fără Spirit nu veţi 
avea niciodată succes, indiferent de ta-
lentul şi aptitudinile dumneavoastră” 7.

În calitate de preşedinte de mi-
siune, am intervievat, uneori, misionari 
care se confruntau cu dificultăţi pentru 

că nu era potrivit pentru acea che-
mare. El a descris astfel acea perioadă 
a misiunii sale: „Nu numai că engleza 
era greu de învăţat, dar munca era la 
fel de grea… Şi pe lângă toate acestea, 
îmi era foame, eram obosit şi îmi era 
dor de acasă… Deşi condiţiile erau 
grele, eram hotărât să continui. Mă 
simţeam slab şi nepregătit. În acele 
momente, mă rugam ca Tatăl Ceresc 
să mă ajute. De fiecare dată când mă 
rugam, mă simţeam alinat” 3.

Deşi munca misionară era ceva nou 
şi dificil pentru vârstnicul Pokhrel, el a 
slujit cu credinţă şi sârguinţă, căutând 
să înţeleagă şi să pună în practică 
ce învăţa din scripturi, din Predicaţi 
Evanghelia Mea şi de la conducătorii 
misiunii sale. A devenit un învăţător 
de Evanghelie inspirat – preda în 
limba engleză – şi un conducător ex-
celent. După misiune şi după ce a stat 
o vreme în Nepal, el a revenit în India 
pentru a-şi continua educaţia. Din 
luna ianuarie, el slujeşte ca preşedinte 
de ramură în New Delhi. Datorită creş-
terii sale reale din perioada în care a 
fost misionar, el continuă să contribuie 
la creşterea reală a Bisericii în India.

Cum a devenit misionar cu o atât 
de mare tărie spirituală un tânăr care 

Vârstnicul Randy D. Funk
din Cei Şaptezeci

În luna aprilie, când am fost susţinut 
ca autoritate generală, slujeam în 
calitate de preşedinte de misiune 

în India. Am constatat eu însumi ceea 
ce un alt fost preşedinte de misiune 
îmi spusese: „Misionarii acestei Biserici 
sunt pur şi simplu uimitori” 1.

Unul dintre mulţii misionari extraor-
dinari, cu care sora Funk şi cu mine 
am slujit, a fost vârstnicul Pokhrel 
din Nepal. La numai doi ani de când 
devenise membru al Bisericii, el a 
fost chemat să slujească în Misiunea 
Bangalore, India, o misiune în care 
se vorbeşte engleza. El v-ar spune că 
nu a fost bine pregătit. Acest lucru 
era de înţeles. El nu văzuse niciodată 
un misionar până când el însuşi nu a 
devenit unul, pentru că niciun tânăr 
misionar nu slujeşte în Nepal. El nu 
citea în limba engleză destul de bine 
pentru a înţelege instrucţiunile incluse 
în chemarea sa. Când s-a prezentat la 
Centrul de pregătire a misionarilor, în 
loc să-şi aducă pantaloni, cămăşi albe 
şi cravate, el a pus în bagaj, potrivit 
cuvintelor lui, „cinci perechi de blugi, 
două tricouri şi mult gel de păr” 2.

Chiar şi după ce a primit îmbrăcă-
mintea potrivită, el a spus că simţea în 
fiecare zi, în primele câteva săptămâni, 

Chemaţi de El să 
declarăm cuvântul Său
Dacă sunteţi umili, supuşi şi ascultaţi glasul Spiritului,  
veţi găsi multă fericire în slujirea voastră ca misionari.
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că nu erau pe deplin demni. Ei trăiau 
sub potenţialul lor spiritual. Oricât de 
mult au lucrat sau cât de mult bine au 
făcut, nu au putut să simtă pacea şi să 
se bucure de prezenţa Duhului Sfânt 
până când nu s-au umilit, nu s-au 
pocăit pe deplin şi nu au avut parte 
de îndurarea şi harul Salvatorului.

Domnul îi învaţă pe slujitorii Săi să 
fie umili, pentru că procesul prin care 
suntem tămăduiţi spiritual începe cu o 
inimă frântă. Gândiţi-vă la binele care 
rezultă din lucrurile frânte sau sfărâ-
mate: pământul este sfărâmat pentru 
a planta grâu. Grâul este sfărâmat 
pentru a face pâine. Pâinea este frântă 
pentru a deveni simbol al împărtăşa-
niei. Când cineva care se pocăieşte 
ia din împărtăşanie cu inima frântă 
şi spiritul smerit, acea persoană este 
tămăduită spiritual.8 Când ne pocăim 
şi suntem tămăduiţi prin ispăşirea lui 
Isus Hristos, avem mult mai multe de 
oferit Salvatorului în timp ce Îi slujim. 
„Da, veniţi la El şi oferiţi-I sufletele 
voastre întregi ca o jertfă pentru El.” 9

Dacă sunteţi împovăraţi de păcat şi 
trebuie să vă pocăiţi, vă rog s-o faceţi 
imediat. Când Salvatorul i-a vindecat 
pe cei în suferinţă, El le-a spus deseori 
să se ridice. Scripturile consemnează 

că ei au făcut aceasta îndată sau 
imediat.10 Pentru a fi vindecaţi de 
suferinţele dumneavoastră spirituale, 
vă rog să acceptaţi invitaţia Sa de a vă 
ridica. Vorbiţi fără întârziere cu epis-
copul dumneavoastră, preşedintele de 
ramură sau preşedintele de misiune şi 
începeţi procesul pocăinţei acum.

Puterea de vindecare a ispăşirii va 
aduce pace în sufletele dumneavoastră 
şi vă va face capabili să simţiţi Spiritul 
Sfânt. Sacrificiul Salvatorului este 
incomensurabil, dar păcatele noastre, 
deşi multe şi grave, pot fi numărate şi 
recunoscute, abandonate şi iertate. „Şi 
ce mare este bucuria Sa pentru sufletul 
care se pocăieşte!” 11

Promisiunea cuprinsă în Doctrină şi 
legăminte este impresionantă: „Virtutea 
să înfrumuseţeze, fără încetare, gându-
rile tale; atunci, încrederea ta va creşte 
puternic în prezenţa lui Dumnezeu” 12. 
Pe măsură ce veţi trăi o viaţă virtuoasă, 
veţi şti cu siguranţă că sunteţi demni în 
faţa lui Dumnezeu şi veţi avea puterea 
Spiritului cu dumneavoastră.13

Unii membri mai noi ai Bisericii sau 
care au redevenit activi de curând ar 
putea spune: „Acum, sunt demn şi am 
dorinţa de a sluji, dar nu ştiu dacă am 
destulă cunoaştere”. În luna aprilie, 

preşedintele Thomas S. Monson ne-a 
învăţat: „Când ne supunem poruncilor 
lui Dumnezeu, primim o cunoaştere a 
adevărului şi răspunsuri la întrebările 
noastre cele mai importante” 14. Cât 
de încrezători devenim când ştim că 
prin supunerea noastră dobândim 
cunoaştere!

Unii ar putea considera că au talente, 
aptitudini sau experienţă limitate. Dacă 
aveţi astfel de temeri, amintiţi-vă expe-
rienţa vârstnicului Pokhrel. Pregătiţi-vă 
cât de bine puteţi şi să ştiţi că Tatăl nos-
tru Ceresc vă va întări în eforturile dum-
neavoastră când sunteţi umili şi supuşi. 
Vârstnicul Richard G. Scott a oferit acest 
sfat încurajator: „Când ne supunem 
poruncilor Domnului şi slujim în mod 
altruist copiilor Săi, consecinţa firească 
este puterea de la Dumnezeu – pute-
rea de a face mai mult decât am putea 
face singuri. Capacitatea noastră de a 
înţelege, talentele şi abilităţile noastre 
se dezvoltă deoarece primim tărie şi 
putere de la Domnul” 15.

Când vă încredeţi în Domnul şi 
în bunătatea Sa, Dumnezeul Atot-
puternic îi va binecuvânta pe copiii 
Săi prin dumneavoastră.16 Vârstnicul 
Hollings din Nevada a aflat acest 
lucru la începutul misiunii sale. La 
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o zi după ce a sosit în India, el a 
călătorit cu sora Funk şi cu mine spre 
Rajahmundry, prima sa zonă. În acea 
după-amiază, vârstnicul Hollings şi 
vârstnicul Ganaparam au vizitat o 
membră a Bisericii şi pe mama ei. 
Mama dorea să afle mai multe despre 
Biserică, pentru că văzuse cum 
Evanghelia a binecuvântat viaţa fiicei 
sale. Sora Funk li s-a alăturat pentru 
a se putea împrieteni cu ea. Pentru 
că lecţia urma să fie predată în en-
gleză şi mama vorbea numai telugu, 
un frate din ramură a fost prezent 
pentru a traduce.

Însărcinarea vârstnicului Hollings, 
la prima sa lecţie, a fost să predea 
Prima Viziune folosind cuvintele pro-
fetului Joseph. În acel moment din 
lecţie, el s-a întors către sora Funk şi 
a întrebat: „Să spun fiecare cuvânt al 
acesteia?”, ştiind că totul urma să fie 
tradus.

Sora Funk a răspuns: „Spune fie-
care cuvânt pentru ca Spiritul să poată 
depune mărturie despre ceea ce spui”.

După ce acest misionar a predat 
cu sinceritate Prima Viziune, folosind 
cuvintele profetului, chipul acelei surori 
dragi s-a schimbat. I-au dat lacrimile. În 
timp ce vârstnicul Hollings încheia acel 
mesaj glorios şi înainte ca ceea ce spu-
nea să fie tradus, ea a întrebat printre 
lacrimi în limba natală: „Pot fi botezată? 
Şi vei propovădui fiului meu?”.

Tinerii mei tovarăşi în slujire, uşi şi 
inimi se deschid în fiecare zi pentru a 
primi mesajul Evangheliei – un mesaj 
care aduce speranţă, pace şi bucurie 
copiilor lui Dumnezeu din întreaga 
lume. Dacă sunteţi umili, supuşi şi as-
cultaţi glasul Spiritului, veţi găsi multă 
fericire în slujirea voastră ca misio-
nari.17 Este o perioadă minunată să fiţi 
misionari ‒ o perioadă în care Domnul 
grăbeşte lucrarea Sa!

Depun mărturie despre Salvatorul 
nostru, Isus Hristos, şi despre această 
„poruncă divină” 18 a Sa: „Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile” 19. 
Aceasta este Biserica Sa. El o conduce 
prin profeţi şi apostoli în viaţă. În 
următoarea oră, ne va învăţa Prima 
Preşedinţie. Fie ca noi să fim „iuţi în 
a observa” 20, aşa cum a fost Mormon, 
astfel încât, atunci când va veni 
chemarea, să fim demni şi să putem 
declara cu puterea Spiritului: „Iată, eu 
sunt un ucenic al lui Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu. Am fost chemat de că-
tre El să duc printre oameni cuvântul 
Lui, ca să afle despre viaţa veşnică” 21. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Conversaţii personale cu Dennis C. 

Brimhall, preşedintele Misiunii Louisville, 
Kentucky, 2005–2008.

 2. Ashish Pokhrel, „My Name Is Ashish 
Pokhrel and This Is My Story” (istorie 
personală nepublicată, sept. 2011).

 3. Pokhrel, „My Name Is Ashish Pokhrel”.
 4. Doctrină şi legăminte 112:21.
 5. Articolele de credinţă 1:5.
 6. Doctrină şi legăminte 112:22.
 7. Ezra Taft Benson, în Predicaţi Evanghelia 

Mea: un ghid pentru slujirea misionară 
(2004), p. 190.

 8. Idei preluate dintr-o cuvântare rostită de vârst-
nicul Jeffrey R. Holland în cadrul Conferinţei 
ţăruşului Nord, Utah, 8–9 iunie 2013.

 9. Omni 1:26.
 10. Vezi Marcu 5:41–42; Ioan 5:8–9.
 11. Doctrină şi legăminte 18:13.
 12. Doctrină şi legăminte 121:45.
 13. Vezi Doctrină şi legăminte 121:46.
 14. Thomas S. Monson, „Supunerea aduce 

binecuvântări”, Liahona, mai 2013, p. 89.
 15. Richard G. Scott, „Pentru a avea pace în 

cămin”, Liahona, mai 2013, p. 30.
 16. Descriind ce vor face numeroşii noi 

misionari, vârstnicul Russell M. Nelson a 
spus: „Ei vor face ceea ce misionarii au 
făcut întotdeauna. Vor predica Evanghelia! 
Îi vor binecuvânta pe copiii Dumnezeului 
Atotputernic!” („Prindeţi valul”, Liahona, 
mai 2013, p. 45).

 17. Vezi Predicaţi Evanghelia Mea, p. v.
 18. Thomas S. Monson, „Fii ai lui Dumnezeu, 

ce-aţi primit preoţia”, Liahona, mai 2013, 
p. 66.

 19. Matei 28:19.
 20. Mormon 1:2.
 21. 3 Nef 5:13.
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şi lipsurile noastre, încât începem să 
credem că nu vom putea niciodată 
să reuşim. Putem chiar să credem că, 
deoarece am căzut înainte, faptul de 
a cădea reprezintă destinul nostru. Un 
scriitor a spus: „Continuăm, asemenea 
bărcilor împotriva curentului, împinse 
fără încetare, tot mai înapoi, în trecut” 1.

Am văzut cum bărbaţi cu mare 
potenţial şi har au renunţat să mai facă 
munca istovitoare de a clădi împără-
ţia lui Dumnezeu, deoarece au eşuat 
o dată sau de două ori. Aceştia erau 
bărbaţi care promiteau şi care ar fi 
putut fi deţinători ai preoţiei şi slujitori 
ai lui Dumnezeu excepţionali. Dar, 
pentru că s-au poticnit şi s-au simţit 
descurajaţi, nu şi-au îndeplinit îndato-
ririle preoţiei şi s-au preocupat cu alte 
lucruri, însă mai puţin valoroase.

Şi astfel, ei merg mai departe, 
trăind doar o umbră a vieţii pe care 
ar fi putut s-o trăiască, fără a-şi atinge 
vreodată potenţialul care este al lor de 
drept. Aşa cum s-a lamentat poetul, 
aceştia se numără printre acele suflete 
nefericite care „mor cu [aproape toată] 
partitura neinterpretată” 2.

Nimănui nu îi place să eşueze.  
Şi, în mod special, nu ne place când 
alţii – mai ales cei pe care îi iubim – 
ne văd eşuând. Cu toţii dorim să fim 
respectaţi şi stimaţi. Dorim să fim cam-
pioni. Dar noi, muritorii, nu devenim 
campioni fără efort şi disciplină sau 
fără să facem greşeli.

Dragi fraţi, destinul nostru nu este 
determinat de numărul poticnirilor, ci 
de numărul momentelor în care ne ri-
dicăm, ne scuturăm de praf şi mergem 
mai departe.

Întristare după voia lui Dumnezeu
Ştim că această viaţă muritoare 

este o încercare. Dar, pentru că Tatăl 
nostru Ceresc ne iubeşte cu o dragoste 
perfectă, El ne arată unde să găsim 
răspunsuri. El ne-a oferit harta care ne 

m-a prins de mână şi, cu un ton ferm, 
mi-a spus: „Bunicule, o poţi face acum!”.

M-am ridicat instantaneu.
Încă nu îmi vine să cred ce s-a 

întâmplat. Ceea ce părea imposibil cu 
o clipă înainte a devenit imediat o rea-
litate, deoarece un băiat în vârstă de 12 
ani s-a aplecat spre mine şi mi-a spus: 
„O poţi face acum!”. Pentru mine, acest 
lucru a fost o infuzie de încredere, 
entuziasm şi putere.

Dragi fraţi, este posibil să avem, în 
viaţă, momente când ni se pare peste 
puteri să ne ridicăm şi să continuăm. 
În acea zi, pe panta acoperită de 
zăpadă, am învăţat ceva. Chiar şi când 
credem că nu ne putem ridica, există 
încă speranţă. Şi, uneori, avem nevoie 
de cineva în vieţile noastre care să ne 
privească în ochi, să ne ia de mână şi 
să spună: „O poţi face acum!”.

Iluzia robusteţii
Am putea crede că femeile sunt mai 

predispuse decât bărbaţii să se simtă 
incompetente şi inutile – că aceste 
sentimente le afectează mai mult pe 
ele decât pe noi. Nu sunt sigur că 
acest lucru este adevărat. Bărbaţii au 
sentimente de vină, deprimare şi eşec. 
Ne putem preface că aceste sentimente 
nu ne deranjează, însă o fac. Ne putem 
simţi atât de împovăraţi de eşecurile 

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Când eram tânăr, căderea şi 
ridicarea păreau să facă parte 
din aceeaşi mişcare. Totuşi, de-a 

lungul anilor, am ajuns la concluzia 
tulburătoare că legile fizicii s-au schim-
bat – şi nu în avantajul meu.

Nu cu mult timp în urmă, schiam 
alături de nepotul meu în vârstă de 12 
ani. Ne bucuram de timpul petrecut 
împreună şi, la un moment dat, eu 
am dat peste o porţiune acoperită cu 
gheaţă şi am sfârşit prin a face o căză-
tură spectaculoasă pe o pantă abruptă.

Am făcut tot ce am putut pentru a 
mă ridica, dar nu am putut – căzusem 
şi nu mă puteam ridica.

Mă simţeam bine din punct de ve-
dere fizic, dar orgoliul îmi fusese un pic 
rănit. Aşa că m-am asigurat că ochela-
rii mei şi casca mea erau la locul lor, 
deoarece am preferat ca ceilalţi schiori 
să nu mă recunoască. Mă şi imaginam 
stând acolo neputincios, în timp ce 
ei schiau cu eleganţă, spunându-mi 
voioşi: „Bună ziua, frate Uchtdorf!”.

Începusem să mă întreb cum pu-
team să ies din această situaţie. Acela 
a fost momentul când nepotul meu a 
venit lângă mine. I-am spus ce se întâm-
plase, dar el nu părea foarte interesat de 
explicaţiile mele referitoare la motivele 
pentru care nu mă puteam ridica. S-a 
uitat în ochii mei, s-a aplecat spre mine, 

O puteţi face acum!
Atâta timp cât suntem dornici să ne ridicăm din nou şi  
să ne continuăm drumul… putem învăţa ceva din eşec şi,  
drept urmare, putem deveni mai buni şi mai fericiţi.
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permite să parcurgem un teren nesigur 
şi să trecem peste încercările neaş-
teptate care ne ies fiecăruia în cale. 
Cuvintele profeţilor constituie o parte 
a acestei hărţi.

Când ne rătăcim – când cădem 
sau ne îndepărtăm de la calea Tatălui 
nostru Ceresc – cuvintele profeţilor ne 
spun cum să ne ridicăm şi să revenim 
pe drum.

Dintre toate principiile care au fost 
propovăduite de profeţi de-a lungul 
secolelor, unul care a fost accentuat 
în mod repetat este mesajul plin de 
speranţă şi încurajare că oamenii se 
pot pocăi, îşi pot schimba viaţa şi pot 
reveni pe calea adevărată a uceniciei.

Acest lucru nu înseamnă că trebuie 
să ne simţim confortabil cu slăbiciunile, 
greşelile sau păcatele noastre. Dar există 
o diferenţă importantă între întristarea 
pentru păcat, care duce la pocăinţă, şi 
întristarea care duce la deznădejde.

Apostolul Pavel ne-a învăţat că, 
atunci „când întristarea este după voia 
lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care 
duce la mântuire… pe când întrista-
rea lumii aduce moartea” 3. Întristarea 
după voia lui Dumnezeu aduce cu 
sine schimbare şi speranţă prin inter-
mediul ispăşirii. Întristarea lumii ne 
doboară, ne distruge speranţa şi ne 
convinge să cedăm mai multor ispite.

Întristarea după voia lui Dumnezeu 
duce la convertire 4 şi la o schimbare în 
inimă 5. Ne determină să urâm păcatul 

şi să iubim bunătatea 6. Ne încurajează 
să ne ridicăm şi să păşim în lumina dra-
gostei lui Hristos. Adevărata pocăinţă 
înseamnă transformare, nu tortură sau 
suferinţă. Da, regretul sincer şi căinţa 
adevărată pentru nesupunere sunt, 
adesea, paşi dureroşi şi importanţi în 
procesul sacru al pocăinţei. Dar, atunci 
când sentimentul de vinovăţie duce la 
dispreţul de sine sau nu ne lasă să ne 
ridicăm din nou, acesta este mai de-
grabă o piedică în pocăinţa noastră.

Dragi fraţi, există o cale mai bună. 
Haideţi să ne ridicăm şi să devenim 
bărbaţi ai lui Dumnezeu. Avem un 
campion, un Salvator care a umblat 
pentru noi prin valea umbrei morţii.  
S-a oferit pe Sine ca răscumpărare pen-
tru păcatele noastre. Nimeni nu a avut 
o dragoste mai mare ca aceasta – Isus 
Hristos, Mielul fără cusur, S-a aşezat 
de bunăvoie pe altarul sacrificiului şi 
a plătit preţul pentru păcatele noastre 
până la „cel din urmă bănuţ” 7. El a luat 
asupra Sa suferinţa noastră. El a purtat 
pe umerii Săi poverile şi vina noastră. 
Dragi prieteni, când decidem să venim 
la El, când luăm asupra noastră numele 
Său şi când mergem cu îndrăzneală pe 
calea uceniciei, atunci, prin interme-
diul ispăşirii, ne sunt promise nu doar 
fericire şi „pace în această lume”, ci şi 
„viaţă veşnică în lumea care va veni” 8.

Când facem greşeli, când păcătuim 
şi cădem, să ne gândim la ceea ce 
înseamnă să ne pocăim cu adevărat. 

Înseamnă întoarcerea inimii şi voinţei 
către Dumnezeu şi renunţarea la păcat. 
Pocăinţa sinceră aduce cu sine asigura-
rea divină că „o putem face acum”.

Cine sunteţi?
Una dintre metodele duşmanului 

de a ne împiedica să progresăm este 
aceea de a ne face să fim confuzi cu 
privire la cine suntem cu adevărat şi 
la ce ne dorim cu adevărat.

Dorim să petrecem timp cu propriii 
copii, dar, de asemenea, dorim să 
ne implicăm în hobbyurile noastre 
preferate specifice bărbaţilor. Dorim 
să slăbim, dar, de asemenea, dorim 
să ne bucurăm de mâncărurile la care 
poftim. Dorim să devenim asemă-
nători lui Hristos, dar, de asemenea, 
vrem să ţipăm la tipul care ne-a tăiat 
calea în trafic.

Scopul lui Satana este să ne ispi-
tească să schimbăm perlele nepreţuite 
ale adevăratei fericiri şi ale valorilor 
divine eterne cu un breloc din plastic 
ce reprezintă doar o iluzie şi o imitaţie 
a fericirii şi bucuriei.

O altă metodă pe care duşmanul 
o foloseşte pentru a ne descuraja să 
ne ridicăm este aceea de a ne face să 
privim poruncile ca lucruri care ne-au 
fost impuse. Cred că ne stă în fire să 
ne opunem oricărui lucru care nu pare 
să fie propria noastră idee.

Dacă privim mâncatul sănătos şi 
practicarea sportului ca fiind lucruri  
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pe care doar doctorul nostru se aş-
teaptă să le facem, cel mai probabil 
vom eşua. Dacă privim aceste alegeri 
ca lucruri care definesc cine suntem şi 
cine dorim să devenim, avem o şansă 
mai mare de a termina ceea ce am 
început şi de a avea succes.

Dacă privim învăţământul de acasă 
ca fiind doar obiectivul preşedintelui 
de ţăruş, există riscul să nu îi acordăm 
suficientă importanţă pentru a-l face. 
Dacă îl privim că fiind obiectivul nos-
tru – ceva ce dorim să facem pentru 
a deveni mai asemănători lui Hristos 
şi pentru a sluji altora – atunci nu ne 
vom îndeplini doar, pur şi simplu, 
îndatorirea, ci o vom îndeplini într-un 
mod care va binecuvânta cu adevărat 
atât familiile pe care le vizităm, cât şi 
familia noastră.

Deseori, noi suntem cei care 
suntem ajutaţi de prieteni şi familie. 
Dar, dacă privim în jur cu atenţie 
şi cu motivarea unei inimi căreia îi 
pasă, vom recunoaşte ocaziile pe care 
Domnul ni le scoate în cale pentru a-i 
ajuta pe alţii să se ridice şi să-şi atingă 
adevăratul potenţial. Scripturile ne 
sugerează: „Orice faceţi, să faceţi din 
toată inima, ca pentru Domnul, nu ca 
pentru oameni” 9.

Să trăim vieţi cinstite şi neprihănite 
şi să ne concentrăm asupra locului 
în care dorim să fim în eternitate 
reprezintă o mare sursă de putere 
spirituală. Chiar dacă putem vedea 
această destinaţie divină doar cu 
ochiul credinţei, aceasta ne va ajuta 
să stăm pe această cale.

Atunci când atenţia noastră se 
concentrează mai cu seamă asupra 
succeselor şi eşecurilor zilnice, există 
riscul să ne îndepărtăm, să ne rătă-
cim şi să cădem. Fixându-ne privirea 
asupra unor obiective mai înalte ne 
va ajuta să devenim fii şi fraţi mai 
buni, taţi mai înţelegători şi soţi mai 
iubitori.

Chiar şi cei care îşi îndreaptă 
inima către scopuri divine se pot îm-
piedica ocazional, dar nu vor fi în-
frânţi. Ei au încredere şi se bazează 
pe promisiunile lui Dumnezeu. 
Ei se vor ridica din nou având o 
speranţă plină de strălucire într-un 
Dumnezeu drept şi o viziune plină 
de inspiraţie despre un viitor măreţ. 
Ei ştiu că o pot face acum.

O puteţi face acum
Fiecare persoană, tânără sau în 

vârstă, a avut propria experienţă 
căzând. A cădea ne este caracteris-
tic, nouă muritorilor. Dar, atâta timp 
cât suntem dornici să ne ridicăm 
din nou şi să ne continuăm drumul 
pentru a atinge ţelurile spirituale 
pe care Dumnezeu ni le-a dat, 
putem învăţa ceva din eşec şi, drept 
urmare, putem deveni mai buni şi 
mai fericiţi.

Dragii mei fraţi şi prieteni, vor fi 
momente când veţi crede că nu puteţi 
merge mai departe. Aveţi încredere în 
Salvator şi în dragostea Sa. Cu ajutorul 
credinţei în Domnul Isus Hristos şi în 
puterea şi speranţa Evangheliei restau-
rate, veţi putea să prindeţi curaj şi să 
mergeţi mai departe.

Dragi fraţi, vă iubim! Ne rugăm 
pentru dumneavoastră! Mi-aş dori 
să puteţi să-l auziţi pe preşedintele 
Monson rugându-se pentru dumnea-
voastră. Fie că sunteţi un tată tânăr, 
un deţinător al preoţiei în vârstă sau 
un diacon recent rânduit, ne pasă de 
dumneavoastră. Domnului îi pasă de 
dumneavoastră!

Recunoaştem că, uneori, drumul 
dumneavoastră va fi dificil. Dar vă fac 
următoarea promisiune în numele 
Domnului: ridicaţi-vă şi păşiţi pe 
urmele Mântuitorului şi Salvatorului 
nostru şi, într-o zi, vă veţi uita înapoi 
şi veţi fi plini de recunoştinţă veşnică 
pentru că aţi ales să aveţi încredere în 

ispăşire şi în puterea ei de a vă înălţa 
şi întări.

Dragii mei prieteni şi fraţi, indife-
rent de câte ori aţi alunecat sau aţi 
căzut, ridicaţi-vă! Destinul dumnea-
voastră este unul glorios! Ridicaţi-vă 
şi păşiţi în lumina Evangheliei res-
taurate a lui Isus Hristos! Sunteţi mai 
puternici decât vă daţi seama. Sunteţi 
mai capabili decât vă puteţi închipui. 
O puteţi face acum! Despre aceasta, 
depun mărturie în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby  

(1925), p. 180.
 2. „The Voiceless”, în The Complete Poetical 

Works of Oliver Wendell Holmes (1908),  
p. 99.

 3. 2 Corinteni 7:10; subliniere adăugată.
 4. Vezi Faptele apostolilor 3:19.
 5. Vezi Ezechiel 36:26; 2 Corinteni 5:17;  

Mosia 3:19.
 6. Vezi Mosia 5:2.
 7. Matei 5:26.
 8. Doctrină şi legăminte 59:23.
 9. Coloseni 3:23.
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Scripturile nu ne spun de ce 
călătorea samariteanul pe drumul 
dintre Ierusalim şi Ierihon. Este puţin 
probabil că doar se plimba pe acolo 
de unul singur, deoarece ştia că 
tâlharii îi aşteptau pe cei imprudenţi. 
Călătoria sa avea un motiv serios şi, 
aşa cum era obiceiul, avea cu el un 
animal de povară, precum şi untde-
lemn şi vin.

Domnul spune că, atunci când l-a 
văzut pe omul rănit, samariteanul s-a 
oprit pentru că „i s-a făcut milă”.

Nu numai că i s-a făcut milă, dar 
a şi acţionat. Aduceţi-vă întotdeauna 
aminte detaliile relatării:

„S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a 
turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi 
l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un 
han, şi a îngrijit de el.

A doua zi, când a pornit la drum, a 
scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: 
«Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, 
îţi voi da înapoi la întoarcere»” 1.

Dumneavoastră şi deţinătorii preo-
ţiei pe care sunteţi chemaţi să-i con-
duceţi puteţi fi siguri de cel puţin trei 
lucruri. Primul, Domnul vă va da, dacă 
cereţi, sentimentul de milă pe care El 
îl are faţă de cei nevoiaşi. Al doilea, El 
îi va face pe alţii, cum a fost şi în cazul 
hangiului, să vi se alăture în slujire. Al 
treilea, Domnul, precum bunul samari-
tean, îi va recompensa din plin pe toţi 
cei care se unesc pentru a oferi ajutor 
celor care au nevoie.

Dumneavoastră, preşedinţi ai cvo-
rumurilor, aţi acţionat, ştiind aceste lu-
cruri, de multe ori. Aţi cerut altora din 
cadrul preoţiei Domnului să-şi ofere 
ajutorul, având încredere că ei vor 
răspunde cu milă. Nu v-a fost teamă să 
solicitaţi ajutorul celor care au răspuns 
adesea în trecut, pentru că aţi ştiut că 
lor li se face milă uşor. Le-aţi solicitat 
ajutorul ştiind că, în trecut, ei au simţit 
generozitatea Domnului când au ales 
să ajute. Aţi solicitat ajutorul unora 

S-a făcut deja după-amiază când 
v-a cerut ajutorul. În acea seară aveaţi 
o adunare a Bisericii. Aţi promis deja 
soţiei s-o ajutaţi la treburi gospodăreşti 
în acea zi. Copiii v-au rugat să faceţi 
ceva împreună cu ei, dar nu aţi avut 
încă timp.

Ştiaţi, de asemenea, că membrii 
cvorumului dumneavoastră, mai ales 
cei mai credincioşi, cei la care apelaţi, 
de obicei, să ajute, aveau tot atât de 
puţin timp ca şi dumneavoastră.

Domnul a ştiut că veţi avea astfel 
de zile când v-a chemat în această 
funcţie, aşa încât v-a făcut cunoscută 
o istorisire pentru a vă încuraja. Este o 
pildă pentru deţinătorii preoţiei foarte 
ocupaţi. O numim uneori povestirea 
despre bunul samaritean. Dar, de fapt, 
este povestirea despre un măreţ deţi-
nător al preoţiei din aceste ultime zile 
atât de ocupate şi grele.

Istorisirea se potriveşte perfect 
deţinătorului preoţiei suprasolicitat. 
Amintiţi-vă că sunteţi samariteanul şi 
nu preotul sau levitul care au trecut pe 
lângă bărbatul rănit.

Poate nu v-aţi gândit la această 
povestire când v-aţi confruntat cu 
astfel de probleme. Dar vă rog s-o 
faceţi când veţi avea parte din nou de 
astfel de zile, pentru că veţi avea cu 
siguranţă.

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Noi toţi suntem binecuvântaţi 
cu responsabilitatea de a ne 
îngriji de alţii. A deţine preoţia 

lui Dumnezeu înseamnă a răspunde 
în faţa lui Dumnezeu pentru viaţa 
veşnică a copiilor Săi. Acest lucru este 
adevărat, este minunat şi, uneori, pare 
a fi copleşitor.

Există preşedinţi ai cvorumurilor 
vârstnicilor care mă ascultă în această 
seară şi care ştiu la ce mă refer. Iată ce 
i s-a întâmplat unuia dintre dumnea-
voastră. Probabil că vi s-a întâmplat 
multora ‒ şi nu numai o dată. Detaliile 
ar putea fi diferite, dar situaţia este 
aceeaşi.

Un vârstnic pe care nu-l cunoaşteţi 
bine v-a cerut ajutorul. El tocmai a 
aflat că, astăzi, trebuie să-şi mute soţia 
şi bebeluşul din apartamentul în care 
locuiau în altul aflat în apropiere.

El şi soţia au rugat deja un prieten 
să le împrumute un camion pentru a-şi 
putea transporta mobila şi lucrurile 
personale. Prietenul le-a împrumutat 
camionul. Tânărul tată a început să în-
carce bunurile în camion, dar, după pri-
mele câteva minute, s-a rănit la spate. 
Prietenul care le-a împrumutat camio-
nul era ocupat şi nu a putut să-l ajute. 
Tânărul tată era disperat. S-a gândit la 
dumneavoastră, preşedintele Cvorumu-
lui vârstnicilor din care face parte.

Legaţi-le rănile!
Mă rog să ne putem pregăti în aşa fel încât, în timpul vieţii 
muritoare, să putem sluji, în calitate de deţinători ai preoţiei, 
în orice mod doreşte Domnul.
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deja greu împovăraţi ştiind că, cu 
cât făceau un sacrificiu mai mare, cu 
atât avea să fie mai mare mila Dom-
nului faţă de ei. Cei care au ajutat în 
trecut au simţit din plin recunoştinţa 
Salvatorului.

Poate aţi fost inspiraţi să nu cereţi 
ajutorul cuiva pentru a încărca şi, 
apoi, descărca acel camion. În calitate 
de conducători, îi cunoaşteţi bine pe 
membrii cvorumurilor şi familiile lor. 
Domnul îi cunoaşte perfect.

El ştie a cui soţie a fost pe punctul 
de a ceda psihic pentru că soţul ei nu 
a putut să găsească timp să facă ce 
trebuia pentru a se îngriji de nevoile 
ei. El ştie care dintre copii ar fi bine-
cuvântaţi să-şi vadă tatăl mergând, 
încă o dată, să ofere ajutor altora sau 
dacă acei copii aveau nevoie să simtă 
că ei sunt destul de importanţi pentru 
tatăl lor pentru ca el să petreacă timp 
alături de ei în acea zi. El ştie, de ase-
menea, cine are nevoie de invitaţia de 
a sluji, dar care ar putea să nu pară un 
candidat posibil sau dornic.

Dumneavoastră nu-i puteţi cu-
noaşte perfect pe toţi membrii cvo-
rumului, dar Dumnezeu îi cunoaşte. 
Drept urmare, aşa cum aţi făcut de 
multe ori, v-aţi rugat pentru a şti pe 
cine să rugaţi să ajute la slujirea altora. 
Domnul ştie cine va fi binecuvântat 
dacă i se va cere să ofere ajutor şi a 
cui familie va fi binecuvântată dacă nu 
i se va cere. Aceasta este revelaţia pe 
care vă puteţi aştepta s-o primiţi în ca-
litate de conducător în cadrul preoţiei.

Am văzut acest lucru întâmplân-
du-se când eram tânăr băiat. Eram 
primul asistent al unui cvorum al 
preoţilor. Episcopul mi-a telefonat 
acasă, într-o zi. A spus că dorea să 
merg cu el să vizităm o văduvă aflată 
într-o situaţie grea. A mai spus că avea 
nevoie de mine.

În timp ce-l aşteptam să vină să 
mă ia de acasă, eram tulburat. Ştiam 

că episcopul avea consilieri puternici 
şi înţelepţi. Unul era un judecător re-
numit. Celălalt conducea o companie 
mare şi a devenit mai târziu autoritate 
generală. Episcopul însuşi avea să slu-
jească, ulterior, în calitate de autoritate 
generală. De ce ar fi spus episcopul 
unui preot lipsit de experienţă: „Am 
nevoie de ajutorul tău”?

Acum ştiu mai bine ce ar fi putut 
să-mi spună: „Domnul doreşte să te 
binecuvânteze”. Când am ajuns la casa 
văduvei, spre uimirea mea, l-am auzit 
spunându-i femeii că nu putea să pri-
mească ajutor din partea Bisericii dacă 
nu completa formularul de buget pe 
care i-l lăsase anterior. Pe drumul spre 
casă, văzând cât eram de nedumerit, 
el a râs, spre surpriza mea, şi a spus: 
„Hal, când va avea controlul asupra 
cheltuielilor ei, această femeie îi va 
putea ajuta pe alţii”.

Cu o altă ocazie, episcopul m-a 
dus în casa unor părinţi alcoolici care 
au trimis două fetiţe înspăimântate 
să ne întâmpine la uşă. După ce a 
stat de vorbă cu cele două fetiţe, pe 
drumul spre casă mi-a spus: „Nu 

putem schimba, încă, tragedia din 
viaţa lor, dar ele pot simţi că Domnul 
le iubeşte”.

Într-o altă seară, am vizitat cu el 
un bărbat care nu fusese de mulţi ani 
la biserică. Episcopul i-a spus cât de 
mult îl aprecia şi cât de multă nevoie 
avea episcopia de el. Acest lucru nu a 
părut să aibă prea mare efect asupra 
bărbatului. Dar atunci, precum şi de 
fiecare dată când episcopul mă lua 
cu el, acel lucru a avut un mare efect 
asupra mea.

Nu pot afla dacă episcopul s-a 
rugat pentru a şti care dintre preoţi 
avea să fie binecuvântat de faptul că 
îl însoţea în acele vizite. Poate că, de 
multe ori, a luat alţi preoţi cu el. Dar 
Domnul a ştiut că, într-o zi, aveam să 
fiu episcop şi aveam să-i invit pe aceia 
a căror credinţă a slăbit să revină la 
tăria Evangheliei. Domnul a ştiut că, 
într-o zi, aveam să fiu răspunzător, în 
calitate de deţinător al preoţiei, de sute 
şi chiar mii de copii ai Tatălui Ceresc 
aflaţi în situaţii lumeşti disperate.

Voi, tineri băieţi, nu puteţi şti pen-
tru ce acte de slujire în cadrul preoţiei 
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vă pregăteşte Domnul. Dar cea mai 
importantă misiune a fiecărui deţi-
nător al preoţiei este să ofere ajutor 
spiritual. Noi toţi avem această res-
ponsabilitate. Este rezultatul calităţii 
de membru al unui cvorum. Este re-
zultatul faptului că suntem membri ai 
unei familii. Când credinţa cuiva din 
cadrul cvorumului sau familiei dum-
neavoastră va fi atacată de Satana, veţi 
avea sentimentul de milă. Asemănător 
slujirii şi milei manifestate de samari-
tean, dumneavoastră veţi sluji acelei 
persoane, de asemenea, folosind 
leacul tămăduitor pentru rănile ei în 
momentele ei grele.

În timpul slujirii voastre ca misio-
nari cu timp deplin, veţi merge la mii 
de oameni aflaţi într-o mare nevoie 
spirituală. Mulţi, până când le veţi 
propovădui, nici nu vor şti că au răni 
spirituale care, lăsate netratate, vor 
aduce nefericire nesfârşită. Veţi face 

lucrarea Domnului pentru a-i salva. 
Numai Domnul le poate lega rănile 
spirituale dacă ei acceptă rânduielile 
care duc la viaţa veşnică.

Ca membru al unui cvorum, ca 
învăţător de acasă şi ca misionar, nu-i 
puteţi ajuta pe oameni să repare răul 
spiritual dacă propria dumneavoastră 
credinţă nu este puternică. Aceasta 
înseamnă să faceţi mai mult decât să 
citiţi scripturile cu regularitate şi să 
vă rugaţi cu privire la ele. Rugăciunea 
ocazională şi citirea rapidă din scrip-
turi nu asigură suficientă pregătire. 
Sfatul cuprins în secţiunea 84 din 
Doctrină şi legăminte ne asigură că 
vom primi ceea ce vom avea ne-
voie: „Nu vă îngrijoraţi mai dinainte 
cu privire la ceea ce veţi vorbi; dar, 
păstraţi continuu în inima voastră ca 
pe o comoară cuvintele vieţii şi vă va 
fi dat chiar în ceasul acela partea care 
trebuie atribuită fiecărui om” 2.

Această promisiune poate fi reven-
dicată numai dacă noi „păstrăm… ca 
pe o comoară” cuvintele vieţii şi dacă 
facem aceasta continuu. Menţiunea de 
a păstra ca pe o comoară, din această 
scriptură, înseamnă pentru mine să 
simt ceva în legătură cu acele cuvinte. 
De exemplu, când am mers să încerc 
să ajut pe cineva a cărui credinţă în 
chemarea divină a profetului Joseph 
Smith era şovăielnică, am avut multe 
sentimente.

Nu este vorba numai de cuvintele 
din Cartea lui Mormon. Este sentimen-
tul de încredere că acesta este adevărul 
pe care îl am ori de câte ori citesc chiar 
şi numai câteva rânduri din Cartea lui 
Mormon. Nu pot promite că îl vor avea 
toate persoanele infectate cu îndoială 
cu privire la profetul Joseph sau Cartea 
lui Mormon. Dar eu ştiu că Joseph 
Smith este profetul restaurării. Eu ştiu 
că scriptura Cartea lui Mormon este 
cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu 
am păstrat-o ca pe o comoară.

Ştiu din experienţă proprie că asigu-
rarea că acesta este adevărul este pri-
mită prin Spirit. Dumneavoastră şi cu 
mine trebuie să avem această asigurare 
înainte ca Domnul să ne pună în calea 
unui călător pe care îl iubim şi care 
a fost rănit de duşmanii adevărului.

Există încă o pregătire pe care 
trebuie s-o facem. Este o însuşire a 
firii omeneşti ca inima să ni se împie-
trească în faţa durerilor altora. Acesta 
este unul dintre motivele pentru care 
Salvatorul a făcut atât de multe pentru 
a vorbi despre ispăşirea Sa şi despre 
faptul că a luat asupra Sa durerile şi 
tristeţile tuturor copiilor Tatălui nostru 
Ceresc, pentru ca El să poată şti cum 
să ne aline.

Nici chiar cei mai buni deţinători 
muritori ai preoţiei ai Tatălui Ceresc 
nu ajung uşor să aibă acest sentiment 
de milă în o aşa măsură. Tendinţa firii 
noastre omeneşti este să manifestăm 
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care lătrau la ele în timp ce ele se 
deplasau. Undeva în spatele turmei, îl 
vedeam pe oier stând pe un cal – care 
nu avea hăţuri, ci un căpăstru. El se 
cuibărea ocazional pe şa şi moţăia, de-
oarece calul ştia în ce direcţie să o ia şi 
câinii care lătrau făceau toată treaba.

Faceţi comparaţie între această 
scenă şi una la care am fost martor în 
München, Germania, cu mulţi ani în 
urmă. Era duminică dimineaţa şi noi 
mergeam spre o conferinţă a misio-
narilor. Când m-am uitat pe geamul 
maşinii preşedintelui de misiune, am 
văzut un păstor cu un toiag în mână, 
conducându-şi oile. Ele îl urmau 
oriunde mergea el. Dacă el mergea la 
stânga, ele îl urmau la stânga. Dacă el 
mergea la dreapta, ele îl urmau în acea 
direcţie. Am făcut această comparaţie 
între adevăratul păstor care îşi condu-
cea oile şi oierul care călărea relaxat în 
spatele oilor sale.

Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel 
bun. Eu Îmi cunosc oile Mele” 2. El 
ne oferă exemplul perfect a ceea ce 
trebuie să fie un păstor adevărat.

Dragi fraţi, ca deţinători ai preoţiei 
lui Dumnezeu, avem responsabilitatea 
de a păstori. Înţelepciunea Domnului 
ne-a oferit îndrumări care ne ajută să 
putem să fim păstori pentru familiile 
din Biserică, să le putem sluji, să le 

Preşedintele Thomas S. Monson

În această seară, în Centrul de con-
ferinţe din oraşul Salt Lake şi în alte 
locuri îndepărtate sau apropiate, 

sunt adunaţi cei care deţin preoţia lui 
Dumnezeu. Aşa cum a spus apostolul 
Petru, sunteţi cu adevărat „o preoţie 
împărătească” – da, chiar „o seminţie 
aleasă” 1. Sunt onorat să am privilegiul 
de a mă adresa dumneavoastră.

Când eram copil, în fiecare vară 
familia mea călătoarea cu maşina până 
la Canionul Provo, aflat la 72 km sud şi 
un pic la est de oraşul Salt Lake, unde 
stăteam în cabana familiei timp de mai 
multe săptămâni. Noi, băieţii, eram me-
reu nerăbdători să mergem să pescuim 
sau să înotăm în pârâu şi încercam să-l 
încurajăm pe tata să conducă maşina 
mai repede. În acea perioadă, automo-
bilul pe care tatăl meu îl conducea era 
un Oldsmobile din 1928. Când depă-
şea viteza de 56 km pe oră, mama mea 
îi spunea: „Mergi mai încet! Mergi mai 
încet!”. Eu spuneam: „Calcă acceleraţia, 
tată! Calc-o!”.

Tata conducea cu aproximativ 
56 km pe oră tot drumul până la 
Canionul Provo sau până când ajun-
geam la o ramificaţie a drumului unde 
trebuia să ne oprim din cauza unei 
turme de oi. Priveam cum sute de oi 
treceau pe lângă noi, aparent fără să 
aibă un păstor, alături de câţiva câini 

Păstori adevăraţi
Multe rugăciuni primesc răspuns prin învăţământul  
de acasă şi acesta ne permite să vedem schimbările  
care pot avea loc în vieţile oamenilor.

lipsă de îngăduinţă faţă de o persoană 
care nu poate vedea adevărul care 
nouă ne este atât de clar. Trebuie să 
fim atenţi ca lipsa noastră de îngă-
duinţă să nu fie interpretată drept 
condamnare sau respingere.

Când ne pregătim să oferim, ca 
slujitori în preoţia Sa, alinare în numele 
Domnului, trebuie să ne lăsăm ghidaţi 
de o scriptură. Ea cuprinde un dar de 
care vom avea nevoie în călătoria noas-
tră, ori de câte ori ne va trimite Domnul. 
Bunul samaritean a avut acest dar. Noi 
vom avea nevoie de el şi Domnul ne-a 
spus cum îl putem găsi:

„De aceea, fraţii mei preaiubiţi, 
dacă voi nu aveţi caritate, atunci voi 
sunteţi de nimic, căci caritatea nicio-
dată nu piere. De aceea, lipeşte-te 
de caritate care este cea mai mare 
dintre toate, căci toate lucrurile 
trebuie să piară –

Dar caritatea este dragostea pură a 
lui Hristos şi ea rabdă în vecii vecilor; 
şi acela care este găsit că o are în ziua 
din urmă bine va fi de el.

De aceea, fraţii mei preaiubiţi, 
rugaţi-vă la Tatăl cu toată puterea 
inimii, pentru ca voi să fiţi plini de dra-
gostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor 
acelora care Îl urmează cu adevărat pe 
Fiul Său, Isus Hristos, pentru ca voi să 
deveniţi fiii lui Dumnezeu; pentru ca 
atunci când El va veni, noi să fim la fel 
ca El, căci noi Îl vom vedea pe El aşa 
cum este; pentru ca noi să putem avea 
această nădejde; pentru ca noi să fim 
purificaţi tot aşa cum El este pur” 3.

Mă rog să ne putem pregăti în aşa 
fel încât, în timpul vieţii muritoare, 
să putem sluji, în calitate de deţină-
tori ai preoţiei, în orice mod doreşte 
Domnul. În numele sacru al lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Luca 10:33–35.
 2. Doctrină şi legăminte 84:85.
 3. Moroni 7:46–48.
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putem propovădui şi să le putem de-
pune mărturie. Această activitate se nu-
meşte învăţământ de acasă şi despre ea 
doresc să vă vorbesc în această seară.

Episcopul fiecărei episcopii a 
Bisericii supraveghează desemnarea 
deţinătorilor preoţiei care să viziteze, 
în fiecare lună, căminele membrilor 
în calitate de învăţători de acasă. Ei 
merg în echipe de câte doi. Acolo 
unde se poate, un tânăr băiat care este 
preot sau învăţător în cadrul Preoţiei 
aaronice însoţeşte un adult care deţine 
Preoţia lui Melhisedec. Când intră în 
casele celor pentru care sunt respon-
sabili, deţinătorul Preoţiei aaronice 
trebuie să se implice în predarea care 
se desfăşoară. O astfel de însărcinare 
îi va ajuta pe aceşti tineri băieţi să se 
pregătească pentru misiuni, dar şi pen-
tru o viaţă de slujire în cadrul preoţiei.

Programul învăţământului de acasă 
este un răspuns la revelaţia modernă, 
autorizându-i pe cei rânduiţi în ofi-
ciul preoţiei „[să propovăduiască, să 
explice, să îndemne, să boteze… să 
viziteze] casa fiecărui membru şi [să-i 
îndemne] să se roage cu glas tare şi în 
secret şi [să participe] la toate înda-
toririle familiei… [să vegheze], întot-
deauna, asupra membrilor Bisericii şi 
[să fie cu ei şi să-i întărească] şi să vadă 
să nu fie nicio nedreptate în Biserică, 
nici supărări reciproce, nici minciuni, 
nici calomnii şi nici bârfă” 3.

Preşedintele David O. McKay ne-a 
atras atenţia: „Învăţământul de acasă 
este una dintre ocaziile, cele mai 
importante şi mai pline de răsplată, de 
a-i hrăni, inspira, sfătui şi îndruma pe 
copiii Tatălui nostru… Este o slujire 
divină, o chemare divină. Este dato-
ria noastră ca învăţători de acasă să 
ducem… Spiritul în fiecare cămin şi în 
fiecare inimă. Iubirea lucrării şi realiza-
rea ei la capacitate maximă va aduce 
pace nemărginită, bucurie şi satisfac-
ţie [învăţătorului] [nobil] şi devotat al 
copiilor lui Dumnezeu” 4.

Din Cartea lui Mormon citim că 
Alma „a uns pe toţi preoţii şi pe toţi 
învăţătorii lor; şi nimeni nu a fost uns 
decât dacă era un [bărbat neprihănit].

De aceea, ei au vegheat asupra 
poporului lor şi l-au hrănit cu lucruri 
care ţin de dreptate” 5.

Când ne îndeplinim responsabili-
tăţile de învăţător de acasă, suntem 
înţelepţi dacă aflăm şi înţelegem 
încercările membrilor fiecărei familii, 
pentru a putea fi eficienţi în predare 
şi în oferirea ajutorului necesar.

Vizita făcută de învăţătorii de acasă 
poate avea mai mult succes dacă este 
stabilită în avans. Pentru a ilustra acest 
lucru, permiteţi-mi să vă împărtăşesc 
o experienţă pe care am avut-o în 
urmă cu mai mulţi ani. La acea vreme, 
Comitetul Executiv pentru munca 

misionară era format din Spencer W. 
Kimball, Gordon B. Hinckley şi 
Thomas S. Monson. Într-o seară, fra-
tele şi sora Hinckley au pregătit cina 
în căminul lor pentru membrii comite-
tului şi pentru soţiile lor. Tocmai termi-
nasem de mâncat, când cineva a bătut 
la uşă. Preşedintele Hinckley a deschis 
uşa şi l-a văzut stând în prag pe unul 
dintre învăţătorii săi de acasă. Învăţă-
torul de acasă a spus: „Ştiu că nu am 
stabilit o întâlnire şi nu îl am alături de 
mine pe colegul meu, dar am simţit că 
trebuie să vin în seara aceasta. Nu am 
ştiut că veţi avea oaspeţi”.

Preşedintele Hinckley l-a invitat cu 
amabilitate pe învăţătorul de acasă să 
intre, să se aşeze şi să înveţe trei apos-
toli şi pe soţiile lor în ceea ce priveşte 
datoria noastră ca membri. Deşi era un 
pic emoţionat, învăţătorul de acasă şi-a 
dat toată silinţa. Preşedintele Hinckley 
i-a mulţumit pentru vizită şi, după 
aceea, învăţătorul a plecat în grabă.

Voi împărtăşi un alt exemplu al 
modului incorect de a face învăţămân-
tul de acasă. Preşedintele Marion G. 
Romney, care a fost consilier în Prima 
Preşedinţie în urmă cu mai mulţi ani, 
obişnuia să îmi povestească despre 
învăţătorul său de acasă, care, odată, 
într-o seară geroasă de iarnă, a venit în 
vizită la familia Romney. Îşi ţinea pă-
lăria în mână şi a devenit agitat când a 
fost invitat să se aşeze şi să-şi prezinte 
mesajul. Rămânând în picioare, el 
a spus: „Ei bine, vreau să vă spun, 
frate Romney, că este frig afară şi că 
am lăsat pornit motorul maşinii mele 
pentru a nu îngheţa. Am venit pentru 
a-i putea spune episcopului că mi-am 
făcut vizitele” 6.

Preşedintele Ezra Taft Benson, 
după ce a relatat experienţa preşedin-
telui Romney în cadrul unei adunări 
a deţinătorilor preoţiei, a spus: „Putem 
face mai mult de atât, stimaţi fraţi − 
mult mai mult!” 7. Sunt de acord.
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Potrivit cuvintelor preşedintelui  
Thomas S. Monson, Conferinţa 
Generală s-a bucurat de atenţia 
mass-mediei şi a ajuns pe „continente, 
fiind urmărită de oameni de 
pretutindeni”. Imaginile, în sensul 
acelor de ceasornic, începând din 
stânga sus, prezintă membri şi 
misionari din Roma, Italia; Cavite, 
Filipine; Lima, Peru; Colleyville, Texas; 
Foz do Iguaçú, Brazilia; Londra, Anglia; 
Arraiján, Panama; şi Lyon, Franţa.
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Învăţământul de acasă reprezintă 
mai mult decât o vizită făcută mecanic 
o dată pe lună. Avem responsabilitatea 
de a-i învăţa, de a-i inspira, de a-i mo-
tiva, de a-i reactiva, prin vizitele noas-
tre, pe cei care nu sunt activi, precum 
şi de a-i duce către eventuala exaltare 
pe fiii şi pe fiicele lui Dumnezeu.

Pentru a veni în sprijinul eforturilor 
noastre, vă împărtăşesc următorul sfat 
înţelept care, cu siguranţă, este valabil 
pentru învăţătorii de acasă. Vine din 
partea lui Abraham Lincoln, care a 
spus: „Dacă vrei să câştigi un om de 
partea ta, convinge-l, mai întâi, că eşti 
prietenul lui sincer” 8. Preşedintele Ezra 
Taft Benson a îndemnat: „Mai presus 
de toate, fii prieten sincer cu persoa-
nele şi familiile cărora le propovădu-
ieşti… Un prieten face mai mult decât 
să meargă într-o vizită în fiecare lună 
pentru a-şi face datoria. Un prieten 
doreşte mai mult să ajute oamenii 
decât să obţină laude. Unui prieten [îi 
pasă]. Un prieten [arată că iubeşte]. Un 
prieten ascultă şi un prieten ajută” 9.

Multe rugăciuni primesc răspuns 
prin învăţământul de acasă şi acesta 
ne permite să vedem schimbările care 
pot avea loc în vieţile oamenilor.

Un exemplu care ilustrează acest 
lucru este Dick Hammer, care a venit în 
Utah împreună cu trupele civile de con-
servare în timpul Marii Crize. El a cunos-
cut şi s-a căsătorit cu o tânără sfântă din 
zilele din urmă. A deschis restaurantul 
Dick Café în St. George, Utah, care a 
devenit un loc de întâlnire cunoscut.

Un prieten de-al meu, Williard 
Milne, a primit însărcinarea de a fi în-
văţătorul de acasă al familiei Hammer. 
Cunoscându-l şi eu pe Dick Hammer, 
pentru că am tipărit meniuri pentru 
restaurantul său, îl întrebam pe priete-
nul meu, fratele Milne, când mergeam 
în vizită în St. George: „Cum progre-
sează prietenul nostru, Dick Hammer, 
în Evanghelie?”.

De obicei, răspunsul lui era:  
„Progresează, dar încet”.

Când Willard Milne şi colegul său 
vizitau căminul Hammer lună de lună, 
reuşeau întotdeauna să prezinte un 
mesaj spiritual şi să-şi depună măr-
turiile în faţa lui Dick şi membrilor 
familiei lui.

Anii au trecut şi, într-o zi, Willard 
m-a sunat să-mi spună vestea cea 
bună. „Frate Monson”, a spus el, „Dick 
Hammer este convertit şi va fi botezat. 
Are aproape 90 de ani şi am fost prie-
teni întreaga noastră viaţă de adulţi. 
Sunt foarte fericit că a luat această 
decizie! Sunt învăţătorul lui de acasă 
de mulţi ani”. Willard a fost puţin emo-
ţionat când mi-a dat această veste care 
m-a bucurat.

Fratele Hammer a fost, într-adevăr, 
botezat şi, un an mai târziu, a intrat în 
frumosul Templu St. George, unde şi-a 
primit înzestrarea şi binecuvântările 
pecetluirii.

L-am întrebat pe Willard: „În tot 
acest timp îndelungat, te-ai simţit vreo-
dată descurajat în calitate de învăţător 
al lui de acasă?”.

El mi-a răspuns: „Nu, a meritat efor-
tul. Acum că sunt martor la bucuria 
membrilor familiei Hammer, am inima 
plină de recunoştinţă pentru binecu-
vântările pe care Evanghelia le-a adus 
în viaţa lor şi pentru privilegiul pe care 
l-am avut de a ajuta oarecum. Sunt un 
om fericit!”.

Stimaţi fraţi, va fi privilegiul nostru, 
de-a lungul anilor, să vizităm şi să pro-
povăduim multor persoane − atât mai 
puţin active, cât şi pe deplin dedicate. 
Dacă suntem conştiincioşi în chemă-
rile noastre, vom avea multe ocazii de 
a binecuvânta vieţi. Vizitele noastre 
la cei care s-au îndepărtat de Biserică 
pot fi cheia care, în cele din urmă, va 
deschide uşile întoarcerii lor.

Cu acest gând în minte, să ne 
întindem braţele spre cei pentru care 
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suntem răspunzători şi să-i aducem la 
masa Domnului pentru a se ospăta din 
cuvântul Său, pentru a se bucura de 
însoţirea Spiritului Său şi pentru a nu 
mai fi „nici străini, nici oaspeţi ai casei, 
ci… cetăţeni cu sfinţii, oameni din 
casa lui Dumnezeu” 10.

Dacă vreunul dintre dumneavoas-
tră neglijează vizitele ca învăţător de 
acasă, permiteţi-mi să-i spun că nu 
există un moment mai bun decât acum 
pentru a se dedica din nou îndeplinirii 
îndatoririlor sale privind învăţământul 
de acasă. Hotărâţi acum să faceţi toate 
eforturile necesare pentru a vă întinde 
braţele către cei pentru care sunteţi 
responsabili. Vor fi momente în care 
veţi fi nevoit, de asemenea, să-l încura-
jaţi mai mult pe colegul dumneavoas-
tră învăţător de acasă pentru a-l ajuta 
să-şi facă timp să vă însoţească, dar, 
dacă insistaţi, veţi reuşi.

Stimaţi fraţi, învăţământul de acasă 
este un proces continuu. Lucrarea 
nu se va sfârşi niciodată, până când 
Domnul şi Învăţătorul nu va spune: 
„Destul!”. Sunt vieţi de înseninat. Sunt 

oameni de încurajat. Sunt suflete de 
salvat. Avem privilegiul sacru de a 
însenina, încuraja şi salva acele suflete 
preţioase care ne-au fost date în grijă. 
Trebuie să facem aceasta cu credinţă 
şi cu inima plină de bucurie.

Închei referindu-mă la un exemplu 
anume pentru a ilustra felul de învăţă-
tori de acasă care trebuie să fim. Există 
un singur Învăţător a cărui viaţă a fost 
mai măreaţă decât oricare alta. El a 
propovăduit despre viaţă şi moarte, 
despre datorie şi destin. A trăit nu 
pentru a I se sluji, ci pentru a sluji, 
nu pentru a primi, ci pentru a dărui, nu 
pentru a-Şi salva viaţa, ci pentru a o da 
pentru alţii. El a prezentat o dragoste 
mai frumoasă decât pofta trupească, 
o sărăcie mai bogată decât orice 
comoară. Despre acest Învăţător s-a 
spus că propovăduia ca unul care avea 
putere, nu cum propovăduiau cărtu-
rarii 11. Poruncile lui nu erau cioplite 
în piatră, ci în inimile oamenilor.

Vorbesc despre Învăţătorul Su-
prem, care este Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Salvatorul şi Mântuitorul 

întregii omeniri. Relatarea biblică 
spunea despre El că „umbla din loc în 
loc, făcea bine” 12. Avându-L drept ghid 
şi exemplu perfect, trebuie să devenim 
demni să primim ajutorul Său divin în 
învăţământul de acasă pe care-l facem. 
Vieţi vor fi binecuvântate. Inimi vor fi 
alinate. Suflete vor fi salvate. Vom de-
veni adevăraţi păstori. Pentru ca aceasta 
să fie aşa, mă rog în numele acelui 
mare Păstor, Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 1 Petru 2:9.
 2. Ioan 10:14.
 3. Doctrină şi legăminte 20:42, 47, 53–54.
 4. David O. McKay, în Priesthood Home 

Teaching Handbook, ediţie revizuită 
(1967), p. ii-iii.

 5. Mosia 23:17–18.
 6. Citat în Marion G. Romney, cuvântare adresată 

în cadrul unui seminar despre Învăţământul 
de acasă realizat de preoţie, 9 aug., 1963.

 7. Ezra Taft Benson, „To the Home Teachers 
of the Church”, Ensign, mai 1987, p. 50.

 8. Abraham Lincoln, în David Decamp 
Thompson, Abraham Lincoln, the First 
American (1895), p. 226.

 9. Ezra Taft Benson, Ensign, mai 1987, p. 50.
 10. Efeseni 2:19.
 11. Vezi Matei 7:28–29.
 12. Faptele apostolilor 10:38.
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Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Cu mulţi ani în urmă, am bote-
zat un tânăr în Albuquerque, New 
Mexico, căruia i-am propovăduit 
împreună cu colegul meu. L-am scu-
fundat pe tânăr în apă şi, apoi, l-am 
ridicat. Cred că era cât mine de înalt, 
pentru că mi-a vorbit direct la ureche. 
În timp ce apa din bazin şi lacrimile îi 
curgeau pe faţă, a spus cu bucurie în 
glas: „Sunt curat, sunt curat”.

Aceleaşi lacrimi de fericire le-am 
văzut în ochii unei femei care şi-a 
amintit cuvintele unui apostol al lui 
Dumnezeu. După un interviu amă-
nunţit şi plin de dragoste, el îi spusese: 
„Te iert în numele Domnului. El îţi va 
oferi siguranţa iertării Sale la timpul 
Său şi în felul Său”. Şi El i-a oferit-o.

Am văzut motivul pentru care 
Domnul poate spune că, atunci când 
păcatele sunt iertate, El nu-Şi mai 
aminteşte de ele. Prin puterea ispăşi-
rii, oameni pe care îi cunosc bine şi îi 
iubesc au devenit oameni noi, iar efec-
tele păcatului au fost şterse. Inima mea 
s-a umplut de dragoste pentru Salvator 
şi pentru iubitorul Tată care L-a trimis.

Am primit acea binecuvântare 
minunată încurajând oameni îndureraţi 
la care ţin să se îndrepte spre Salvator 
pentru a primi alinare, alinarea pe care 
numai El o poate oferi. Acesta este 
motivul pentru care îi îndemn pe cei pe 
care îi iubesc să accepte şi să îndepli-
nească cu credinţă şi sârguinţă chemă-
rile ce le sunt oferite în Biserică. Această 
alegere este una dintre principalele chei 
pentru a avea fericire în familie.

Presiunile la care suntem supuşi în 
fiecare perioadă din vieţile noastre ne 
pot ispiti să respingem sau să negli-
jăm chemările de a-I sluji Salvatorului. 
Acest lucru poate pune viaţa noastră, a 
soţului sau soţiei şi a familiilor noastre 
în pericol spiritual. Unele dintre acele 
chemări pot părea lipsite de impor-
tanţă, dar viaţa mea şi a familiei mele 
s-au schimbat în bine datorită faptului 

În acest an, primele două nepoate 
ale noastre se vor căsători. În câţiva 
ani, este posibil ca nu mai puţin 

de 10 dintre verii şi verişoarele lor să 
ajungă la momentul din viaţa lor în 
care îşi vor întemeia familii, ceea ce 
este minunat.

Acest gând minunat m-a făcut să me-
ditez cu atenţie atunci când mi-au cerut 
sfaturi cu privire la căsătorie. În esenţă, 
ele m-au întrebat: „Ce alegeri îmi vor 
aduce fericire?”. Şi pe de altă parte: „Ce 
alegeri mi-ar aduce ne fericire?”.

Tatăl Ceresc a făcut ca fiecare dintre 
noi să fie diferit. Niciunul dintre noi nu 
are exact aceleaşi experienţe. Nicio fa-
milie nu este la fel. Aşadar, nu este sur-
prinzător că este dificil să oferim sfaturi 
despre cum să găsim fericire în viaţa de 
familie. Totuşi, iubitorul Tată Ceresc a 
stabilit acelaşi drum către fericire pentru 
toţi copiii Săi. Indiferent care sunt trăsă-
turile noastre de caracter sau care vor 
fi experienţele noastre, există un singur 
plan al fericirii. Acel plan presupune să 
ţinem toate poruncile lui Dumnezeu.

Pentru noi toţi, inclusiv pentru ne-
poţii şi nepoatele mele care se gândesc 
la căsătorie, există o poruncă prin-
cipală care ne va ajuta să facem faţă 
încercărilor şi să avem o familie fericită. 
Se aplică tuturor relaţiilor, indiferent de 

împrejurări. Se repetă peste tot în scrip-
turi şi în învăţăturile profeţilor din zilele 
noastre. Iată sfatul Domnului, pe care îl 
găsim în Biblie, pentru toţi care doresc 
să trăiască împreună pentru totdeauna 
într-o fericire plină de iubire:

„Şi unul din ei, un învăţător al Legii, 
ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea 
următoare:

«Învăţătorule, care este cea mai 
mare poruncă din Lege?».

Isus i-a răspuns: «Să iubeşti pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 
cugetul tău.

Aceasta este cea dintâi şi cea mai 
mare poruncă.

Iar a doua, asemenea ei, este: Să iu-
beşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

În aceste două porunci se cuprinde 
toată legea şi prorocii»” 1.

Din această afirmaţie simplă, nu 
este dificil să rezum tot ceea ce am 
învăţat despre ce alegeri trebuie să 
facem pentru a avea fericire în familii. 
Încep cu întrebarea: „Ce alegeri m-au 
făcut să-L iubesc pe Domnul cu toată 
inima mea, cu tot sufletul meu şi cu 
tot cugetul meu?”. Pentru mine, au fost 
acelea care m-au ajutat să simt bucuria 
care vine datorită iertării prin interme-
diul ispăşirii Domnului.

S E S I U N E A  D E  D U M I N I C Ă  D I M I N E AŢĂ  | 6 octombrie 2013

Nepoţilor mei
Există o poruncă principală care ne va ajuta să facem  
faţă încercărilor şi să avem o familie fericită.
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că am acceptat chemarea să predau 
într-un cvorum al diaconilor. Am 
simţit dragostea acelor diaconi pentru 
Salvator şi dragostea Sa pentru ei.

Am văzut cum acest lucru s-a 
întâmplat în viaţa unui fost preşedinte 
de ţăruş şi de misiune, în chemarea 
lui de a consilia un cvorum al învăţă-
torilor. Cunosc un alt frate care a fost 
episcop şi, apoi, autoritate a zonei-Cei 
Şaptezeci şi de care Domnul a avut 
nevoie pentru a ajuta un băiat din 
cvorumul învăţătorilor, care a fost rănit 
într-un accident. Minunile care au avut 
loc ca urmare a acelei slujiri au influen-
ţat multe vieţi, inclusiv pe a mea, şi au 
întărit dragostea lor pentru Salvator.

În timp ce slujim altora, vom cere 
cu siguranţă tovărăşia Duhului Sfânt. 
Când Îi slujim cu succes Domnului, 
au mereu loc miracole pe care noi nu 
le-am putea îndeplini de unii singuri. 
Părintele al cărui copil are o atitudine 

foarte rebelă ştie că acest lucru este 
adevărat, la fel cum ştie şi învăţătoarea 
vizitatoare abordată de o femeie care 
căuta alinare după ce soţul îi spusese 
că o va părăsi. Ambii slujitori sunt 
recunoscători că s-au rugat în acea 
dimineaţă Domnului să le ofere tovă-
răşia Duhului Sfânt.

Numai având tovărăşia Duhului 
Sfânt putem spera să fim uniţi ca 
parteneri egali într-o căsătorie lipsită 
de dispute. Am văzut în ce fel acea 
tovărăşie este crucială pentru a avea o 
căsătorie fericită. Miracolul de a deveni 
uniţi necesită ajutorul cerului şi timp. 
Ţelul nostru este de a trăi împreună 
pentru totdeauna în prezenţa Tatălui 
Ceresc şi a Salvatorului nostru.

Tatăl meu şi mama mea erau foarte 
diferiţi unul de altul. Mama era cântă-
reaţă şi artistă. Tatăl meu adora chimia. 
În timpul unui concert simfonic, mama 
a fost surprinsă când tata s-a ridicat 

şi s-a pregătit să plece înainte de 
aplauze. Mama l-a întrebat unde pleca. 
Răspunsul lui a fost oferit cu toată 
sinceritatea: „Păi, s-a terminat, nu-i 
aşa?”. Doar influenţa blândă a Duhului 
Sfânt l-a adus în primul rând, acolo cu 
ea şi l-a readus înapoi la concerte de 
nenumărate ori.

Mama a locuit în New Jersey timp 
de 16 ani, pentru ca tatăl meu să poată 
întreţine familia făcând cercetare şi 
predând chimia. Pentru ea, faptul de 
a fi despărţită de mama ei rămasă vă-
duvă şi de sora ei rămasă necăsătorită 
care avuseseră grijă de ea la vechea 
fermă a familiei lor a fost un sacrificiu. 
Ambele au murit în timp ce mama 
locuia departe, în New Jersey. Acelea 
au fost singurele momente în care am 
văzut-o pe mama plângând.

Câţiva ani mai târziu, tatălui meu i 
s-a oferit un loc de muncă în Utah. A 
întrebat-o pe mama, din nou, cu toată 
sinceritatea: „Mildred, ce crezi că ar 
trebui să fac?”.

Ea a spus: „Henry, fă ce crezi că 
este cel mai bine”.

A refuzat oferta. A doua zi dimi-
neaţă ea i-a scris o scrisoare pe care 
îmi doresc să o fi păstrat. Îmi amintesc 
că i-a spus: „Nu o deschide aici. Du-te 
la birou şi deschide-o acolo”. Începea 
cu un reproş. Cu mulţi ani înainte tatăl 
meu îi promisese că, dacă va putea 
vreodată, o va duce să locuiască lângă 
familia ei. A fost surprins de reacţia ei 
plină de supărare. Nu îşi amintise de 
dorinţa inimii ei. El a trimis imediat un 
mesaj prin care a acceptat oferta.

A spus: „Mildred, de ce nu  
mi-ai spus?”.

Ea a răspuns: „Ar fi trebuit să  
îţi aminteşti”.

El a vorbit mereu despre acea 
decizie de a se muta în Utah ca fiind 
a sa, niciodată ca despre un sacrificiu 
în cariera sa profesională. Ei trăiseră 
miracolul de a deveni uniţi. Ar fi fost 
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mai bine dacă tata şi-ar fi amintit prin 
Duhul Sfânt de promisiunea pe care o 
făcuse cu mulţi ani înainte. Dar a per-
mis Duhului Sfânt să-i înmoaie inima, 
astfel încât alegerea ei a devenit a lui.

Tatăl Ceresc anticipează totul 
perfect, ne cunoaşte pe fiecare dintre 
noi şi ne cunoaşte viitorul. Ştie prin ce 
dificultăţi vom trece. El L-a trimis pe 
Fiul Său să sufere pentru a şti cum să 
ne ajute în toate încercările noastre.

Ştim că Tatăl Ceresc are copii de 
spirit în această lume, care uneori aleg 
păcatul şi foarte multă nefericire. De 
aceea L-a trimis pe Întâiul Său Născut 
să fie Mântuitorul nostru, care a fost ac-
tul suprem de iubire. De aceea trebuie 
să ne aşteptăm că va fi nevoie de aju-
torul lui Dumnezeu şi de timp pentru 
a ne perfecţiona pentru viaţa veşnică, 
pentru a trăi alături de Tatăl nostru.

Viaţa de familie ne va pune la 
încercare. Acesta este unul dintre mo-
tivele pentru care Dumnezeu ne oferă 
darul vieţii muritoare – să ne întă-
rească trecând prin încercări. Acest lu-
cru va fi cu precădere adevărat în viaţa 
de familie, unde găsim mare bucurie 
şi trecem prin mari tristeţi şi încercări 
care, uneori, par a fi mai presus de 
puterea noastră de a le face faţă.

Preşedintele George Q. Cannon 
a spus următorul lucru despre felul 
în care Dumnezeu ne-a pregătit pe 
dumneavoastră şi pe mine pentru 

încercările prin care vom trece: „Nu 
este niciunul printre noi care să nu fi 
primit din dragostea lui Dumnezeu. 
Nu este niciunul printre noi de care 
Lui să nu-I fi păsat sau pe care să nu-l 
fi tratat cu blândeţe. Nu este niciunul 
printre noi pe care El nu doreşte să-l 
salveze şi pentru care nu a pregătit 
un mijloc de salvare. Nu este niciunul 
printre noi de care îngerii Săi să nu 
se îngrijească. Putem fi neînsemnaţi şi 
demni de dispreţ în ochii noştri şi în 
ochii altora, dar adevărul rămâne ace-
laşi, că suntem copiii lui Dumnezeu 
şi că El dă, într-adevăr, îngerilor Săi 
– fiinţe invizibile care au putere şi au-
toritate – însărcinări cu privire la noi, 
iar ei veghează asupra noastră şi ne 
păstrează în grija lor” 2.

Ceea ce a predat preşedintele 
Cannon este adevărat. Veţi avea ne-
voie de acea încredinţare, la fel cum 
şi eu am avut nevoie de ea şi m-am 
bazat pe ea.

M-am rugat cu credinţă ca oameni 
pe care-i iubesc să caute şi să simtă 
puterea ispăşirii. M-am rugat cu cre-
dinţă ca oameni cu rol de îngeri să le 
vină în ajutor şi le-au venit.

Dumnezeu a pregătit mijloace 
pentru a salva pe fiecare dintre copiii 
Săi. Pentru unii, acest lucru implică să 
locuiască cu un bunic sau o bunică, 
cu un frate sau o soră care-i iubeşte 
indiferent ce fac.

Cu mulţi ani în urmă, un prieten 
de-al meu mi-a vorbit despre bunica 
sa. A avut o viaţă foarte activă şi a 
fost mereu credincioasă Domnului şi 
Bisericii Sale. Totuşi, unul dintre ne-
poţii ei a ales să fie delicvent. În cele 
din urmă, a fost trimis la închisoare. 
Prietenul meu şi-a amintit că bunica 
lui, în timp ce conducea pe autos-
tradă, în drum spre închisoare pentru 
a-şi vizita nepotul, avea lacrimi în ochi 
şi se ruga cu durere: „Am încercat să 
duc o viaţă bună. De ce, de ce trebuie 
să am acest nepot îndărătnic care pare 
să-şi fi distrus viaţa?”.

În mintea ei, a venit acest răspuns: 
„Ţi l-am dat ţie, deoarece am ştiut că îl 
vei iubi indiferent de ceea ce va face”.

Cu toţii avem de învăţat o lecţie 
minunată din aceasta. Într-o lume din 
ce în ce mai ticăloasă, drumul nu va fi 
uşor pentru părinţii şi bunicii iubitori 
şi pentru toţi slujitorii lui Dumnezeu. 
Nu putem forţa copiii lui Dumnezeu 
să aleagă calea spre fericire. Dumnezeu 
nu poate face acest lucru, deoarece 
ne-a dat libertatea de a alege.

Tatăl Ceresc şi Fiul Său Preaiubit 
îi iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu, 
indiferent ce aleg să facă sau ce devin. 
Salvatorul a plătit preţul pentru toate 
păcatele, indiferent de cât de odioase 
sunt. Deşi trebuie să se facă dreptate, 
ni se oferă ocazia de a primi milă fără 
ca aceasta să jefuiască dreptatea.
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Alma i-a vorbit despre această 
speranţă fiului său, Corianton, cu 
aceste cuvinte: „De aceea, potrivit 
dreptăţii, planul mântuirii nu putea să 
fie împlinit decât cu condiţia ca omul 
să se pocăiască în această stare de 
încercare, da, această stare de pregă-
tire; căci, dacă aceste condiţii nu sunt 
împlinite, atunci mila nu ar putea să 
se înfăptuiască decât dacă ar distruge 
lucrarea dreptăţii. Acum, lucrarea 
dreptăţii nu ar putea să fie distrusă; 
dacă ar fi aşa, atunci Dumnezeu nu 
ar mai fi Dumnezeu” 3.

Aşadar, mesajul meu pentru nepoţii 
mei şi pentru fiecare dintre noi care 
încearcă să întemeieze familii eterne 
este că, pentru cei credincioşi, fericirea 
este garantată. Înainte de a fi lumea, 
iubitorul Tată Ceresc şi Preaiubitul 
Său Fiu i-au iubit pe cei despre care 
ştiau că se vor rătăci şi au lucrat cu ei. 
Dumnezeu îi va iubi veşnic.

Aveţi avantajul de a şti că au învăţat 
planul salvării din învăţăturile pe care 
le-au primit în viaţa premuritoare. 
Dumneavoastră şi ei aţi fost suficient 
de credincioşi pentru a vi se permite să 
veniţi în lume, pe când alţii nu au fost.

Cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom 
aminti toate adevărurile. Nu îi putem 
forţa pe alţii să simtă influenţa Duhului 
Sfânt, dar putem face astfel încât să o 
vadă în vieţile noastre. Putem prinde 
mereu curaj din încredinţarea că am 
simţit cândva, cu toţii, bucuria de a 
fi împreună ca membri ai familiei 
iubite ai Tatălui Ceresc. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, cu toţii putem simţi din 
nou acea speranţă şi acea bucurie. Mă 
rog ca acest lucru să se împlinească 
pentru fiecare dintre noi, în numele 
Domnului Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Matei 22:35–40.
 2. George Q. Cannon, „Our Pre-existence and 

Present Probation”, Contributor, oct. 1890, 
p. 476.

 3. Alma 42:13.

„a avea sentimente delicate şi profunde 
(Exodul 20:5, vezi nota de subsol b din 
ediţia Bibliei SZU în limba engleză). 
Aşadar, Îl ofensăm pe Dumnezeu când 
slujim altor dumnezei – când punem 
alte priorităţi pe primul loc.1

I.
Care sunt alte priorităţi pe care le 

aleg oamenii în loc să Îl aleagă pe 
Dumnezeu – chiar oamenii religioşi – 
în zilele noastre? Gândiţi-vă la urmă-
toarele posibilităţi, toate obişnuite în 
lumea noastră.

•	Tradiţiile	culturale	şi	de	familie
•	Imparţialitatea	politică
•	Aspiraţiile	profesionale
•	Posesiunile	materiale
•	Modalităţile	de	relaxare
•	Puterea,	proeminenţa	şi	prestigiul

Dacă niciunul dintre aceste exem-
ple nu pare să se aplice vreunuia 
dintre noi, probabil putem oferi altele 
care se aplică. Principiul este mai 
important decât exemplele individuale. 
Întrebarea nu este dacă avem alte 
priorităţi. Întrebarea adresată de cea 
de-a doua poruncă este: „Care este cea 
mai mare prioritate?”. Slujim priorită-
ţilor sau dumnezeilor în loc să slujim 
Dumnezeului pe care pretindem că Îl 
preaslăvim? Am uitat să-L urmăm pe 

Vârstnicul Dallin H. Oaks
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Cele zece porunci sunt funda-
mentale pentru religia creştină şi 
cea iudaică. Date de Dumnezeu 

copiilor lui Israel prin profetul Moise, 
primele două dintre aceste porunci ne 
ghidează preaslăvirea şi priorităţile. În 
prima, Domnul a poruncit: „Să nu ai 
alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 
20:3). Secole mai târziu, când Isus a 
fost întrebat: „Care este cea mai mare 
poruncă din Lege?”, El a răspuns: „Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu 
tot cugetul tău” (Matei 22:36–37).

Cea de-a doua dintre cele zece po-
runci aprofundează îndemnul de a nu 
avea alţi dumnezei şi ne arată care tre-
buie să fie prioritatea supremă în vieţile 
noastre de copii ai lui Dumnezeu. „Să 
nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţi-
şare a lucrurilor cari sunt sus în ceruri 
sau jos pe pământ” (Exodul 20:4). 
Porunca adaugă apoi: „Să nu te închini 
înaintea lor, şi să nu le slujeşti” (Exodul 
20:5). Pe lângă faptul că porunca inter-
zice idoli de natură materială, aceasta 
afirmă care trebuie să fie prioritatea 
fundamentală permanentă. Iehova 
explică: „Căci Eu, Domnul, Dumnezeul 
tău, sunt un Dumnezeu gelos… şi Mă 
îndur… de cei ce Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele” (Exodul 20:5–6). 
Cuvântul gelos are un înţeles revelator. 
Cuvântul din limba ebraică înseamnă 

Să nu ai alţi dumnezei
Slujim priorităţilor sau dumnezeilor în loc să slujim 
Dumnezeului pe care pretindem că Îl preaslăvim?
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Salvatorul care ne-a învăţat că, dacă Îl 
iubim, vom ţine poruncile Sale (vezi 
Ioan 14:15)? Dacă da, priorităţile noaste 
au fost inversate din pricina apatiei 
spirituale şi a poftelor nedisciplinate, 
atât de obişnuite în zilele noastre.

II.
Pentru sfinţii din zilele din urmă, 

poruncile lui Dumnezeu se bazează 
pe şi sunt inseparabile de planul lui 
Dumnezeu pentru copiii Săi – ma-
rele plan al salvării. Acest plan, numit 
uneori „marele plan al fericirii” (Alma 
42:8), explică originea şi destinul 
nostru de copii ai lui Dumnezeu – 
de unde am venit, pentru ce suntem 
aici şi încotro ne îndreptăm. Explică 
scopul creaţiei şi condiţiile vieţii muri-
toare, inclusiv poruncile lui Dumnezeu, 
nevoia de a avea un Salvator şi rolul 
vital al familiilor muritoare şi eterne. 
Dacă noi, ca sfinţi din zilele din urmă, 
cărora ni s-a oferit această cunoaştere, 
nu ne stabilim priorităţile în acord cu 
acest plan, ne aflăm în pericolul de a 
le sluji altor dumnezei.

Cunoaşterea planului pe care îl 
are Dumnezeu pentru copiii Săi le 
oferă sfinţilor din zilele din urmă o 
perspectivă unică asupra căsătoriei 
şi familiei. Suntem cunoscuţi ca fiind 
o Biserică ce pune pe primul plan 
familia. Teologia noastră începe cu 
Părinţi cereşti şi aspiraţia noastră cea 
mai măreaţă este să obţinem plenitu-
dinea exaltării eterne. Ştim că aceasta 
este posibilă doar într-o relaţie de 
familie. Ştim că unirea prin căsăto-
rie dintre un bărbat şi o femeie este 
necesară pentru îndeplinirea planului 
lui Dumnezeu. Numai acest fel de că-
sătorie va îndeplini cerinţele necesare 
naşterii în viaţa muritoare şi pregătirii 
membrilor familiei pentru viaţa veş-
nică. Considerăm căsătoria, naşterea 
şi creşterea copiilor ca fiind o parte 
a planului lui Dumnezeu şi o datorie 

sacră a celor cărora li se oferă ocazia 
de a face aceste lucruri. Credem că 
cele mai preţioase comori pe pământ 
şi în cer sunt copiii şi urmaşii noştri.

III.
Datorită lucrurilor pe care le înţele-

gem despre posibilul rol etern al fami-
liei, ne întristează să vedem numărul 
din ce în ce mai mic de naşteri şi căsă-
torii în multe ţări occidentale, ale căror 
culturi istorice sunt creştină şi iudaică. 
Surse oficiale raportează următoarele:

•	În	prezent,	Statele	Unite	înregistrează	
cea mai scăzută rată a natalităţii 
din istoria lor 2 iar, în multe ţări din 
Uniunea Europeană şi în alte ţări 
dezvoltate, rata natalităţii se află sub 
nivelul necesar pentru a menţine 
mărimea actuală a populaţiilor lor. 3 
Acest lucru pune în pericol supravie-
ţuirea culturilor şi chiar a naţiunilor.

•	În	America,	procentajul	tinerilor	
adulţi căsătoriţi, cu vârste cuprinse 
între 18 şi 29 de ani, a scăzut de la 
59% în 1960 la 20% înainte de sfârşi-
tul anului 2010.4 Vârsta medie pentru 
prima căsătorie a crescut acum la cel 
mai mare nivel din istorie: 26 pentru 
femei şi aproape 29 pentru bărbaţi.5

•	În	multe	ţări	şi	culturi,	(1)	familia	
tradiţională formată dintr-o mamă şi 
un tată căsătoriţi şi copii devine mai 

degrabă o excepţie, decât o regulă, 
(2) formarea unei cariere în locul 
unei familii şi a aducerii copiilor pe 
lume este alegerea din ce în ce mai 
frecventă a multor tinere femei, iar 
(3) rolul necesar şi recunoscut al 
taţilor este în scădere.

În mijlocul acestor tendinţe care 
ne preocupă, suntem conştienţi că 
planul lui Dumnezeu este pentru toţi 
copiii Săi şi că Dumnezeu îi iubeşte pe 
toţi copiii Săi de pretutindeni.6 Primul 
capitol al Cărţii lui Mormon declară că 
„puterea şi bunătatea şi îndurarea [lui 
Dumnezeu] sunt peste toţi locuitorii 
pământului” (1 Nefi 1:14). Un alt capi-
tol declară că „El a oferit [salvarea Sa] 
fără plată tuturor oamenilor” şi că „toţi 
oamenii sunt privilegiaţi, unul la fel ca 
altul şi nimeni nu este oprit” (2 Nefi 
26:27–28). În consecinţă, scripturile ne 
învaţă că suntem responsabili să fim 
plini de compasiune şi caritabili faţă 
de toţi oamenii (vezi 1 Tesaloniceni 
3:12; 1 Ioan 3:17; D&L 121:45).

