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capitol din Iosua, Domnul îi spune de
câteva ori: „Întæreøte-te øi îmbærbætea-
zæ-te”. Cuvântul „a se îmbærbæta” este
definit ca fiind „puterea mentalæ sau
moralæ de a persevera øi de a rezista
pericolului, fricii sau dificultæflii”
(Webster’s Collegiate Dictionary, a 
11-cea ediflie [2003] „courage”, subli-
niere adæugatæ). Prin curajul øi supu-
nerea lor, Iosua øi copiii lui Israel au
reuøit sæ intre pe pæmântul fægæduinflei
øi sæ gæseascæ fericire în binecuvântæri-
le Domnului.

Iosua øi copiii lui Israel au træit cu
mult, mult timp în urmæ. Dar în zilele
noastre, øi noi ne stræduim sæ intræm
pe un „pæmânt al fægæduinflei”. Scopul
nostru cel mai mare este sæ obflinem
viafla veønicæ alæturi de Tatæl nostru
Ceresc. În primul capitol din Iosua, gæ-
sim patru îndrumæri sigure care ne aju-
tæ sæ învingem obstacolele noastre, sæ
terminæm cælætoria noastræ øi sæ ne bu-
curæm de binecuvântærile Domnului
pe „pæmântul fægæduinflei”.

Prima îndrumare, în versetul 5,
Domnul îi promite lui Iosua: „Nu te
voi læsa, nici nu te voi pæræsi”. Putem
gæsi tærie øi îmbærbætare în aceastæ pro-
misiune cæ Domnul va fi întotdeauna
cu noi øi nu ne va pæræsi niciodatæ.
Suntem învæflafli cæ Tatæl Ceresc îl cu-
noaøte øi-l iubeøte pe fiecare dintre 

De multe ori, la conferinflele ge-
nerale, atunci când autoritæflile
generale se adreseazæ fraflilor

deflinætori ai preofliei, ei încep prin a
spune cæ se simt ca øi cum ei se adre-
seazæ unei „armate mærefle” de condu-
cætori puternici ai preofliei. În aceastæ
searæ, mæ simt ca øi cum stau în fafla
unei „armate mærefle” de fiice alese ale
lui Dumnezeu. Afli fost alese sæ mergefli
înainte alæturi de acei deflinætori cura-
joøi ai preofliei în neprihænire, în aceste
zile din urmæ. Formafli o imagine mi-
nunatæ, impresionantæ.

În aceastæ searæ aø dori sæ încep prin
a væ aminti contextul istoric al temei
noastre, Iosua 1:9: „Întæreøte-te øi îm-
bærbæteazæ-te. Nu te înspæimânta øi nu
te îngrozi, cæci Domnul, Dumnezeul
tæu, este cu tine în tot ce vei face”.

Moise a fost acel profet mærefl care
i-a condus pe copiii lui Israel afaræ
din flara Egiptului, unde fuseseræ
sclavi øi unde fuseseræ influenflafli 
sæ preaslæveascæ zei faløi. Dupæ 40 
de ani de suferinflæ în pustiu, ei erau
foarte aproape de noul lor cæmin,
unde puteau sæ fie liberi sæ-L preaslæ-
veascæ pe Dumnezeul cel Adeværat 
øi Viu. La moartea lui Moise, Iosua 
a fost chemat de Dumnezeu sæ fie

profetul care urma sæ termine aceas-
tæ cælætorie miraculoasæ.

Iosua a fost un conducætor influent.
În Bible Dictionary, el este numit „un
mare exemplu de ræzboinic devotat”,
iar numele lui înseamnæ „Dumnezeu
este ajutor” (Bible Dictionary, „Iosua”).
Conducerea lui inspiratæ a fost foarte
necesaræ, pentru cæ mai erau încæ mul-
te râuri de trecut øi bætælii de câøtigat
înainte ca tot ceea ce Domnul promi-
sese copiilor lui Israel sæ se poatæ reali-
za øi obfline.

Domnul øtia cæ profetul Iosua øi co-
piii lui Israel urmau sæ aibæ nevoie de
mult curaj în timpul acela. În primul

Îmbærbætafli-væ
Îndrumærile din Iosua se vor aduna pentru a oferi cea mai
puternicæ sursæ de tærie øi îmbærbætare: credinfla în Tatæl
nostru Ceresc øi în Fiul Sæu, Isus Hristos
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copiii Lui. Fiind una dintre fiicele Lui
preflioase, avefli acces la asigurarea øi
îndrumarea Lui prin puterea rugæciu-
nii. În Doctrinæ øi legæminte, citim: „Fii
umil; øi Domnul, Dumnezeul tæu, te va
conduce de mânæ øi îfli va ræspunde la
rugæciunile tale” (D&L 112:10).

Cred în aceste cuvinte øi eu væ
promit cæ Tatæl Ceresc ne aude rugæ-
ciunile øi ne ræspunde la ele. Dar de-
seori, avem nevoie de ræbdare atunci
când Îl „[vom] aøtepta pe Domnul”
(Isaia 40:31). Pe mæsuræ ce aøteptæm,
putem începe sæ credem cæ am fost
abandonafli sau cæ rugæciunile noas-
tre nu au fost auzite ori probabil, nu
suntem demni sæ ni se ræspundæ la
ele. Acest lucru nu este adeværat. Îmi
plac foarte mult cuvintele alinætoare
ale regelui David: „Îmi pusesem næ-
dejdea în Domnul, øi El S-a plecat
spre mine, mi-a ascultat strigætele”
(Psalmii 40:1).