IV.
Respectăm, de asemenea, crezurile 

tuturor oamenilor religioşi, chiar pe 
ale celor din ce în ce mai mulţi care 
nu cred în Dumnezeu. Ştim că, prin 
puterea de a alege dată de Dumnezeu, 
mulţi au crezuri diferite de crezurile 
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noastre, dar sperăm că ceilalţi vor fi 
la fel de respectuoşi faţă de crezurile 
noastre religioase şi vor înţelege că 
aceste crezuri ne impun să facem 
unele alegeri şi să avem o conduită 
diferite de ale lor. De exemplu, noi 
credem că Dumnezeu a stabilit ca 
parte fundamentală a planului Său de 
salvare un standard veşnic, acela că re-
laţiile sexuale trebuie să aibă loc doar 
între un bărbat şi o femeie căsătoriţi.

Puterea de a crea viaţa muritoare este 
cea mai sublimă putere pe care a ofe-
rit-o Dumnezeu copiilor Săi. Utilizarea 
ei a fost autorizată prin cea dintâi 
poruncă pe care a dat-o Dumnezeu 
lui Adam şi Evei (vezi Genesa 1:28), 
dar alte porunci au fost date pentru a 
interzice utilizarea ei nepotrivită (vezi 
Exodul 20:14; 1 Tesaloniceni 4:3). 
Accentul pe care îl punem pe legea 
castităţii se explică prin modul în care 
înţelegem scopul puterilor noastre de 
procreare în îndeplinirea planului lui 
Dumnezeu. În afara legăturilor de căsă-
torie dintre un bărbat şi o femeie, toate 
utilizările puterilor noastre de procreare 
sunt, într-o măsură sau alta, imorale şi 

contrare planului de exaltare pe care 
Dumnezeu îl are pentru copiii Săi.

Importanţa pe care o acordăm legii 
castităţii explică respectarea de către 
noi a tiparului căsătoriei, care a început 
cu Adam şi Eva şi a continuat de-a lun-
gul timpului ca tipar al lui Dumnezeu 
pentru relaţia de procreare dintre fiii şi 
fiicele Sale şi pentru creşterea copiilor 
Săi. Din fericire, multe persoane care 
aparţin altor confesiuni sau organizaţii 
sunt de acord cu noi în ceea ce priveşte 
natura şi importanţa căsătoriei, unele 
bazându-se pe doctrine religioase, iar 
altele pe ceea ce consideră ele că este 
cel mai potrivit pentru societate.

Cunoaşterea noastră despre planul 
lui Dumnezeu pentru copiii Săi 7 explică 
de ce ne frământă faptul că din ce în ce 
mai mulţi copii se nasc în afara căsăto-
riei – în prezent, 41% dintre toate naş-
terile din Statele Unite 8 – şi că numărul 
cuplurilor care locuiesc împreună fără 
să fie căsătorite a crescut considerabil 
în ultima jumătate de secol. Acum cin-
cizeci de ani, doar un număr foarte mic 
de cupluri trăiau în concubinaj înainte 
de prima căsătorie. Acum, concubinajul 

precede 60% din căsătorii.9 Iar acest 
fapt este din ce în ce mai mult accep-
tat, mai ales în rândul tinerilor. Datele 
recentelor sondaje arată că aproximativ 
50% dintre tineri au afirmat că naşterea 
copiilor în afara căsătoriei este un „stil 
de viaţă demn de urmat” 10.

V.
Sunt multe presiuni politice şi so-

ciale care cer schimbări legale pentru 
a stabili comportamente contrare de-
cretelor date de Dumnezeu cu privire 
la moralitatea sexuală, la natura eternă 
şi scopul căsătoriei şi aducerii pe lume 
a copiilor. Aceste presiuni au făcut 
deja ca, în multe state şi ţări, căsăto-
ria persoanelor de acelaşi sex să fie 
permisă. Alte presiuni sunt menite să 
modifice noţiunea de gen sau să omo-
genizeze acele deosebiri dintre bărbat 
şi femeie care sunt esenţiale pentru a 
îndeplini marele plan al fericirii întoc-
mit de Dumnezeu.

Înţelegerea pe care o avem despre 
planul lui Dumnezeu şi doctrina Sa 
ne oferă o perspectivă eternă care nu 
permite să tolerăm asemenea com-
portamente sau să găsim justificare în 
legile care le permit. Şi, spre deosebire 
de alte organizaţii care îşi pot schimba 
regulile şi chiar doctrinele, regulile 
noastre sunt determinate de adevăruri 
pe care Dumnezeu le-a declarat impo-
sibil de schimbat.

Cel de-al doisprezecelea articol de 
credinţă afirmă credinţa noastră că 
trebuie să fim supuşi autorităţilor civile 
şi „să ne supunem, să onorăm şi să 
susţinem legea”. Dar legile oamenilor 
nu pot face un lucru moral dintr-un 
lucru pe care Dumnezeu l-a declarat 
imoral. Respectarea priorităţii noas-
tre supreme – de a iubi şi a sluji pe 
Dumnezeu – ne cere să ne bizuim pe 
legea Sa când este vorba de standardul 
comportamentului nostru. Spre exem-
plu, rămânem sub porunca divină de a 
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nu comite adulter sau de a nu prea-
curvi, chiar dacă aceste acte nu mai 
sunt considerate infracţiuni de legile 
statelor sau ţărilor în care trăim. În 
mod semănător, legile care legalizează 
aşa-numita „căsătorie între persoane 
de acelaşi sex” nu schimbă legile lui 
Dumnezeu cu privire la căsătorie sau 
poruncile Sale şi standardele noastre 
cu privire la ea. Rămânem sub legă-
mântul de a-L iubi pe Dumnezeu şi a 
ţine poruncile Sale şi de a nu ne în-
china sau sluji altor dumnezei sau prio-
rităţi – chiar cele care devin populare 
în perioada şi locul în care ne aflăm.

În hotărârea noastră, putem fi în-
ţeleşi greşit şi ni se pot aduce acuzaţii 
de bigotism, putem fi discriminaţi sau 
trebuie să facem faţă încălcării liber-
tăţii de a ne exercita credinţa. Dacă 
este aşa, cred că trebuie să ne amintim 
prima noastră prioritate – de a-I sluji 
lui Dumnezeu – şi, asemenea înain-
taşilor noştri pionieri, să facem faţă 
încercărilor personale cu acelaşi curaj 
de care ei au dat dovadă.

O învăţătură a preşedintelui 
Thomas S. Monson se aplică acestei 
împrejurări. Cu 27 de ani în urmă la 
o astfel de conferinţă, el a declarat cu 
îndrăzneală: „Fie ca noi să avem curajul 
să sfidăm consensul, curajul să apărăm 
principiile corecte. Curajul, nu com-
promisul, aduce zâmbetul aprobator al 
lui Dumnezeu. Curajul devine o virtute 
activă şi atractivă atunci când este 
considerat nu doar o dorinţă de a muri 
cu demnitate, ci o hotărâre de a trăi cu 
decenţă. Un laş cu principii morale este 
persoana căreia îi este frică să facă ceea 
ce crede că este drept, deoarece alţii îl 
vor dezaproba sau îl vor lua în derâdere. 
Amintiţi-vă că toţi oamenii au temerile 
lor, dar cei care-şi înfruntă temerile cu 
demnitate au, de asemenea, curaj” 11.

Mă rog ca noi să nu permitem 
provocărilor temporale din viaţa 
muritoare să ne facă să uităm marile 

porunci şi priorităţile care ne-au fost 
date de Creatorul nostru şi Salvatorul 
nostru. Nu trebuie să ne fixăm inimile 
atât de mult asupra lucrurilor lumii 
şi să aspirăm la onorurile oamenilor 
(vezi D&L 121:35), încât să pierdem 
din vedere destinul nostru etern. 
Noi, cei care cunoaştem planul lui 
Dumnezeu pentru copiii Săi – noi, cei 
care am făcut legăminte pentru a ajuta 
la îndeplinirea acestui plan – avem o 
responsabilitate clară. Nu trebuie să ui-
tăm niciodată dorinţa noastră cea mai 
importantă, aceea de a dobândi viaţa 
veşnică.12 Nu trebuie să pierdem din 
vedere niciodată principala noastră 
prioritate – de a nu avea alţi dumnezei 
şi de a nu pune alte priorităţi înaintea 
lui Dumnezeu Tatăl şi a Fiului Său, 
Salvatorul nostru, Isus Hristos.

Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute 
să înţelegem această prioritate şi să 
fim înţeleşi de alţii în timp ce căutăm 
să o respectăm în mod înţelept şi 
plin de dragoste, în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi, de exemplu, Doctrină şi  

legăminte 124:84.

 2. Vezi Joyce A. Martin and others, „Births: 
Final Data for 2011”, National Vital 
Statistics Reports, volumul 62, nr. 1 (28 
iunie 2013), p. 4; Gloria Goodale, „Behind 
a Looming Baby Bust”, Christian Science 
Monitor Weekly, 4 febr. 2013, p. 21, 23.

 3. Vezi Population Reference Bureau, „2012 
World Population Data Sheet”, www.prb.
org/Publications/Datasheets/2012/world- 
population-data-sheet/data-sheet.aspx.

 4. Vezi D’Vera Cohn and others, „Barely 
Half of U.S. Adults Are Married – a  
Record Low”, Pew Research Center, 
Social and Demographic Trends 
(Centrul social Pew, Tendinţe so-
ciale şi demografice), 14 dec. 2011, 
disponibil la www.pewsocialtrends.
org/2011/12/14/barely-half-of-u-s- 
adults-are-married-a-record-low; „Rash 
Retreat from Marriage”, Christian 
Science Monitor, 2 şi 9 ian. 2012, p. 34.

 5. U.S. Census Bureau, „Estimated Median 
Age at First Marriage, by Sex: 1890 to the 
Present”, disponibil la www.census.gov/
population/socdemo/hh-fam/ms2.xls.

 6. Vezi Dallin H. Oaks, „Toţi oamenii de pre-
tutindeni”, Liahona, mai 2006, p. 77–80.

 7. Vezi Dallin H. Oaks, „The Great Plan of 
Happiness”, Ensign, nov. 1993, p. 72–75.

 8. Vezi Martin, „Births: Final Data for 2011”,  
p. 4.

 9. Vezi The State of Our Unions: Marriage in 
America, 2012 (2012), p. 76.

 10. Vezi The State of Our Unions, p. 101, 102.
 11. Thomas S. Monson, „Courage Counts”, 

Ensign, nov. 1986, p. 41.
 12. Vezi Dallin H. Oaks, „Dorinţa”, Liahona, 

mai 2011, p. 42–45.
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motiv şi mai bun – ea venise din Scoţia 
şi îndurase suferinţe şi încercări pentru 
Evanghelie şi nu intenţiona, dacă era 
posibil, să permită unui copil de-al ei 
să piardă ceea ce ea dobândise străbă-
tând un drum atât de lung” 2. Acea fa-
milie bogată a folosit fiecare argument 
posibil şi chiar Isabelle a plâns şi a 
implorat pentru a i se permite să plece, 
dar Agnes a rămas fermă. După cum 
vă puteţi imagina, Isabelle, în vârstă de 
16 ani, a simţit că viaţa ei era ruinată.

Isabelle Hoggan este stră-străbunica 
mea, iar eu sunt profund îndatorată 
pentru mărturia şi convingerea care 
au ars atât de puternic în inima mamei 
ei, încât nu i-au permis să dea apar-
tenenţa fiicei ei la Biserică la schimb 
pentru promisiuni lumeşti. Astăzi, su-
tele de urmaşi ai ei care se bucură de 
binecuvântările apartenenţei la Biserică 
sunt beneficiarii credinţei ferme şi con-
vertirii la Evanghelie ale lui Agnes.

Dragi tineri prieteni, trăim în 
vremuri grele, iar deciziile pe care 
trebuie să le luaţi zilnic sau chiar în 
fiecare oră, au consecinţe veşnice. 
Deciziile pe care le luaţi zilnic deter-
mină ceea ce vi se va întâmpla mai 
târziu. Dacă nu aveţi încă o mărturie 
fermă şi o convingere despre faptul 
că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă este împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ, acum 
este momentul să acţionaţi pentru a 
dobândi acea convingere. Amânarea 
eforturilor necesare pentru a dobândi 
acea convingere poate fi periculoasă 
pentru sufletul vostru.

Adevărata convertire înseamnă mai 
mult decât doar a cunoaşte principiile 
Evangheliei şi presupune chiar mai 
mult decât doar a avea o mărturie 
despre acele principii. Este posibil să 
avem o mărturie despre Evanghelie fără 
să o trăim. Să fim convertiţi cu adevărat 
înseamnă să acţionăm în acord cu ceea 
ce credem şi să îi permitem acestui 

ca menajeră la o familie bogată, care nu 
aparţinea Bisericii.

Isabelle locuia în casa lor spaţioasă 
şi ajuta la îngrijirea copiilor mai mici ai 
acestora. Mama ei primea un mic sala-
riu în fiecare săptămână pentru munca 
ei. Curând, Isabelle a fost acceptată 
ca membră a familiei şi a început să 
beneficieze de multe dintre aceleaşi 
privilegii, cum ar fi lecţii de dans, 
purtarea de îmbrăcăminte frumoasă 
şi spectacole de teatru. Acest aranja-
ment a continuat timp de patru ani, 
până când familia pentru care muncea 
Isabelle a fost transferată în alt stat. 
Părinţii s-au ataşat atât de mult de 
Isabelle încât au abordat-o pe mama 
ei, Agnes, şi i-au cerut permisiunea 
de a o adopta în mod legal. Părinţii 
au promis că îi vor oferi o educaţie 
bună, că vor avea grijă ca ea să se 
căsătorească cu un bărbat respectabil 
şi că ea va moşteni parte din averea 
lor împreună cu ceilalţi copii ai lor. De 
asemenea, au promis că vor continua 
să-i plătească salariul lui Agnes.

Această mamă văduvă, răzbind cu 
greu în mijlocul încercărilor, a avut 
de luat o decizie grea, dar nu a ezitat 
nicio clipă. Ascultaţi cuvintele nepoa-
tei sale, scrise mulţi ani mai târziu: 
„Dacă dragostea sa nu a fost cea care 
a determinat-o să refuze, ea a avut un 

Bonnie L. Oscarson
Preşedinta generală a Tinerelor Fete

Dragi fraţi şi surori, mă simt foarte 
umilă pentru ocazia pe care o 
am de a sta la acest pupitru unde 

au stat atât de mulţi dintre eroii din 
viaţa mea. Doresc să vă împărtăşesc 
câteva dintre sentimentele inimii mele 
şi mă adresez în mod special tinerilor.

Unul dintre marii eroi din Vechiul 
Testament a fost războinicul-profet 
Iosua. El a oferit această invitaţie fiilor lui 
Israel, pe care i-a condus: „Alegeţi astăzi 
cui vreţi să slujiţi; … cât despre mine, eu 
şi casa mea vom sluji Domnului” 1. Prin 
declaraţia sa, Iosua, dă dovadă de con-
vertire adevărată la Evanghelie. Pentru 
Iosua şi pentru noi toţi, convertirea la 
principiile Evangheliei are loc pe mă-
sură ce trăim în neprihănire în acord cu 
principiile Evangheliei şi suntem fideli 
legămintelor făcute cu Domnul.

Doresc să împărtăşesc o povestire de-
spre convertire din istoria familiei mele; 
convertirea unei alte eroine de-a mea. 
Numele său este Agnes Hoggan şi atât 
ea, cât şi soţul ei s-au alăturat Bisericii 
în Scoţia, în anul 1861. Deoarece au 
fost persecutaţi în ţara lor natală, ei au 
imigrat în America împreună cu copiii 
lor. Câţiva ani mai târziu, Agnes a rămas 
văduvă având opt copii de crescut şi 
a muncit din greu pentru a-i hrăni şi 
îmbrăca. Fiica sa, Isabelle, în vârstă de 
12 ani, a avut norocul de a fi angajată 

Fiţi convertiţi
Adevărata convertire are loc în timp ce continuaţi să 
acţionaţi conform doctrinelor despre care ştiţi că sunt 
adevărate şi ţineţi poruncile, în fiecare zi, în fiecare lună. 
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lucru să producă „o schimbare mare în 
noi sau în inimile noastre” 3. În broşura 
Fideli credinţei, noi învăţăm următorul 
lucru: „Convertirea este un proces, nu 
un eveniment. Deveniţi convertiţi în 
urma eforturilor drepte de a-L urma pe 
Salvator” 4. Sunt necesare timp, efort şi 
muncă. Stră-stră-străbunica mea a avut 
o convingere puternică despre fap-
tul că Evanghelia era mai importantă 
pentru copiii ei decât tot ceea ce avea 
de oferit lumea din punct de vedere 
al avuţiei şi confortului, datorită faptului 
că ea sacrificase, îndurase şi trăise con-
form Evangheliei. Convertirea ei a fost 
rezultatul trăirii în acord cu principiile 
Evangheliei şi al sacrificiului oferit 
pentru aceasta.

Este necesar să trecem prin ace-
laşi proces dacă dorim să dobândim 
acelaşi fel de angajament. Salvatorul 
ne-a învăţat: „Dacă vrea cineva să facă 
voia Lui, va ajunge să cunoască dacă 
învăţătura este de la Dumnezeu, sau 
dacă Eu vorbesc de la Mine” 5. Uneori 
încercăm să facem lucrurile invers. De 
exemplu, putem aborda lucrurile în 
felul următor: Voi trăi bucuros legea 
zeciuielii, dar mai întâi trebuie să ştiu 
dacă este adevărată. Probabil că ne şi 
rugăm pentru a dobândi o mărturie 
despre legea zeciuielii şi sperăm că 
Domnul ne va binecuvânta cu acea 
mărturie înainte ca noi să fi completat 
vreodată un formular pentru zeciuială. 
Lucrurile nu funcţionează aşa. Domnul 
Se aşteaptă ca noi să ne exercităm 
credinţa. Este necesar să plătim în 
mod consecvent o zeciuială integrală 
şi onestă pentru a dobândi o mărturie 
despre zeciuială. Acelaşi model se 
aplică tuturor principiilor Evangheliei 
indiferent dacă este vorba despre legea 
castităţii, principiul decenţei, Cuvântul 
de înţelepciune sau legea postului.

Doresc să împărtăşesc un exemplu 
despre modul în care trăirea în acord 
cu un principiu ne ajută să devenim 

convertiţi la acel principiu. În anii 60, 
eram tânără fată şi singura membră a 
Bisericii din liceul meu. Era o perioadă 
revoluţionară caracterizată prin respin-
gerea principiilor morale tradiţionale, 
consumarea de droguri şi o mentali-
tate de felul „orice este permis”. Mulţi 
dintre colegii mei erau oameni buni, 
dar au fost uşor atraşi de senzaţia 
provocată de această nouă moralitate, 
care era de fapt vechea imoralitate. 
Părinţii şi învăţătorii mei mă învăţaseră, 
la biserică, importanţa faptului de a-mi 
trata cu respect trupul, de a-mi păstra 
mintea curată şi, cel mai important, de 
a mă încrede în poruncile Domnului. 
Am luat decizia de a evita anturaje în 
care ştiam că se consumă alcool şi de 
a sta departe de tutun şi droguri. Acest 
lucru a însemnat că, adesea, eram 
exclusă de la petreceri şi rareori mer-
geam la întâlniri. Consumul de droguri 
devenea din ce în ce mai comun în 
rândul tinerilor, iar pericolele nu erau 
atât de cunoscute cum sunt astăzi. 
Mai târziu, mulţi dintre colegii mei au 
suferit leziuni permanente la nivelul 
creierului din pricina drogurilor sau au 
devenit dependenţi. Am fost recunos-
cătoare că în căminul meu fusesem 
învăţată să trăiesc conform Cuvântului 
de înţelepciune şi am dobândit o măr-
turie profundă despre acel principiu 
al Evangheliei pe măsură ce mi-am 

exercitat credinţa şi am trăit în acord 
cu el. Sentimentul plăcut de care am 
avut parte datorită faptului că am trăit 
în acord cu un principiu adevărat al 
Evangheliei a fost confirmarea Spiritul 
Duhului Sfânt că acel principiu era 
adevărat. Acela este momentul în care 
adevărata convertire începe.

În Cartea lui Mormon, profetul 
Moroni, ne-a învăţat: „Eu aş vrea să 
arăt lumii că credinţa înseamnă lucruri 
care sunt nădăjduite, dar nevăzute; de 
aceea nu vă certaţi pentru că nu ve-
deţi, căci voi nu veţi primi nicio măr-
turie decât după încercarea credinţei 
voastre” 6. În zilele noastre, când lumea 
pretinde satisfacţia imediată, adesea 
ne aşteptăm să fim răsplătiţi fără a 
trebui să muncim. Eu cred că Moroni 
ne spune că, mai întâi trebuie să mun-
cim şi să ne exercităm credinţa trăind 
în acord cu Evanghelia şi, apoi, vom 
primi mărturie despre faptul că este 
adevărată. Adevărata convertire are 
loc în timp ce continuaţi să acţionaţi 
conform doctrinelor despre care ştiţi 
că sunt adevărate şi ţineţi poruncile, 
în fiecare zi, în fiecare lună.

Aceasta este o perioadă minunată 
pentru a fi tânăr în Biserică. Voi sun-
teţi primii care participă la planul de 
învăţământ pentru tineri Urmaţi-Mă 
(Come, Follow Me), unul dintre sco-
purile principale ale acestuia fiind 
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convertirea voastră la Evanghelia Lui 
Isus Hristos. Este bine să vă amintiţi 
că, oricât de inspiraţi ar fi părinţii 
voştri şi conducătorii tinerilor, „[vouă] 
vă revine în primul rând responsabi-
litatea pentru convertirea personală. 
Nimeni nu poate deveni convertit în 
locul [vostru] şi nimeni nu vă poate 
forţa să vă convertiţi” 7. Convertirea 
are loc atunci când suntem sârguin-
cioşi în a ne rosti rugăciunile, în a ne 
studia scripturile, în a veni la Biserică 
şi în a fi demni să participăm la rân-
duielile din templu. Convertirea are 
loc atunci când punem în practică 
principiile drepte pe care le învă-
ţăm în căminele noastre şi în sălile 
de clasă. Convertirea are loc atunci 
când trăim vieţi pure şi virtuoase şi 
ne bucurăm de tovărăşia Duhului 
Sfânt. Convertirea are loc pe măsură 
ce înţelegem ispăşirea lui Isus Hristos 
Îl recunoaştem ca fiind Salvatorul şi 

Mântuitorul al nostru şi permitem 
ispăşirii să aibă efect în viaţa noastră.

Convertirea voastră personală vă 
va ajuta pe măsură ce vă pregătiţi să 
faceţi legăminte în templu, să slujiţi în 
misiuni şi să vă întemeiaţi propriul că-
min. Când sunteţi convertiţi, veţi avea 
dorinţa de a împărtăşi altora ceea ce 
aţi învăţat, iar încrederea şi abilitatea 
de a depune mărturie cu convingere şi 
putere în faţa altora vor creşte. Dorinţa 
de a împărtăşi altora Evanghelia şi 
încrederea de a depune mărturie cu 
îndrăzneală sunt rezultate fireşti ale 
convertirii reale. Salvatorul l-a învăţat 
pe Petru: „După ce te vei întoarce la 
Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi”  8.

Vă amintiţi de Iosua, războinicul- 
profet? După ce a fost convertit a mun-
cit neobosit până la finalul vieţii sale 
pentru a-i aduce pe copiii lui Israel 
la Dumnezeu. În Vechiul Testament 
citim: „Israel a slujit Domnului în tot 

timpul vieţii lui Iosua” 9. O persoană 
care a trăit experienţa convertirii ade-
vărate se bazează pe puterea ispăşirii 
şi obţine salvarea pentru sufletul său, 
iar apoi îşi întinde braţele pentru a 
exercita o influenţă puternică asupra 
celor care o cunosc.

Trăirea conform Evangheliei şi 
faptul de a sta în locuri sfinte nu sunt 
mereu uşoare sau confortabile însă 
depun mărturie că merită osteneala! 
Domnul a sfătuit-o pe Emma Smith să 
„[lase] la o parte lucrurile acestei lumi 
şi să [caute] lucrurile unei lumi mai 
bune” 10. Bănuiesc că nici măcar nu 
ne putem imagina cât de măreţe sunt 
„lucrurile unei lumi mai bune”!

Depun mărturie că avem un Tată 
Ceresc iubitor a cărui dorinţă măreaţă 
este aceea de a ne ajuta şi de a ne 
binecuvânta în eforturile noastre de 
a trăi în acord cu Evanghelia şi de a 
fi convertiţi. El a declarat limpede că 
scopul Său şi lucrarea Sa principale 
sunt „nemurirea şi viaţa veşnică” 11 ale 
noastre. El doreşte să ne aducă acasă 
în prezenţa Sa. Depun mărturie că, pe 
măsură ce acţionăm conform doctri-
nelor Evangheliei şi le punem zilnic în 
practică, vom fi convertiţi şi acest lucru 
va fi calea prin care vom realiza mult 
bine în familiile noastre şi în lume. 
Fie ca noi toţi să fim binecuvântaţi în 
eforturile noastre zilnice de a îndeplini 
acel scop, este rugăciunea mea, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Iosua 24:15.
 2. Fuschia Stringham, „Schiţă despre viaţa  

lui Isabelle Hunter Hoggan Stringham”  
(istorie personală nepublicată, 1934), p.4

 3. Mosia 5:2.
 4. Fideli credinţei: referinţe pentru  

Evanghelie (2004), p. 46.
 5. Ioan 7:17.
 6. Eter 12:6.
 7. Fideli credinţei, p. 47.
 8. Luca 22:32.
 9. Iosua 24:31.
 10. Doctrină şi legăminte 25:10.
 11. Moise 1:39.
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lui Isus Hristos. Sacrificiul ispăşitor al 
Salvatorului face posibile salvarea şi 
exaltarea noastră viitoare prin inter-
mediul principiului pocăinţei. Dacă ne 
pocăim cu adevărat şi în mod sincer, 
ispăşirea ne poate ajuta să devenim 
curaţi, să ne schimbăm felul de a fi şi să 
îndurăm cu succes încercările noastre.

Îndurarea este un principiu impor-
tant al doctrinei lui Isus Hristos. Este 
importantă, deoarece calitatea vieţii 
noastre veşnice viitoare depinde de 
propria noastră capacitate de a îndura 
în neprihănire.

În 2 Nefi 31, profetul Nefi ne învaţă 
că, după ce primim aceeaşi rânduială 
necesară salvării pe care a primit-o 
Isus Hristos, şi anume botezul, şi după 
ce primim darul Duhului Sfânt, noi tre-
buie „să [înaintăm] [ospătându-ne] din 
cuvântul lui Hristos şi îndurând până 
la sfârşit, [şi apoi,] iată, astfel a spus 
Tatăl: [Noi] [vom] avea viaţă veşnică” 3.

Prin urmare, pentru a primi cea mai 
mare dintre binecuvântările Tatălui 
nostru Ceresc, adică viaţa veşnică, tre-
buie să primim rânduielile corespun-
zătoare şi, apoi, să continuăm să ţinem 
legămintele asociate acestora. Cu alte 
cuvinte, trebuie să îndurăm cu succes.

Capacitatea noastră de a îndura până 
la sfârşit în neprihănire depinde direct 
de tăria mărturiei noastre şi de profunzi-
mea convertirii noastre. Când mărturiile 
noastre sunt puternice şi când suntem 
cu adevărat convertiţi la Evanghelia 
lui Isus Hristos, alegerile noastre vor fi 
inspirate de Duhul Sfânt, vor fi clădite 
pe Hristos şi ne vor sprijini dorinţa de a 
îndura în neprihănire. Dacă mărturiile 
noastre sunt slabe şi convertirea noastră 
nu are rădăcini, riscul de a fi ademeniţi 
de tradiţiile false ale lumii să facem 
alegeri greşite este mult mai mare.

Aş dori să împărtăşesc o experienţă 
care ilustrează efortul necesar pentru a 
îndura fizic, pe care, apoi, îl compară 
cu efortul necesar pentru a îndura 

umilă, să aline suferinţa de atunci a 
sfinţilor. Domnul i-a răspuns învăţân-
du-l pe profetul Joseph, dar şi pe noi 
toţi, că încercările de care avem parte, 
dacă le îndurăm cu succes până la 
sfârşit, vor fi pentru binele nostru su-
prem. Acesta este răspunsul Domnului 
la rugămintea lui Joseph:

„Fiul Meu, pacea să fie în sufletul 
tău; adversităţile şi suferinţele tale vor 
fi numai pentru un scurt timp;

Şi, după aceea, dacă înduri bine, 
Dumnezeu te va exalta în cer” 1.

Tatăl Ceresc a planificat ca dru-
mul nostru prin viaţă să ne pună la 
încercare tăria. Suntem expuşi atât 
influenţelor bune cât şi celor rele şi 
avem libertatea de a alege drumul pe 
care vom merge. Samuel, profetul din 
vechime din Cartea lui Mormon, ne-a 
învăţat: „Voi sunteţi liberi; vouă vi se dă 
voie să acţionaţi pentru voi înşivă; căci 
iată, Dumnezeu v-a dat vouă cunoaşte-
rea; şi El v-a făcut pe voi liberi” 2.

Tatăl Ceresc ştie, de asemenea, că, 
din cauza vieţii noastre muritoare, nu 
vom face întotdeauna alegerile corecte 
sau neprihănite. Deoarece nu suntem 
perfecţi şi deoarece facem greşeli, avem 
nevoie de ajutor pentru a ne întoarce 
în prezenţa Sa. Ajutorul necesar ne este 
oferit prin intermediul învăţăturilor, 
exemplului şi sacrificiului ispăşitor al 

Vârstnicul Richard J. Maynes
din Preşedinţia celor Şaptezeci

În fiecare dimineaţă când ne trezim, 
avem de înfruntat o nouă zi plină 
de încercări ale vieţii. Aceste în-

cercări sunt de multe feluri: încercări 
fizice, probleme financiare, probleme 
în relaţii, încercări de natură emoţio-
nală şi chiar încercări ale credinţei.

Multe dintre încercările de care avem 
parte în viaţă pot fi rezolvate şi depă-
şite; totuşi, unele pot fi greu de înţeles 
şi imposibil de depăşit şi ne vor însoţi 
până când vom păşi în viaţa următoare. 
Pe măsură ce îndurăm încercările pe 
care le putem rezolva şi, pe măsură ce 
continuăm să îndurăm încercările pe 
care nu le putem rezolva, este impor-
tant să ne amintim că puterea spirituală 
pe care o dezvoltăm ne va ajuta să 
îndurăm cu succes până la sfârşit toate 
încercările de care avem parte în viaţă.

Dragi fraţi şi surori, avem un Tată 
Ceresc iubitor, care ne-a plănuit viaţa 
muritoare astfel încât să putem învăţa, 
în mod individual, lecţiile de care 
avem nevoie pentru a fi demni să pri-
mim viaţa veşnică în prezenţa Sa.

Un episod din viaţa profetului 
Joseph Smith ilustrează acest princi-
piu. Profetul şi mai mulţi colegi de-ai 
săi erau încarceraţi de câteva luni în 
Liberty, Missouri. În timp ce suferea 
în închisoare, profetul Joseph L-a im-
plorat pe Domnul, printr-o rugăciune 

Tăria de a îndura
Capacitatea noastră de a îndura până la sfârşit în 
neprihănire depinde direct de tăria mărturiei noastre  
şi de profunzimea convertirii noastre.
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spiritual. Când m-am întors din mi-
siune, am avut ocazia de a juca baschet 
pentru un antrenor şi scriitor foarte res-
pectat la o universitate din California. 
Acest antrenor dorea foarte mult ca 
jucătorii săi să fie apţi fizic înainte de 
începerea campionatului de baschet. 
Una dintre cerinţele obligatorii ale 
antrenamentului său, care trebuia în-
deplinită înainte ca vreunul dintre noi 
să poată atinge mingea de baschet pe 
terenul de antrenament, era de a alerga 
pe un anumit traseu de pe dealurile 
de lângă şcoală şi de a termina cursa 
într-un timp foarte scurt. Îmi amintesc 
prima încercare de a alerga pe acest 
traseu imediat după ce m-am întors 
din misiune: am crezut că o să mor.

Mi-au trebuit săptămâni întregi de 
antrenamente serioase pentru a putea 
coborî în sfârşit sub timpul pe care an-
trenorul îl stabilise ca obiectiv. A fost un 
sentiment grozav nu doar să pot alerga 
pe acel traseu, ci şi să pot accelera 
când mă apropiam de linia de sosire.

Pentru a putea juca baschet bine, 
trebuie să ai condiţie fizică bună. Ca 
să ai condiţie fizică bună trebuie să 
plăteşti un preţ, iar acel preţ presu-
pune devotament, perseverenţă şi 
autodisciplină. Pentru a putea îndura 
spiritual trebuie, de asemenea, să plă-
tim un preţ. Este acelaşi preţ: devota-
ment, perseverenţă şi autodisciplină.

O mărturie, asemenea trupului 
dumneavoastră, trebuie să fie în formă 
dacă doriţi ca ea să reziste. Şi, cum ne 
păstrăm mărturiile în formă? Trupurile 
noastre nu pot avea condiţie fizică 

pentru a juca baschet doar uitându-ne 
la meciuri de baschet, la televizor. 
În mod similar, nu putem să facem 
ca mărturiile noastre să fie în formă 
uitându-ne pur şi simplu la confe-
rinţa generală, la televizor. Trebuie 
să studiem şi să învăţăm principiile 
fundamentale ale Evangheliei lui Isus 
Hristos şi, apoi, trebuie să facem tot ce 
putem pentru a trăi conform acestora. 
Aşa devenim ucenici ai lui Isus Hristos 
şi aşa dobândim o mărturie trainică.

În viaţă, când înfruntăm dificultăţi 
şi când dorinţa noastră este de a avea 
însuşiri precum cele ale lui Isus Hristos, 
este vital să fim pregătiţi din punct de 
vedere spiritual. A fi pregătit din punct 
de vedere spiritual înseamnă că ne-am 
dezvoltat tăria sau puterea spirituală – 
că vom fi într-o formă spirituală bună. 
Vom fi într-o formă spirituală atât de 
bună, încât vom alege continuu ceea 
ce este drept. Vom deveni de neclintit 

în dorinţa şi capacitatea noastră de a trăi 
conform Evangheliei. Un scriitor anonim 
a spus: „Trebuie să deveniţi piatra pe 
care apa râului nu o poate mişca”.

Pentru că avem de înfruntat încer-
cări în fiecare zi, este important să ne 
dezvoltăm tăria spirituală în fiecare 
zi. Când ne dezvoltăm tăria spirituală, 
tradiţiile false ale lumii, precum şi în-
cercările personale zilnice vor avea un 
impact negativ mic asupra capacităţii 
noastre de a îndura în neprihănire.

În istoria propriilor familii, găsim 
exemple mari de tărie spirituală. Printre 
multele povestiri despre strămoşii noştri, 
vom putea găsi exemple care demon-
strează însuşirile pozitive ale îndurării.

O povestire din istoria familiei 
mele ilustrează acest principiu. 
Străbunicul meu, Joseph Watson 
Maynes, s-a născut în anul 1856 în 
Hull, Yorkshire, Anglia. Membrii 
familiei lui s-au alăturat Bisericii în 
Anglia şi au călătorit spre oraşul Salt 
Lake. El s-a căsătorit cu Emily Keep 
în anul 1883 şi au avut opt copii. În 
luna iunie a anului 1910, Joseph a fost 
chemat să slujească într-o misiune cu 
timp deplin, la vârsta de 53 de ani. 
Cu sprijinul soţiei sale şi al celor opt 
copii, el s-a întors în Anglia natală 
pentru a sluji în misiune.

Joseph Watson Maynes (dreapta) alături de colegul său, Gilpin S. Woolley.
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După ce slujise cu credinţă timp de 
aproximativ doi ani, în timp ce mergea 
cu bicicleta împreună cu propriul 
coleg spre adunarea Şcolii de duminica 
din Gloucester, Anglia, a făcut pană. 
S-a dat jos de pe bicicletă pentru a 
evalua pagubele. Când a văzut că sunt 
mari şi că reparaţia ar fi durat ceva 
timp, i-a spus colegului său să meargă 
înainte şi să înceapă adunarea de 
duminica, iar el urma să ajungă în scurt 
timp. Imediat după ce a spus aceste 
cuvinte, s-a prăbuşit la pământ. A murit 
pe loc din cauza unui atac de cord.

Joseph Watson Maynes nu şi-a mai 
văzut niciodată soţia şi cei opt copii 
ai săi în această viaţă. Au putut să-i 
transporte trupul înapoi în oraşul Salt 
Lake şi să ţină serviciile funerare în 
vechea Sală de adunări Waterloo. O 
declaraţie spusă la serviciile funerare 
de vârstnicul Anthony W. Ivins, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne învaţă o lecţie importantă despre 
viaţă, moarte şi îndurare: „Asta ne 
oferă Evanghelia – nu imunitate în 
faţa morţii, ci victorie asupra ei prin 
intermediul speranţei pe care o avem 
în glorioasa înviere … Este valabil şi 
în cazul lui [ Joseph Maynes] … Este 
o plăcere, o satisfacţie şi o bucurie să 
ştim că oamenii îşi pierd vieţile în ne-
prihănire, în credinţă, fideli credinţei” 4.

Această poveste de familie mă in-
spiră să încerc să fac tot ce pot pentru 
a urma exemplul îndurării şi tăriei spi-
rituale ilustrat de străbunicul meu. Mă 
inspiră în aceeaşi măsură şi credinţa 
soţiei sale, Emily, a cărei viaţă, după 
moartea lui Joseph, a fost cu siguranţă 
o povară greu de suportat. Mărturia ei 
era puternică şi convertirea ei deplină, 
ea fiind pentru tot restul vieţii fidelă 
credinţei, în timp ce avea grijă singură 
de cei opt copii ai ei.

Apostolul Pavel a spus: „Să dăm 
la o parte orice piedică, şi păcatul 
care ne înfăşoară aşa de lesne, şi 

să alergăm cu stăruinţă în alergarea 
care ne stă înainte” 5. Alergarea care 
ne stă înainte pe acest pământ este 
una de rezistenţă, plină de obstacole. 
Obstacolele din această alergare sunt 
încercările cu care ne trezim în fiecare 
dimineaţă. Suntem aici pe pământ să 
alergăm, să ne exercităm libertatea 
de a alege şi să alegem între bine şi 
rău. Pentru a termina cu onoare şi cu 
bine această alergare şi pentru a ne în-
toarce la Tatăl nostru Ceresc, va trebui 
să plătim preţul devotamentului, per-
severenţei şi autodisciplinei. Trebuie 
să fim în formă din punct de vedere 
spiritual. Trebuie să ne dezvoltăm tăria 
spirituală. Avem nevoie de mărturii 
puternice care ne vor duce la ade-
vărata convertire şi, ca rezultat, vom 
găsi în noi pacea interioară şi puterea 
de care avem nevoie pentru a îndura 
orice încercare avem de înfruntat.

Aşadar, indiferent de încercările 
cu care vă treziţi în fiecare dimineaţă, 
amintiţi-vă – cu tăria spirituală pe 
care o dezvoltaţi, alături de ajutorul 
Domnului, la sfârşitul alergării veţi 

putea să vă bucuraţi de mărturisirea 
făcută de apostolul Pavel:

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o 
jertfă de băutură şi clipa plecării mele 
este aproape.

M-am luptat lupta cea bună, mi-am 
isprăvit alergarea, am păzit credinţa.

De acum mă aşteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da, «în 
ziua aceea», Domnul, Judecătorul cel 
drept” 6.

Îmi depun mărturia despre realita-
tea unui Tată Ceresc iubitor şi despre 
marele şi eternul Său plan al ferici-
rii, care ne-a adus pe acest pământ 
în aceste vremuri. Fie ca Spiritul 
Domnului să ne inspire pe toţi să ne 
dezvoltăm tăria de a îndura. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 121:7–8.
 2. Helaman 14:30.
 3. 2 Nefi 31:20.
 4. Anthony W. Ivins, cuvântare ţinută la 

serviciile funerare ale lui Joseph Watson 
Maynes (din consemnările personale ale 
familiei Maynes).

 5. Evrei 12:1.
 6. 2 Timotei 4:6–8.
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de aceleaşi păcate şi, prin urmare, nu 
avuseseră nevoie să facă acelaşi legă-
mânt.8 În ciuda faptului că fiii lor erau 
foarte tineri, aceştia erau puternici din 
punct de vedere fizic şi, mai impor-
tant, erau virtuoşi şi puri. Fiii au fost 
întăriţi de credinţa mamelor lor.9 Sub 
îndrumarea profetului-conducător al 
lor, aceşti tineri au luat locul taţilor în 
apărarea familiilor şi căminelor lor.10

Evenimentele care au avut loc când 
această decizie importantă a fost luată 
arată modul în care ispăşirea lui Isus 
Hristos oferă tărie personală în viaţa 
copiilor lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la 
sentimentele acelor taţi. Cum trebuie 
să se fi simţit ştiind că faptele lor de 
răzvrătire din trecut îi împiedicau să 
îşi apere soţiile şi copiii în momen-
tele de nevoie? Cunoscând personal 
atrocităţile cu care fiii lor urmau să se 
confrunte în acel moment, probabil 
au vărsat lacrimi în ascuns. Taţii, nu fii, 
trebuie să-şi apere familiile! 11 Suferinţa 
lor trebuie să fi fost intensă.

De ce conducătorul lor al preoţiei 
inspirat se temea de faptul că ei se 
gândeau să îşi recupereze armele, „ca, 
nu cumva… să-şi piardă sufletele”? 12 
Domnul a declarat: „Iată, acela care s-a 
pocăit de păcatele lui este iertat şi Eu, 
Domnul, nu-mi mai amintesc de ele” 13. 
Aceşti taţi credincioşi se pocăiseră de 
păcatele lor cu mult timp în urmă şi 
deveniseră curaţi prin intermediul ispă-
şirii lui Isus Hristos, prin urmare, de ce 
erau sfătuiţi să nu îşi apere familiile?

Este un adevăr fundamental faptul 
că, prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos, noi putem fi curăţaţi. Noi 
putem deveni virtuoşi şi puri. Cu toate 
acestea, uneori, din pricina alegerilor 
noastre greşite, suportăm consecinţe 
pe termen lung. Unul dintre paşii nece-
sari pentru a încheia procesul pocăin-
ţei este acela de a suporta consecinţele 
pe termen scurt şi lung ale păcatelor 
noastre. Alegerile lor din trecut îi 

sabia decât să-şi rişte viaţa spirituală 
prin folosirea armelor. Exemplul său 
neprihănit a ajutat ca şi mai mulţi oa-
meni să se convertească şi să renunţe 
la armele răzvrătirii.3

Prin intermediul lui Amon, Domnul 
i-a îndrumat să se refugieze în mijlocul 
nefiţilor, iar ei au devenit cunoscuţi sub 
numele de poporul lui Amon.4 Nefiţii 
i-au protejat timp de mulţi ani, dar în 
cele din urmă, armata nefiţilor a început 
să slăbească şi a fost nevoie de întăriri.5

Poporul lui Amon se afla într-un 
moment important al vieţii lor spiri-
tuale. Ei fuseseră fideli legământului 
de a nu pune mâna din nou pe arme. 
Însă ei au înţeles că taţii sunt respon-
sabili să asigure protecţie familiilor 
lor.6 Acea nevoie părea îndeajuns de 
mare pentru a fi luată în considerare 
încălcarea legământului lor.7

Helaman, înţeleptul lor conducător 
al preoţiei, ştia că încălcarea legă-
mântului făcut cu Domnul nu poate fi 
niciodată justificată. El a oferit o alter-
nativă inspirată. Le-a amintit faptul că 
fiii lor nu fuseseră niciodată vinovaţi 

Vârstnicul Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

De curând, am fost binecuvântat să 
întâlnesc un grup foarte impresio-
nant de tineri din statul Idaho. O 

tânără fată virtuoasă m-a întrebat care 
cred că este cel mai important lucru pe 
care ei ar trebui să-l facă acum în viaţa 
lor. Le-am sugerat să înveţe să recu-
noască puterea ispăşirii lui Isus Hristos 
în viaţa lor. Astăzi, voi explica un 
aspect al acelei puteri, şi anume tăria 
personală pe care o putem primi prin 
intermediul ispăşirii lui Isus Hristos.

În Cartea lui Mormon citim de-
spre Amon şi fraţii săi care au pre-
dat Evanghelia lui Isus Hristos unui 
popor care era „sălbatic şi împietrit şi 
înfricoşător”.1 Mulţi dintre oameni s-au 
convertit şi au ales să-şi abandoneze 
comportamentul păcătos. Convertirea 
lor a fost atât de deplină, încât ei şi-au 
îngropat armele şi au făcut un legă-
mânt cu Domnul cum că nu le vor 
mai folosi niciodată.2

Mai târziu, mulţi dintre fraţii lor care 
nu s-au convertit, au venit peste ei şi 
au început să îi ucidă. Poporul, acum 
credincios, a ales să se lase ucis cu 

Tărie personală prin 
intermediul ispăşirii  
lui Isus Hristos
Prin ispăşirea lui Isus Hristos, fiecare dintre noi poate  
deveni curat şi povara răzvrătirii va fi îndepărtată.
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expuseseră pe aceşti taţi amoniţi la 
dorinţe lumeşti, care puteau deveni 
din nou un punct vulnerabil pe care 
Satana ar fi încercat să-l exploateze.

Satana va încerca să se folosească 
de orice amintire cu privire la o vină 
din trecut pentru a ne atrage înapoi 
sub influenţa sa. Trebuie să fim mereu 
vigilenţi pentru a evita ademenirile 
sale. Aceasta era situaţia în care se 
aflau taţii amoniţi credincioşi. Chiar 
şi după anii de trăire în credinţă, era 
important ca ei să se ţină deoparte 
de orice lucru care le-ar fi amintit de 
păcatele din trecut.

Între multele lupte, căpitanul 
Moroni a pus să se construiască fortifi-
caţii în jurul celor mai slabe oraşe. „El 
i-a pus să construiască un parapet de 
lemn pe malul dinăuntru al şanţului; 

şi au aruncat pământ din şanţ înspre 
parapetul de lemn… până când au 
înconjurat oraşul… cu un zid puternic 
de lemn şi de pământ, de o înălţime 
nespus de mare” 14. Căpitanul Moroni 
a înţeles importanţa fortificării zonelor 
slabe pentru a le întări.15

Aceşti taţi amoniţi se asemănau cu 
aceste oraşe. Aveau nevoie de fortifi-
caţii mai înalte şi mai întinse între viaţa 
lor credincioasă şi comportamentul 
păcătos din trecut. Fiii lor, care fuse-
seră binecuvântaţi cu tradiţii drepte, 
nu erau atât de vulnerabili în faţa 
aceloraşi ispite. Ei puteau să-şi apere 
cu credinţă familiile, fără să-şi pună în 
pericol bunăstarea spirituală.

Vestea plină de bucurie pentru toţi 
cei care doresc să scape de conse-
cinţele alegerilor greşite din trecut 

este aceea că Domnul vede diferenţa 
dintre slăbiciune şi răzvrătire. În timp 
ce Domnul avertizează că răzvrătirea 
fără pocăinţă aduce pedeapsa 16, când 
Domnul vorbeşte despre slăbiciune, 
o face mereu cu milă.17

Fără îndoială, putem ţine cont de 
faptul că taţii amoniţi au fost învăţaţi 
tradiţiile false ale părinţilor lor, însă 
toţi copiii Tatălui din Cer vin în viaţa 
muritoare având lumina lui Hristos. 
Indiferent de cauza faptelor păcătoase 
ale acestora, efectul a fost dezvoltarea 
unei vulnerabilităţi spirituale pe care 
Satana va încerca să o exploateze.

Din fericire, lor li s-a predat Evan-
ghelia, iar prin intermediul ispăşirii lui 
Isus Hristos au devenit mai puternici 
din punct de vedere spiritual decât 
ispitele lui Satana. Este puţin probabil 
ca ei să nu fi fost tentaţi să se în-
toarcă la vechile lor obiceiuri brutale, 
totuşi urmându-l pe profet, care era 
conducătorul lor, ei nu i-au acordat 
lui Satana şansa să „[înşele] sufletele 
lor şi [să-i conducă] cu grijă în jos, în 
iad” 18. Ispăşirea Salvatorului nu doar 
i-a curăţat de păcat, ci datorită supu-
nerii lor faţă de sfatul conducătorului 
lor al preoţiei, Salvatorul a putut să 
îi protejeze de slăbiciunile lor şi să îi 
întărească. Angajamentul lor umil de-o 
viaţă de a-şi abandona păcatele, le-a 
protejat familiile mai mult decât orice 
alt lucru pe care ei l-ar fi putut face 
pe câmpul de luptă. Supunerea lor nu 
i-a privat de binecuvântări. Aceasta 
i-a întărit şi i-a binecuvântat pe ei şi 
generaţii viitoare.

Finalul relatării ne ajută să înţele-
gem modul prin care mila Domnului 
a făcut ca „lucrurile slabe să devină 
puternice” 19. Aceşti taţi credincioşi 
şi-au trimis fiii la luptă sub îndruma-
rea lui Helaman. În ciuda faptului că 
toţi fiii au luptat în lupte grele în care 
toţi au fost răniţi uşor, nicio viaţă nu 
a fost pierdută.20 Tinerii băieţi s-au 
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dovedit a fi o sursă esenţială de tărie 
pentru armata nefită ostenită. Ei au 
fost credincioşi şi mai puternici din 
punct de vedere spiritual atunci când 
s-au întors acasă. Familiile lor au fost 
binecuvântate, apărate şi întărite.21 
În zilele noastre, nenumăraţi cursanţi 
care studiază Cartea lui Mormon au 
fost edificaţi prin exemplul acestor fii 
puri şi neprihăniţi.

Fiecare dintre noi a avut momente 
în viaţa sa în care a făcut alegeri gre-
şite. Noi toţi avem nevoie disperată de 
puterea mântuitoare a ispăşirii lui Isus 
Hristos. Fiecare dintre noi trebuie să 
se pocăiască de orice fel de răzvră-
tire. „Pentru că Eu, Domnul, nu pot 
să tolerez păcatul nici în cel mai mic 
grad” 22. El nu poate tolera deoarece 
ştie de ceea ce este nevoie pentru ca 
să devenim ca El.

Mulţi dintre noi am permis slăbiciu-
nii să se dezvolte în caracterul nos-
tru. Prin intermediul ispăşirii lui Isus 
Hristos, noi, precum amoniţii, putem 
construi fortificaţii spirituale între 
noi şi orice greşeli din trecut pe care 
Satana le poate exploata. Protecţia 
spirituală construită în jurul taţilor 
amoniţi i-a binecuvântat şi i-a întărit 
pe aceştia, pe familiile lor, ţara lor şi 
generaţii viitoare. Acelaşi lucru poate 
fi valabil în ceea ce ne priveşte.

Aşadar, cum construim aceste 
fortificaţii veşnice? Primul pas trebuie 
să fie pocăinţa sinceră, temeinică şi 
completă. Prin intermediul ispăşirii lui 

Isus Hristos, fiecare dintre noi poate 
deveni curat, iar povara răzvrătirii va 
fi uşurată. Ţineţi minte, pocăinţa nu 
este o pedeapsă. Este calea plină de 
speranţă către un viitor mai glorios.

Tatăl din Ceruri ne-a oferit instru-
mente care să ne ajute să construim 
fortificaţiile între punctele noastre 
slabe şi credinţa noastră. Aveţi în ve-
dere următoarele sugestii:

•	Faceţi	legăminte	şi	rânduieli	pentru	
dumneavoastră. Apoi, în mod re-
gulat şi consecvent, lucraţi pentru a 
înfăptui rânduieli în templu pentru 
strămoşii dumneavoastră.

•	Împărtăşiţi	Evanghelia	celor	care	
nu sunt membri sau celor care sunt 
mai puţini activi ori prietenilor. 
Împărtăşirea acestor adevăruri vă 
poate ajuta să fiţi mai entuziasmaţi.

•	Slujiţi	cu	credinţă	în	toate	chemările	
din Biserică, mai ales în îndatoririle 
care vă revin în calitate de învăţători 
de acasă şi învăţătoare vizitatoare. 
Nu fiţi învăţător sau învăţătoare 
doar pentru 15 minute pe lună. Mai 
degrabă, întindeţi-vă braţele către 
fiecare membru al familiei pe care 
o vizitaţi. Cunoaşteţi-i în mod indivi-
dual. Fiţi prieten adevărat. Prin fapte 
de bunătate, dovediţi-le cât de mult 
vă pasă de fiecare dintre ei.

•	Şi	mai	important,	slujiţi-le	membrilor	
familiei dumneavoastră. Faceţi din 
dezvoltarea spirituală a soţului sau 
a soţiei dumneavoastră şi a copiilor 

dumneavoastră o prioritate foarte 
mare. Fiţi atenţi la lucrurile pe care le 
puteţi face pentru a ajuta pe fiecare 
în parte. Oferiţi de bună voie din 
timpul şi din atenţia dumneavoastră.

Toate aceste sugestii au o temă co-
mună: folosiţi-vă timpul slujind altora. 
Pe măsură ce vă dedicaţi viaţa slujirii 
copiilor Tatălui din Cer 23, ispitele 
lui Satana îşi pierd puterea în viaţa 
dumneavoastră.

Datorită faptului că Tatăl dumnea-
voastră din Cer vă iubeşte profund, is-
păşirea lui Isus Hristos face ca această 
tărie să fie posibilă. Nu este acest lucru 
minunat? Mulţi dintre dumneavoastră 
aţi simţit povara alegerilor greşite şi fie-
care dintre dumneavoastră poate simţi 
puterea înălţătoare a iertări, milei şi tă-
riei Domnului. Eu am simţit-o şi depun 
mărturie despre faptul că aceasta este 
accesibilă fiecăruia dintre dumneavoas-
tră, în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Alma 17:14; vezi de asemenea Alma 17–27.
 2. Vezi Alma 23:4–7; 24:5–19.
 3. Vezi Alma 24:20–27.
 4. VeziAlma 27.
 5. Vezi Alma 53:8–9; 56:10–17.
 6. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129.
 7. Vezi Alma 53:10–13.
 8. Vezi Alma 53:14–16.
 9. Vezi Alma 56:48.
 10. Vezi Alma 53:17–22; 56:3–10, 30–57.
 11. Vezi Liahona, nov. 2010, p.129.
 12. Alma 53:15.
 13. Doctrină şi legăminte 58:42.
 14. Alma 53:4.
 15. Vezi Eter 12:27.
 16. Vezi 1 Samuel 12:15; Isaia 1:20; 1 Nefi 

2:23; Mosia 15:26; Alma 9:24; Doctrină şi 
legăminte 76:25; Moise 4:3.
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2 Corinteni 13:4; Iacov 3:17; 2 Nefi 3:13; Iacov 
4:7; Alma 34:17; 3 Nefi 22:8; Eter 12:26–28; 
Doctrină şi legăminte 24:11; 35:17; 38:14; 62:1.

 18. 2 Nefi 28:21.
 19. Eter 12:27.
 20. Vezi Alma 57:25; 58:39.
 21. Vezi Alma 58:40.
 22. Doctrină şi legăminte 1:31.
 23. Vezi Matei 16:25; Doctrină şi legăminte 

88:125.
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pe care o am că iubita mea Frances 
continuă să trăiască. Ştiu că separarea 
noastră este temporară. Noi am fost 
pecetluiţi în casa lui Dumnezeu de 
către cineva care are autoritatea de a 
lega pe pământ şi în cer. Ştiu că, într-o 
zi, vom fi din nou împreună şi nimic 
nu ne va mai separa vreodată. Aceasta 
este cunoaşterea care îmi dă putere.

Dragi fraţi şi surori, nu este greşit 
să credem că nicio persoană nu a trăit 
vreodată fără să aibă parte de suferinţă 
şi de întristare şi că nu a existat vreo-
dată o perioadă în istoria omenirii care 
să nu fie plină de tulburare şi suferinţă.

Când în viaţă avem parte de 
momente dificile, există ispita de a 
ne întreba: „De ce mie?”. Uneori, ni 
se pare că nu există nicio luminiţă la 
capătul tunelului, niciun răsărit care 
să năruie întunericul nopţii. Ne simţim 
înconjuraţi de dezamăgirea viselor 
distruse şi de disperarea speranţelor 
pierdute. Ne unim glasurile cu cel 
din vremurile biblice: „Nu este niciun 
leac alinător în Galaad?” 1. Ne simţim 
abandonaţi, îndureraţi, singuri. Suntem 
înclinaţi să privim neşansele personale 
prin prisma distorsionată a pesimis-
mului. Devenim nerăbdători să găsim 
o soluţie pentru problemele noastre, 
uitând că, adesea, virtutea cerească de 
a avea răbdare este necesară.

Dificultăţile de care avem parte 
reprezintă adevăratul test al abilităţii 
noastre de a îndura. Rămâne o între-
bare fundamentală căreia trebuie să-i 
răspundă fiecare dintre noi: „Să renunţ 
sau să merg până la capăt?”. Unii re-
nunţă neputând să se ridice deasupra 
încercărilor de care au parte. A merge 
până la capăt înseamnă a îndura chiar 
până la sfârşitul vieţii.

Când cugetăm la evenimentele de 
care putem avea cu toţii parte, am pu-
tea spune ceea ce a spus Iov din ve-
chime: „Omul se naşte ca să sufere” 2. 
Iov a fost un om „fără prihană şi curat 

simţit sprijinul total şi necondiţionat 
al iubitei mele partenere. Nenumă-
rate sunt sacrificiile pe care ea le-a 
făcut pentru ca eu să-mi pot îndeplini 
chemarea. Niciodată nu am auzit-o 
plângându-se când, adesea, a trebuit 
să petrec zile şi, uneori, săptămâni 
departe de ea şi de copiii noştri. Ea 
a fost, într-adevăr, un înger.

Doresc, alături de membrii familiei 
mele, să vă mulţumim pentru dragos-
tea dumneavoastră uriaşă pe care am 
simţit-o revărsându-se asupra noastră 
odată cu decesul lui Frances. Sute de 
ilustrate şi scrisori, prin care ni se expri-
mau condoleanţe şi admiraţie faţă de 
ea, ne-au fost trimise din întreaga lume. 
Am primit zeci de aranjamente florale 
superbe. Suntem recunoscători pentru 
numeroasele donaţii făcute în numele 
ei în Fondul general pentru misionari 
al Bisericii. În numele acelora dintre 
noi pe care ea ne-a lăsat în urmă, vă 
exprim recunoştinţă profundă pentru 
bunătatea şi dragostea dumneavoastră.

Pentru mine, sursa cea mai mare de 
alinare în acest moment de separare o 
reprezintă mărturia mea despre Evan-
ghelia lui Isus Hristos şi cunoaşterea 

Preşedintele Thomas S. Monson

În această seară, în jurnalul meu, voi 
scrie: „Aceasta a fost una dintre cele 
mai pline de inspiraţie sesiuni ale 

tuturor conferinţelor generale la care 
eu am participat. Totul a fost deosebit 
şi foarte spiritual”.

Dragi fraţi şi surori, în urmă cu 
şase luni, când ne-am adunat pentru 
conferinţa noastră generală, iubita mea 
soţie, Frances, era în spital, ca urmare 
a unei căzături grave pe care o suferise 
cu numai câteva zile înainte. În luna 
mai, după săptămâni de încercări cura-
joase de a-şi birui rănile, ea a trecut în 
eternitate. Pierderea ei este incomen-
surabilă. Ea şi cu mine ne-am căsătorit 
în Templul Salt Lake, la data de 7 oc-
tombrie 1948. Mâine ar fi fost cea de-a 
65-a aniversare a căsătoriei noastre. Ea 
a fost dragostea vieţii mele, confidenta 
mea de încredere şi cea mai apropiată 
prietenă. Nu pot exprima în cuvinte 
cât de dor îmi este de ea.

La această conferinţă se împlinesc 
50 de ani de când am fost chemat să 
slujesc în cadrul Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli de către preşe-
dintele David O. McKay. De-a lungul 
tuturor acestor ani, întotdeauna am 

„Nu te voi lăsa,  
nici nu te voi părăsi”
Tatăl nostru Ceresc… ştie… că învăţăm, progresăm 
şi devenim mai puternici pe măsură ce înfruntăm şi 
supravieţuim încercărilor de care trebuie să avem parte.
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la suflet” care „se temea de Dumnezeu 
şi se abătea de la rău” 3. Pios în com-
portament, prosper în avere, Iov a 
trebuit să aibă parte de un test care 
ar fi putut distruge pe oricine. Rămas 
fără avere, batjocorit de prietenii săi, 
îndurerat de suferinţa sa, distrus de 
pierderea membrilor familiei sale, 
el a fost îndemnat să „[blesteme] pe 
Dumnezeu şi [să moară]” 4. El s-a îm-
potrivit acestei ispite şi a declarat din 
adâncurile sufletului său nobil:

„Martorul meu este în cer, apărăto-
rul meu este în locurile înalte” 5.

„Ştiu că Răscumpărătorul meu  
este viu.” 6

Iov a rămas credincios. Vom face noi 
la fel când ne vom înfrunta încercările?

Oricând avem tendinţa de a ne simţi 
copleşiţi de încercările vieţii, să ne adu-
cem aminte că alţii au mers pe aceeaşi 
cărare, au îndurat şi, apoi, au răzbit.

Istoria Bisericii în această dispensa-
ţie a plenitudinii timpurilor abundă în 
experienţele acelora care au luptat şi 
au rămas totuşi neclintiţi şi bucuroşi. 
Motivul? Ei au făcut din Evanghelia lui 
Isus Hristos centrul vieţii lor. Această 
atitudine este ceea ce ne va ajuta să 
îndurăm orice s-ar întâmpla în viaţa 
noastră. Tot vom avea parte de încer-
cări grele în viaţă, însă le vom putea 
face faţă, le vom înfrunta cu hotărâre 
şi vom fi victorioşi.

De pe patul de suferinţă, de pe 
perna udă de lacrimi, suntem înălţaţi 
către cer de către acea asigurare divină 

şi promisiune preţioasă: „Nu te voi 
lăsa, nici nu te voi părăsi” 7. O astfel 
de alinare este inestimabilă.

Călătorind în lung şi în lat în în-
treaga lume pentru a îndeplini respon-
sabilităţile chemării mele, am ajuns să 
cunosc multe lucruri − inclusiv faptul 
că tristeţea şi suferinţa sunt universale. 
Nu pot să încep să contabilizez toate 
durerile emoţionale şi tristeţile pe care 
le-am văzut când am discutat cu cei 
care au parte de necazuri, de boli, 
de divorţ, cu cei care se chinuiesc cu 
un copil neascultător sau cu cei care 
suferă consecinţele păcatului. Lista ar 
putea continua, căci nenumărate sunt 
problemele de care putem avea parte. 
Este greu să aleg doar un exemplu, 
însă de fiecare dată când mă gândesc 
la încercări, gândurile mi se îndreaptă 
către fratele Brems, unul dintre 
învăţătorii din copilărie de la Şcoala 
de duminica. El a fost un membru cre-
dincios al Bisericii, un om cu o inimă 
de aur. El şi soţia lui, Sadie, aveau opt 
copii, mulţi dintre ei fiind de aceeaşi 
vârstă cu cei din familia noastră.

După ce Frances şi cu mine ne-am 
căsătorit şi ne-am mutat din acea 
episcopie, i-am văzut pe fratele şi sora 
Brems şi pe membrii familiei lor la 
nunţi şi la înmormântări, precum şi 
la reuniuni ale episcopiei.

În anul 1968, fratele Brems şi-a 
pierdut soţia, pe Sadie. Doi dintre cei 
opt copii au murit, de asemenea, de-a 
lungul timpului.

Într-o zi, în urmă cu aproxima-
tiv 13 ani, nepoata cea mai mare a 
fratelui Brems mi-a telefonat. Mi-a 
explicat că bunicul ei împlinise 105 
ani. Mi-a spus: „El locuieşte într-un 
mic azil de bătrâni, însă se întâlneşte 
cu întreaga sa familie, în fiecare 
duminică, timp în care ne prezintă 
o lecţie din Evanghelie”. Ea a conti-
nuat: „Duminica trecută, bunicul ne-a 
anunţat: «Dragii mei, voi muri săp-
tămâna viitoare. Îl sunaţi, vă rog, pe 
Tommy Monson? El va şti ce să facă»”.

L-am vizitat pe fratele Brems în 
seara următoare. Nu-l văzusem de 
ceva timp. Nu-i puteam vorbi, căci îşi 
pierduse auzul. Nu-i puteam scrie un 
mesaj pe care să-l citească, pentru că 
îşi pierduse vederea. Mi se spusese 
că membrii familiei comunicau cu el 
luându-i degetul de la mâna dreaptă 
şi scriind cu el pe palma mâinii sale 
stângi numele persoanei care-l vizita. 
Toate mesajele trebuiau transmise în 
acest mod. Am urmat procedura luân-
du-i degetul şi scriind „T-O-M-M-Y 
M-O-N-S-O-N”, numele după care m-a 
cunoscut întotdeauna. Fratele Brems 
s-a bucurat şi, luându-mi mâinile, şi 
le-a aşezat pe cap. Mi-am dat seama că 
dorea să primească o binecuvântare a 
preoţiei. Şoferul care m-a dus la azilul 
de bătrâni mi s-a alăturat şi ne-am 
aşezat mâinile pe capul fratelui Brems 
dându-i binecuvântarea dorită. După 
aceea, lacrimi au curs din ochii lui lip-
siţi de vedere. El ne-a strâns mâinile în 
semn de recunoştinţă. Deşi nu a auzit 
binecuvântarea pe care noi i-am dat-o, 
Spiritul a fost puternic, iar eu cred că 
el a fost inspirat să ştie că noi îi oferi-
sem binecuvântarea de care a avut ne-
voie. Acel bărbat bun nu mai putea să 
vadă. Nu mai putea să audă. El stătea 
zi şi noapte într-o cămăruţă dintr-un 
azil de bătrâni. Cu toate acestea, zâm-
betul de pe chipul său şi cuvintele pe 
care le-a rostit mi-au mers la inimă. Îţi 
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mulţumesc”, a spus el. „Tatăl Ceresc 
a fost atât de bun cu mine.”

Într-o săptămână, exact cum a pre-
zis, fratele Brems a murit. Niciodată nu 
s-a concentrat asupra lipsurilor sale; 
din contră, el a fost mereu recunoscă-
tor pentru multele sale binecuvântări.

Tatăl nostru Ceresc, care ne oferă 
atât de multe de care ar trebui să 
ne bucurăm, ştie, de asemenea, că 
învăţăm, progresăm şi devenim mai 
puternici pe măsură ce înfruntăm 
şi supravieţuim încercărilor de care 
trebuie să avem parte. Ştim că sunt 
momente când avem parte de tristeţi 
profunde, când plângem şi când este 
posibil să fim testaţi până la limită. 
Cu toate acestea, astfel de dificultăţi 
ne ajută să ne schimbăm în bine, să 
ne reclădim viaţa în felul în care ne 
învaţă Tatăl nostru Ceresc şi să deve-
nim diferiţi de ceea ce am fost − mai 
buni decât am fost, mai înţelegători 
decât am fost, mai empatici decât am 
fost, având mărturii mai puternice 
decât am avut înainte.

Acesta trebuie să fie scopul nos-
tru − să perseverăm şi să îndurăm, 
da, precum şi să devenim mai puri 
spiritual pe măsură ce ne croim calea 
prin fericire şi tristeţe. Dacă nu am 
avea încercări de depăşit şi probleme 
de rezolvat, am rămâne, în mare parte, 
la fel, progresând puţin sau chiar 
deloc către obiectivul nostru de a do-
bândi viaţă eternă. Poetul a exprimat 
această idee în următoarele versuri:

Cheresteaua bună nu se obţine  
cu uşurinţă,

Vântul puternic o întăreşte-n esenţă.
Cu cât cerul este mai departe, cu atât 

mai lungă este,
Cu cât furtuna este mai puternică, 

cu atât mai rezistentă creşte.
Prin căldură şi frig, prin ploaie  

şi ninsoare,
În pomi şi în oameni, ce-i bun răsare.8

Numai Învăţătorul cunoaşte pro-
funzimea încercărilor, durerilor şi 
suferinţelor noastre. Doar El ne oferă 
pace eternă în vremuri de adversitate. 
Numai El ne atinge sufletele torturate 
cu ale Sale cuvinte alinătoare:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, şi sarcina 
mea este uşoară” 9.

Indiferent că este vorba de cea 
mai bună dintre vremi sau cea mai 
năpăstuită dintre vremi, El este cu noi. 
El a promis că acest lucru nu se va 
schimba niciodată.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, fie ca noi să ne luăm un anga-
jament înaintea Tatălui nostru Ceresc 
care să nu se schimbe odată cu trece-
rea timpului sau în funcţie de încercă-
rile vieţii. Nu trebuie să avem încercări 
dificile pentru a ne aduce aminte de El 
şi nu trebuie să fim forţaţi să ne umilim 
înainte de a-I oferi credinţa şi încrede-
rea noastră.

Fie ca noi să ne străduim mereu 
să fim aproape de Tatăl nostru Ceresc. 
Pentru a face astfel, trebuie să ne ru-
găm Lui şi să-L ascultăm în fiecare zi. 
Avem într-adevăr nevoie de El mereu, 
atât în momentele bune, cât şi în cele 
mai puţin bune. Fie ca promisiunea 
Lui să fie mereu deviza noastră: „Nu 
te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” 10.

Cu toată tăria sufletului meu, de-
pun mărturie că Dumnezeu trăieşte şi 
ne iubeşte, că Singurul Său Fiu Născut 
a trăit şi a murit pentru noi şi că 
Evanghelia lui Isus Hristos este acea 
lumină pătrunzătoare care străluceşte 
în întunericul vieţii noastre. Fie ca aşa 
să fie mereu, mă rog în numele sacru 
al lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Ieremia 8:22.
 2. Iov 5:7.
 3. Iov 1:1.
 4. Iov 2:9.
 5. Iov 16:19.
 6. Iov 19:25.
 7. Iosua 1:5.
 8. Douglas Malloch, „Good Timber”,  

în Sterling W. Sill, Making the Most  
of Yourself (1971), p. 23.

 9. Matei 11:28–30.
 10. Iosua 1:5.
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Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

evenimentelor din primele capitole ale 
Cărţii lui Mormon. Ieremia a fost con-
temporan cu profetul Lehi. 2 Domnul 
l-a înştiinţat pe Ieremia într-un mod 
impresionant cu privire la prerândui-
rea lui: „Mai înainte ca să te fi întocmit 
în pântecele mamei tale, te cunoş-
team, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din 
pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, 
şi te făcusem prooroc al neamurilor” 3.

Lehi a avut o chemare, o misiune şi 
o însărcinare diferite din partea Dom-
nului. El nu a fost chemat în tinereţe, 
ci când a ajuns la maturitate. La înce-
put, glasul său a fost unul de avertizare 
însă, după ce a declarat cu credinţă 
acelaşi mesaj ca Ieremia, Domnul i-a 
poruncit lui Lehi să-şi ia familia şi să 
plece în pustiu.4 Făcând astfel, Lehi 
şi-a binecuvântat nu doar familia, ci i-a 
binecuvântat pe toţi oamenii.

În anii dinaintea distrugerii 
Ierusalimului 5, mesajele pe care 
Domnul le-a dat lui Ieremia sunt 
de neuitat. El a spus:

„Poporul Meu şi-a schimbat slava, 
cu ceva care nu este de niciun ajutor…

M-au părăsit pe Mine, Izvorul ape-
lor vii, şi şi-au săpat puţuri crăpate… 
care nu ţin apă” 6.

În legătură cu dezastrele care 
urmau să se abată asupra locuitorilor 
din Ierusalim, Domnul Şi-a exprimat 
tristeţea astfel: „[Pentru ei], secerişul 
a trecut, vara s-a isprăvit, şi [ei] tot nu 
[sunt mântuiţi]” 7.

Dumnezeu a intenţionat ca bărbaţii 
şi femeile să fie liberi să aleagă între 
bine şi rău. Atunci când trăsătura pre-
dominantă a unei culturi sau naţiuni 
devine alegerea răului, există con-
secinţe grave atât în viaţa muritoare, 
cât şi în viaţa de apoi. Oamenii pot fi 
înrobiţi sau pot deveni dependenţi nu 
numai faţă de substanţe dăunătoare, 
ci şi faţă de filosofiile nocive care 
creează dependenţă şi care îi îndepăr-
tează de un trai neprihănit.

La începutul căsniciei noastre, soţia 
mea, Mary, şi cu mine am hotărât 
ca, în măsura posibilităţilor, să ieşim 

împreună la diferite activităţi. Am dorit, 
de asemenea, să fim chibzuiţi cu privire 
la cheltuirea banilor pentru asemenea 
evenimente. Lui Mary îi place mu-
zica şi, cu siguranţă, a fost îngrijorată 
că eu voi vrea să mergem mai mult 
la meciuri, aşa că a negociat că vom 
merge la două comedii muzicale, opere 
muzicale sau activităţi culturale pentru 
fiecare meci la care am plătit intrarea.

La început, nu mi-a plăcut partea cu 
opera dar, de-a lungul timpului, mi-am 
schimbat părerea. Îndeosebi, au înce-
put să-mi placă operele de Giuseppe 
Verdi. 1 În această săptămână, se împli-
nesc 200 de ani de la naşterea sa.

În tinereţea sa, Verdi a fost fascinat 
de profetul Ieremia şi, în anul 1842, la 
vârsta de 28 de ani, a devenit celebru 
cu opera Nabucco, acest titlu fiind 
forma italiană prescurtată a numelui 
Nebucadneţar, împăratul Babilonu-
lui. Această operă conţine concepte 
luate din cărţile lui Ieremia, Plângerile 

lui Ieremia şi Psalmii din Vechiul 
Testament. Opera include perioada cu-
ceririi Ierusalimului şi luării în captivi-
tate şi robie a evreilor. Verdi s-a inspirat 
din Psalmul 137 atunci când a compus 
emoţionantul şi înălţătorul „Chorus of 
Hebrew Slaves (Corul sclavilor evrei)”. 
În rezumat, primele versete ale acestui 
psalm ne comunică un lucru cutre-
murător: în timp ce erau în captivitate, 
evreii plângeau pe malurile râurilor 
Babilonului – din cauza tristeţii, ei nu 
puteau să cânte cântecele Sionului.

Scopul meu este de a trece în re-
vistă mai multe forme de înrobire şi de 
subjugare. Voi compara unele circum-
stanţe din zilele noastre cu cele din 
zilele lui Ieremia, înainte de căderea 
Ierusalimului. În timp ce ridic acest 
glas de avertizare, sunt recunoscător că 
majoritatea membrilor Bisericii evită cu 
neprihănire comportamentul care L-a 
jignit pe Domnul în timpul lui Ieremia.

Profeţiile şi plângerile lui Ieremia 
sunt importante pentru sfinţii din 
zilele din urmă. Ieremia şi Ierusali-
mul din zilele lui reprezintă cadrul 
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Plângerile lui Ieremia − 
feriţi-vă de robie!
Provocarea noastră este să evităm robia de orice fel,  
să-L ajutăm pe Domnul să-i adune pe cei aleşi şi să  
ne sacrificăm pentru generaţia care se ridică.
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Întoarcerea de la preaslăvirea 
Dumnezeului cel Adevărat şi Viu la 
preaslăvirea de dumnezei falşi, precum 
bogăţia şi faima, împreună cu un com-
portament nedemn duc la robie în toate 
formele sale perfide. Acestea includ 
robia spirituală, fizică şi intelectuală 
iar, uneori, duc la distrugere. Ieremia 
şi Lehi au propovăduit, de asemenea, 
că cei neprihăniţi trebuie să-L ajute pe 
Domnul să-Şi întemeieze Biserica şi îm-
părăţia şi să adune Israelul împrăştiat.8

Aceste mesaje au fost repetate şi 
accentuate de-a lungul secolelor, în 
toate dispensaţiile. Ele stau la baza 
restaurării Evangheliei lui Isus Hristos 
în această ultimă dispensaţie.

Sclavia evreilor şi risipirea tribu-
rilor lui Israel, inclusiv a celor zece 
triburi, sunt evenimente importante 
demne de luat în seamă în restaurarea 
Evangheliei. Cele zece triburi pierdute 
au constituit împărăţia de nord a Israe-
lului şi au fost duse în robie în Asiria în 
anul 721 î.H. Ele au fost duse în ţările 
din nord.9 În cel de-al zecelea articol de 
credinţă, ni se spune: „Noi credem în 
adunarea adevărată a lui Israel şi în res-
taurarea celor zece triburi” 10. Credem, 

de asemenea, că, având în vedere 
legământul pe care l-a făcut Domnul 
cu Avraam, vor fi binecuvântaţi nu 
doar cei care fac parte din descendenţa 
lui Avraam, ci şi toţi oamenii de pe 
pământ. Aşa cum a declarat vârstnicul 
Russell M. Nelson, adunarea „nu de-
pinde de locul în care trăieşti; depinde 
de angajamentul individual. Oamenii 
pot fi «aduşi la cunoaşterea Domnului» 
[3 Nefi 20:13] fără a-şi părăsi ţara” 11.

Doctrina noastră este clară: 
„Domnul a împrăştiat şi a lovit cele 
douăsprezece triburi ale Israelului [din 
pricina] nedreptăţii şi a revoltei lor. 
Totuşi, Domnul S-a folosit, de aseme-
nea, de împrăştierea poporului Său 
ales printre neamurile lumii pentru 
a binecuvânta aceste neamuri” 12.

Învăţăm lecţii de mare valoare din 
această perioadă tragică. Trebuie să 
facem tot ce ne stă în putinţă pentru 
a evita păcatul şi revolta care duc la 
robie.13 Ne dăm seama, de asemenea, 
că un trai neprihănit este o condiţie 
obligatorie pentru a ajuta la lucrarea 
Domnului de adunare a celor aleşi şi 
la adunarea propriu-zisă a lui Israel.

Robia, subjugarea, dependenţele şi 

înrobirea sunt de multe feluri. Există 
robie fizică, dar poate exista, de ase-
menea, pierderea sau prejudicierea 
libertăţii morale de a alege, care ne 
poate împiedica progresul. Ieremia 
explică clar faptul că nedreptatea şi 
revolta au fost principalele motive ale 
distrugerii Ierusalimului şi luării în 
captivitate în Babilon.14

Există şi alte feluri de robii care 
sunt tot atât de distrugătoare pentru 
spiritul omului. Se poate abuza de 
libertatea morală de a alege în multe 
moduri.15 Voi menţiona patru dintre 
acestea, extrem de dăunătoare în cul-
tura de astăzi.

În primul rând, dependenţele, care 
prejudiciază libertatea de a alege, se 
află în contradicţie cu crezurile morale 
şi distrug sănătatea. Ele duc la robie. 
Impactul pe care îl au drogurile şi 
alcoolul, imoralitatea, pornografia, jo-
curile de noroc, subjugarea financiară şi 
alte nenorociri care se abat asupra celor 
aflaţi în robie şi asupra societăţii a luat 
o amploare aproape incomensurabilă.

În al doilea rând, unele dependenţe 
sau înclinaţii care nu sunt, în mod 
normal, rele ne pot face să irosim timp 
preţios care, altfel, ar putea fi folosit 
pentru a înfăptui obiective virtuoase. 
Acestea pot include utilizarea exce-
sivă a reţelelor de socializare, jocurile 
video şi electronice, sportul, recreerea 
şi multe altele.16

Modul în care ne facem timp pen-
tru familie este una dintre problemele 
cele mai importante cu care se con-
fruntă aproape fiecare societate. În 
perioada în care eram singurul mem-
bru al Bisericii din firma noastră de 
avocaţi, o avocată mi-a explicat că se 
simţea ca un jongler care încearcă să 
ţină trei mingi în aer în acelaşi timp. 
O minge era cariera ei de avocată, a 
doua era căsnicia ei şi a treia erau co-
piii ei. Simţea că nu va avea niciodată 
timp pentru ea. Era foarte îngrijorată 
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din pricină că una dintre mingi era tot 
timpul la pământ. Am sugerat să ne 
întâlnim ca grup şi să discutăm care 
sunt priorităţile noastre. Am stabilit 
că motivul principal pentru care mun-
ceam era să ne întreţinem familiile. 
Am fost de acord că a câştiga mai 
mulţi bani nu era nici pe departe la 
fel de important ca familiile noastre, 
însă am recunoscut că a oferi servicii 
clienţilor pe cât de bine puteam era 
un lucru esenţial. După aceea, am 
discutat despre lucrurile pe care le 
făceam la serviciu, care nu erau nece-
sare şi care ne împiedicau să acordăm 
timp suficient familiei. Exista tendinţa 
de a petrece mai mult timp la locul de 
muncă decât era necesar? 17 Am decis 
că ţelul nostru urma să fie crearea 
unui mediu favorabil familiilor atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. 
Să fim exemple bune în protejarea 
timpului petrecut cu familia!

În al treilea rând, forma cea mai 
răspândită de pierdere a libertăţii în 
zilele noastre, la fel cum a fost de-a 
lungul istoriei, o reprezintă crezu-
rile ideologice sau politice care sunt 
în contradicţie cu Evanghelia lui 
Isus Hristos. Înlocuirea adevărului 
Evangheliei cu filosofiile oamenilor 
ne poate îndepărta de simplitatea 
mesajului Salvatorului. Când apostolul 
Pavel a vizitat Atena, a încercat să pro-
povăduiască despre învierea lui Isus 
Hristos. Citim despre eforturile sale în 
Faptele apostolilor: „Căci toţi atenienii 
şi străinii, care stăteau în Atena, nu-şi 
petreceau vremea cu nimic altceva 
decât să spună sau să asculte ceva 
nou” 18. Când mulţimea şi-a dat seama 
de natura religioasă simplă a mesajului 
lui Pavel, care nu era nou, l-a respins.

Acest lucru este similar cu ceea 
ce se întâmplă în zilele noastre, când 
adevărurile Evangheliei sunt deseori 
respinse sau distorsionate pentru a le 
face mai atrăgătoare sau compatibile 

cu tendinţele culturale şi cu filozofiile 
intelectuale actuale. Dacă nu suntem 
atenţi, putem fi acaparaţi de aceste ten-
dinţe şi putem deveni robi din punct 
de vedere intelectual. Acum există 
multe voci care le spun femeilor cum 
să trăiască.19 Deseori, ele se contrazic. 
Ne îngrijorează mai mult filozofiile care 
critică sau slăbesc respectul pentru 
femeile care aleg să facă sacrificiile ne-
cesare pentru a fi mame, învăţătoare, 
educatoare sau prietenele copiilor.

În urmă cu câteva luni am fost 
vizitaţi de două dintre cele mai tinere 
nepoate ale noastre − câte una în 
fiecare săptămână. Eu am fost acasă 
şi am deschis uşa. Soţia mea, Mary, 
era în altă încăpere. În ambele cazuri, 
după ce mi-au dat o îmbrăţişare, mi-au 
spus aproape acelaşi lucru. S-au uitat 
împrejur şi, apoi, au spus: „Îmi place 
acasă la bunica. Unde e bunica?”. Nu 
le-am spus, însă m-am gândit: „Nu 
este aceasta şi casa bunicului?”. Dar 
mi-am dat seama că şi familia mea, 
când eram băiat, mergea tot acasă la 
bunica. Mi-au venit în minte cuvintele 
unui cântec cunoscut: „Mergem acasă 
la bunica prin pădure, peste râu”.

Acum, permiteţi-mi să vă spun fără 
ezitare că sunt încântat de şansele la 

educaţie şi de orice şanse disponibile 
femeilor. Preţuiesc faptul că munca is-
tovitoare şi curăţenia casei pe care tre-
buiau să le facă femeile au fost reduse 
în mai toată lumea datorită confortului 
modern şi că femeile îşi aduc contri-
buţii minunate în fiecare domeniu de 
activitate. Dar, dacă permitem culturii 
noastre să diminueze relaţia specială 
dintre copii şi mamele lor, bunicile lor 
şi alte femei care îi educă, vom ajunge 
să regretăm acest lucru.

În al patrulea rând, influenţele care 
încalcă principii religioase apărate în 
mod sincer pot duce la robie. Una 
dintre situaţiile cele mai neplăcute 
este aceea în care oameni neprihăniţi 
care se simt responsabili în faţa lui 
Dumnezeu pentru comportamentul 
lor sunt forţaţi să facă lucruri care 
vin în contradicţie cu ce le dictează 
conştiinţa − de exemplu, medicii sunt 
forţaţi să aleagă între a participa la 
avorturi ştiind că nu este o practică 
dreaptă şi a-şi pierde slujbele.

Membrii Bisericii reprezintă o 
minoritate relativ mică, chiar când sunt 
asociaţi cu oamenii care au atitudini 
asemănătoare. Este greu să schimbăm 
întreaga societate, dar trebuie să lucrăm 
să îmbunătăţim standardele morale 
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care ne înconjoară. Sfinţii din zilele din 
urmă din fiecare ţară trebuie să fie buni 
cetăţeni, să participe în activităţi civice, 
să se informeze şi să voteze.

Totuşi, grija noastră principală tre-
buie să fie mereu aceea de a face orice 
sacrificiu necesar pentru a ne proteja 
familia şi pe cei din generaţia care se 
ridică.20 Majoritatea dintre ei nu se află 
încă în robia ce rezultă de pe urma 
dependenţelor grave sau a ideologiilor 
false. Noi trebuie să-i pregătim pentru 
a trăi într-o lume care seamănă mult 
cu Ierusalimul în care au trăit Lehi şi 
Ieremia. Pe lângă aceasta, trebuie să-i 
pregătim să facă şi să ţină legăminte 
sacre şi să fie emisarii principali care 
Îl ajută pe Domnul să-Şi întemeieze 
Biserica şi să adune Israelul împrăştiat 
şi pe aleşii Domnului de peste tot.21 
După cum se spune atât de frumos 
în Doctrină şi legăminte: „Cei drepţi 
vor fi adunaţi dintre toate naţiunile şi 
vor veni în Sion, cântând cântece de 
bucurie nepieritoare” 22.

Provocarea noastră este să evităm 
robia de orice fel, să-L ajutăm pe 
Domnul să-i adune pe cei aleşi şi 
să ne sacrificăm pentru generaţia 
care se ridică. Trebuie să ne amintim 
întotdeauna că nu ne putem salva 
de unii singuri. Suntem eliberaţi prin 
dragostea, harul şi sacrificiul ispăşi-
tor al Salvatorului. Când familia lui 
Lehi a plecat din Ierusalim, au fost 
conduşi de lumina Domnului. Dacă 
suntem fideli luminii Sale, ţinem po-
runcile Sale şi ne bazăm pe meritele 
Sale, vom evita robia spirituală, fizică 
şi intelectuală, precum şi plângerile 
din cauza rătăcirii în pustiul nostru 
spiritual, pentru că El are puterea să 
salveze.

Fie ca noi să evităm disperarea 
şi tristeţea pe care le simt cei prinşi 
în captivitate şi care nu se mai pot 
bucura să cânte cântecele Sionului. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Multe dintre operele lui Verdi, precum 

Aida, Traviata şi Trubadurul sunt printre 
cele mai cunoscute opere din lume astăzi.

 2. Vezi 1 Nefi 5:13; 7:14.
 3. Ieremia 1:5.
 4. Vezi 1 Nefi 2:2–3.
 5. Distrugerea templului lui Solomon, 

căderea Ierusalimului şi luarea în 
captivitate a tribului lui Iuda au avut loc 
în jurul anului 586 î.H.

 6. Ieremia 2:11, 13.
 7. Ieremia 8:20. Ieremia a mai scris înainte 

despre Domnul chemând oamenii la 
pocăinţă: „Cum mă doare înlăuntrul 
inimii mele” (Ieremia 4:19) şi rugându-i 
cu insistenţă: „[găsiţi] un om… care 
să înfăptuiască ce e drept, care să se 
ţină de adevăr şi voi ierta Ierusalimul” 
(Ieremia 5:1).

 8. Vezi Ieremia 31; 1 Nefi 10:14.
 9. Vezi 2 Împăraţi 17:6; Doctrină şi  

legăminte 110:11.
 10. Articolele de credinţă 1:10; vezi, de 

asemenea, 2 Nefi 10:22.
 11. Russell M. Nelson, „The Book of Mormon 

and the Gathering of Israel” (cuvântare în 
cadrul unui seminar pentru preşedinţii de 
misiuni, 26 iunie 2013).

 12. Ghid pentru scripturi, „Israel”,  
scriptures.lds.org.

 13. Domnul, vorbind în zilele noastre, a spus: 
„Şi întreaga lume zace în păcat şi se vaită 
sub întunericul şi sclavia păcatului… 
deoarece ei nu vin la Mine” (Doctrină  
şi legăminte 84:49–50).

 14. Bineînţeles, şi oamenii nevinovaţi pot  
fi duşi în robie.

 15. Principiile doctrinei nu se schimbă, dar 
mijloacele de înrobire, de subjugare şi de 
distrugere s-au intensificat mai mult ca 
niciodată.

 16. Acest lucru a fost remarcat corect şi 
oarecum umoristic pe coperta revistei New 
York Times Magazine, anul trecut (8 apr. 
2012), făcându-se referire la dependenţa 
faţă de jocurile electronice. Era scris: 
„Jocuri electronice, creează dependenţă, 
sunt consumatoare de timp, distrugătoare 

de relaţii, având putere de distrugere a 
minţii şi a farmecului”. Iar, apoi, cu litere 
mici: „(Ceea ce nu înseamnă că nu ne 
plac)”. Acest lucru subliniază, într-un 
mod simplu, nevoia de a da dovadă de 
înţelepciune în modul în care folosim 
extraordinarele invenţii tehnologice ale 
epocii în care trăim.

 17. Motto-ul la multe locuri de muncă este: 
„Muncim din greu şi ne distrăm de mi-
nune”. În timp ce relaţiile dintre angajaţi 
sunt importante, dacă „munca şi distracţia” 
iau din timpul dedicat familiei, acest fapt 
duce la autodistrugere.

 18. Faptele apostolilor 17:21; subliniere 
adăugată.

 19. Vezi Keli Goff, „Female Ivy League 
Graduates Have a Duty to Stay in the 
Workforce”, Guardian, 21 apr. 2013,  
www.theguardian.com/commentisfree/ 
2013/apr/21/female-ivy-league-gr
aduates-stay-home-moms; Sheryl 
Sandberg, Lean In: Women, Work, and 
the Will to Lead  (2013); Anne-Marie 
Slaughter, „Why Women Still Can’t Have 
It All”, The Atlantic, 13 iunie 2012, www.
theatlantic.com/magazine/print/2012/07/
why-women-still-cant-have-it-all/309020; 
Lois M. Collins, „Can Women ‘Have It 
All’ When It Comes to Work and Family 
Life?” Deseret News, 28 iunie 2012, A3; 
Judith Warner, „The Midcareer Timeout 
(Is Over)”, New York Times Magazine, 
11 aug. 2013, p. 24–29, 38; Scott Schieman, 
Markus Schafer şi Mitchell McIvor, „When 
Leaning In Doesn’t Pay Off”, New York 
Times, 11 aug. 2013, p. 12.

 20. Biserica a încurajat episcopiile să sprijine 
familiile petrecând mai mult timp cu 
tinerii băieţi, tinerele fete şi tinerii adulţi 
necăsătoriţi. Episcopatele au fost încurajate 
ca, în cadrul consiliilor de episcopie, 
să delege mai multe responsabilităţi 
cvorumurilor Preoţiei lui Melhisedec, 
organizaţiilor auxiliare şi membrilor cu 
pregătire corespunzătoare pentru a-i ajuta 
pe ceilalţi membri.

 21. Vezi Doctrină şi legăminte 29:7.
 22. Doctrină şi legăminte 45:71.
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Luna trecută, am văzut că un cuplu 
tânăr a fost întărit de promisiunea 
pecetluirii în templu atunci când pre-
ţiosul lor băieţel s-a născut, dar a trăit 
doar o săptămână. Prin intermediul 
rânduielilor preoţiei, acest cuplu şi noi 
toţi primim alinare, putere, protecţie, 
pace şi promisiuni veşnice.5

Lucrurile pe care le  
cunoaştem despre preoţie

Unii pot adresa, cu sinceritate, în-
trebarea: „Dacă puterea şi binecuvân-
tările preoţiei sunt disponibile tuturor, 
de ce sunt administrate rânduielile 
preoţiei doar de bărbaţi?”.

Când un înger l-a întrebat pe Nefi: 
„Înţelegi tu bunăvoinţa lui Dumnezeu?”, 
Nefi a răspuns sincer: „Eu ştiu că El îi 
iubeşte pe copiii Săi; şi totuşi, eu nu 
cunosc înţelesul tuturor lucrurilor” 6.

Când vorbim despre preoţie, sunt 
multe lucruri pe care le cunoaştem.

Toţi suntem la fel
Noi ştim că Dumnezeu îi iubeşte pe 

toţi copiii Săi şi că nu este părtinitor. 
„El nu respinge pe nimeni dintre cei 
care vin la El… bărbaţi [sau] femei… 
toţi sunt egali în faţa lui Dumnezeu.” 7

Pe cât de siguri suntem că dra-
gostea lui Dumnezeu este „aceeaşi” 
pentru fiii şi fiicele Sale, pe atât de 
siguri suntem că El nu a creat băr-
batul şi femeia pentru a fi exact la 
fel. Faptul că o persoană este bărbat 
sau femeie reprezintă o caracteristică 
fundamentală a identităţii şi a scopului 
nostru din viaţa muritoare şi eternă. 
Responsabilităţi sacre sunt date atât 
bărbaţilor, cât şi femeilor.8

Încă de la început
Ştim că, încă de la început, Domnul 

a stabilit modul în care va fi adminis-
trată preoţia Sa. „Preoţia a fost dată 
mai întâi lui Adam” 9. Noe, Avraam 
şi Moise au administrat rânduielile 

această viaţă şi în viaţa care va urma 
este cea mai mare ocazie şi responsa-
bilitate a vieţii muritoare. Atunci când 
suntem demni, rânduielile preoţiei ne 
îmbogăţesc vieţile pe pământ şi ne 
pregătesc pentru promisiunile măreţe 
ale lumii care va urma. Domnul a 
spus: „Puterea divinităţii se manifestă 
în rânduielile ei” 3.

Există binecuvântări speciale de 
la Dumnezeu pentru fiecare per-
soană demnă care este botezată, care 
primeşte Duhul Sfânt şi ia, cu regulari-
tate, din împărtăşanie. Templul aduce 
cunoaştere suplimentară, putere şi 
promisiunea vieţii eterne.4

Toate rânduielile ne invită să ne 
mărim credinţa în Isus Hristos şi 
să facem şi să ţinem legăminte cu 
Dumnezeu. Atunci când ţinem legă-
mintele sacre, primim puterea preoţiei 
şi binecuvântări.

Simţim această putere a preoţiei 
în vieţile noastre şi o vedem în vieţile 
membrilor Bisericii care ţin legămin-
tele? O vedem la noii convertiţi atunci 
când ies din apele botezului şi simt că 
sunt iertaţi şi curaţi. Vedem că tinerii 
şi copiii noştri sunt mai sensibili la 
îndemnurile Duhului Sfânt. Vedem că 
rânduielile din templu devin o sursă 
de putere şi lumină pentru femeile şi 
bărbaţii credincioşi din întreaga lume.

Vârstnicul Neil L. Andersen
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Binecuvântările preoţiei  
sunt disponibile tuturor

În timp ce copiii au cântat cu 
voioşie, în cadrul adunării de îm-
părtăşanie, cântecul de la Societatea 
Primară, „Când se manifestă dragos-
tea”, întreaga congregaţie a zâmbit. O 
mamă curajoasă care creşte cinci copii, 
a ascultat cu atenţie al doilea vers: „Eu 
simt mereu în casa mea ce puternică-i 
[puterea preoţiei]” 1. Cu tristeţe, ea s-a 
gândit: „Copiii mei nu au avut parte de 
un astfel de cămin” 2.

Mesajul meu către această femeie 
credincioasă şi către toţi oamenii 
este că noi putem fi „binecuvântaţi 
de puterea preoţiei”, oricare ne-ar fi 
împrejurările.

Uneori, asociem prea mult pute-
rea preoţiei cu bărbaţii din Biserică. 
Preoţia este puterea şi autoritatea lui 
Dumnezeu dată pentru salvarea şi 
binecuvântarea tuturor oamenilor – 
bărbaţi, femei şi copii.

Un bărbat poate da la o parte drape-
riile astfel încât căldura soarelui să intre 
în cameră, dar aceasta nu înseamnă că 
soarele, lumina sau căldura îi aparţin. 
Binecuvântările preoţiei sunt infinit mai 
mari decât persoana care este rugată 
să administreze puterea preoţiei.

Faptul de a primi binecuvântările, 
puterea şi promisiunile preoţiei în 

Putere în preoţie
Un bărbat poate da la o parte draperiile astfel încât căldura 
soarelui să intre în cameră, dar aceasta nu înseamnă  
că soarele, lumina sau căldura îi aparţin.
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preoţiei. Isus Hristos a fost şi este 
cel mai mare înalt preot. El a chemat 
apostoli. „Nu voi M-aţi ales pe mine”, 
a spus El „ci Eu v-am ales pe voi; 
şi v-am rânduit” 10. În zilele noastre, 
Dumnezeu a trimis mesageri din cer. 
Ioan Botezătorul, Petru, Iacov şi Ioan 
au restaurat preoţia pe pământ prin 
intermediul profetului Joseph Smith.11 
Aceasta este calea prin care Tatăl nos-
tru din Cer a administrat preoţia Sa.12

Multe daruri de la Dumnezeu
Ştim că puterea sfintei preoţii nu 

poate funcţiona dacă nu există cre-
dinţă, Duhul Sfânt şi daruri spirituale. 
Scripturile ne avertizează: „Să nu 
tăgăduiţi darurile lui Dumnezeu, căci 
ele sunt multe şi sunt diferite feluri în 
care aceste daruri sunt date; dar este 
acelaşi Dumnezeu care lucrează toate 
în toate cele” 13.

Demnitate
Ştim că demnitatea este necesară 

pentru a înfăptui şi pentru a primi 
rânduieli ale preoţiei. Sora Linda 
K. Burton, preşedinta generală a 

Societăţii de Alinare, a spus: „Drepta-
tea este cea care ne califică… invită 
puterea preoţiei în vieţile noastre” 14.

De exemplu, aveţi în vedere 
ciuma care se răspândeşte pe între-
gul pământ, pornografia. Standardul 
Domnului cu privire la demnitate nu 
permite ca cei care oficiază aceste 
rânduieli ale preoţiei să vizioneze 
pornografie. Salvatorul a spus:

„Pocăiţi-vă… de ororile voastre 
tăinuite” 15.

„Ochiul este lumina trupului… dacă 
ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi 
plin de întuneric” 16.

„[Pentru că] oricine se uită la o  
femeie s-o poftească, a şi preacurvit  
cu ea în inima lui” 17.

Când administrăm sau distribuim 
împărtăşania, dăm o binecuvântare de 
sănătate sau participăm la alte rându-
ieli ale preoţiei şi nu suntem demni, 
facem ceea ce vârstnicul David A. 
Bednar a descris ca luând numele lui 
Dumnezeu în deşert.18 Dacă un mem-
bru nu este demn, el trebuie să se ab-
ţină de la a oficia rânduieli ale preoţiei 
şi să-l contacteze pe episcop ca un 

prim pas al pocăinţei şi al întoarcerii la 
ţinerea poruncilor.

Umilinţă
Un alt lucru pe care îl ştim este că 

binecuvântările preoţiei se regăsesc 
din plin în familiile în care mama şi 
tatăl lucrează împreună pentru a-şi în-
druma copiii. Dar, de asemenea, ştim 
că Domnul este nerăbdător să ofere 
aceste binecuvântări şi persoanelor 
care se află în alte împrejurări.19

O mamă care este responsabilă 
pentru bunăstarea materială şi spiri-
tuală a familiei ei a explicat că, atunci 
când îi cheamă pe învăţătorii ei de 
acasă pentru a binecuvânta pe unul 
dintre copiii ei, trebuie să dea dovadă 
de umilinţă. Dar, a adăugat că învă-
ţătorii de acasă, de asemenea, dau 
dovadă de aceeaşi umilinţă când se 
pregătesc să-i binecuvânteze copilul.20

Cheile preoţiei
Cheile preoţiei, deţinute de mem-

brii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli, con-
duc lucrarea Domnului pe pământ. 
Anumite chei ale preoţiei sunt oferite 
preşedinţilor de ţăruş sau episcopilor 
pentru responsabilităţile lor. Ei cheamă 
bărbaţi şi femei prin intermediul re-
velaţiei şi aceştia sunt susţinuţi şi puşi 
deoparte pentru a exercita autoritatea 
delegată de a preda şi îndruma.21

Deşi noi ştim multe despre preo-
ţie, experienţele noastre din viaţa 
muritoare nu ne ajută întotdeauna 
să înţelegem lucrările lui Dumnezeu. 
Dar El ne aminteşte cu blândeţe că: 
„Gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre, şi căile voastre nu sunt căile 
Mele” 22 pentru a ne asigura că, odată 
cu trecerea timpului şi când vom avea 
o perspectivă veşnică, vom vedea „[lu-
crurile] aşa cum sunt ele într-adevăr” 23 
şi vom înţelege mai din plin dragostea 
Sa perfectă.
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Noi toţi slujim din proprie voinţă. 
Uneori, simţim că responsabilităţile 
chemării noastre nu ne solicită îndea-
juns şi dorim să ni se ceară să facem 
mai mult. Alteori, suntem recunoscă-
tori când vine clipa să fim eliberaţi. 
Noi nu stabilim chemările pe care le 
primim.24 Am învăţat această lecţie 
la începutul căsniciei mele. După ce 
ne-am căsătorit, eu şi soţia mea, Kathy, 
am locuit în Florida. Într-o duminică, 
un consilier din preşedinţia ţăruşului 
mi-a spus că ei au primit inspiraţie de 
a o chema pe Kathy să fie învăţătoare 
la seminarul de dimineaţa.

„Cum vom putea face aceasta?”, am 
întrebat. „Avem copii mici, seminarul 
începe la ora cinci dimineaţa şi eu 
sunt preşedintele Tinerilor Băieţi la 
nivel de episcopie.”

Consilierul a zâmbit şi a spus: 
„Totul va fi în regulă, frate Andersen. 
O vom chema pe ea şi te vom elibera 
pe tine”.

Şi aşa s-a întâmplat.

Contribuţia femeilor
În viaţă, în cadrul căsniciilor şi în 

clădirea împărăţiei lui Dumnezeu, este 
important să le întrebăm cu sinceritate 
pe femei care sunt opiniile şi proble-
mele lor şi să ascultăm răspunsurile lor.

Cu douăzeci de ani în urmă, 
în cadrul conferinţei generale, 

vârstnicul M. Russell Ballard a po-
vestit despre o conversaţie pe care 
a avut-o cu preşedinta generală a 
Societăţii de Alinare. Au discutat 
despre modalitatea de a-i ajuta pe 
tineri să fie demni să slujească în 
misiuni cu timp deplin. Sora Elaine 
Jack a spus, zâmbind: „Ştiţi, vârst-
nice Ballard, [femeile] din Biserică 
ar putea avea câteva sugestii bune… 
dacă [sunt] întrebate. La urma ur-
mei… noi suntem mamele lor!” 25.

Preşedintele Thomas S. Monson, 
de-a lungul vieţii sale, s-a preocupat 
să întrebe care sunt nevoile femeilor 
şi să le ajute. Femeia care l-a influen-
ţat cel mai mult este sora Frances 
Monson. Ne este foarte dor de dânsa. 
De asemenea, joia trecută, preşedin-
tele Monson, a reamintit autorităţilor 
generale cât de multe a învăţat de la 
cele 84 de văduve din episcopia sa. 
Ele au influenţat foarte mult slujirea 
şi întreaga sa viaţă.

Nu este surprinzător că, înainte 
ca preşedintele Monson să ia, după 
multă rugăciune, hotărârea cu privire 
la schimbarea vârstei necesare pentru 
plecarea în misiune, au existat multe 
întruniri cu preşedinţiile generale ale 
Societăţii de Alinare, ale Tinerelor Fete 
şi ale Societăţii Primare.

Dragi episcopi, pe măsură ce ur-
maţi exemplul preşedintelui Monson, 
veţi simţi şi mai din plin influenţa 
Domnului care va binecuvânta lucra-
rea pe care o faceţi.

Am locuit vreme de câţiva ani în 
Brazilia. La scurt timp după ce am 
ajuns, l-am cunoscut pe Adelson 
Parella, care făcea parte din Cei 
Şaptezeci şi pe fratele său, Adilson, 
care slujea în preşedinţia ţăruşului 
din care făceam parte. Mai târziu, 
l-am cunoscut pe fratele lor, Adalton, 
care slujea ca preşedinte de ţăruş 
în Florianopolis şi pe celălalt frate, 
Adelmo, care slujea ca episcop. Am 
fost impresionat de credinţa acestor 
fraţi şi i-am întrebat despre părinţii lor.

Familia a fost botezată în Santos, 
Brazilia, cu 42 de ani în urmă. Adilson 
Parella a spus: „La început, tatăl 
era foarte entuziasmat să se alăture 
Bisericii. Totuşi, [la scurt timp] a 
devenit mai puţin activ şi a rugat-o 
pe mama mea să nu mai participe la 
adunările Bisericii”.

Adilson mi-a spus că mama sa co-
sea haine pentru vecini pentru a putea 
plăti biletul de autobuz al copiilor 
pentru a merge la biserică. Cei patru 
băieţi mergeau împreună, pe jos, o 
milă, apoi călătoreau cu autobuzul 45 
de minute şi după aceea mergeau alte 
20 de minute până la capelă.

Deşi nu putea merge la biserică îm-
preună cu copiii ei, sora Parella citea 
din scripturi împreună cu fiii şi fiicele 
sale, le preda Evanghelia şi se ruga 
cu ei. Casa lor modestă era plină de 
binecuvântările minunate ale puterii Vany Parrella
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preoţiei. Băieţii au crescut, au slujit în 
misiuni, au primit o educaţie şi s-au 
căsătorit în templu. Binecuvântările 
preoţiei le-au umplut căminul.

Câţiva ani mai târziu, rămânând 
singură, Vany Parella a mers la templu 
pentru a-şi primi înzestrarea şi, mai 
târziu, a slujit de trei ori în misiune 
în Brazilia. Ea are acum 84 de ani şi 
credinţa ei continuă să binecuvânteze 
generaţiile care i-au urmat.

Mărturie şi promisiune
Puterea preoţiei sfinte a lui 

Dumnezeu se găseşte în Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă. Depun mărturie că atunci când 
sunteţi demni să participaţi la rându-
ielile preoţiei, Domnul vă va oferi mai 
multă putere, pace şi perspectivă veş-
nică. Oricare ar fi împrejurările dum-
neavoastră, căminul dumneavoastră 
va fi „binecuvântat de puterea preo-
ţiei” şi cei din jurul dumneavoastră vor 
dori mai din plin aceste binecuvântări 
pentru ei.

În calitate de bărbaţi şi femei, surori 
şi fraţi, fii şi fiice ale lui Dumnezeu, 
înaintăm împreună. Aceasta este oca-
zia noastră, responsabilitatea noastră 

şi binecuvântarea noastră. Acesta este 
destinul nostru – să pregătim îm-
părăţia lui Dumnezeu pentru veni-
rea Salvatorului. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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În primul rând, înseamnă că sun-
teţi angajaţi în lucrarea Domnului. 
Dumneavoastră sunteţi reprezentanţii 
Lui şi sunteţi autorizaţi şi împuterni-
ciţi să Îl reprezentaţi şi să acţionaţi în 
numele Lui. În calitate de reprezentanţi 
ai Săi, dumneavoastră aveţi dreptul să 
beneficiaţi de ajutorul Lui. Trebuie să 
vă adresaţi următoarea întrebare: „Ce ar 
spune Salvatorul dacă El ar preda clasei 
mele astăzi şi în ce fel ar spune aceste 
lucruri?”. Apoi, trebuie să faceţi la fel.

Această responsabilitate ar putea 
să îi facă pe unii dintre dumneavoastră 
să se simtă nepotriviţi sau oarecum te-
mători. Calea nu este dificilă. Domnul 
a pregătit calea pentru ca oricare sfânt 
din zilele din urmă demn să predea în 
felul Salvatorului.

În al doilea rând, sunteţi che-
maţi să predicaţi Evanghelia lui Isus 
Hristos. Dumneavoastră nu trebuie să 
predaţi propriile dumneavoastră idei 
şi filozofii şi nici să nu le combinaţi cu 
scripturile. Evanghelia este „puterea lui 
Dumnezeu pentru [mântuire]” 1 şi doar 
prin Evanghelie putem fi salvaţi.

În al treilea rând, vi se porunceşte 
să predaţi principiile Evangheliei aşa 
cum se găsesc în lucrările canonice ale 
Bisericii, să predaţi cuvintele aposto-
lilor şi profeţilor moderni şi să predaţi 
ceea ce vă învaţă Duhul Sfânt.

Prin urmare, de unde începem?
Cea mai importantă responsabilitate 

a noastră este aceea de a trăi demni de 
îndrumarea şi însoţirea Duhului Sfânt. 
Atunci când Hyrum Smith a dorit să de-
vină parte a acestei lucrări a zilelor din 
urmă, Domnul a spus: „Iată, aceasta este 
lucrarea ta, să ţii poruncile Mele, da, cu 
tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu 
toată puterea ta” 2. Acesta este punctul 
de început. Sfatul pe care Domnul l-a 
oferit lui Hyrum, este acelaşi sfat pe care 
l-a oferit sfinţilor din toate timpurile.

Adresându-se învăţătorilor din 
aceste zile, Prima Preşedinţie a 

cuvinte: „Dumnezeu ne vorbeşte”. El 
a vorbit oamenilor din vechime, El 
i-a vorbit lui Joseph şi El vă va vorbi 
dumneavoastră. Aceasta este ceea ce 
vă deosebeşte de toţi ceilalţi învăţători 
din lume. Acesta este motivul pentru 
care nu puteţi eşua.

Aţi fost chemaţi prin spiritul pro-
feţiei şi al revelaţiei şi aţi fost puşi 
deoparte prin autoritatea preoţiei. 
Ce înseamnă aceasta?

David M. McConkie
primul consilier în Preşedinţia generală a Şcolii de duminica

Suntem deosebit de recunoscători 
pentru învăţătorii din întreaga 
Biserică. Vă iubim şi avem 

mare încredere în dumneavoastră. 
Dumneavoastră sunteţi una dintre ma-
rile minuni ale Evangheliei restaurate.

Într-adevăr, există un secret pentru 
a deveni un învăţător al Evangheliei de 
succes, pentru a preda prin puterea şi 
autoritatea lui Dumnezeu. Am folosit 
cuvântul secret deoarece principiile pe 
care se bazează succesul unui învăţător 
pot fi înţelese doar de aceia care au 
mărturie despre ceea ce s-a întâmplat 
în dimineaţa unei zile frumoase, senine, 
la începutul primăverii anului 1820.

Ca urmare a rugăciunii umile a 
unui băiat de 14 ani, cerurile s-au 
deschis. Dumnezeu, Tatăl Veşnic şi 
Fiul Său, Isus Hristos, au apărut şi 
i-au vorbit profetului Joseph Smith. 
Mult aşteptata aşezare din nou a 
tuturor lucrurilor începuse, iar princi-
piul revelaţiei fusese restabilit pentru 
totdeauna în dispensaţia noastră. 
Mesajul lui Joseph şi mesajul nostru 
către lume, poate fi rezumat în trei 

Să predăm prin 
puterea şi autoritatea 
lui Dumnezeu
Domnul a pregătit calea pentru ca oricare sfânt din  
zilele din urmă demn să predea în felul Salvatorului.

Roma, Italia
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declarat: „Cea mai importantă parte 
a slujirii dumneavoastră va fi propria 
dumneavoastră pregătire spirituală 
zilnică, inclusiv rugăciunea, studiul 
scripturilor şi supunerea faţă de 
porunci. Vă încurajăm să vă dedicaţi 
trăirii conform Evangheliei cu mai 
multă hotărâre decât oricând” 3.

Este important faptul că Prima 
Preşedinţie nu a spus că cea mai 
importantă parte din slujirea dumnea-
voastră este buna pregătire a lecţiei 
ori stăpânirea unor tehnici de predare 
variate. Desigur, trebuie să vă pregătiţi 
cu sârguinţă pentru fiecare lecţie şi să 
vă străduiţi să învăţaţi modul în care 
să predaţi pentru a-i ajuta pe cursanţii 
dumneavoastră să îşi exercite libertatea 
de a alege şi să permită Evangheliei să 
pătrundă în inima lor, însă prima şi cea 
mai importantă parte din slujirea dum-
neavoastră este pregătirea dumnea-
voastră personală, spirituală. În timp 
ce urmaţi acest sfat, Prima Preşedinţie 
a promis următorul lucru: „Duhul Sfânt 
vă va ajuta să ştiţi ce să faceţi. Mărturia 

dumneavoastră se va dezvolta, con-
vertirea dumneavoastră va deveni mai 
profundă şi veţi fi întăriţi pentru a 
înfrunta încercările vieţii” 4.

Ce binecuvântări mai mari ar putea 
dori un învăţător?

Apoi, Domnul a poruncit ca înainte 
de a căuta să vestim cuvântul Său, tre-
buie să căutăm să îl obţinem.5 Trebuie 
să deveniţi bărbaţi şi femei cu bună 
înţelegere, cercetând scripturile cu 
sârguinţă şi păstrând aceste lucruri în 
inima dumneavoastră ca pe o comoară. 
Apoi, când veţi cere ajutorul Domnului, 
El vă va binecuvânta cu Spiritul Său şi 
cu cuvântul Său. Veţi avea puterea lui 
Dumnezeu pentru a convinge oamenii.

Pavel ne spune că Evanghelia a fost 
propovăduită omului în două mo-
duri, cu vorbe şi cu putere.6 Cuvântul 
Evangheliei este scris în scripturi şi 
putem obţine cuvântul cercetând 
cu sârguinţă. Puterea Evangheliei se 
răsfrânge în viaţa celor care trăiesc 
demni de însoţirea Duhului Sfânt şi 
care urmează îndemnurile pe care le 

primesc. Unii oameni se concentrează 
doar pe obţinerea cuvântului şi devin 
experţi în transmiterea informaţiei. 
Alţii neglijează pregătirea lor şi speră 
că Domnul îi va ajuta cumva să se 
descurce în timpul lecţiei. Nu vă puteţi 
aştepta ca Spiritul să vă ajute să vă 
amintiţi versete şi principii pe care nu 
le-aţi studiat sau pe care nu le-aţi avut 
în vedere. Pentru a preda cu succes 
Evanghelia, trebuie să obţineţi atât 
cuvântul, cât şi puterea Evangheliei 
în viaţa dumneavoastră.

Alma a înţeles aceste principii 
atunci când a avut bucurie în fiii lui 
Mosia şi în modul în care ei au pro-
povăduit cu puterea şi autoritatea lui 
Dumnezeu. În scripturi citim:

„Ei se întăriseră în cunoaşterea 
adevărului; pentru că ei erau oameni 
cu bună înţelegere şi cercetaseră scrip-
turile cu sârguinţă pentru ca să poată 
cunoaşte cuvântul lui Dumnezeu.

Dar aceasta nu este totul; ei se de-
daseră la multă rugăciune şi post; de 
aceea, aveau spiritul profeţiei şi spiritul 

Arraiján, Panama
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revelaţiei şi atunci când propovăduiau, 
ei propovăduiau cu puterea şi autori-
tatea de la Dumnezeu” 7.

Apoi, trebuie să învăţaţi să ascultaţi. 
Vârstnicul Jeffrey R. Holland a predat 
acest principiu misionarilor. Voi cita 
din cuvântarea vârstnicului Holland, 
însă mi-am luat libertatea de a înlocui 
termenii misionari şi simpatizanţi 
cu termenii învăţători şi, respectiv, 
cursanţi: „Precedată doar de respon-
sabilitatea pe care o au [învăţătorii] de 
a asculta îndemnurile Spiritului este 
responsabilitatea de a-i asculta pe [cur-
sanţi]… Dacă vom asculta prin inter-
mediul Spiritului,… [cursanţii] ne vor 
spune ce lecţii au nevoie să asculte”!

Vârstnicul Holland a continuat: 
„Adevărul este că [învăţătorii] sunt încă 
prea concentraţi să transmită conţinu-
tului uşor şi plictisitor al lecţiei, în loc 
să se concentreze asupra [cursanţilor] 
în mod individual” 8.

După ce v-aţi pregătit personal şi 
după ce v-aţi pregătit lecţia în cel mai 
bun mod posibil, trebuie să permiteţi 
Spiritului să vă îndrume. Când simţim 

îndemnurile liniştite ale Duhului Sfânt, 
trebuie să aveţi curajul să puneţi deo-
parte planul dumneavoastră şi însem-
nările dumneavoastră şi să vă lăsaţi 
conduşi de Spirit. Când permiteţi acest 
lucru, lecţia nu mai este a dumnea-
voastră, ci devine lecţia Salvatorului.

În timp ce vă veţi dedica trăirii 
conform Evangheliei cu o mai mare 
hotărâre decât oricând şi veţi cerceta 
scripturile, păstrând aceste lucruri în 
inima dumneavoastră ca pe o comoară, 
acelaşi Duh Sfânt care a revelat aceste 
cuvinte apostolilor şi profeţilor din 
vechime vă va depune mărturie despre 
veridicitatea lor. Cu alte cuvinte, Duhul 
Sfânt vă va revela aceste lucruri şi 
dumneavoastră. Când acest lucru se 
întâmplă, cuvintele pe care le citiţi nu 
vor mai fi doar cuvintele lui Nefi sau 
a lui Pavel sau a lui Alma, ci ele devin 
cuvintele dumneavoastră. Apoi, în timp 
ce predaţi, Duhul Sfânt va putea să vă 
aducă aminte tot ceea ce este necesar. 
Într-adevăr, „vi se va da vouă chiar în 
ceasul acela, da, chiar în acel moment, 
ceea ce va trebui să spuneţi” 9. Când 

acest lucru se va întâmpla, vă veţi auzi 
rostind ceva ce nici nu aţi planificat să 
rostiţi. Apoi, dacă sunteţi atenţi, veţi 
învăţa ceva din ceea ce spuneţi atunci 
când predaţi. Preşedintele Marion G. 
Romney a spus: „Întotdeauna ştiu când 
vorbesc prin inspiraţie de la Duhul 
Sfânt, deoarece întotdeauna învăţ 
ceva din ceea ce spun” 10. Amintiţi-vă, 
învăţătorul este de asemenea cursant.

În cele din urmă, dumneavoastră 
trebuie să fiţi martor independent al 
lucrurilor pe care le predaţi şi nu doar 
un ecou al cuvintelor dintr-un manual 
sau al gândurilor altora. În timp ce vă 
ospătaţi din cuvintele lui Hristos şi vă 
străduiţi să trăiţi conform Evangheliei 
cu mai multă hotărâre decât oricând, 
Duhul Sfânt vă va confirma adevărul 
lucrurilor pe care le predaţi. Acesta 
este spiritul revelaţiei, iar acelaşi spirit 
va purta mesajul dumneavoastră către 
inimile acelora care doresc şi care sunt 
dispuşi să îl primească.

Acum să ne întoarcem de unde 
am început – în dumbrava sfântă. 
Datorită a ceea ce s-a întâmplat în 
acea frumoasă dimineaţă de primă-
vară, nu cu foarte mult timp în urmă, 
dumneavoastră sunteţi îndreptăţiţi să 
predaţi cu puterea şi autoritatea lui 
Dumnezeu. Despre aceasta depun măr-
turie în mod solemn şi independent, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Romani 1:16.
 2. Doctrină şi legăminte 11:20.
 3. Prima Preşedinţie, în Teaching the Gospel in 

the Savior’s Way: A Guide to Come, Follow 
Me: Learning Resources for Youth (2012), p. 2.

 4. Prima Preşedinţie, în Teaching the Gospel 
in the Savior’s Way, p.2.

 5. Vezi Doctrină şi legăminte 11:21.
 6. Vezi 1 Tesaloniceni 1:5.
 7. Alma 17:2–3.
 8. Jeffrey R. Holland, „The Divine Commission” 

(cuvântare adresată în cadrul seminarului 
pentru noii preşedinţi de misiune, 26 iunie 
2009); subliniere în textul original.

 9. Doctrină şi legăminte 100:6.
 10. Marion G. Romney, în Boyd K. Packer, 

Teach Ye Diligently (1975), p. 304.
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„au pornit-o pe căi nepermise şi au fost 
pierduţi” 2. Ei nu au putut sau, poate, nu 
au vrut să îndure până la sfârşit.

A existat totuşi un al treilea grup 
care, nu numai că a avut succes şi a 
ajuns la pomul vieţii, ci, după aceea, 
nici nu s-a îndepărtat. Despre aceşti 
oameni, scripturile spun că „şi-au făcut 
drum înainte, ţinându-se tot timpul 
bine de bara de fier, până când au 
ajuns şi au căzut jos şi au luat din 
fructul pomului” 3. Pentru oamenii din 
acest grup, bara de fier a reprezentat 
singurul lucru sigur pe care l-au putut 
găsi şi de care s-au ţinut mereu bine; 
au refuzat să-i dea drumul chiar şi 
pentru ceva atât de simplu precum o 
plimbare cu maşina pe drum de ţară 
într-o după amiază de duminică.

Referitor la acest grup de oameni, 
vârstnicul David A. Bednar ne-a învăţat: 

Biserică şi la alegerea de a merge pe 
o cărare diferită.

Drept lecţie pentru cei din zilele 
noastre care ar putea fi tentaţi să 
aleagă o altă cale, profetul Lehi din 
Cartea lui Mormon a împărtăşit o 
viziune în care şi-a văzut familia şi a 
„văzut grupuri nenumărate de oameni, 
dintre care mulţi se îngrămădeau ca 
să poată ajunge la drumul ce ducea la 
pomul lângă care [stătea].

Şi… au pornit şi au început să 
meargă pe drumul care ducea la pom.

Şi… s-a lăsat o negură de întune-
ric… într-atât încât cei care au pornit 
pe acel drum şi-au pierdut calea, s-au 
rătăcit şi au fost pierduţi” 1.

Lehi a văzut apoi un al doilea grup 
format din oameni care „[şi-au făcut] 
drum înainte şi au ajuns şi au apucat 
capătul barei de fier; şi au înaintat prin 
negura întunericului ţinându-se de bara 
de fier chiar până când au ajuns şi au 
luat din fructul pomului”. Din neferi-
cire, „după ce luaseră din fructul pomu-
lui, şi-au aruncat privirile împrejur, ca şi 
cum le era ruşine” din cauza celor aflaţi 
într-o „clădire mare şi spaţioasă” a căror 
atitudine „era batjocoritoare şi ară-
tau cu degetul pe cei care veniseră şi 
luaseră din fruct”. Apoi, aceşti oameni 

Vârstnicul Kevin S. Hamilton
din Cei Şaptezeci

Tatăl meu îşi putea aminti ziua, 
chiar ora în care familia lui − tatăl, 
mama şi cei patru copii − a pă-

răsit Biserica şi mulţi dintre membrii 
ei nu s-au întors niciodată în ea în 
această viaţă. El avea atunci 13 ani, 
era diacon şi în acele timpuri, fami-
liile participau dimineaţa la Şcoala 
de duminica şi, apoi, la adunarea de 
împărtăşanie după-amiaza. Într-o di-
mineaţă frumoasă de primăvară, după 
ce se întorseseră acasă de la adunarea 
de preaslăvire de duminica dimineaţa 
şi după prânzul în familie, mama lui 
s-a întors către tatăl lui şi l-a întrebat: 
„Dragă, crezi c-ar trebui să mergem la 
adunarea de împărtăşanie în această 
după-amiază sau la o plimbare cu 
maşina la ţară?

Tatăl meu nu s-a gândit niciodată 
c-ar putea exista opţiunea de a nu 
merge la adunarea de împărtăşanie, dar 
el, împreună cu cei trei fraţi ai săi s-au 
ridicat şi au ascultat cu atenţie. Plimba-
rea din acea duminică după-amiază la 
ţară a fost, probabil, o activitate plăcută 
de familie, însă acea decizie măruntă a 
reprezentat începutul unei noi direc-
ţii, care, în cele din urmă, a dus la 
îndepărtarea familiei lui de siguranţa, 
securitatea şi binecuvântările oferite de 

Să ne ţinem  
tot timpul bine
Fie ca noi să ne ţinem tot timpul bine de bara de  
fier care duce la prezenţa Tatălui nostru Ceresc.
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„Expresia cheie din acest verset este 
«ţinându-se tot timpul bine» de bara de 
fier… Probabil, oamenii din acest al 
treilea grup au citit în mod consecvent 
şi au studiat şi au cercetat cuvintele 
lui Hristos… Acesta este grupul căruia 
dumneavoastră şi cu mine trebuie să 
ne străduim să ne alăturăm” 4.

Aceia dintre noi care suntem, astăzi, 
membri ai Bisericii lui Dumnezeu am 
făcut legăminte de a-L urma pe Isus 
Hristos şi de a ne supune poruncilor 
lui Dumnezeu. La botez, am făcut le-
gământul de a fi martorii Salvatorului 5, 
de a-i ajuta pe cei slabi şi nevoiaşi 6, de 
a ţine poruncile lui Dumnezeu şi de a 
ne pocăi după cum este necesar, pen-
tru că, aşa cum ne-a învăţat apostolul 
Pavel, „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
slava lui Dumnezeu” 7.

Avem prilejul, în fiecare săptămână, 
să participăm la adunarea de împăr-
tăşanie, unde putem să ne reînnoim 
aceste legăminte luând din pâine şi 
apă în cadrul rânduielii împărtăşaniei. 
Acest lucru simplu ne oferă ocazia să 
promitem solemn, încă o dată, să-L 
urmăm pe Isus Hristos şi să ne pocăim 
atunci când greşim. Dumnezeu ne 

promite, în schimb, Spiritul Său pentru 
a ne îndruma şi a ne apăra.

Misionarii noştri predau din Predicaţi 
Evanghelia Mea că revelaţia şi mărturia 
ne sunt date când participăm la adună-
rile Bisericii noastre duminica: „Atunci 
când participăm la adunările Bisericii 
şi preaslăvim împreună, ne întărim unii 
pe alţii. Noi ne simţim învigoraţi de 
întâlnirea cu prietenii şi familia. Credinţa 
noastră se întăreşte atunci când studiem 
scripturile şi învăţăm mai multe despre 
Evanghelia restaurată” 8.

Cineva ar putea întreba de ce avem 
trei adunări separate duminica şi de 
ce este nevoie de fiecare dintre ele. 
Să vedem, pe scurt, ce se întâmplă la 
aceste trei adunări:

•	Adunarea	de	împărtăşanie	oferă	
prilejul de a participa la rânduiala 
împărtăşaniei. Reînnoim legămin-
tele pe care le-am făcut, simţim 
Spiritul mai din plin şi primim mai 
multe binecuvântări, fiind instruiţi 
şi edificaţi de Duhul Sfânt.

•	Şcoala	de	duminica	ne	oferă	ocazia	
de a ne „învăţa unul pe altul doctrina 
împărăţiei” 9 ca toţi să fie „edificaţi 

şi [să se bucure] împreună” 10. Pe 
măsură ce înţelegem doctrinele 
Evangheliei restaurate primim o 
deosebită putere şi pace personală.

•	Adunările	Preoţiei	sunt	ocazii	în	
care bărbaţii şi tinerii băieţi „să-şi 
înveţe îndatorirea” 11 şi să „[fie] in-
struiţi mult mai bine” 12 şi adunarea 
Societăţii de alinare oferă femeilor 
din Biserică o şansă de a „creşte în 
credinţă… a întări familiile şi cămi-
nele lor şi de a-i ajuta pe cei aflaţi 
în nevoie” 13.

În acelaşi mod, fetele noastre tinere 
şi copiii noştri au propriile adunări şi 
clase în care sunt învăţaţi Evanghelia 
în timp ce se pregătesc pentru respon-
sabilităţile importante pe care le vor 
avea. În fiecare dintre aceste adunări 
unice, dar care au legătură una cu 
cealaltă, noi învăţăm doctrina, simţim 
Spiritul şi slujim unii altora. Deşi pot 
exista excepţii din pricina distanţei, 
a costurilor de călătorie sau a stării de 
sănătate, noi trebuie să ne străduim 
să participăm la toate adunările noas-
tre de duminica. Vă promit că, în urma 
preaslăvirii în timpul programului de 
trei ore al Bisericii, veţi fi binecuvântaţi 
cu multă bucurie şi pace.

Familia noastră şi-a luat angajamen-
tul de a participa la toate adunările de 
duminica. Am observat că acest lucru 
ne întăreşte credinţa şi aprofundează 
înţelegerea Evangheliei. Şi ne-am dat 
seama că ne simţim bine cu privire la 
decizia noastră de a participa la adu-
nările Bisericii, în mod deosebit atunci 
când ne întoarcem acasă şi continuăm 
să respectăm ziua de sabat. Participăm 
la toate adunările Bisericii chiar şi 
atunci când suntem în vacanţă sau 
călătorim. Una dintre fiicele noastre 
ne-a scris de curând că a participat 
la adunările Bisericii în oraşul în care 
a călătorit şi, apoi, a adăugat: „Da, 
tată, am participat la toate cele trei 
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adunări de duminica”. Ştim că a fost 
binecuvântată pentru că a luat această 
decizie dreaptă.

Cu toţii trebuie să facem multe 
alegeri în ceea ce priveşte modul 
de respectare a zilei de sabat. Întot-
deauna va exista o activitate „bună” 
care poate şi trebuie să fie sacrificată 
pentru alegerea mai bună de a par-
ticipa la adunările Bisericii. Aceasta 
este, de fapt, una dintre modalităţile 
prin care duşmanul „înşală sufletele 
[noastre] şi [ne] conduce cu grijă în 
jos” 14. El foloseşte activităţi „bune” în 
locul activităţilor „mai bune” sau chiar 
a „celor” mai bune. 15

Să ne ţinem tot timpul bine de bară 
înseamnă că, atunci când este posibil, 
să participăm la toate adunările noas-
tre de duminica: adunarea de împărtă-
şanie, Şcoala de duminica şi adunarea 
preoţiei sau a Societăţii de alinare. 
Copiii şi tinerii noştri participă la adu-
nările lor din cadrul Societăţii Primare, 
al Tinerilor Băieţi şi al Tinerelor Fete. 
Nu trebuie să alegem niciodată la 
care adunări să participăm. Pur şi 
simplu, ne ţinem bine de cuvântul lui 
Dumnezeu preaslăvind şi participând 
la adunările noastre din ziua de sabat.

Să ne ţinem tot timpul bine de bară 
înseamnă să ne străduim să ţinem 
toate poruncile lui Dumnezeu, să ne 
rugăm zilnic în mod individual şi în 
familie şi să studiem zilnic scripturile.

Faptul de a ne ţine tot timpul bine 
de bară face parte din doctrina lui 
Hristos propovăduită în Cartea lui 
Mormon. Dăm dovadă de credinţă în 
Isus Hristos, ne pocăim de păcatele 
noastre, ne schimbăm inimile şi apoi 
Îl urmăm în apele botezului şi pri-
mim darul confirmării Duhului Sfânt, 
care ne este îndrumător şi mângâie-
tor. Iar apoi, după cum ne-a învăţat 
Nefi, „[înaintăm ospătându-ne] din 
cuvântul lui Hristos” până la sfârşitul 
vieţii noastre. 16

Dragii mei fraţi şi surori, noi sun-
tem un popor de legământ. Noi facem 
şi ţinem legăminte de bunăvoie şi 
avem promisiunea că vom primi „tot 
ceea ce are Tatăl” 17. Pe măsură ce ne 
ţinem tot timpul bine de bară ţinând 
legămintele noastre, vom fi întăriţi 
pentru a rezista ispitelor şi pericole-
lor din lume. Vom putea să navigăm 
prin această lume muritoare, plină de 
provocări, până când vom ajunge la 
pomul al cărui fruct este „cel mai pre-
ţios şi cel mai dorit, mai presus decât 
toate celelalte” 18.

Tatăl meu a avut norocul de a se 
căsători cu o femeie neprihănită care 
l-a încurajat să se întoarcă la Biserică 
în tinereţea sa şi să-şi reia progresul 
de-a lungul cărării. Vieţile lor credin-
cioase i-au binecuvântat pe toţi copiii 
lor, generaţia următoare de nepoţi şi, 
acum, de strănepoţi.

La fel cum decizia simplă de a par-
ticipa sau nu la una dintre adunările 
de preaslăvire din ziua de sabat a con-
stituit o schimbare însemnată în vieţile 
membrilor familiei bunicilor mei, 
deciziile noastre de zi cu zi vor avea 
un impact semnificativ asupra vieţilor 
noastre. O decizie aparent nesemnifi-
cativă precum aceea de a participa sau 
nu la adunarea de împărtăşanie poate 

avea consecinţe importante, chiar 
eterne.

Fie ca noi să alegem să fim 
sârguincioşi şi să dobândim nume-
roasele binecuvântări şi protecţii ce 
rezultă din participarea la adunările 
Bisericii şi ţinerea legămintelor. Fie 
ca noi să ne ţinem tot timpul bine de 
bara de fier care ne duce în prezenţa 
Tatălui nostru Ceresc. Aceasta este 
rugăciunea mea în numele sacru al 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 1 Nefi 8:21–23.
 2. 1 Nefi 8:24–28.
 3. 1 Nefi 8:30; subliniere adăugată.
 4. David A. Bednar, „Un rezervor de apă vie” 

(cuvântare din cadrul unei seri la gura 
sobei organizată de SEB, 4 febr. 2007),  
p. 8–9; speeches.byu.edu.

 5. Vezi Mosia 18:9.
 6. Vezi Doctrină şi legăminte 81:5.
 7. Romani 3:23.
 8. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid  

pentru slujirea misionară (2004), p. 76.
 9. Doctrină şi legăminte 88:77.
 10. Doctrină şi legăminte 50:22.
 11. Doctrină şi legăminte 107:99.
 12. Doctrină şi legăminte 88:78.
 13. Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 9.1.1.
 14. 2 Nefi 28:21.
 15. Vezi Dallin H. Oaks, „Bun, mai bun, cel  

mai bun”, Liahona, nov. 2007, p. 104–108.
 16. 2 Nefi 31:20.
 17. Doctrină şi legăminte 84:38.
 18. 1 Nefi 15:36.
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neascultători de părinţi, nemulţumitori, 
fără evlavie… clevetitori, neînfrânaţi… 
iubitori mai mult de plăceri decât de 
Dumnezeu” (2 Timotei 3:2–4).

Făcând referire la aceste vremuri, 
vârstnicul Dallin H. Oaks a spus: 
„Trebuie să facem atât pregătiri tempo-
rale, cât şi spirituale… Iar pregătirea 
care va fi cel mai probabil neglijată 
este cea mai puţin vizibilă şi cea mai 
dificilă – cea spirituală” („Pregătirea 
pentru A Doua Venire”, Liahona, mai 
2004, p. 9). Cu alte cuvinte, nu neglijaţi 
faptul de a privi în sus.

Având în vedere nevoia urgentă de 
a fi pregătiţi spiritual în aceste vremuri 
periculoase, doresc să vă avertizez cu 
privire la unul dintre cele mai puter-
nice semne ale acestor vremuri. Ca 
urmare a pregătirii mele profesionale, 
am intrat în contact direct cu dome-
niul tehnic, aşa că apreciez valoarea 
pe care o are, în special în domeniul 
comunicării. Majoritatea informaţiei 
cunoscută de om este acum foarte uşor 
de accesat. Cu toate acestea, Internetul 
este plin de lucruri obscene şi înşe-
lătoare. Tehnologia ne-a intensificat 
libertatea de exprimare, dar, de ase-
menea, oferă credibilitate nejustificată 
unei persoane neautorizate care a scris 
ceva pe Internet datorită faptului că a 
fost citit de multe persoane. Acesta este 
motivul pentru care acum, mai mult 
decât oricând, trebuie să ne amintim 
acest principiu veşnic: „După roadele 
lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7:20).

În special, vă avertizez să nu priviţi 
imagini obscene sau să daţi ascultare ce-
lor care îi acuză în mod fals pe Hristos 
şi pe profetul Joseph Smith. Ambele ac-
ţiuni au acelaşi efect: pierderea Duhului 
Sfânt şi a puterii Sale care ne protejează 
şi sprijină. Păcatul şi nefericirea însoţesc 
întotdeauna aceste lucruri.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, dacă vreodată vă confruntaţi 
cu ceva care vă face să vă îndoiţi de 

şi să ne căţărăm pe gardul din sârmă 
ghimpată care împrejmuia oraşul. Era 
noaptea târziu când, obosiţi, sleiţi de 
puteri şi uzi leoarcă, am căutat adă-
post în prima casă pe care am zărit-o 
la intrarea în oraş. Familia tânără şi 
amabilă care locuia acolo ne-a ajutat 
să ne uscăm, ne-a hrănit cu delicioase 
buritos cu fasole, şi pe urmă ne-a 
oferit un pat în care să dormim, într-o 
cameră separată. Curând, ne-am dat 
seama că podeaua era din pământ 
nivelat, aşa că ne-a venit o altă idee 
strălucită. Am făcut un cerc pe podea 
şi am continuat să ne jucăm jocul cu 
bile până când am adormit pe podea.

Copii fiind, nu ne gândeam decât 
la noi. Nu ne-am gândit deloc la cei 
dragi de acasă care ne căutau cu dis-
perare – dacă ne-am fi gândit la ei, ni-
ciodată nu am fi amânat călătoria din 
cauza unei preocupări inutile. Şi, dacă 
am fi fost mai înţelepţi, am fi observat 
formarea norilor şi am fi grăbit pasul 
pentru ca furtuna să nu ne ajungă din 
urmă. Acum, pentru că am ceva mai 
multă experienţă, întotdeauna îmi rea-
mintesc: „Nu uita să priveşti în sus!”.

Experienţa trăită alături de verii 
mei m-a învăţat că trebuie să fiu atent 
la semnele vremurilor noastre. Trăim 
în vremurile furtunoase şi primej-
dioase pe care le-a descris Pavel: 
„Căci oamenii vor fi iubitori de sine… 

Vârstnicul Adrián Ochoa
din Cei Şaptezeci

Când aveam opt ani, am fost tri-
mis împreună cu doi veri într-un 
oraş din vecinătate să cum-

părăm alimente pentru următoarele 
15 zile. Când mă gândesc la această 
experienţă, sunt uimit de cât de multă 
încredere au avut în noi bunica mea, 
mătuşa mea şi unchiul meu. În acea 
dimineaţă cerul era senin când am 
plecat cu micul nostru grup de trei cai.

În mijlocul câmpului, ne-a venit o 
idee strălucită de a descăleca şi de a 
juca marbles (joc cu bile), şi am făcut 
acest lucru timp îndelungat. Eram atât 
de acaparaţi de jocul nostru, încât nu 
am observat „semnele vremurilor” de 
deasupra noastră în timp ce nori întu-
necaţi au acoperit cerul. Când ne-am 
dat seama ce se întâmpla, nu am avut 
timp nici măcar să încălecăm. Picătu-
rile mari de apă ne loveau cu putere, 
şi grindina ne lovea în faţă aşa încât 
nu ne-am putut gândi la altceva decât 
să dăm jos şeile de pe cai şi să ne adă-
postim sub păturile mici de sub ele.

Fără cai, uzi şi pătrunşi de frig, 
ne-am continuat drumul, încercând 
să mergem cât de repede puteam. În 
timp ce ne apropiam de destinaţia 
noastră, am observat că strada largă 
care dădea în oraş fusese inundată 
şi semăna cu un râu care se îndrepta 
înspre noi. Singura opţiune pe care o 
aveam acum era să aruncăm păturile 

Priviţi în sus
Astăzi este timpul să privim în sus la Sursa adevărului  
şi să ne asigurăm că mărturiile noastre sunt puternice.
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mărturia voastră despre Evanghelie, 
vă implor să priviţi în sus. Priviţi 
către Sursa înţelepciunii şi a adevă-
rului. Întăriţi-vă credinţa şi mărtu-
ria prin intermediul cuvântului lui 
Dumnezeu. În lume, există oameni 
care caută să vă submineze credinţa 
amestecând minciuni cu jumătăţi 
de adevăruri. Acesta este motivul 
pentru care este foarte important 
să fiţi întotdeauna demni de a avea 
Spiritul. Tovărăşia Duhului Sfânt nu 
este doar un lucru bun de avut – 
este necesară supravieţuirii voastre 
spirituale. Dacă nu veţi păstra ca 
pe o comoară cuvintele lui Hristos 
şi dacă nu veţi asculta cu atenţie 
îndrumările Spiritului, veţi fi înşelaţi 
(vezi Joseph Smith – Matei 1:37). Noi 
trebuie să facem aceste lucruri.

Atât Isus Hristos, care a fost perfect, 
cât şi Joseph Smith, care a recunoscut 
că el însuşi nu a fost, au fost ucişi de 
clevetitori care nu au vrut să accepte 
mărturia lor. Cum putem şti că mărtu-
ria lor este adevărată – că Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu şi că Joseph 
Smith este un profet adevărat?

„După roadele lor îi veţi cunoaşte.” 
Poate un fruct bun să crească într-un 
copac rău? Eu ştiu că Răscumpărătorul 
meu mi-a iertat păcatele şi m-a eliberat 
de jugul personal, conducându-mă 
către o stare de fericire despre care nu 
ştiam că există. Şi ştiu că Joseph Smith 
a fost profet deoarece am pus în prac-
tică promisiunea simplă din Cartea 
lui Mormon: „Întrebaţi pe Dumnezeu, 
Tatăl Veşnic, în Numele lui Hristos… 
(Moroni 10:4). Pe scurt: priviţi în sus.

Există unii oameni care pot sugera 
că trebuie să aveţi dovezi fizice pentru 
a crede în învierea lui Hristos sau în 
veridicitatea Evangheliei Sale restau-
rate. Pentru ei citez cuvintele lui Alma 
către Corihor, care încerca să-i con-
vingă pe alţii să nu creadă: „Tu ai avut 
destule semne; ai de gând să-L ispiteşti 

pe Dumnezeul tău? Ai tu de gând să 
spui: Arată-mi un semn, atunci când 
tu ai mărturia tuturor acestor fraţi ai 
tăi, precum şi aceea a profeţilor celor 
sfinţi? Scripturile sunt aşezate în faţa 
ta” (Alma 30:44).

Dumneavoastră şi cu mine suntem 
dovezi vii ale puterii de mântuire a 
Salvatorului. Noi suntem dovezi vii 
ale slujirii profetului Joseph Smith 
şi ale credinţei acelor sfinţi pionieri 
care au rămas neclintiţi în mărturia 
lor. Biserica lui Isus Hristos s-a extins 
acum în toată lumea şi creşte mai mult 
ca niciodată – fiind acceptată, la fel ca 
în vremurile lui Hristos, de către oa-
meni umili care nu au nevoie să vadă 
şi să atingă pentru a crede.

Nimeni nu ştie când Domnul va 
veni din nou. Însă noi trăim acum 
vremuri periculoase. Astăzi este timpul 
să privim către Sursa adevărului şi să 
ne asigurăm că mărturiile noastre sunt 
puternice.

Întorcându-mă la relatarea mea, 
verii mei şi cu mine ne-am trezit 
dimineaţa iar soarele strălucea pe 
cerul senin. Un bărbat a bătut la uşă 
căutându-i pe cei trei băieţi pierduţi. 
El ne-a pus pe cai şi am pornit înapoi 
spre casă de-a lungul aceluiaşi câmp. 
Nu voi uita niciodată ce am văzut 

pe drumul spre casă – o mulţime 
de oameni care ne căutaseră toată 
noaptea, tractoarele şi camionetele lor 
împotmolite în noroi. Ei găsiseră aici 
o şa, acolo un cal şi când ne-au văzut 
întorcându-ne acasă, am putut simţi 
uşurarea şi dragostea lor. La intrarea 
în oraş, ne aşteptau mulţi oameni, iar 
în faţa lor se aflau iubita mea bunică 
şi unchiul meu şi mătuşa mea. Ne-au 
îmbrăţişat şi au plâns, copleşiţi de 
bucurie că şi-au găsit copiii pierduţi. 
Acest lucru m-a ajutat foarte mult să-mi 
amintesc că Tatăl nostru Ceresc iubitor 
Îşi aminteşte de noi. El aşteaptă cu 
nerăbdare întoarcerea noastră acasă.

Da, există semne ale furtunilor care 
se formează peste tot în jurul nostru. 
Haideţi să privim în sus şi să ne pre-
gătim! Există siguranţă într-o mărturie 
puternică. Haideţi să ne preţuim şi să 
ne întărim mărturiile în fiecare zi.

Ştiu că putem trăi împreună ca 
familii pentru veşnicie, că Tatăl nostru 
Ceresc iubitor ne aşteaptă pe noi, co-
piii Săi, cu braţele Sale întinse. Ştiu că 
Isus Hristos, Salvatorul nostru, trăieşte. 
Asemenea lui Petru, nu carnea şi sân-
gele mi-au făcut aceste lucruri cunos-
cute, ci Tatăl meu care este în ceruri 
(vezi Matei 16:15–19). În numele sacru 
al lui Isus Hristos, amin. ◼

Brasília, Brazilia
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Sa de ajutorare. O cale este reprezentată 
de încercări, de care noi toţi avem parte 
(vezi Alma 32:6). Când mă uit în urmă 
la încercările de care am avut parte, 
este clar că ele m-au ajutat să cresc, să 
înţeleg şi să empatizez. Ele m-au apro-
piat de Tatăl meu Ceresc şi de Fiul Său 
şi acele experienţe şi felul în care m-au 
purificat au devenit parte din mine.

Îndrumarea şi instrucţiunile 
Domnului sunt esenţiale. El l-a ajutat pe 
fratele credincios al lui Iared rezolvând 
una dintre încercările sale când i-a spus 
cum să aibă aer în corăbiile care fuse-
seră construite cu credinţă (vezi Eter 
2:20). Dar, în mod intenţionat, Domnul, 
pe lângă faptul că nu a rezolvat pro-
blema cu privire la lumină, a făcut clar 
faptul că El, Domnul, va permite ca ei 
să aibă parte de dificultăţile asociate 
cu rezolvarea acestei probleme. El este 
Cel care va trimite vânturile, ploile şi 
inundaţiile (vezi Eter 2:23–24).

De ce ar face aceasta? Şi de ce ne 
avertizează să plecăm din faţa perico-
lului când ar putea, pur şi simplu, să 
oprească pericolul de la a se întâm-
pla? Preşedintele Wilford Woodruff a 
povestit despre momentul în care a 

mine. Ei Îl iubesc pe Dumnezeu ca pe 
un prieten apropiat şi El are grijă de ei.

Membrii Bisericii au dreptul de a 
primi, şi mulţi primesc, o mărturie 
spirituală şi fac legăminte sacre pentru 
a-L urma pe Domnul. Totuşi, în ciuda 
acestui lucru, unii se apropie de El 
şi alţii nu. În care categorie sunteţi 
dumneavoastră?

Dumnezeu trebuie să fie centrul 
universului nostru – punctul nostru 
central. Este? Sau este, câteodată, de-
parte de gândurile şi intenţiile inimilor 
noastre? (vezi Mosia 5:13). Observaţi 
că nu doar gândurile inimilor noastre 
sunt importante, ci şi „intenţiile”. În ce 
fel este reflectată integritatea intenţiilor 
noastre prin intermediul comporta-
mentului şi al acţiunilor noastre?

Când fiul nostru, Ben, avea 16 ani, 
a vorbit la o conferinţă de ţăruş şi a pus 
întrebarea: „Cum v-aţi simţi dacă cineva 
v-ar promite ceva în fiecare săptămână 
şi nu şi-ar ţine niciodată promisiunea?”. 
El a continuat, zicând: „Luăm în serios 
promisiunea pe care o facem atunci 
când ne împărtăşim şi facem legământ 
cu Domnul de a ţine poruncile Sale şi 
de a ne aminti întotdeauna de El?”.

Domnul ne oferă căi prin care ne 
ajută să ne amintim de El şi de puterea 

Vârstnicul Terence M. Vinson
din Cei Şaptezeci

Nepotul nostru, în vârstă de şase 
ani, care îmi spune „bunicu-
ţule”, a trebuit să ia ceva din 

maşină. Tatăl său l-a privit din casă şi, 
fără ca Oli să ştie, a descuiat maşina 
cu telecomanda chiar atunci când Oli 
s-a apropiat de ea şi, apoi, a încuiat-o 
după ce el a terminat. Oli a fugit înapoi 
în casă având un zâmbet mare pe faţă!

Întreaga familie l-a întrebat: „Cum 
ai reuşit să descui maşina şi apoi să o 
încui la loc?”. El a zâmbit.

Fiica noastră, mama lui, a spus: 
„Poate ai făcut la fel ca bunicuţul – 
poate, asemenea lui, ai puteri magice!”.

Când s-a întâmplat din nou după 
câteva minute, răspunsul lui la între-
bările cu privire la noua sa abilitate 
a fost: „Este uimitor! Cred că pot face 
aceasta deoarece bunicuţul mă iubeşte 
şi este unul dintre cei mai buni prie-
teni ai mei şi are grijă de mine!”.

Am fost binecuvântat să aflu 
despre miracole care au avut loc în 
vieţile sfinţilor credincioşi din Africa, 
Papua Noua Guinee, Australia, Noua 
Zeelandă şi insulele din Pacific. Sunt 
de acord cu Oli – cred că aceasta se 
datorează faptului că aceşti oameni 
credincioşi Îi iubesc pe Tatăl Ceresc şi 
pe Salvator aşa cum Oli mă iubeşte pe 

Să ne apropiem  
de Dumnezeu
Salvatorul nostru doreşte ca noi să Îl iubim atât de mult  
încât să dorim să ne punem voinţa în acord cu a Sa.
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fost avertizat că trebuia să mute căruţa 
în care dormeau el, soţia şi pruncul lor 
şi apoi a descoperit că, la scurt timp 
după aceea, o furtună a doborât un 
copac mare care a căzut exact acolo 
unde fusese căruţa lor înainte (vezi 
Teachings of Presidents of the Church: 
Wilford Woodruff [2004], p. 47).

În ambele situaţii, vremea ar fi pu-
tut fi schimbată pentru a elimina peri-
colele. Dar acesta este scopul – în loc 
să rezolve El Însuşi problema, Domnul 
doreşte ca noi să ne dezvoltăm cre-
dinţa care ne va ajuta să ne bazăm pe 
El în rezolvarea problemelor noastre 
şi să avem încredere în El. Atunci, noi 
vom putea simţi dragostea Sa în mod 
constant, mai puternic, mai clar şi mai 
personal. Noi devenim unul cu El şi 
putem deveni asemenea Lui. Scopul 
Său este ca noi să devenim asemenea 
Lui. De fapt, aceasta este slava Sa şi 
lucrarea Sa (vezi Moise 1:39).

Un tânăr băiat încerca să niveleze 
pământul din spatele casei sale pentru 
a se putea juca cu maşinuţele sale. În 
calea sa era un bolovan care nu îl lăsa 
să-şi facă treaba. Băiatul a împins şi 
a tras cu toată puterea, dar, oricât de 
mult a încercat, bolovanul nici măcar 
nu s-a clintit.

Tatăl său l-a privit pentru un moment 
şi, apoi, s-a apropiat de el şi a spus: 
„Trebuie să-ţi foloseşti toată puterea 
pentru a muta un bolovan atât de mare”.

Băiatul a răspuns: „Mi-am folosit 
toată puterea!”.

Tatăl său l-a corectat, spunând:  
„Ba nu. Încă nu ai primit ajutor din 
partea mea!”

Apoi, ei s-au aplecat împreună  
şi au mutat, cu uşurinţă, bolovanul.

Tatăl prietenului meu, Vaiba Rome, 
primul preşedinte de ţăruş din Papua 
Noua Guinee, de asemenea, a învăţat 
că putea cere ajutor Tatălui Ceresc 
când avea nevoie. El şi consătenii săi 
supravieţuiau din recoltele pe care le 

culegeau. Într-o zi, el a dat foc la partea 
sa de mirişte din sat pentru a o pregăti 
pentru însămânţare. Totuşi, în zilele 
dinainte, vremea fusese foarte căldu-
roasă şi vegetaţia era foarte uscată. 
Astfel, focul a devenit asemenea celui 
provocat de preşedintele Thomas S. 
Monson despre care a vorbit la ultima 
conferinţă generală (vezi Thomas S. 
Monson, „Supunerea aduce binecu-
vântări”, Liahona, mai 2013, p. 89–90). 
Focul a început să se răspândească 
către tufişuri şi fiul său l-a descris ca 
fiind „un monstru mare de foc”. S-a 
temut pentru consătenii săi şi că ei şi-ar 
putea pierde recoltele. Dacă acestea ar 
fi fost distruse, el putea fi pedepsit de 
către săteni. După ce a eşuat în a stinge 
focul, şi-a amintit de Domnul.

Îl citez acum pe fiul său, prietenul 
meu: „A îngenuncheat pe deal lângă 
tufişuri şi a început să se roage Tatălui 
Ceresc pentru a opri focul. Dintr-o 
dată a apărut un nor mare, negru 
deasupra locului în care se ruga şi a 
început să plouă foarte tare – doar 
acolo unde focul ardea. Când s-a 
uitat în jur, cerul era senin cu excep-
ţia locului în care ardea focul. Nu i-a 

venit să creadă că Domnul a răspuns 
rugăciunii unui om simplu ca el şi, din 
nou, a îngenuncheat şi a plâns ca un 
copil. A spus că a fost cel mai plăcut 
sentiment” (vezi Alma 36:3).

Salvatorul nostru doreşte ca noi să 
Îl iubim atât de mult încât să dorim 
să ne punem voinţa în acord cu a Sa. 
Atunci vom putea simţi dragostea Sa 
şi vom putea cunoaşte gloria Sa. Apoi, 
El ne poate binecuvânta în modul în 
care doreşte. Aceasta i s-a întâmplat lui 
Nefi, fiul lui Helaman, care a ajuns la 
stagiul în care Domnul a avut încre-
dere totală în El şi, datorită acestui lu-
cru, l-a putut binecuvânta cu tot ceea 
ce a cerut (vezi Helaman 10:4–5).

În cartea de ficţiune Viaţa lui Pi, de 
Yann Martel, eroul îşi exprimă senti-
mentele cu privire la Hristos: „Nu mi 
L-am putut scoate din minte. Încă nu 
pot. Timp de trei zile m-am gândit la 
El. Cu cât Hristos era mai mult în gân-
durile mele, cu atât îmi era mai greu 
să Îl uit. Şi cu cât am învăţat mai multe 
despre El, cu atât am dorit mai puţin 
să Îl părăsesc” ([2001], p. 57).

Acestea sunt exact sentimentele mele 
cu privire la Salvator. El este întotdeauna 

Colleyville, Texas
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fraţii şi surorile noastre. Nu sunt alte 
porunci mai mari decât acestea.6 Şi 
trebuie să preţuim mereu valoarea vie-
ţii umane, de-a lungul fiecăreia dintre 
numeroasele ei etape.

Scriptura ne învaţă că trupul şi spi-
ritul sunt sufletul omului.7 Fiind fiinţe 
formate din două părţi, fiecare dintre 
dumneavoastră Îi puteţi mulţumi lui 
Dumnezeu pentru darul Său nepre-
ţuit care constă din trupul şi spiritul 
dumneavoastră.

Trupul omenesc
Anii carierei mele de doctor m-au 

ajutat să dobândesc un respect pro-
fund faţă de trupul omenesc. Fiind 
creat de Dumnezeu ca dar pentru 
dumneavoastră, acesta este absolut ex-
traordinar! Gândiţi-vă la ochii dumnea-
voastră care văd, la urechile care aud 
şi la degetele care simt toate lucrurile 
minunate care vă înconjoară. Creierul 
vă permite să învăţaţi, să gândiţi şi să 
raţionaţi. Inima dumneavoastră pom-
pează neobosită zi şi noapte, aproape 
fără să vă daţi seama.8

Trupul dumneavoastră se pro-
tejează singur. Durerea apare ca 
avertizare că ceva nu este în regulă 
şi necesită atenţie. Uneori, trupul 
are parte de boli infecţioase şi, când 
aceste lucru se întâmplă, se formează 

Vârstnicul Russell M. Nelson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragii mei fraţi şi dragile mele su-
rori, fiecare zi este o zi a deciziilor. 
Preşedintele Thomas S. Monson 

ne-a învăţat că „deciziile determină des-
tinul” 1. Folosirea înţeleaptă a libertăţii 
pe care o aveţi de a lua propriile decizii 
este vitală pentru creşterea dumnea-
voastră spirituală, acum şi în eternitate. 
Nu sunteţi niciodată prea tineri pentru 
a învăţa sau prea în vârstă pentru a vă 
schimba. Dorinţa dumneavoastră de a 
învăţa şi de a vă schimba rezultă din 
predispoziţia divină pentru progresul 
etern.2 Fiecare zi aduce cu sine ocazia 
de a lua decizii pentru eternitate.

Noi suntem fiinţe eterne − copii de 
spirit ai părinţilor cereşti. Biblia con-
semnează că „Dumnezeu a făcut pe om 
după chipul Său… parte bărbătească şi 
parte femeiască i-a făcut” 3. Recent, am 
ascultat un cor de copii interpretând 
îndrăgitul cântec „Copil al Domnului” 4. 
M-am întrebat: „De ce nu am auzit acel 
cântec interpretat mai des de mame sau 
taţi credincioşi?”. Nu suntem toţi copii ai 
lui Dumnezeu? De fapt, niciunul dintre 
noi nu poate înceta vreodată să fie un 
copil al lui Dumnezeu!

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, 
trebuie să-L iubim cu toată inima şi 
cu tot sufletul nostru, chiar mai mult 
decât ne iubim părinţii de pe pământ.5 
Trebuie să ne iubim semenii ca pe 

Decizii pentru eternitate
Folosirea înţeleaptă a libertăţii pe care o aveţi de a lua 
propriile decizii este vitală pentru creşterea dumneavoastră 
spirituală, acum şi în eternitate.

aproape, în special în locuri sacre şi în 
momente de nevoie; şi, câteodată, când 
mă aştept cel mai puţin, simt că El parcă 
mă bate pe umăr pentru a-mi spune că 
mă iubeşte. Pot da dovadă de dragoste, 
în felul meu imperfect, oferindu-I inima 
mea (vezi D&L 64:22, 34).

Acum câteva luni am stat alături de 
vârstnicul Jeffrey R. Holland în timp 
ce repartiza misionarilor zona în care 
urmau să slujească. Când am plecat 
m-a aşteptat şi, în timp ce mergeam, 
m-a cuprins după umeri cu braţul său. 
I-am amintit despre un alt moment 
în Australia când a făcut acest lucru. 
El a spus: „Fac aceasta deoarece te 
iubesc!”. Şi am ştiut că era adevărat.

Cred că, dacă am avea privilegiul de 
a merge alături de Salvator, am putea 
simţi braţul Său cuprinzându-ne după 
umeri. Asemenea ucenicilor care s-au 
îndreptat spre Emaus, inimile noastre 
„[ar arde] în noi” (Luca 24:32). Acesta 
este mesajul Său: „Veniţi de vedeţi” 
(Ioan 1:39). Este o chemare personală 
care ne invită să mergem alături de El 
având braţul Său după umerii noştri.

Fie ca noi să ne simţim încreză-
tori asemenea lui Enos, aşa cum este 
descris în ultimul verset din cartea sa 
scurtă, dar profundă: „Mă bucur în 
ziua când trupul meu muritor se va în-
veşmânta cu nemurire şi va sta în faţa 
Lui; atunci voi vedea faţa Lui cu plă-
cere, iar El va spune către mine: Vino 
la Mine, tu cel binecuvântat, căci este 
un loc pregătit pentru tine în lăcaşurile 
Tatălui Meu” (Enos 1:27).

Datorită faptului că am avut multe 
experienţe şi datorită puterii cu care 
Spiritul mi-a mărturisit, depun, cu 
certitudine, mărturie că Dumnezeu tră-
ieşte. Simt dragostea Sa. Este cel mai 
plăcut sentiment. Fie ca noi să facem 
ceea ce este necesar pentru a ne pune 
voinţa în acord cu a Sa şi pentru a-L 
iubi cu adevărat. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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anticorpi care vă sporesc rezistenţa 
în faţa bolilor ulterioare.

Trupul dumneavoastră se vindecă 
singur. Tăieturile şi vânătăile se vin-
decă. Oasele fracturate pot deveni din 
nou tari. Am menţionat numai câteva 
dintre numeroasele calităţi minu-
nate oferite de Dumnezeu trupului 
dumneavoastră.

Chiar şi aşa, se pare că în fiecare 
familie, dacă nu chiar în fiecare 
persoană, există anumite boli care ne-
cesită atenţie specială.9 Domnul ne-a 
oferit un tipar privind modul în care 
să gestionăm o astfel de încercare. El a 
spus: „Eu le dau oamenilor slăbiciune 
pentru ca ei să fie umili… căci dacă 
ei se umilesc… şi au credinţă în Mine, 
atunci Eu voi face ca lucrurile slabe să 
devină puternice pentru ei” 10.

Spirite extraordinare sunt, adesea, 
găzduite în trupuri imperfecte.11 Darul 
constând într-un astfel de trup poate, 
în realitate, să întărească o familie 
dacă părinţii şi ceilalţi copii îşi clădesc 

viaţa în jurul acelui copil născut cu 
nevoi speciale.

Procesul de îmbătrânire este, de 
asemenea, un dar de la Dumnezeu, 
la fel cum este şi moartea. Încetarea 
existenţei trupului dumneavoastră mu-
ritor, la un moment dat, este esenţială 
în marele plan al fericirii conceput de 
Dumnezeu.12 De ce? Pentru că moartea 
îi va permite spiritului dumneavoastră 
să se întoarcă acasă, la El.13 În perspec-
tiva eternităţii, moartea este prematură 
numai pentru cei care nu sunt pregătiţi 
să-L întâlnească pe Dumnezeu.

Având în vedere că trupul dumnea-
voastră constituie un aspect vital în 
planul etern al lui Dumnezeu, nu-i de 
mirare că apostolul Pavel l-a descris 
ca fiind „templul lui Dumnezeu” 14. De 
fiecare dată când vă priviţi în oglindă, 
priviţi-vă trupul ca fiind templul dum-
neavoastră. Acest adevăr − pentru care 
trebuie să fim recunoscători în fiecare 
zi − poate avea o influenţă pozitivă 
asupra deciziilor dumneavoastră cu 

privire la modul în care vă veţi îngriji 
şi folosi trupul. Iar acele decizii vă vor 
determina destinul. Cum este posibil? 
Pentru că trupul dumneavoastră este 
templul spiritului dumneavoastră. Iar 
modul în care vă folosiţi trupul are 
efect asupra spiritului dumneavoastră. 
Printre deciziile care vă vor determina 
destinul etern se numără:

•	Cum	veţi	alege	să	vă	îngrijiţi	şi	 
să vă folosiţi trupul?

•	Ce	atribute	spirituale	veţi	alege	 
să dezvoltaţi?

Spiritul omenesc
Spiritul dumneavoastră este etern. 

Domnul i-a spus profetului Său, 
Avraam: „Tu ai fost ales înainte să te 
fi născut” 15. Domnul le-a spus ceva 
asemănător lui Ieremia 16 şi multor 
altora.17 El a spus acest lucru chiar 
şi despre dumneavoastră.18

Tatăl dumneavoastră Ceresc vă cu-
noaşte de foarte mult timp. Dumnea-
voastră, ca fiu al Lui sau ca fiică a Lui, 
aţi fost ales de El să veniţi pe pământ 
exact în acest timp, pentru a fi con-
ducător în cadrul măreţei Sale lucrări 
pe pământ.19 Aţi fost ales nu datorită 
caracteristicilor dumneavoastră tru-
peşti, ci a atributelor dumneavoastră 
spirituale, precum vitejia, curajul, 
integritatea inimii, setea de adevăr, 
foamea de înţelepciune şi dorinţa de 
a le sluji altora.

Aţi dezvoltat o parte dintre aceste 
atribute în viaţa premuritoare. Pe altele 
le puteţi dezvolta aici, pe pământ 20, pe 
măsură ce le căutaţi constant.21

Un atribut spiritual esenţial este 
acela al autocontrolului − tăria de a 
pune raţiunea mai presus de dorinţă. 
Autocontrolul clădeşte o conştiinţă 
puternică. Iar conştiinţa dumneavoas-
tră determină reacţiile dumneavoastră 
morale în situaţii dificile, de ispită şi 
de încercare. Postul vă ajută spiritul să 
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dezvolte control asupra dorinţelor dum-
neavoastră fizice. De asemenea, postul 
vă sporeşte accesul la ajutorul divin, de-
oarece vă intensifică rugăciunile. De ce 
este nevoie de autocontrol? Dumnezeu 
a implantat în noi dorinţe puternice cu 
privire la hrană şi dragoste, vitale pen-
tru perpetuarea rasei umane.22 Când ne 
controlăm poftele în cadrul legilor lui 
Dumnezeu, ne putem bucura de o viaţă 
mai lungă, de o dragoste mai mare şi de 
o bucurie desăvârşită.23

Prin urmare, nu ne surprinde faptul 
că cele mai multe dintre ispitele de a 
ne depărta de planul fericirii conceput 
de Dumnezeu rezultă ca urmare a 
folosirii incorecte a acelor dorinţe 
esenţiale date de Dumnezeu. Faptul 
de a ne controla dorinţele nu este 
uşor. Niciunul dintre noi nu poate face 
perfect acest lucru.24 Facem greşeli. 
Apar erori. Comitem păcate. Ce 
putem face atunci? Putem învăţa din 
aceste situaţii. Şi ne putem pocăi cu 
adevărat.25

Ne putem schimba comportamen-
tul. Ne putem schimba chiar şi dorin-
ţele. Cum? Există doar un singur mod. 
Schimbarea adevărată − schimbarea 
permanentă − se poate produce doar 
prin intermediul puterii vindecătoare, 
purificatoare şi dătătoare de forţă a 
ispăşirii lui Isus Hristos.26 El vă iubeşte 
− pe fiecare în parte! 27 El vă permite să 
aveţi acces la puterea Sa atunci când 
ţineţi poruncile Sale de bunăvoie, cu 
seriozitate şi cu exactitate. Este atât de 
simplu şi de sigur! Evanghelia lui Isus 
Hristos este o Evanghelie a schimbării! 28

Un spirit omenesc puternic, care 

îşi controlează dorinţele trupeşti, este 
stăpân asupra emoţiilor şi pasiunilor, 
nu sclavul lor. Acel tip de libertate 
este la fel de vital pentru spirit, pre-
cum este oxigenul pentru trup! A fi 
liber de înrobirea de sine reprezintă 
adevărata eliberare! 29

Suntem „liberi să [alegem] libertatea 
şi viaţa veşnică… sau să [alegem] robia 
şi moartea” 30. Când alegem calea mai 
înaltă către libertate şi viaţă veşnică, ca-
lea respectivă include căsătoria.31 Sfinţii 
din zilele din urmă proclamă următoa-
rele: „Căsătoria dintre un bărbat şi o 
femeie [este] rânduită de Dumnezeu, 
familia fiind esenţială pentru planul 
Creatorului cu privire la destinul etern 
al copiilor Lui”. Noi ştim, de aseme-
nea, că „faptul că [un om] este bărbat 
sau femeie reprezintă o caracteristică 
fundamentală pentru scopul şi identita-
tea individului în existenţa lui premuri-
toare, muritoare şi eternă” 32.

Căsătoria dintre un bărbat şi o 
femeie este fundamentală în doctrina 
Domnului şi crucială în planul etern 
al lui Dumnezeu. Căsătoria dintre 
un bărbat şi o femeie este tiparul lui 
Dumnezeu pentru o plenitudine a 
vieţii pe pământ şi în cer. Tiparul căsă-
toriei stabilit de Dumnezeu nu poate 
fi folosit în scopuri greşite, nu poate 
fi neînţeles sau interpretat altfel.33 Nu, 
dacă doriţi adevărata bucurie. Tiparul 
căsătoriei stabilit de Dumnezeu 
protejează puterea sacră de procreare 
şi bucuria adevăratei intimităţi conju-
gale.34 Noi ştim că Adam şi Eva au fost 
căsătoriţi de Dumnezeu înainte de a fi 
avut bucuria de a trăi ca soţ şi soţie.35

În zilele noastre, guvernele civile 
sunt în mod deosebit preocupate de 
protejarea căsătoriei, deoarece fami-
liile puternice constituie cea mai bună 
modalitate de a asigura sănătatea, 
educaţia, bunăstarea şi prosperitatea 
generaţiilor care se ridică.36 Totuşi, 
guvernele civile sunt puternic influen-
ţate de tendinţele sociale şi de filoso-
fiile laice atunci când scriu, rescriu şi 
promulgă legi. Indiferent de ceea ce 
influenţează promulgarea legilor civile, 
doctrina Domnului cu privire la căsă-
torie şi moralitate nu poate fi schim-
bată.37 Nu uitaţi: păcatul, chiar dacă 
este legalizat de către om, continuă 
să fie păcat în ochii lui Dumnezeu!

Atâta timp cât trebuie să urmăm 
exemplul Salvatorului nostru cu pri-
vire la bunătate şi compasiune, atâta 
timp cât trebuie să preţuim drepturile 
şi sentimentele tuturor copiilor lui 
Dumnezeu, noi nu putem schimba 
doctrina Sa. Nu avem dreptul să o 
schimbăm. Noi trebuie să studiem, să 
înţelegem şi să susţinem doctrina Sa.

Modul de viaţă al Salvatorului 
este bun. Modul Său include castitate 
înaintea căsătoriei şi fidelitate totală 
în cadrul căsniciei.38 Modul Domnului 
este singurul prin care noi putem 
avea parte de fericire trainică. Modul 
Său aduce cu sine alinare continuă 
sufletelor noastre şi pace perpetuă în 
căminele noastre. Şi, mai presus de 
toate, modul Său ne duce acasă, la El 
şi la Tatăl nostru Ceresc, la viaţă eternă 
şi exaltare.39 Aceasta este însăşi esenţa 
lucrării şi slavei lui Dumnezeu.40

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, fiecare zi este o zi a deciziilor, 
iar deciziile noastre ne determină 
destinul. Într-o zi, fiecare dintre noi 
va sta înaintea Domnului pentru a fi 
judecat.41 Fiecare va avea un interviu 
personal cu Isus Hristos.42 Vom da so-
coteală pentru deciziile pe care le-am 
luat cu privire la trupul nostru, la 
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atributele noastre spirituale şi la modul 
în care am respectat tiparul lui Dum-
nezeu cu privire la căsătorie şi familie. 
Rugăciunea mea sinceră este ca noi să 
luăm cu înţelepciune deciziile de zi cu 
zi pentru eternitate, în numele sacru al 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
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 8. Dumnezeu ne-a oferit şi alte procese care 
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în înfăţişarea voastră (vezi Alma 5:14).

 21. Vezi 1 Corinteni 12; 14:1–12; Moroni 
10:8–19; Doctrină şi legăminte 46:10–29.
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nivel mondial, cel puţin 2,8 milioane de 
oameni murind în fiecare an din cauza 
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în continuare din manual: „Comportamentul 
homosexual încalcă poruncile lui Dumnezeu, 
este contrar scopurilor sexualităţii omeneşti 
şi îi privează pe oameni de binecuvântările 
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pentru a vedea dacă ei vor face toate 
lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, 
le va porunci lor” (Avraam 3:25).

 25. Vezi Mosia 4:10; Alma 39:9; Helaman 15:7. 
Handbook 2 conţine următorul mesaj: 
„Comportamentul homosexual poate fi 
iertat prin pocăinţă sinceră” (21.4.6).

 26. Prin ispăşirea lui Isus Hristos şi supunerea 
faţă de principiile Evangheliei, toată 
omenirea poate fi salvată (vezi Doctrină şi 
legăminte 138:4; Articolele de Credinţă 1:3).

 27. Vezi Eter 12:33–34; Moroni 8:17.
 28. Vezi Mosia 5:2; Alma 5:12–14.
 29. Vezi Romani 8:13–17; Galateni 5:13–25; 

Doctrină şi legăminte 88:86.
 30. 2 Nefi 2:27.
 31. Vezi Doctrină şi legăminte 131:1–4.
 32. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129.
 33. Vezi Matei 19:4–6; Mosia 29:26–27; 

Helaman 5:2.
 34. Fiecare persoană se naşte cu o identitate 

unică, cu cromozomi unici şi cu ADN (acid 
dezoxiribonucleic) unic. ADN-ul este o 
moleculă care conţine instrucţiuni genetice 
folosite la dezvoltarea şi funcţionarea celule-
lor vii. ADN-ul fiecărei persoane se creează 
atunci când ADN-ul tatălui şi cel al mamei se 
combină pentru a crea ADN-ul unui trup nou 
− un parteneriat între tată, mamă şi copil.

 35. Vezi Genesa 2:24–25; 3:20–21; 4:1–2, 25.
 36. Doctorul Patrick F. Fagan a scris: „Temelia 

indispensabilă de care depinde starea 
economiei este reprezentată de căminul 
format din părinţi căsătoriţi − îndeosebi 
de familia cu mulţi copii care preaslăveşte 
săptămânal. Fiecare căsătorie creează o 
gospodărie nouă, o unitate economică 
independentă care generează venituri, 
cheltuieli, economii şi investiţii” („The 
Family GDP: How Marriage and Fertility 
Drive the Economy”, The Family in 
America, vol. 24, nr. 2 [primăvara anului 
2010], p. 136).

 37. Vezi Exodul 20:14; Leviticul 18:22; 20:13; 
Deuteronomul 5:18; Matei 5:27–28; Marcu 
10:19; Luca 18:20; Romani 1:26–27; 13:9; 
Mosia 13:22; 3 Nefi 12:27–28; Doctrină şi 
legăminte 42:24; 59:6.

 38. Vezi Gordon B. Hinckley, „This Thing Was 
Not Done in a Corner”, Ensign, nov. 1996, 
p. 49.

 39. Vezi Doctrină şi legăminte 14:7.
 40. Vezi Moise 1:39.
 41. Vezi 2 Nefi 9:41, 46; Mosia 16:10.
 42. Vom fi judecaţi după faptele noastre şi 

dorinţa inimii noastre (vezi Doctrină şi 
legăminte 137:9; vezi, de asemenea, Evrei 
4:12; Alma 18:32; Doctrină şi legăminte 
6:16; 88:109).
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dumneavoastră, simţim dragostea 
dumneavoastră.

Fraţilor noştri care au fost elibe-
raţi din chemările dânşilor în cadrul 
acestei conferinţe, doresc să le exprim 
sentimentele călduroase de recunoş-
tinţă ale întregii Biserici pentru anii 
petrecuţi de dânşii în slujire devotată. 
Foarte mulţi oameni au fost binecu-
vântaţi datorită contribuţiilor dumnea-
voastră la lucrarea Domnului.

Îmi exprim recunoştinţa pentru 
Corului Tabernacolului şi pentru cele-
lalte coruri care au participat la această 
conferinţă. Muzica a fost frumoasă 
şi a sporit în mare măsură influenţa 
Spiritului pe care am simţit-o la fiecare 
sesiune.

Vă mulţumesc pentru rugăciunile 
dumneavoastră pe care le rostiţi pen-
tru mine şi pentru toate autorităţile ge-
nerale şi oficianţii generali ai Bisericii. 
Suntem întăriţi datorită lor.

Fie ca binecuvântările cerului să fie 
cu dumneavoastră. Fie ca toate cămi-
nele dumneavoastră să fie pline de dra-
goste şi politeţe şi de Spiritul Domnului. 
Fie ca dumneavoastră să vă hrăniţi 
spiritual mărturiile despre Evanghelie în 
mod constant, pentru ca ele să vă fie un 
scut împotriva loviturilor duşmanului.

Acum conferinţa se încheie. În timp 
ce vă întoarceţi la căminele dum-
neavoastră, să faceţi acest lucru în 
siguranţă. Fie ca Spiritul pe care L-am 
simţit aici să rămână cu noi în timp ce 
continuăm să ne îndeplinim responsa-
bilităţile zilnice. Să dăm dovadă de mai 
multă bunătate unii faţă de alţii şi să fim 
mereu găsiţi făcând lucrarea Domnului.

Dumnezeu să vă binecuvânteze, 
dragi fraţi şi surori! Fie ca pacea 
promisă de El să fie cu dumneavoas-
tră acum şi întotdeauna. Ne luăm 
rămas bun până când ne vom întâlni 
din nou după şase luni. În numele 
Salvatorului nostru, chiar Isus Hristos, 
Domnul, amin. ◼

Am fost binecuvântaţi să ne 
întâlnim aici, în măreţul Centru de 
Conferinţe, în pace şi siguranţă. 
Conferinţa se bucură de o atenţie fără 
precedent din partea mass-media, 
ajungând pe toate continente şi fiind 
urmărită de oameni de pretutindeni. 
Deşi suntem departe de mulţi dintre 

Preşedintele Thomas S. Monson

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, inima mea este plină 
de recunoştinţă acum, când ne 

apropiem de sfârşitul acestei minunate 
conferinţe generale a Bisericii. Am fost 
hrăniţi spiritual în timp ce am ascultat 
îndrumările şi mărturiile celor care au 
participat la fiecare sesiune.

Până ce ne  
vom revedea
Să dăm dovadă de mai multă bunătate unii faţă de alţii  
şi să fim mereu găsiţi făcând lucrarea Domnului.
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Linda K. Burton
preşedinta generală a Societăţii de Alinare

a ne lua angajamentul de a-L urma pe 
Salvator. Înseamnă a avea încredere în 
El şi a dori să ne arătăm recunoştinţa 
pentru preţul pe care l-a plătit ca să ne 
elibereze prin darul infinit al ispăşirii.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a ex-
plicat că „un legământ este un contract 
spiritual care ne obligă, o promisiune 
solemnă în faţa lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, că vom trăi, vom gândi şi vom 
acţiona într-un anume fel − în felul 
Fiului Său, Domnul Isus Hristos. La 
rândul Lor, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ne 
promit viaţa veşnică în toată splendoa-
rea ei” 2. În acel contract care ne obligă, 
Domnul stabileşte termenii şi noi cădem 
de acord să-i respectăm. A face şi a ţine 
legăminte este o expresie a angajamen-
tului nostru de a deveni mai asemănători 
Salvatorului.3 Idealul este să ne străduim 
să avem atitudinea exprimată cel mai 
bine în câteva cuvinte ale unuia dintre 
imnurile mele preferate: „Voi merge 
unde vei vrea Tu… Voi rosti ce vrei Tu, 
mereu… Voi fi aşa cum Tu doreşti” 4.

De ce să facem şi să ţinem legăminte?
1. Ţinerea legămintelor întă-

reşte, împuterniceşte şi protejează.
Nefi a văzut în viziune binecuvântă-

rile mari pe care le acordă Domnul ce-
lor care ţin legăminte: „Şi s-a întâmplat 
că eu, Nefi, am văzut puterea Mielului 
lui Dumnezeu, cum se pogora… 
asupra celor care făcuseră legământ 
cu Domnul… iar ei erau înarmaţi cu 
dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu 
în mare slavă” 5.

Am cunoscut, de curând, o nouă 
prietenă dragă. Ea a mărturisit că, 
după ce şi-a primit înzestrarea în 
templu, s-a simţit întărită pentru a 
rezista ispitelor cu care se confruntase 
înainte.

Pe măsură ce ţinem legămintele 
noastre, primim, de asemenea, curaj 
şi tărie pentru a ne ajuta să purtăm 
greutăţile unul altuia. O soră cu inima 

Aş dori să încep prin a împăr-
tăşi o povestire care-mi umple 
inima de emoţii.

Într-o seară, un om şi-a chemat cele 
cinci oi în staul să înnopteze. Familia 
lui îl privea cu mare interes în timp 
ce le chema simplu, „Veniţi!”, şi toate 
cele cinci capete se ridicau imediat şi 
se întorceau către el. Patru oi au luat-o 
la fugă spre el. Cu multă bunătate şi 
blândeţe, el le-a mângâiat pe fiecare 
dintre cele patru oi pe cap. Oile îi 
cunoşteau glasul şi îl iubeau.

Însă cea de-a cincea oaie nu a venit 
fugind. Era o oaie tânără şi mare pe 
care, în urmă cu câteva săptămâni, 
stăpânul ei o dăduse, deoarece spunea 
că era sălbatică, îndărătnică şi mereu 
le conducea pe celelalte oi pe căi 
greşite. Noul stăpân a acceptat oaia 
şi, câteva zile, a priponit-o în câmpul 

lui ca să o înveţe să stea liniştită. El a 
învăţat-o cu răbdare să-l iubească şi să 
le iubească pe celelalte oi, până când, 
în cele din urmă, oaia avea numai o 
funie scurtă în jurul gâtului ei şi nu 
mai era legată de par.

În acea seară, în timp ce familia se 
uita la el, bărbatul s-a apropiat de oaia 
care stătea la marginea câmpului şi i-a 
spus din nou cu blândeţe: „Vino! Nu 
mai eşti legată. Eşti liberă”. Apoi, şi-a 
întins braţul cu dragoste, a pus mâna 
pe capul ei şi a mers împreună cu ea 
şi cu celelalte oi spre staul.1

În spiritul acestei povestiri, mă rog 
ca Duhul Sfânt să ne ajute să învăţăm 
împreună în această seară despre 
ţinerea legămintelor. A face şi a ţine 
legăminte înseamnă a alege să ne 
luăm o obligaţie faţă de Tatăl nostru 
din Cer şi de Isus Hristos. Înseamnă 
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Puterea, bucuria şi 
dragostea pe care  
le primim dacă ţinem 
legămintele
Vă invit pe fiecare să ne gândim la cât de mult Îl iubim pe 
Salvator folosind ca unitate de măsură bucuria cu care  
ţinem legămintele pe care le-am făcut.
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zdrobită avea un fiu care se confrunta 
cu o provocare care ar fi putut duce 
la moarte. Datorită încrederii ei în su-
rorile de la Societatea de Alinare care 
ţineau legăminte, ea le-a invitat cu cu-
raj să postească şi să se roage pentru 
fiul ei. O altă soră a relatat cât de mult 
şi-ar fi dorit să fi cerut astfel de rugă-
ciuni de la surorile ei. Cu ani în urmă, 
fiul ei avusese probleme. Ea şi-ar fi do-
rit să le fi invitat pe surori să-i ajute fa-
milia să poarte acea povară! Salvatorul 
a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii” 6.

O, dragi surori, avem poveri de pur-
tat şi poveri de împărţit. O invitaţie de a 
purta greutăţile una alteia este o invita-
ţie de a ţine legămintele pe care le-am 
făcut. Sfatul pe care Lucy Mack Smith 
l-a dat primelor surori de la Societatea 
de Alinare este mult mai relevant astăzi 
decât a fost vreodată: „Trebuie să ne 
preţuim una pe alta, să veghem una 
asupra celeilalte, să ne alinăm una 
pe cealaltă şi să dobândim instruire 
pentru ca să putem să stăm toate în cer 
împreună” 7. Aceasta este cea mai bună 
modalitate de a ţine legăminte şi a des-
făşura învăţământul prin vizite!

Cartea lui Mormon ne aminteşte că 
însuşi profetul Alma a trebuit să ducă 
povara de a avea un fiu rebel. Dar 
Alma a fost binecuvântat cu fraţi şi su-
rori în Evanghelie, care erau profund 
convertiţi la Domnul şi care învăţaseră 
ceea ce însemna să poarte poverile 
unii altora. Cunoaştem versetul din 
Mosia, care vorbeşte despre credinţa 
puternică din rugăciunile lui Alma 
pentru fiul său. Însă în cronică se 
arată că „Domnul a auzit rugăciunile 
poporului Său, precum şi rugăciunile 
slujitorului Său, Alma” 8.

Ştim că Domnul se bucură mereu 
„pentru sufletul care se pocăieşte” 9, 
dar dorinţa noastră cea mai mare este 
să-i vedem pe copiii noştri urmând 
sfatul preşedintelui Henry B. Eyring de 
a „începe devreme şi a fi consecvenţi” 
în stabilirea şi ţinerea legămintelor.10 
Nu demult, în cadrul unui consiliu al 
preoţiei şi al organizaţiilor auxiliare, 
s-a adresat o întrebare sinceră care 
ne-a pus pe gânduri: ne putem aştepta 
de la copiii de opt ani să ţină legă-
mintele pe care le fac? Sfătuindu-ne 
împreună, cineva a sugerat că un mod 
prin care îi pregătim pe copii să facă 
şi să ţină legămintele sfinte de la botez 

este acela de a-i ajuta să înveţe să facă 
şi să respecte o promisiune simplă.

Părinţii credincioşi sunt îndreptăţiţi 
să ştie cum să predea pentru a satis-
face nevoile copiilor lor. Pe măsură 
ce părinţii caută să primească revelaţii 
personale şi acţionează în confor-
mitate cu ele, se sfătuiesc, slujesc şi 
propovăduiesc principii simple ale 
Evangheliei, vor avea putere să-şi întă-
rească şi să-şi protejeze familiile. Şi alţi 
membri ai familiei pot ajuta. Bunicul 
meu scump ne-a învăţat importanţa 
respectării promisiunilor printr-un 
cântec simplu. Acesta suna cam aşa: 
„Înainte să promiţi ceva, gândeşte-te 
bine cât este de important. Apoi, după 
ce-ai promis, scrie promisiunea pe 
tăbliţa inimii tale. Scrie-o pe tăbliţa 
inimii tale”. Bunicul ne-a învăţat acel 
cântecel cu dragoste, convingere şi 
putere, pentru că bunicul şi-a scris 
promisiunile pe tăbliţa inimii lui.

Cunosc o mamă înţeleaptă care îi 
include în mod intenţionat pe copiii 
ei în eforturile sale de a-şi ţine legă-
mintele. Ea poartă cu bucurie poverile 
vecinilor, ale prietenilor şi ale membri-
lor episcopiei − şi-i alină pe cei care au 
nevoie de alinare. Nu a fost surprinză-
tor faptul că fetiţa ei a venit de curând 
să ceară ajutor pentru a şti cum să o 
consoleze pe prietena ei a cărei tată 
tocmai decedase. Aceea a fost o situa-
ţie perfectă pentru ca mama ei să o în-
veţe că, prin dorinţa ei de a-şi consola 
prietena, fetiţa îşi respecta legămintele 
făcute la botez. Cum ne putem aştepta 
de la copii să facă şi să ţină legămintele 
din templu dacă nu ne aşteptăm de la 
ei să ţină primul legământ pe care îl fac 
− legământul de la botez?

Vârstnicul Richard G. Scott a obser-
vat: „Una dintre cele mai mari bine-
cuvântări pe care o putem oferi lumii 
este puterea unui cămin clădit pe învă-
ţăturile lui Hristos în care Evanghelia 
este propovăduită, unde legămintele 
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sunt onorate şi dragostea abundă” 11. 
Care sunt unele moduri prin care 
putem crea un astfel de cămin pentru 
a-i pregăti pe copiii noştri să facă şi să 
ţină legămintele din templu?

•	Putem	afla	împreună	ceea	ce	în-
seamnă să fii demn de o recoman-
dare pentru templu.

•	Putem	afla	împreună	cum	să	ascul-
tăm glasul Duhului Sfânt. Deoarece 
înzestrarea din templu este primită 
prin revelaţie, trebuie să învăţăm 
acea îndemânare esenţială.

•	Putem	afla	împreună	cum	să	învă-
ţăm prin simboluri, începând cu 
sfintele simboluri ale împărtăşaniei.

•	Putem	afla	împreună	de	ce	trupul	
este sfânt, de ce i se spune uneori 
templu şi ce legătură are îmbrăcă-
mintea decentă şi aspectul îngrijit 
cu natura sacră a îmbrăcămintei 
din templu.

•	Putem	afla	din	scripturi	despre	pla-
nul fericirii. Cu cât suntem mai fa-
miliarizaţi cu planul Tatălui Ceresc 
şi cu ispăşirea, cu atât preaslăvirea 
din templu va avea mai mare în-
semnătate pentru noi.

•	Putem	învăţa	împreună	povestirile	
strămoşilor noştri, putem cerceta 
istoria familiei, înregistra şi efectua 
munca în templu pentru cei dragi 
care au decedat.

•	Putem	descoperi	împreună	înţele-
sul cuvintelor precum înzestrare, 
rânduială, pecetluire, preoţie, chei 
şi alte cuvinte legate de preaslăvi-
rea din templu.

•	Putem	să-i	învăţăm	pe	copii	că	
mergem la templu pentru a face 
legăminte cu Tatăl Ceresc − şi că le 
ţinem după ce ne întoarcem acasă! 12

Să ne amintim conceptul „bine, mai 
bine şi cel mai bine” atunci când pre-
dăm.13 Este bine să-i învăţăm pe copiii 
noştri despre templu. Este mai bine 

să-i pregătim şi să ne aşteptăm de la 
ei să facă şi să ţină legăminte. Este cel 
mai bine să le arătăm prin exemplul 
nostru că noi ne lipim cu bucurie de 
propriile noastre legăminte de la botez 
şi din templu! Dragi surori, ne dăm noi 
seama de rolul nostru vital în lucrarea 
de salvare când îi hrănim spiritual pe 
copiii noştri, le predăm şi-i pregătim 
să progreseze de-a lungul cărării legă-
mintelor? Vom primi puterea de a face 
aceste lucruri pe măsură ce onorăm şi 
ţinem legămintele pe care le-am făcut.

2. Ţinerea legămintelor este 
esenţială pentru adevărata fericire.

Preşedintele Thomas S. Monson 
ne-a învăţat: „Legămintele sacre trebuie 
onorate iar fidelitatea faţă de aces-
tea este o cerinţă pentru fericire” 14. 
În 2 Nefi, citim: „Şi s-a întâmplat că noi 
am trăit în fericire” 15. Mai devreme, în 
acelaşi capitol, aflăm că Nefi, împreună 
cu poporul său, tocmai construiseră 
un templu. Erau cu siguranţă oameni 
care-şi onorau bucuroşi legămintele! Şi 
în Alma citim: „Dar iată, niciodată nu a 
fost un timp mai fericit pentru poporul 
lui Nefi, din zilele lui Nefi, decât în 
zilele lui Moroni” 16. De ce? Din nou, 
aflăm dintr-un verset anterior că ei 
„erau credincioşi în ţinerea poruncilor 
Domnului” 17. Oamenii care ţin legă-
mintele sunt oameni care ţin poruncile!

Îmi place versetul care spune: „Şi 
acum, când oamenii au auzit aceste 
cuvinte [însemnând cuvintele care des-
criau legământul botezului], ei au bătut 
din palme de bucurie şi au exclamat: 
Aceasta este dorinţa inimilor noastre” 18. 
Îmi place reacţia lor. Ei au dorit, cu 
bucurie, să facă şi să ţină legăminte!

Într-o duminică, o soră mai tânără 
a exclamat bucuroasă: „Voi lua din 
împărtăşanie astăzi!”. Când a fost 
ultima oară când ne-am bucurat de 
acest privilegiu? Şi cum demonstrăm 
acest lucru? Facem acest lucru amin-
tindu-ne întotdeauna de Salvator şi 

ţinând întotdeauna poruncile Sale, 
inclusiv ţinerea sfântă a zilei Sale de 
sabat. Facem acest lucru amintindu-ne 
întotdeauna de El, rugându-ne întot-
deauna singuri şi împreună cu familia, 
studiind scripturile în fiecare zi şi des-
făşurând săptămânal seri în familie. Iar 
când ne este distrasă atenţia sau când 
neglijăm aceste lucruri importante, ne 
pocăim şi o luăm de la capăt.

A face şi a ţine cu bucurie legă-
mintele noastre oferă validitate şi 
viaţă rânduielilor esenţiale, sacre şi 
necesare salvării pe care trebuie să le 
primim pentru a dobândi „tot ceea ce 
are Tatăl.” 19. Rânduielile şi legămintele 
sunt „evenimentele spirituale impor-
tante” la care a făcut referire preşe-
dintele Henry B. Eyring când ne-a 
învăţat: „Sfinţii din zilele din urmă 
sunt un popor de legământ. Din ziua 
botezului, trecând prin evenimentele 
spirituale importante ale vieţii noastre, 
noi Îi facem promisiuni lui Dumnezeu 
şi El ne face promisiuni nouă. El Îşi 
ţine întotdeauna promisiunile oferite 
prin slujitorii Săi autorizaţi, dar testul 
crucial al vieţii noastre este acela de a 
vedea dacă noi vom face şi vom ţine 
legăminte cu El” 20.
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3. Ţinerea legămintelor noastre 
demonstrează dragostea noastră 
pentru Salvator şi pentru Tatăl 
nostru din Cer.

Dintre toate motivele pentru care ar 
trebui să fim mai sârguincioşi în ţinerea 
legămintelor noastre, acest motiv 
este mai convingător decât oricare 
altul − dragostea. Legat de principiul 
dragostei, există un verset în Vechiul 
Testament care mă emoţionează. Cine 
nu ar fi emoţionat de povestea biblică 
de dragoste dintre Iacov şi Rahela: „Ast-
fel Iacov a slujit şapte ani pentru Ra-
hela; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo 
câteva zile, pentru că o iubea”? 21 Dragi 
surori, ţinem noi legămintele cu o astfel 
de dragoste profundă şi devotată?

De ce a fost Salvatorul dornic să 
ţină legământul pe care-l făcuse cu 
Tatăl şi să-Şi îndeplinească misiunea 
divină de a ispăşi pentru păcatele 
lumii? Din dragoste pentru Tatăl Său 
şi din dragoste pentru noi. De ce a 
fost Tatăl dornic să-L lase pe unicul 
Său Fiu, Fiul perfect, să sufere durere 
mai presus de orice descriere pentru 
a purta păcatele, supărările, bolile şi 
infirmităţile lumii şi tot ce este nedrept 
în această viaţă? Găsim răspunsul în 
următoarele cuvinte: „Fiindcă atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul lui Fiu” 22.

„Dacă apreciem pe deplin nume-
roasele binecuvântări care ne revin 
prin intermediul mântuirii făcute 

pentru noi, nu există nimic din ceea 
ce ne-ar putea cere Domnul pe care 
noi nu l-am face cu entuziasm şi de 
bunăvoie” 23. Conform acestei declaraţii 
a preşedintelui Joseph Fielding Smith, 
ţinerea legămintelor este o formă de a 
ne exprima dragostea pentru ispăşirea 
infinită, de neconceput a Salvatorului 
şi Mântuitorului nostru şi dragostea 
perfectă a Tatălui nostru din Cer.

Vârstnicul Holland a sugerat: „Eu 
nu ştiu sigur care va fi experienţa 
noastră în ziua judecăţii, dar voi fi 
foarte surprins dacă, la un moment 
dat în timpul acelei conversaţii, 
Dumnezeu nu ne va adresa aceeaşi 
întrebare adresată de Hristos lui Petru: 
«Mă iubeşti?»” 24. În această seară, vă in-
vit pe fiecare să ne gândim cât de mult 
Îl iubim pe Salvator folosind ca unitate 
de măsură bucuria cu care ţinem legă-
mintele pe care le-am făcut. Salvatorul 
a spus: „Cine are poruncile Mele şi le 
păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă 
iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu 
îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui” 25. Câtă 
nevoie avem toţi ca Salvatorul să ni 
se manifeste cu regularitate în viaţa 
noastră de zi cu zi!

Să ne amintim că şi cei care au fost 
neascultători în trecut şi care, acum, se 
străduiesc, pot simţi atingerea mâinii 
Păstorului cel bun pe capetele lor şi 
auzi glasul Său, zicând: „Vino! Nu mai 
eşti legat. Eşti liber”. Salvatorul a spus: 
„Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel 

bun îşi dă viaţa pentru oi” 26. El poate 
spune acest lucru pentru că Şi-a ţinut 
legămintele cu dragoste. Întrebarea este 
dacă noi ne vom ţine legămintele. Fie 
ca noi să înaintăm cu credinţă, bucurie 
în inimă şi o mare dorinţă de a ne ţine 
legămintele. În acest fel, ne demon-
străm dragostea pentru Tatăl nostru din 
Cer şi pentru Salvatorul nostru, despre 
care mărturisesc cu multă dragoste, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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dornici să purtaţi greutăţile unul altuia, 
pentru ca ele să fie uşoare;

Da, şi sunteţi dornici să jeliţi îm-
preună cu cei care jelesc; da, şi să-i 
mângâiaţi pe aceia care au nevoie 
să fie mângâiaţi şi să fiţi martorii lui 
Dumnezeu în toate timpurile şi în 
toate lucrurile şi în toate locurile în 
care se întâmplă să vă aflaţi, chiar 
până la moarte… pentru ca să puteţi 
avea viaţă veşnică…

Dacă aceasta e dorinţa inimilor 
voastre, ce aveţi împotrivă să fiţi 
botezaţi în numele Domnului, ca o 
mărturie în faţa Lui, că aţi intrat într-un 
legământ cu El, că Îl veţi sluji şi [că] 
veţi ţine poruncile Lui, pentru ca El 
să-Şi poată revărsa Spiritul Său mai din 
plin asupra voastră?” 1.

I-am explicat lui Porter că Alma 
ne-a învăţat că cei care doresc să fie 
botezaţi trebuie să fie dornici să-I 
slujească Domnului slujindu-le altora 
− toată viaţa! I-am spus: „Nu ştiu dacă 
ţi-ai dat seama, dar modul în care i-ai 
arătat bunicuţei că o iubeşti şi că îţi 
pasă de ea, a fost o dovadă că-ţi ţii 
legămintele. Ne ţinem legămintele, în 
fiecare zi, când suntem buni, când dăm 
dovadă de dragoste şi când avem grijă 
unul de celălalt. Vreau să ştii că sunt 
mândră de tine, pentru că-ţi ţii legă-
mântul! Atât timp cât îţi ţii legământul 
pe care l-ai făcut când ai fost botezat, 
vei fi pregătit să fii rânduit la preoţie. 
Acest legământ suplimentar îţi va oferi 
şi mai multe ocazii de a-i binecuvânta 
şi de a le sluji altora şi te va ajuta să te 
pregăteşti pentru legămintele pe care 
le vei face în templu. Îţi mulţumesc că 
eşti un exemplu atât de bun pentru 
mine! Îţi mulţumesc pentru că îmi arăţi 
ce înseamnă să-ţi ţii legămintele!”.

Porter mi-a răspuns: „Bunico, îţi 
mulţumesc pentru mesaj! Când o 
îmbrăţişam continuu pe bunicuţa, nu 
ştiam că îmi ţineam legămintele, însă 
am simţit căldură în inimă şi acesta 

Timp de multe zile după acea 
experienţă, nu mi-am putut scoate 
această imagine din minte. Am simţit 
îndemnul de a-i trimite lui Porter un 
mesaj în care să-i spun ce am ob-
servat. I-am trimis un e-mail în care 
i-am spus ce văzusem şi ce simţisem. 
I-am amintit lui Porter de legămintele 
pe care le-a făcut când a fost bote-
zat citându-i cuvintele lui Alma din 
Mosia, capitolul 18:

„Şi acum, după cum sunteţi dornici 
să vă alăturaţi turmei lui Dumnezeu 
şi să vă numiţi poporul Lui şi sunteţi 

Carole M. Stephens
prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

Când socrul meu a decedat, 
membrii familiei noastre s-au 
adunat pentru a-i saluta pe cei 

care au venit să-şi exprime condo-
leanţele. De-a lungul serii respective, 
în timp ce discutam cu membri ai 
familiei şi cu prieteni, l-am observat 
adesea pe Porter, nepotul nostru în 
vârstă de 10 ani, stând în preajma 
soacrei mele − „bunicuţa” lui. Uneori 
stătea în spatele ei, veghind-o. Odată, 
am remarcat că o ţinea de braţ. L-am 
văzut mângâind-o pe mâini, îmbră-
ţişând-o şi fiindu-i alături.

Avem un motiv mare 
să ne bucurăm
Când iubiţi, când vegheaţi şi când le slujiţi altora în moduri 
simple şi umile, luaţi parte în mod activ la lucrarea de salvare.

Porter (dreapta) alături de străbunica sa.
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era un sentiment foarte plăcut. Ştiu că 
simţeam Duhul Sfânt în inimă”.

Şi eu am simţit căldură în inimă 
când mi-am dat seama că Porter 
făcuse legătura între faptul de a-şi 
ţine legămintele cu promisiunea de a 
„avea totdeauna Spiritul Său cu [noi]” 2 
− promisiune posibilă prin primirea 
darului Duhului Sfânt.

Dragi surori, când m-am întâlnit cu 
dumneavoastră, peste tot în lume, am 
observat că multe dintre dumneavoastră 
sunteţi ca Porter. Staţi calme în calitate 
de martore ale lui Dumnezeu, jeliţi îm-
preună cu cei care jelesc şi îi mângâiaţi 
pe cei care au nevoie să fie mângâiaţi 
fără a vă da seama că vă ţineţi legămin-
tele − legămintele pe care le-aţi făcut în 
apele botezului şi în templu. Când iu-
biţi, când vegheaţi şi când le slujiţi altora 
în moduri simple şi umile, luaţi parte 
în mod activ la lucrarea de salvare, 
lucrarea lui Dumnezeu de a „[realiza] 
nemurirea şi viaţa veşnică a omului” 3.

În calitate de „fiice în împărăţia 
[Domnului]” 4, am făcut legăminte 
sacre. Păşim pe ceea ce Nefi a numit 
„[calea dreaptă] şi îngustă care duce 
până la viaţa veşnică” 5. Fiecare dintre 
noi se află în diferite locuri pe această 
cale. Dar putem conlucra pentru a 
ne ajuta reciproc să „[înaintăm] cu 
fermitate în Hristos, având o strălucire 
perfectă a speranţei şi o iubire de 
Dumnezeu şi de toţi oamenii” 6.

Jeanne slujeşte în calitate de în-
drumătoare la Tinerele Fete. În urmă 
cu mai multe luni, ea a aflat despre 
o viitoare activitate pentru tinerii din 
episcopie: drumeţie până pe Vârful 
Malan. Era entuziasmată, deoarece îşi 
stabilise ca obiectiv, nu cu mult timp 
în urmă, să urce până acolo.

Când a ajuns la începutul potecii, 
buna ei prietenă, Ashley, s-a apropiat 
de ea. Luând-o pe Jeanne de mână, 
s-a oferit să urce împreună cu ea, 
spunând: „Voi merge cu tine”. Ashley, 

care avea 16 ani la vreme aceea, avea 
anumite limitări fizice care nu-i per-
miteau să urce foarte repede. Aşadar, 
ea şi Jeanne au mers încet, remarcând 
creaţiile Tatălui Ceresc: stâncile de pe 
vârful muntelui de deasupra lor şi flo-
rile de pretutindeni din jurul lor. Mai 
târziu, Jeanne a spus: „Nu mi-a luat 
mult timp să uit de obiectivul meu de 
a urca pe vârf, căci nu după mult timp, 
acesta s-a transformat într-un alt fel 
de aventură − aventura de a observa 
frumuseţile de pe traseu, dintre care 
pe multe le-aş fi ratat dacă aş fi urcat 
doar pentru a-mi îndeplini obiectivul 
de a fi urcat pe Vârful Malan”.

În timp ce Jeanne şi Ashley con-
tinuau să urce, cu mult în spatele 
grupului, li s-a alăturat şi Emma, o 
altă tânără fată din episcopie, care se 
hotărâse să aştepte şi să meargă alături 
de ele. Emma a adus cu ea şi mai mult 
entuziasm. Ea le-a învăţat un cântec şi 
a oferit sprijin şi încurajare suplimen-
tare. Jeanne a povestit: „Ne-am aşezat 
şi ne-am odihnit, am cântat, am vorbit 
şi am râs. Am putut să ajung să le 
cunosc pe Ashley şi pe Emma într-un 
mod în care nu aş fi putut într-o altă 
împrejurare. În acea seară, a fost ceva 
cu mult mai presus decât acel munte. 
În acea seară ne-am ajutat una pe cea-
laltă de-a lungul cărării, pas cu pas”.

Când Jeanne, Ashley şi Emma au 
urcat, au cântat, s-au odihnit şi au râs 
împreună, probabil că nu s-au gân-
dit: „Hei, în acest moment ne ţinem 
legămintele”. Însă ele chiar îşi ţineau 
legămintele. Ele îşi slujeau una alteia 
dând dovadă de dragoste, compasiune 
şi angajament. Îşi întăreau reciproc 
credinţa în timp ce se încurajau şi îşi 
slujeau una alteia.

Vârstnicul Russell M. Nelson ne-a 
învăţat: „Când înţelegem că suntem 
copii ai legământului, ştim cine suntem 
şi ce vrea Dumnezeu de la noi. Legea 
Sa este întipărită în inimile noastre” 7.

Maria Kuzina este o fiică de legă-
mânt a lui Dumnezeu care ştie cine 
este şi ce aşteaptă Dumnezeu din par-
tea ei. Când m-a întâmpinat cu căldură 
în casa ei din Omsk, Rusia, credeam 
că mă aflu acolo pentru a-i sluji, însă, 
în scurt timp, mi-am dat seama că 
mă aflam acolo pentru a învăţa de 
la ea. Fiind o convertită la Biserică, 
Maria trăieşte conform îndrumării din 
Luca 22: „După ce te vei întoarce la 
Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” 8. 
Ea are credinţă în cuvintele profetului 
nostru în viaţă, preşedintele Thomas S. 
Monson, care a spus:

„Acum este momentul ca membrii şi 
misionarii să se unească, să lucreze îm-
preună, să muncească în via Domnului 
pentru a aduce suflete la El…

Atunci când acţionăm având 
credinţă, Domnul ne va arăta cum să 
întărim Biserica Sa în episcopiile şi 
ramurile în care trăim. El va fi alături 
de noi şi va deveni un partener activ 
în munca noastră misionară…

Să vă exercitaţi credinţa… să vă 
gândiţi, rugându-vă, pe care din-
tre membrii familiei dumneavoas-
tră, prietenii, vecinii şi cunoştinţele 
dumneavoastră aţi dori să-i invitaţi la 
dumneavoastră pentru a-i întâlni pe 
misionari, pentru ca ei să poată asculta 
mesajul restaurării” 9.

Maria urmează acest sfat veghind 
asupra surorilor pe care a fost rugată 
să le viziteze ca învăţătoare vizitatoare 
şi slujindu-le acestora, făcând, de 
asemenea, mult mai mult decât ceea 
ce presupune această responsabili-
tate. Ea are mulţi prieteni care sunt 
mai puţin activi sau care nu au auzit, 
încă, mesajul Evangheliei restaurate 
a lui Isus Hristos. În fiecare zi, ea îşi 
exercită credinţa şi se roagă pentru a 
şti cine are nevoie de ajutorul ei, iar 
apoi acţionează conform îndemnurilor 
pe care le primeşte. Sună la telefon, 
îşi exprimă dragostea şi le spune 
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prietenilor: „Avem nevoie de voi”. Ea 
desfăşoară seara în familie, în fiecare 
săptămână, în apartamentul propriu şi 
invită vecini, membri şi misionari − şi 
le dă să mănânce. Ea îi invită să vină 
la Biserică, îi aşteaptă şi stă lângă ei 
atunci când sosesc.

Maria înţelege recenta învăţătură a 
vârstnicului Jeffrey R. Holland, aceea 
că „invitaţia rezultată din dragostea 
noastră faţă de alţii şi faţă de Domnul 
Isus Hristos… nu va fi niciodată 
percepută ca fiind jignitoare sau ca 
o critică” 10. Ea are o listă cu cei care 
spun că au fost jigniţi şi continuă să le 
slujească. Pentru că ei ştiu că ea îi iu-
beşte, ea le poate spune: „Nu te simţi 
jignit. Este ridicol!”.

Maria este o ucenică a lui Isus 
Hristos care-şi ţine legămintele. Deşi 
nu are în casă un deţinător al preo-
ţiei, în timp ce înaintează pe cale, ea 
simte zilnic puterea lui Dumnezeu 
în îndeplinirea legămintelor pe care 
le-a făcut în templu, îndurând până la 
sfârşit şi ajutându-i pe alţii să ia parte 
la lucrarea de salvare.

Când v-am împărtăşit aceste expe-
rienţe, v-aţi văzut pe dumneavoastră 
însevă în lucrarea de salvare? Opriţi-vă 
pentru o clipă şi gândiţi-vă la o altă fiică 
a lui Dumnezeu care trebuie încurajată 
să revină pe calea legământului sau 
care are nevoie de puţin ajutor pentru 
a rămâne pe cale. Întrebaţi-L pe Tatăl 
dumneavoastră Ceresc despre ea. Ea 
este fiica Lui. El o cunoaşte pe nume. El 
vă cunoaşte şi pe dumneavoastră şi vă 
va spune despre nevoile ei. Aveţi răb-
dare, continuaţi să vă rugaţi pentru ea şi 
acţionaţi cu credinţă conform îndemnu-
rilor pe care le primiţi. Când acţionaţi 
conform acestor îndemnuri, Spiritul vă 
va confirma că sacrificiul dumneavoas-
tră este acceptat de Domnul.

„Sora Eliza R. Snow a depus mărtu-
rie cu recunoştinţă despre eforturile su-
rorilor de a se întări una pe cealaltă… 

Ea le-a spus că, deşi Biserica nu a ţinut 
o evidenţă a tuturor donaţiilor pe care 
ele le făcuseră pentru a-i ajuta pe cei 
nevoiaşi, Domnul ţine o evidenţă per-
fectă a lucrării lor de salvare:

«Preşedintele Joseph Smith a spus 
că această societate a fost organizată 
pentru a salva suflete. Ce facem pentru 
a le recâştiga pe cele care s-au rătăcit? 
Ce facem pentru a încălzi inimile celor 
care se răcesc faţă de Evanghelie? O 
altă cronică este ţinută despre credinţa 
dumneavoastră, despre bunătatea 
dumneavoastră, despre faptele şi vor-
bele dumneavoastră bune. O altă cro-
nică este ţinută. Nimic nu se pierde».” 11

În Cartea lui Mormon, Amon 
vorbeşte despre motivul mare pe care 
îl avem să ne bucurăm. El spune: „Şi 
acum, întreb, ce binecuvântări mari 
ne-a acordat [Dumnezeu] nouă? Puteţi 
voi să spuneţi?”.

În entuziasmul său, Amon nu 
aşteaptă să i se răspundă. El spune: 
„Iată, răspund eu pentru voi… Aceasta 
este binecuvântarea care ne-a fost dată 
nouă, şi anume că noi am fost făcuţi 
instrumente în mâinile lui Dumnezeu 
ca să înfăptuim această mare lucrare” 12.

Noi suntem fiice de legământ 
ale Domnului şi avem ocazia de a fi 
instrumente în mâinile Sale. Pe măsură 
ce participăm la lucrarea de salvare, 

în fiecare zi, în moduri simple şi umile 
− veghind, întărind şi învăţându-ne 
una pe alta − ne vom putea alătura lui 
Amon, care a declarat:

„Iată, bucuria îmi este plină, da, 
inima îmi este încărcată de bucurie şi 
mă voi bucura de Dumnezeul meu.

Da, ştiu că eu sunt nimic; iar în 
ceea ce priveşte puterea mea, sunt 
slab; de aceea, nu mă voi îngâmfa 
din cauza mea, ci mă voi îngâmfa din 
cauza Dumnezeului meu, căci în pute-
rea Lui pot eu să fac toate lucrurile” 13.

Despre aceasta, depun mărturie în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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măsură ce aţi primit o mărturie de la 
Duhul Sfânt şi aţi avut dorinţa de a vă 
pocăi, de a fi botezate şi curăţate. Nu 
cred că simţim vreodată dragostea di-
vină a Salvatorului mai din plin decât 
atunci când ne pocăim şi simţim bra-
ţele Sale care ne cuprind şi ne asigură 
de dragostea şi aprobarea Sa.

Cu câteva duminici în urmă, pe 
măsură ce ascultam rugăciunea de 
împărtăşanie, m-a emoţionat modul 
în care preotul a pronunţat fiecare 
cuvânt cu intensitate. Mai târziu, l-am 
sunat pe acel preot să-i mulţumesc 
pentru că a făcut ca împărtăşania 
să fie o experienţă spirituală pentru 
mine şi congregaţie. Am vorbit cu 
mama sa şi ea a spus: „Nu este acasă, 
dar va fi foarte fericit că aţi sunat! 
Aceasta a fost prima dată când a rostit 
rugăciunea de împărtăşanie şi ne-am 
pregătit împreună vorbind despre im-
portanţa împărtăşaniei şi despre im-
portanţa de a fi demni atunci când ne 
reînnoim legământul făcut la botez cu 
Salvatorul”. O iubesc atât de mult pe 
această mamă pentru că l-a învăţat pe 
fiul ei despre puterea legământului 
făcut la botez şi ocazia pe care el o 
are de a ajuta membrii episcopiei să 
simtă acea putere.

O altă mamă pe care o cunosc a 
stat singură la biserică, timp de mulţi 
ani, împreună cu cei patru copii mici 
ai ei. Deoarece rareori reuşea să se 
gândească la Salvator în timpul îm-
părtăşaniei, ea a făcut un plan. Acum, 
încearcă să petreacă puţin timp în 
fiecare sâmbătă gândindu-se la săptă-
mâna care a trecut, la legămintele ei 
şi la lucrurile pentru care trebuie să se 
pocăiască. „Apoi”, spune ea „indiferent 
de comportamentul copiilor duminica, 
sunt pregătită să iau din împărtăşanie, 
să-mi reînnoiesc legămintele şi să simt 
puterea de curăţare a ispăşirii”.

Dragi surori, de ce acordă 
Salvatorul împărtăşaniei o importanţă 

aştepta să-şi lase în urmă păcatele pen-
tru a putea fi curăţată şi pentru a simţi 
dragostea mântuitoare a Salvatorului. 
Am fost inspirată, în acea dimineaţă, 
de dorinţa ei de a deveni curată din 
punct de vedere fizic şi spiritual.

Ştim că multe dintre dumneavoas-
tră aţi făcut sacrificii asemănătoare pe 

Linda S. Reeves
A doua consilieră în Preşedinţia  
generală a Societăţii de Alinare

Dragi surori, cât de minunat este 
să fiu alături de dumneavoastră, 
din nou!

De curând, am cunoscut o femeie 
care se pregătea să fie botezată. În 
acea duminică, ea a mers 3 kilometri 
prin noroi pentru a veni la biserică. 
Imediat ce a ajuns, a mers la toaletă, 
şi-a dat jos hainele murdare, s-a spălat 
şi s-a îmbrăcat în haine curate de du-
minică. În cadrul adunării Societăţii de 
Alinare, ea a povestit despre converti-
rea sa. Dorinţa sa extraordinară de a fi 
curăţată şi purificată prin intermediul 
pocăinţei şi a sacrificiului ispăşitor al 
Salvatorului şi de a renunţa la „vechea 
sa viaţă” pentru a face legăminte cu 
Tatăl nostru din Cer m-a emoţionat. Ea 
s-a despărţit de prietenul ei, a învins 
dependenţe pentru a trăi conform 
Cuvântului de înţelepciune, a renunţat 
la slujba ei de duminica, iar prieteni şi 
persoane dragi au abandonat-o când 
le-a spus că se va boteza. Ea de abia 

Revendicaţi 
binecuvântările 
legămintelor 
dumneavoastră
Pe măsură ce ne reînnoim şi ne onorăm legămintele, poverile 
noastre sunt uşurate şi noi ne purificăm şi suntem întărite.
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atât de mare? De ce este important să 
ne reînnoim săptămânal legământul 
făcut la botez? Recunoaştem puterea 
Salvatorului de a ne curăţa în totalitate 
în fiecare săptămână atunci când luăm 
demn şi cu intenţie din împărtăşanie? 
Preşedintele Boyd K. Packer a mărturi-
sit: „Acesta este scopul Evangheliei lui 
Isus Hristos şi al ispăşirii… la sfârşitul 
[vieţii noastre să putem] trece de par-
tea cealaltă a vălului, după ce ne-am 
pocăit de păcatele [noastre] şi [am fost 
spălaţi] prin sângele lui Hristos” 1.

Preşedinţia noastră este foarte 
fericită atunci când surorile şi familiile 
lor fac şi ţin legăminte şi ne pare rău 
pentru dumneavoastră, cele care aveţi 
parte de încercări mari în vieţile dum-
neavoastră datorită persoanelor dragi 
care au încălcat legămintele. Domnul 
i-a poruncit profetului Iacob, fratele lui 
Nefi, să le vorbească fraţilor săi cu pri-
vire la femeile şi copiii credincioşi din 
zilele sale. Eu depun mărturie că ale 
sale cuvinte au fost păstrate în special 
pentru zilele noastre. El ne vorbeşte 
ca şi cum ne-ar vorbi Însuşi Salvatorul. 
Iacov a fost „mult… împovărat de… 
nelinişte” când a depus mărturie soţi-
lor şi taţilor:

„Mă întristează că trebuie să folo-
sesc cuvinte atât de tăioase… înaintea 
nevestelor voastre şi a copiilor voştri, 
sentimentele multora dintre ei fiind 
foarte gingaşe şi curate şi delicate…

Suspinele inimilor lor se înalţă până 
la Dumnezeu… multe inimi au murit, 
străpunse de răni adânci” 2.

Iacov le promite femeilor şi copiilor 
din vremea sa, cât şi celor din zilele 
noastre, care ţin legămintele:

„Priviţi către Dumnezeu cu fermita-
tea minţii şi rugaţi-vă la El cu credinţă 
mare, iar El vă va consola în suferin-
ţele voastre…

Ridicaţi-vă capul şi primiţi cuvântul 
plăcut al lui Dumnezeu şi ospătaţi-vă 
din dragostea Lui; căci voi puteţi să fa-
ceţi aceasta, dacă minţile voastre sunt 
neclintite, în vecii vecilor” 3.

Dragi surori, depun mărturie că 
primim tărie şi putere când îi spunem 
Tatălui nostru Ceresc despre durerile 
şi dorinţele noastre cele mai profunde 
şi că primim răspunsuri când ne „os-
pătăm” din scripturi şi din cuvintele 
profeţilor în viaţă.

Cu aproximativ trei ani în urmă un 
incendiu devastator a distrus interio-
rul îndrăgitului tabernacol istoric din 

Provo, Utah. Pierderea sa a fost con-
siderată de comunitate şi de membrii 
Bisericii o tragedie. Mulţi s-au întrebat: 
„De ce a permis Domnul ca aceasta 
să se întâmple? El, cu siguranţă, ar 
fi putut preveni incendiul sau opri 
distrugerea”.

La zece luni după, în timpul con-
ferinţei generale din luna octombrie 
2011, toată lumea a fost surprinsă 
când preşedintele Thomas S. Monson 
a anunţat că tabernacolul, care fusese 
distrus aproape în întregime, urma 
să devină un templu sfânt – o casă a 
Domnului! Deodată, am putut vedea 
ceea ce Domnul a ştiut întotdeauna! 
El nu a provocat incendiul, dar El a 
permis ca focul să distrugă interiorul. 
El a văzut tabernacolul ca fiind un 
templu măreţ – o casă în care se pot 
face legăminte sacre şi eterne.4

Dragele mele surori, Domnul per-
mite, câteodată, ca noi să fim încercate 
şi testate la capacitate maximă. Am 
văzut că vieţile celor dragi – şi poate 
chiar ale noastre – au fost distruse şi 
ne-am întrebat de ce permite Tatăl 
Ceresc, care este iubitor şi bun, ca 
aceste lucruri să se întâmple. Dar El 
nu ne lasă fără ajutor; El are braţele 
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deschise şi ne invită cu nerăbdare să 
venim la El. El face din vieţile noastre 
temple măreţe în care Spiritul Său să 
poată dăinui veşnic.

În Doctrină şi legăminte 58:3–4, 
Domnul ne spune:

„Voi nu puteţi vedea, în pre-
zent, cu ochii voştri naturali, planul 
Dumnezeului vostru cu privire la acele 
lucruri care vor veni mai târziu şi slava 
care va urma după multă suferinţă.

Pentru că, după multă suferinţă vin 
binecuvântările. De aceea, vine ziua în 
care veţi fi încoronaţi cu multă slavă”.

Dragi surori, depun mărturie că 
Domnul are un plan pentru fiecare 
dintre noi. Nimic din ceea ce se 
întâmplă nu este surprinzător pentru 
El. El este atotcunoscător şi atotiu-
bitor. El este nerăbdător să ne ajute, 
să ne aline şi să ne uşureze durerile 
atunci când ne bazăm pe puterea 
ispăşirii şi ne onorăm legămintele. 
Încercările şi suferinţele noastre 
pot fi exact lucrul care să ne facă 
să venim la El şi să ne ţinem strâns 

de legămintele noastre pentru a ne 
întoarce în prezenţa Sa şi pentru a 
primi tot ceea ce Tatăl are.

Anul trecut am avut nevoie şi am 
dorit să simt mai din plin dragos-
tea Domnului, să primesc revelaţie 
personală, să înţeleg mai bine legă-
mintele pe care le-am făcut în templu 
şi ca poverile să-mi fie uşurate. Pe 
măsură ce m-am rugat pentru aceste 
binecuvântări, am simţit că Spiritul mă 
îndruma să merg la templu şi să ascult 
cu atenţie fiecare cuvânt al binecuvân-
tărilor care îmi erau promise. Depun 
mărturie că, pe măsură ce am ascultat 
mai cu atenţie şi am încercat să-mi 
exercit credinţa, Domnul a fost mi-
lostiv cu mine şi mi-a uşurat poverile. 
El m-a ajutat să simt o mare pace cu 
privire la rugăciunile pentru care încă 
nu am primit un răspuns. Domnul este 
obligat să Îşi ţină promisiunile Sale 
atunci când ne ţinem legămintele şi 
dăm dovadă de credinţă.5 Dragi surori, 
veniţi la templu şi revendicaţi-vă 
binecuvântările!

Aş dori să vorbesc despre un alt 
lucru care ne ajută să avem încredere 
şi credinţă. Câteodată, ca femei, avem 
tendinţa de a ne autocritica. În acele 
momente trebuie să căutăm Spiritul 
şi să întrebăm: „Sunt aceste gânduri 
în acord cu ceea ce Domnul doreşte 
ca eu să gândesc despre mine sau 
încearcă Satana să mă doboare?”. 
Amintiţi-vă de natura Tatălui nostru 
Ceresc, care este plin de dragoste şi 
compasiune infinite.6 El doreşte să ne 
înalţe, nu să ne doboare.

În calitate de membre ale Bisericii, 
câteodată, considerăm că trebuie 
să facem parte dintr-o „familie SZU 
perfectă” pentru a fi acceptate de 
Domnul. Câteodată simţim că nu 
suntem îndeajuns de bune sau că nu 
suntem demne de împărăţie dacă nu 
avem o familie perfectă. Dragi surori, 
la sfârşit, ceea ce va conta pentru 
Tatăl nostru Ceresc va fi felul în care 
ne-am ţinut legămintele şi cât de 
mult am încercat să urmăm exemplul 
Salvatorului, Isus Hristos.

Depun mărturie că Isus Hristos 
este Salvatorul şi Mântuitorul nostru. 
Datorită sacrificiului Său ispăşitor, noi 
putem fi curăţate săptămânal atunci 
când luăm demn din împărtăşania 
Sa. Pe măsură ce ne reînnoim şi ne 
onorăm legămintele, poverile noastre 
sunt uşurate şi noi ne purificăm şi 
suntem întărite astfel încât, la sfârşi-
tul vieţii noastre, să fim considerate 
demne de a primi exaltarea şi viaţa 
veşnică. Depun mărturie despre aceste 
lucruri în numele preaiubitului nostru 
Salvator, Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Boyd K. Packer, „Ispăşirea”,  

Liahona, nov. 2012, p. 77.
 2. Iacov 2:3, 7, 35.
 3. Iacov 3:1–2.
 4. Vezi Mosia 23:21–22.
 5. Vezi Doctrină şi legăminte 82:10.
 6. Vezi Russell M. Nelson, „Divine Love”, 

Liahona, febr. 2003, p. 12–17.
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această lume muritoare, populată de 
tot felul de persoane. Uneori, întrebăm 
cu disperare: „Cum să mă concentrez 
asupra lumii celestiale când trăiesc în 
lumea telestială?”.

Vor exista momente în care veţi păşi 
pe o cale presărată cu spini şi marcată 
de încercări. Ar putea exista momente 
în care v-aţi putea simţi separate ‒ chiar 
izolate ‒ de Cel ce dă toate darurile 
bune. Vă îngrijorează faptul că sunteţi 
singure. Teama înlocuieşte credinţa.

Când vă aflaţi în astfel de situaţii, 
vă implor să vă aduceţi aminte de 
rugăciune. Îmi plac cuvintele preşe-
dintelui Ezra Taft Benson cu privire la 
rugăciune. El a spus:

„De-a lungul întregii mele vieţi, 
sfatul de a mă bizui pe rugăciune l-am 
preţuit mai presus de orice alt sfat pe 
care… l-am primit. A devenit parte 
din mine ‒ o ancoră, o sursă perma-
nentă de tărie şi baza cunoaşterii mele 
despre lucrurile divine…

Deşi au loc evenimente nefericite, 
în rugăciune ne găsim siguranţa, pen-
tru că Dumnezeu va transmite pace 
sufletului. Acea pace, acel sentiment 
de linişte este cea mai mare binecu-
vântare a vieţii” 2.

Apostolul Pavel ne-a sfătuit:
„Aduceţi cererile voastre la cunoş-

tinţa lui Dumnezeu…
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 

orice pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în Hristos Isus” 3.

Ce promisiune glorioasă! Pacea este 
ceea ce căutăm, ceea ce ne dorim cu 
ardoare.

Nu am fost trimişi pe acest pământ 
pentru a fi singuri. Fiecare dintre noi 
dispune de o sursă extraordinară de 
putere, de tărie şi de alinare. El, care 
ne cunoaşte mai bine decât ne cu-
noaştem noi înşine, El, care vede ima-
ginea de ansamblu şi care cunoaşte de 
la început sfârşitul, ne-a asigurat că El 
ne va fi alături pentru a ne ajuta dacă 

Şi eu iubesc Societatea de Alinare. 
Depun mărturie că a fost organizată 
prin inspiraţie şi că este o parte vitală 
a Bisericii Domnului aici, pe pământ. 
Ar fi imposibil de calculat tot binele 
pe care l-a făcut această organizaţie şi 
toate vieţile care au fost binecuvântate 
datorită ei.

Societatea de Alinare este formată 
din femei din diverse categorii. Unele 
sunteţi necăsătorite ‒ studiaţi sau 
aveţi o carieră ‒ şi totuşi aveţi o viaţă 
bună şi împlinită. Altele sunteţi mame 
ocupate cu creşterea copiilor. Iar altele 
v-aţi pierdut soţii prin divorţ sau deces 
şi vă străduiţi să vă creşteţi copiii fără 
ajutorul unui soţ sau tată. Altele v-aţi 
crescut copiii, dar aţi ajuns la conclu-
zia că ei au în continuare nevoie de 
ajutorul dumneavoastră. Multe dintre 
dumneavoastră aveţi părinţi în vârstă 
care au nevoie de îngrijirea plină de 
dragoste pe care numai dumneavoas-
tră le-o puteţi oferi.

Indiferent de vârstă, există momente 
în care toţi trecem prin greutăţi şi încer-
cări. Deşi acestea diferă de la o per-
soană la alta, toţi ne confruntăm cu ele.

Multe greutăţi cu care ne con-
fruntăm există pentru că noi trăim în 

Preşedintele Thomas S. Monson

Dragile mele surori, spiritul pe 
care îl simţim în această seară 
este o reflectare a tăriei dumnea-

voastră, a devotamentului şi bunătăţii 
dumneavoastră. Pentru a-L cita pe 
Învăţător: „Voi sunteţi sarea pământu-
lui… Voi sunteţi lumina lumii” 1.

În timp ce meditam la prilejul de 
a vă vorbi, mi-am reamintit dragostea 
pe care scumpa mea soţie, Frances, 
o avea pentru Societatea de Alinare. 
De-a lungul vieţii, ea a slujit în multe 
chemări în cadrul Societăţii de Alinare. 
Când ea şi eu aveam numai 31 de ani, 
am fost chemat să slujesc în calitate 
de preşedinte al Misiunii Canada. În 
timpul celor trei ani cât a durat această 
însărcinare, Frances a prezidat asupra 
tuturor organizaţiilor Societăţii de 
Alinare din acea zonă vastă, care cu-
prindea provinciile Ontario şi Quebec. 
Unele dintre cele mai strânse prietenii 
au rezultat ca urmare a acelei însărci-
nări, precum şi din nenumăratele che-
mări în care a slujit, apoi, în Societatea 
de Alinare din episcopia noastră. Ea a 
fost o fiică credincioasă a Tatălui nos-
tru Ceresc, partenera mea iubită şi cel 
mai drag prieten. Îmi lipseşte mai mult 
decât o pot spune.

Nu suntem  
niciodată singuri
Într-o zi, veţi medita şi vă veţi gândi la momentele grele din 
viaţa dumneavoastră şi veţi înţelege că El a fost întotdeauna 
alături de dumneavoastră.
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cerem aceasta. Avem promisiunea: 
„Rugaţi-vă întotdeauna şi fiţi credin-
cioşi, şi toate lucrurile vor conlucra 
spre binele vostru” 4.

Când rugăciunile noastre se înalţă 
spre cer, să nu uităm cuvintele pe care 
ni le-a spus Salvatorul. Când a trecut 
prin agonia îngrozitoare din Ghetsimani 
şi de pe cruce, El S-a rugat Tatălui: 
„Facă-se nu voia Mea, ci a Ta” 5. Oricât 
de greu ar putea fi uneori, şi noi trebuie 
să avem încredere că Tatăl nostru Ceresc 
ştie cel mai bine cum, când şi în ce fel 
să ne dea ajutorul pe care îl căutăm.

Îmi plac cuvintele poetului:

Nu ştiu prin ce metode necunoscute,
Dar ştiu că Dumnezeu la rugăciuni 

răspunde.
El Cuvântul Şi-a dat şi asta mă asigură
Că rugăciunea mea va fi mereu auzită
Şi, mai devreme sau mai târziu, un 

răspuns va fi primit,
Deci eu mă rog şi stau şi aştept liniştit.
Nu ştiu dacă binecuvântarea pe care 

o doresc
Va veni în felul în care gândesc;
Dar las rugăciunile în seama Sa,
A Cărui voinţă este mai înţeleaptă 

decât a mea,

Fiind sigur că El va împlini a mea 
cerere

Sau îmi va trimite o şi mai mare 
binecuvântare.6

Desigur, nu ne rugăm numai în mo-
mentele grele. Ni se spune în repetate 
rânduri în scripturi „întotdeauna să vă 
rugaţi” 7 şi să nu încetăm să ne rugăm 
în inimile noastre. 8 În cuvintele unui 
imn preferat şi cunoscut se adresează 
o întrebare pe care fiecare dintre noi 
ar trebui să şi-o adreseze în fiecare zi: 
„Oare te-ai rugat?” 9.

Ceea ce ne ajută să facem faţă greu-
tăţilor în lumea noastră este, pe lângă 
rugăciune, studiul scripturilor. Cuvintele 
inspirate despre adevăr, care se află în 
cele patru lucrări canonice, sunt pre-
ţioase pentru mine. Nu obosesc nicio-
dată să le citesc. Sunt înălţat spiritual ori 
de câte ori cercetez scripturile. Aceste 
cuvinte sfinte despre adevăr şi dragoste 
mă îndrumă în viaţă şi îmi arată calea 
spre desăvârşirea veşnică.

În timp ce citim şi medităm asupra 
scripturilor, auzim şoaptele dulci ale 
Spiritului către sufletele noastre. Putem 
găsi răspunsuri la întrebările noastre. 
Învăţăm despre binecuvântările pe 
care le primim dacă ţinem poruncile 
lui Dumnezeu. Dobândim o mărturie 
sigură despre Tatăl nostru Ceresc şi 
despre Salvatorul nostru, Isus Hristos, 
precum şi despre dragostea Lor pentru 
noi. Când studiul scripturilor este 
însoţit de rugăciunile noastre, putem 
şti cu siguranţă că Evanghelia lui Isus 
Hristos este adevărată.

Preşedintele Gordon B. Hinckley a 
spus: „Fie ca Domnul să ne binecuvân-
teze pe fiecare dintre noi cu dorinţa de 
a ne ospăta din [cuvintele] Sale sfinte 
şi de a primi din [ele] acea tărie, acea 
pace şi acea cunoaştere «care [întrec] 
orice pricepere»” (Filipeni 4:7)” 10.

Când ne aducem aminte de ru-
găciune şi ne facem timp să studiem 

scripturile, vieţile noastre vor fi infinit 
mai binecuvântate şi poverile noastre 
vor fi făcute mai uşoare.

Pot să vă împărtăşesc relatarea 
despre modul în care Tatăl Ceresc a 
răspuns rugăciunilor şi implorărilor 
unei femei şi i-a dat pacea şi certitudi-
nea de care avea nevoie disperată?

Greutăţile lui Tiffany au început 
anul trecut, când a avut oaspeţi de 
Ziua Recunoştinţei şi, apoi, din nou, 
de Crăciun. Soţul ei urmase facultatea 
de medicină şi era acum în al doilea 
an de rezidenţiat. Din cauza multelor 
ore de muncă, el nu a putut s-o ajute 
atât de mult cât le-ar fi plăcut amân-
durora şi, ca urmare, aproape tot ce 
trebuia făcut în această perioadă a săr-
bătorilor, pe lângă îngrijirea celor pa-
tru copii mici ai lor, a căzut în sarcina 
lui Tiffany. Îi era din ce în ce mai greu 
iar, apoi, a aflat că o persoană dragă ei 
a fost diagnosticată cu cancer. Stresul 
şi îngrijorarea au început să-şi arate 
efectele şi a intrat într-o perioadă de 
descurajare şi deprimare. A fost la me-
dic, dar nu s-a schimbat nimic. Pofta 
de mâncare i-a dispărut şi a început să 
slăbească, lucru pe care constituţia ei 
firavă nu şi-l putea permite. A căutat 
să dobândească pace prin studiul 
scripturilor şi s-a rugat să fie eliberată 
de depresia care punea stăpânire pe 
ea. Când nici pacea, nici ajutorul nu 
păreau să ajungă la ea, a început să 
se simtă abandonată de Dumnezeu. 
Familia şi prietenii s-au rugat pentru 
ea şi au încercat din răsputeri s-o 
ajute. Ei i-au trimis feluri de mâncare 
preferate încercând să-i menţină starea 
de sănătate, dar ea lua câteva îmbucă-
turi şi nu mai putea continua.

Într-una dintre zilele grele, o prie-
tenă a încercat zadarnic s-o ispitească 
aducându-i alimente care îi plăcuseră 
întotdeauna. Când nimic nu a dat 
roade, prietena i-a spus: „Trebuie să 
existe ceva care să ţi se pară bun”.
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Tiffany s-a gândit o clipă şi a spus: 
„Singurul lucru la care mă pot gândi 
este pâinea făcută în casă”.

Dar nu aveau aşa ceva la îndemână.
În după-amiaza următoare, cineva 

a sunat la uşa lui Tiffany. S-a întâmplat 
ca soţul ei să fie acasă şi a deschis 
uşa. Când a revenit în cameră, avea în 
mână o pâine făcută în casă. Tiffany a 
fost uimită când el i-a spus că venea 
de la o femeie pe nume Sherrie pe 
care abia dacă o cunoşteau. Era o prie-
tenă a surorii lui Tiffany, Nicole, care 
locuia în Denver, Colorado. Sherrie le 
fusese prezentată lui Tiffany şi soţului 
ei cu câteva luni în urmă, când Nicole 
şi familia ei se aflau la Tiffany, pentru 
a sărbători Ziua Recunoştinţei. Sherrie, 
care locuia în Omaha, venise acasă la 
Tiffany pentru a vorbi cu Nicole.

Acum, după atâtea luni, cu de-
licioasa pâine în mână, Tiffany i-a 
telefonat surorii ei, Nicole, pentru 
a-i mulţumi pentru că o trimisese pe 
Sherrie să facă acel act de caritate. Dar 
ea a aflat că nu Nicole sugerase vizita 
şi că nu ştia nimic despre aceasta.

Restul povestirii s-a aflat când 
Nicole a întrebat-o pe prietena ei, 
Sherrie, ce o îndemnase să dăruiască 
acea pâine. Ceea ce i s-a spus a fost 
un mesaj plin de inspiraţie pentru ea, 
pentru Tiffany şi pentru Sherrie ‒ şi 
este şi pentru mine.

În dimineaţa zilei în care fusese 
adusă pâinea, Sherrie a simţit îndem-
nul de a face două pâini în loc de una, 
cât planificase să facă. Ea a spus că se 
simţise îndemnată să ia a doua pâine 
cu ea în maşină în acea zi, deşi nu 
ştiuse de ce. După ce luase prânzul la 
o prietenă, fiica ei, în vârstă de un an, 
începuse să plângă şi a trebuit s-o ducă 
acasă pentru a o culca. Sherrie a ezitat 
când a avut sentimentul clar că trebuia 
să ducă acea pâine lui Tiffany, sora 
lui Nicole, care locuia la 30 de minute 
distanţă, în cealaltă parte a oraşului 

şi pe care abia dacă o cunoştea. Ea 
a încercat să ignore acel sentiment, 
dorind s-o ducă acasă pe fiica ei foarte 
obosită şi simţindu-se stânjenită să 
ducă o pâine unor oameni care îi erau 
aproape străini. Totuşi, sentimentul că 
trebuia să meargă acasă la Tiffany era 
puternic, aşa încât a urmat îndemnul.

Când a ajuns, soţul lui Tiffany a 
răspuns la uşă. Sherrie i-a reamintit că 
era prietena lui Nicole şi că se cunos-
cuseră de Ziua Recunoştinţei, i-a dat 
pâinea şi a plecat.

Şi, astfel, Domnul a trimis o per-
soană relativ străină să traverseze 
oraşul pentru a-i duce lui Tiffany nu 
numai dorita pâine de casă, ci şi un 
mesaj clar de dragoste. Ceea ce i s-a 
întâmplat nu poate fi explicat în alt 

mod. Ea avea nevoie urgentă să simtă 
că nu era singură ‒ că Dumnezeu îi 
cunoştea starea şi că nu o abando-
nase. Acea pâine ‒ exact ce şi-a dorit 
‒ i-a fost adusă de către cineva pe care 
abia dacă o cunoştea, cineva care nu-i 
cunoştea nevoia, dar care ascultase 
îndemnul Spiritului şi urmase acel 
îndemn. A fost un semn clar pentru 
Tiffany că Tatăl ei Ceresc îi cunoştea 
nevoile şi o iubea în suficientă măsură 
încât să-i trimită ajutor. El a răspuns 
implorărilor ei de a primi alinare.

Dragile mele surori, Tatăl dum-
neavoastră Ceresc vă iubeşte ‒ pe 
fiecare dintre dumneavoastră. Această 
dragoste nu se schimbă niciodată. Nu 
este influenţată de înfăţişarea dum-
neavoastră, de bunurile pe care le 
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Randall L. Ridd 
al doilea consilier

Carole M. Stephens 
prima consilieră

Linda K. Burton 
preşedintă

Linda S. Reeves 
a doua consilieră

Carol F. McConkie 
prima consilieră

Bonnie L. Oscarson 
preşedintă

Neill F. Marriott 
a doua consilieră

Jean A. Stevens 
prima consilieră

Rosemary M. Wixom 
preşedintă

Cheryl A. Esplin 
a doua consilieră

Larry M. Gibson 
primul consilier

David L. Beck 
preşedinte

David M. McConkie 
primul consilier

Russell T. Osguthorpe 
preşedinte

Matthew O. Richardson 
al doilea consilier

Preşedinţiile generale ale  
organizaţiilor auxiliare

SOCIETATEA DE ALINARE

TINERELE FETE

SOCIETATEA PRIMARĂ

TINERII BĂIEŢI

ŞCOALA DE DUMINICA

posedaţi sau de suma de bani pe care 
o aveţi în bancă. Nu este schimbată de 
talentele şi abilităţile dumneavoastră. 
Este mereu acolo. Este mereu acolo 
când sunteţi triste sau fericite, descura-
jate sau pline de speranţă. Dragostea 
lui Dumnezeu este mereu acolo, fie că 
simţiţi că o meritaţi, fie că nu. Pur şi 
simplu este mereu acolo.

Când Îl căutăm pe Tatăl nostru 
Ceresc prin intermediul rugăciunii sin-
cere, spusă cu ardoare şi prin studiul 
sârguincios al scripturilor, mărturiile 
noastre vor fi puternice şi bine înrădă-
cinate. Noi vom şti că Dumnezeu ne 
iubeşte. Vom înţelege că nu suntem 
niciodată singuri. Vă promit că, într-o 
zi, veţi medita şi vă veţi gândi la mo-
mentele grele din viaţa dumneavoastră 
şi veţi înţelege că El a fost întotdeauna 
alături de dumneavoastră. Eu ştiu că 
acest lucru este adevărat pentru că 
l-am simţit când a decedat partenera 
mea eternă ‒ Frances Beverly Johnson 
Monson.

Vă dau binecuvântarea mea. Îmi 
exprim recunoştinţa pentru tot bi-
nele pe care îl faceţi şi pentru vieţile 
pe care le trăiţi. Fie ca dumneavoas-
tră să fiţi binecuvântate cu toate 
darurile bune, aceasta este rugă-
ciunea mea în numele Salvatorului 
şi Mântuitorului nostru, chiar Isus 
Hristos Domnul, amin. ◼

NOTE
 1. Matei 5:13, 14.
 2. Ezra Taft Benson, „Pray Always”, Tambuli, 

iunie 1990, p. 4–5, 6.
 3. Filipeni 4:6–7.
 4. Doctrină şi legăminte 90:24.
 5. Luca 22:42.
 6. Eliza M. Hickok, „Prayer”, în James Gilchrist 

Lawson, ed., The Best Loved Religious 
Poems (1933), p. 160.

 7. Luca 21:36; vezi, de asemenea, 2 Nefi 32:9; 
3 Nefi 18:15; Doctrină şi legăminte 10:5; 
19:38; 20:33; 31:12; 61:39; 88:126; 93:49.

 8. Vezi 3 Nefi 20:1.
 9. „Oare te-ai rugat?”, Imnuri, nr. 89.
 10. Gordon B. Hinckley, „Feasting upon the 

Scriptures”, Tambuli, iun. 1986, p. 4.
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Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Următoarea listă cuprinde relatări selectate dintre cele prezentate în cuvântările din cadrul conferinţei generale, care 
pot fi folosite în studiul personal, în serile în familie şi cu alte ocazii de predare. Vorbitorii sunt enumeraţi în ordine 
alfabetică, iar numărul se referă la prima pagină a cuvântării.

VORBITOR RELATARE

Neil L. Andersen (92) O mamă credincioasă din Brazilia, căreia soţul i-a interzis să participe la adunările Bisericii, îşi trimite copiii la biserică. 

M. Russell Ballard (43) O familie are succes în munca ei misionară după ce se dedică provocării de a grăbi lucrarea de salvare.

David A. Bednar (17) Familia lui Susan Bednar (pe atunci tânără fată) este binecuvântată ca urmare a faptului că trăieşte potrivit legii zeciuielii.

Gérald Caussé (49) Gérald Caussé şi familia sa constată că nu este chiar atât de greu să trăieşti într-un oraş complet nou datorită primirii călduroase  
din partea sfinţilor din zilele din urmă.

D. Todd Christofferson (29) Anna Daines se alătură unui grup de voluntari şi îşi ajută comunitatea să-şi depăşească prejudecăţile cu privire la sfinţii din zilele din urmă.

Quentin L. Cook (88) Quentin L. Cook şi alţi avocaţi de la firma sa hotărăsc să creeze un mediu de lucru favorabil dezvoltării familiei.

Edward Dube (15) Mama tânărului Edward Dube îi spune, în timp ce lucrau împreună la câmp, să privească înainte, nu în urmă.

Timothy J. Dyches (37) Corrie ten Boom iartă un fost soldat nazist, care fusese unul dintre gardienii ei la tabăra de concentrare.

Henry B. Eyring (58) Tânărul Henry B. Eyring este binecuvântat prin faptul că îl însoţeşte pe episcopul său în vizite la membri nevoiaşi.
(69) Mildred şi Henry Eyring devin mai uniţi atunci când hotărăsc să se mute înapoi în Utah, lângă familia surorii Mildred.

Randy D. Funk (52) După ce a ascultat relatarea despre Joseph Smith într-o limbă pe care nu putea s-o înţeleagă, o simpatizantă din India a cerut să fie botezată.

Kevin S. Hamilton (99) Ca urmare a hotărârii de a merge la o plimbare cu maşina într-o duminică în loc să participe la adunarea de împărtăşanie,  
o familie ajunge să părăsească Biserica.

Jeffrey R. Holland (40) O soră îşi găseşte împlinirea în calitatea de mamă după ce a fost grav rănită într-un accident aviatic.

Richard J. Maynes (79) Străbunicul lui Richard J. Maynes decedează în urma unui atac de cord în timp ce slujea într-o misiune.

Thomas S. Monson (61) Un învăţător de acasă credincios este plin de recunoştinţă când o persoană pe care a vizitat-o mulţi ani se alătură Bisericii.
(85) Thomas S. Monson dă o binecuvântare a preoţiei unui frate în vârstă, care nu mai poate să vadă sau să audă.

S. Gifford Nielsen (33) Un preşedinte de ţăruş suflă în bronz o pereche de pantofi uzaţi în timpul muncii misionare. 

Adrián Ochoa (102) Membrii familiei se bucură atunci când tânărul Adrián Ochoa şi doi veri se întorc acasă după o furtună puternică.

Bonnie L. Oscarson (76) Agnes Hoggan refuză să permită ca fiica ei de 16 ani să fie adoptată de o familie care nu este membră a Bisericii.

Boyd K. Packer (26) Boyd K. Packer este sfătuit să îndemne membrii unui ţăruş cu probleme să citească scripturile.

L. Tom Perry (46) Copil fiind, L. Tom Perry şi alţi copii din cadrul Societăţii Primare au plecat, împreună cu învăţătoarea lor, în excursie în canionul preferat.

Linda S. Reeves (118) O femeie, care face progrese spre a fi botezată, merge trei kilometri pe un drum noroios pentru a participa la adunările Bisericii.

Ulisses Soares (9) Moses Mahlangu şi alţii din Africa de Sud stau lângă o capelă şi ascultă cuvântările din timpul adunărilor printr-o fereastră.

Carole M. Stephens (12) Surori credincioase din Honduras primesc binecuvântări ale preoţiei de la conducătorii lor din cadrul Bisericii.
(115) Un băieţel de 10 ani îşi ţine legământul de a jeli împreună cu cei care jelesc, alinând-o pe străbunica sa rămasă văduvă.

Dieter F. Uchtdorf (21) Un bărbat are un vis în care un cuplu de sfinţi din zilele din urmă dă explicaţii despre prilejurile de a sluji în Biserică.
(55) Dieter F. Uchtdorf cade în timp ce schiază şi îi este greu să se ridice fără ajutorul nepotului său.

Arnulfo Valenzuela (35) O soră mai puţin activă revine la Biserică după ce simte Duhul Sfânt în timpul intonării unui imn împreună cu învăţătoarele ei vizitatoare.

Terence M. Vinson (104) Rugăciunea unui membru credincios din Papua Noua Guinee primeşte răspuns când ploaia stinge un incendiu care ameninţă recoltele satului.
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Preşedintele Thomas S. Monson 
a anunţat în cadrul sesiunii de 
deschidere a celei de-a 183-a 

Conferinţe Generale Bianuale, din 
data de 5 octombrie 2013, că numărul 
membrilor Bisericii a atins pragul de 
15 milioane. De asemenea, a anunţat 
că, de când a fost anunţată reducerea 
vârstei pentru slujirea misionară, în 
luna octombrie a anului 2012, numărul 
de misionari cu timp deplin care slu-
jesc în întreaga lume a crescut foarte 
mult – de la 58.500 la 80.333.

Preşedintele Monson a spus: 
„Biserica se dezvoltă în continuare în 
mod constant şi schimbă vieţile din 
ce în ce mai multor oameni în fiecare 
an. Se extinde pe întreg pământul pe 
măsură ce, datorită eforturilor noastre 
misionare, îi găsim pe cei care sunt în 
căutarea adevărului”.

Dânsul i-a încurajat pe membri 
şi pe misionari să lucreze împreună 
pentru a împărtăşi Evanghelia. „A sosit 
vremea ca membrii şi misionarii să-şi 
unească forţele, să lucreze împreună, 
să slujească în via Domnului pentru a 
aduce suflete la El”, a spus preşedin-
tele Monson, care a slujit în calitate de 
apostol timp de 50 de ani.

În cadrul sesiunii de sâmbătă 
după-amiază, trei membri din Primul 
Cvorum al celor Şaptezeci – vârstnicii 

John B. Dickson, Paul E. Koelliker 
şi F. Michael Watson – au fost elibe-
raţi cu cinste şi au primit statutul de 
autorităţi generale emerite, iar vârst-
nicul Kent D. Watson, din Al Doilea 
Cvorum al celor Şaptezeci a fost, de 
asemenea, eliberat cu cinste. Pe lângă 
aceasta, Julio A. Angulo, în vârstă de 45 
de ani, din Bogotá, Colombia; Peter F. 
Evans, în vârstă de 54 de ani, din oraşul 
Salt Lake, Utah, SUA şi Gennady N. 

PREŞEDINTELE MONSON –  
APOSTOL TIMP DE 50 DE ANI

Conferinţa Generală Bianuală 
din octombrie 2013 a marcat 

a 50-a aniversare a preşedintelui 
Thomas S. Monson de când a 
fost chemat în Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. Dânsul a 
fost susţinut ca apostol pe data 
de 4 octombrie 1963, la vârsta 
de 36 de ani. ◼

Podvodov, în vârstă de 47 de ani, din 
Donetsk, Ucraina, au fost susţinuţi ca 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci. A fost 
anunţat că César H. Hooker şi Craig T. 
Wright au fost eliberaţi din calitatea de 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci.

Milioane de oameni din întreaga 
lume au vizionat sau ascultat confe-
rinţa prin intermediul televizorului, al 
Internetului, al radioului şi al transmi-
siunilor prin satelit. Pentru prima dată, 
sesiunea de sâmbătă seară a preoţiei 
a fost disponibilă pentru a fi vizionată 
în direct la televizor şi pe Internet. Mai 
mult de 100.000 de oameni au partici-
pat la cele cinci sesiuni ale Conferinţei 
Generale din oraşul Salt Lake, Utah pe 
data de 5 şi 6 octombrie. Conferinţa a 
fost, de asemenea, disponibilă prin in-
termediul diferitelor medii de difuzare 
în 95 de limbi şi a fost difuzată în 197 
de ţări şi teritorii.

Preşedintele Monson a încheiat 
conferinţa îndemnându-i pe membrii 
Bisericii să dea dovadă de mai multă 
bunătate unii faţă de alţii şi să fie „mereu 
găsiţi făcând lucrarea Domnului”. ◼

Thomas S. Monson în tabernacolul din 
Piaţa Templului, în anul 1963, cu câ-
teva momente înainte de a fi susţinut 
ca autoritate generală. FO
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La conferinţa generală a fost anunţată 
creşterea numărului de membri şi 
misionari



Biserica a creat pagini oficiale pen-
tru membrii Primei Preşedinţii şi 
ai Cvorumului celor Doisprezece 

Apostoli pe Facebook şi Google Plus. 
Aceste pagini vor reprezenta prezenţa 
oficială a fiecărei autorităţi în cadrul 
mediilor de socializare şi vor fi actuali-
zate de către Biserică sub îndrumarea 
dânşilor.

Conturile oficiale de Facebook şi 
Google Plus pot fi găsite căutând pe 
facebook.com/lds şi plus.google.com. 
Pentru a şti dacă o pagină de pe un 
site de socializare este oficială sau nu, 
uitaţi-vă după sigla oficială a Bisericii.

Cei care urmăresc aceste pagini 
vor primi în mod regulat actualizări 

privind slujirea fiecăreia dintre 
autorităţile generale. „Biserica va 
posta linkuri către cuvântări, arti-
cole, materiale video şi alte materiale 
relevante în numele dânşilor”, a spus 
Dale Jones, purtătorul de cuvânt al 
Bisericii.

Aceste pagini vor permite oameni-
lor să găsească cu uşurinţă cuvintele 
profeţilor în viaţă şi să adauge aceste 
materiale pe pagina lor de Facebook, 
pentru a putea fi vizionate şi împărtă-
şite altora.

Crearea de pagini oficiale îi ajută 
pe membrii să ştie care pagini sunt 
administrate de Biserică şi îi ajută să 
se ferească de paginile false. ◼

Pagini despre conducătorii Bisericii 
create în cadrul siteurilor de 
socializare
Eric Murdock
LDS.org Ştiri şi evenimente
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Ştiri privind templele
Au început săpăturile la primul templu 
din Connecticut

S-a început construcţia primului 
templu al sfinţilor din zilele din 
urmă din Connecticut, SUA, după 
ceremonia organizată cu ocazia 
primelor săpături, condusă de 
preşedintele Thomas S. Monson 
în Hartford, sâmbătă, pe data de 
17 august. Templul din Hartford, 
Connecticut va fi al doilea din New 
England (celălalt este în Boston, 
Massachusetts) şi unul dintre cele 
170 de temple SZU în folosinţă, în 
construcţie sau în stagiul de pro-
iectare din întreaga lume.

Al doilea templu în Colorado
Sâmbătă, pe data de 24 august, 

vârstnicul Ronald A. Rasband, din 
preşedinţia Celor Şaptezeci, a ofi-
ciat ceremonia cu ocazia primelor 
săpături pentru al doilea templu 
din Colorado, SUA, Templul Fort 
Collins, Colorado. Celălalt templu 
este în Denver, la distanţă de 95 de 
kilometri la sud de Fort Collins. ◼
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Fiind fiul unui constructor, Randall L. Ridd a învăţat din 
copilărie cât este de important să facă o treabă bună. 
De mai multe ori, tânărul Randall a considerat că a 

terminat o sarcină, dar tatăl său, Leon Ridd, i-a spus: „Încă 
nu ai terminat”.

Această exactitate l-a influenţat pe bărbatul care acum 
slujeşte în calitate de al doilea consilier în Preşedinţia 
Generală a Tinerilor Băieţi. Până şi astăzi, aude uneori 
cuvintele tatălui său spuse cu fermitate şi dragoste, atunci 
când îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale, familiale sau 
ecleziastice: „Încă nu ai terminat; fă-o corect”.

Fratele Ridd a spus că etica familiei sale privind munca 
a fost o binecuvântare în viaţa sa. La fel au fost şi mentorii 
şi conducătorii din cadrul preoţiei care l-au îndrumat uneori 
pe calea Evangheliei. În timp ce mulţi dintre colegii săi din 
liceu au mers în misiune la vârsta de 19 ani, Randall a ales 
să meargă la facultate şi să se înroleze în armată. Mai târziu, 
a lucrat ca tehnician cu echipamente pentru radiografii în 
timp ce-şi continua studiile la Universitatea din Utah. Câţiva 
oameni înţelepţi au fost destul de curajoşi încât să îi spună 
că trebuia să slujească în misiune. Le-a urmat îndemnul 
şi şi-a trimis actele pentru misiune. La scurt timp după 
aceasta, el împărtăşea Evanghelia în Misiunea Mexic Nord. 
„Nu-mi pot imagina cum ar fi fost viaţa mea dacă nu aş fi 
slujit în misiune”, spune el.

S-a întors acasă, şi-a continuat educaţia şi s-a căsătorit cu 
Tamina Roark în Templul Salt Lake, în anul 1975. El şi soţia 
sa au crescut patru copii în timp ce fratele Ridd şi-a dezvol-
tat cariera profesională în afaceri imobiliare şi alte domenii.

El încă îndrăgeşte munca misionară. A prezidat asupra 
Misiunii Ecuador, Guayaquil Nord între anii 2005 şi 2008 şi, 
din nou, a depus mărturie despre influenţa pe care misiu-
nea cu timp deplin o are în viaţa unei tinere fete sau a unui 
tânăr băiat.

Fratele Ridd slujea în calitate de membru al Comitetului 
general al Tinerilor Băieţi la momentul în care a fost chemat 
în Preşedinţia Generală a Tinerilor Băieţi în mai 2013. ◼

Învăţături pentru timpul nostru
Din octombrie 2013 până în martie 2014, lecţiile 

din cadrul adunărilor Preoţiei lui Melhisedec şi 
ale Societăţii de Alinare din a patra duminică din 
lună trebuie pregătite dintr-una sau mai multe 
cuvântări din cadrul conferinţei generale din 
octombrie 2013. În aprilie 2014, cuvântările pot fi 
selectate fie din cadrul conferinţei din octombrie 
2013, fie din cadrul conferinţei din aprilie 2014. 
Preşedinţii de ţăruş şi de district pot alege cuvântă-
rile care vor fi folosite în zona lor sau pot încredinţa 
această responsabilitate episcopilor şi preşedinţilor 
de ramură.

Învăţaţi mai multe trecând în revistă articolul 
„Învăţături pentru timpul nostru” din revista  
Liahona sau Ensign din luna mai 2013. ◼

Vârstnicul Dallin H. Oaks şi vârstnicul M. Russell 
Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
au organizat cel de-al doilea ţăruş în Roma, Italia 

şi cel de-al treilea ţăruş în zona Paris, Franţa, în cadrul 
vizitei din luna septembrie a anului 2013, care a inclus, 
de asemenea, adunări în Leeds şi Manchester, Anglia şi 
Madrid, Spania. Un templu este în construcţie în Roma 
şi unul va fi construit în curând în Paris.

Vârstnicul Oaks a spus: „Biserica este vie, merge  
bine şi progresează în mod impresionant în Europa”. 
Vârstnicul Ballard a spus membrilor din Europa că 
Biserica trebuie să îşi dea seama de faptul că „Domnul 
grăbeşte lucrarea Sa de salvare şi noi trebuie să fim cu 
toţii implicaţi”. ◼

Ţăruşi organizaţi  
în Roma şi Paris

Randall L. Ridd
al doilea consilier în 
Preşedinţia Generală 
a Tinerilor Băieţi



O inimă plină de pace, Michael T. Malm

„Şi Spiritul dă lumină fiecărui om care vine pe lume; şi Spiritul luminează în toată  

lumea pe fiecare om care ascultă glasul Spiritului” (D&L 84:46).
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„Fie ca noi să ne străduim mereu să fim aproape de Tatăl  
nostru Ceresc”, a spus preşedintele Thomas S. Monson în timpul 

sesiunii de duminică dimineaţă a celei de-a 183-a Conferinţe 
Generale Bianuale a Bisericii. „Pentru a face astfel, trebuie să  
ne rugăm Lui şi să-L ascultăm în fiecare zi. Avem într-adevăr  

nevoie de El mereu, atât în momentele bune, cât şi în cele mai 
puţin bune. Fie ca promisiunea Lui să fie mereu deviza noastră: 

«Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi»”.
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