Indiferent ce afli putea înfrunta 
în cælætoria voastræ personalæ, prima
îndrumare gæsitæ în Iosua ne aminteø-
te sæ ne rugæm, sæ fim ræbdætoare øi
sæ ne amintim de promisiunea lui
Dumnezeu: „Nu te voi læsa, nici nu 
te voi pæræsi” (Iosua 1:5).

A doua îndrumare se gæseøte în 
versetul 7, când Domnul îi spune lui
Iosua: „Lucrând cu credincioøie dupæ
toatæ legea… nu te abate de la ea nici 
la dreapta nici la stânga, ca sæ izbuteøti
în tot ce vei face”. Domnul îl îndrumæ
pe Iosua sæ se supunæ cu strictefle po-
runcilor øi sæ nu devieze de la calea
Domnului. Preøedintele Howard W.
Hunter ne-a învæflat: „Iosua a øtiut cæ
supunerea lui îi va aduce succes øi,
deøi el nu a øtiut exact cum va reuøi, a
avut încredere în rezultat. Cu siguran-
flæ, experienflele marilor profefli [gæsite
în scripturi] au fost consemnate [øi
pæstrate] pentru a ne ajuta sæ înflele-
gem importanfla de a alege calea supu-
nerii stricte” („Commitment to God”,

Ensign, sept. 2006, p. 44-47).
Acum o lunæ, am vizitat un grup

de tinere fete. Le-am întrebat pe fe-
tele mai în vârstæ ce sfat i-ar da unei
fete recent primite în grupul Albinæ
pentru a o ajuta sæ ræmânæ credin-
cioasæ øi virtuoasæ în orice situaflie s-
ar afla. O tânæræ fatæ a spus: „Atunci
când cobori pe holurile øcolii, s-ar
putea, cu coada ochiului, sæ vezi ceva
ce-fli atrage atenflia, ceva care nu pare
a fi în regulæ. Poate eøti curioasæ øi
vrei sæ te uifli. Sfatul meu pentru tine
este acesta: Nu te uita. Îfli promit cæ
vei regreta dacæ te vei uita. Crede-mæ
øi uitæ-te doar drept înainte”.

În timp ce o ascultam pe aceastæ
tânæræ fatæ, øtiam cæ auzeam sfatul
Domnului dat lui Iosua: „Nu te abate
de la ea nici la dreapta nici la stânga”
(Iosua 1:7), aplicat unei situaflii coti-
diene din aceste zile din urmæ. Dragi
tinere fete, evitafli ispitele care væ în-
conjoaræ flinând cu strictefle porunci-
le. Privifli drept înainte spre scopul
vostru veønic. A doua îndrumare ne
aminteøte cæ, procedând în acest
mod, vefli fi protejate øi vefli „[izbuti]
în tot ce [vefli] face” (Iosua 1:7).

În versetul 8, gæsim a treia noastræ
îndrumare. Aici, Domnul face referire
la „cartea aceasta a legii” øi îi spune
lui Iosua: „Cugetæ asupra ei zi øi
noapte, cæutând sæ faci tot ce este
scris în ea … cæci atunci vei izbândi”.
Domnul îl îndrumæ pe Iosua øi pe
noi, tofli, sæ citim scripturile. Studiul
zilnic al scripturii, în special cititul
din Cartea lui Mormon, stabileøte o
temelie fermæ pentru dezvoltarea
mærturiei voastre despre Isus Hristos
øi Evanghelia Sa. Invitæ Spiritul în via-
fla voastræ. Preøedintele Harold B. Lee
ne-a sfætuit: „Dacæ nu citim scripturi-
le zilnic, mærturiile noastre se slæbesc
[øi] spiritualitatea noastræ nu se dez-
voltæ în profunzime” (Teachings of
Presidents of the Church: Harold B.
Lee, p. 66).

În paginile scripturilor sunt nenu-
mærate indicaflii, promisiuni, soluflii øi
aduceri aminte care ne vor ajuta în cæ-
lætoria noastræ spre „pæmântul fægæ-
duinflei”. A treia îndrumare ne indicæ
sæ citim øi sæ cugetæm la scripturi zil-
nic, astfel încât sæ putem avea parte 
de prosperitate øi succes.

Dupæ ce Domnul terminæ de vorbit
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lui Iosua, Iosua se adreseazæ copiilor
lui Israel. În încheierea discursului sæu,
în versetul 16, copiii lui Israel reacflio-
neazæ la cuvintele lui øi ne oferæ cea
de-a patra îndrumare. Ei ræspund:
„Vom face tot ce ne-ai poruncit, øi ne
vom duce oriunde ne vei trimite”.

Ca membre ale Bisericii lui Isus
Hristos a Sfinflilor din Zilele din Urmæ,
avem ocazia de a ne lua acelaøi angaja-
ment de a-l urma pe profetul nostru,
preøedintele Thomas S. Monson, care
este aici, cu noi, în aceastæ searæ. Prin
rugæciuni øi prin confirmarea Spiritului,
fiecare dintre noi poate dobândi o mær-
turie personalæ despre profetul în viaflæ.
Aceastæ mærturie creøte pe mæsuræ ce
ascultæm, observæm øi avem curajul sæ
punem în practicæ învæflæturile lui în
viafla noastræ de zi cu zi.

Ascultând øi supunându-ne sfatului
profetului nostru vom avea acces la bi-
necuvântæri speciale. Ascultafli câteva
dintre promisiunile profetice pe care
preøedintele Monson ni le-a fæcut la 
ultima noastræ conferinflæ generalæ:
„Dumnezeu sæ væ binecuvânteze. Pacea
Lui promisæ sæ fie cu dumneavoastræ
acum øi întotdeauna („Cuvânt de înche-
iere”, Liahona, nov.2009, p. 110). Mari
promisiuni ne aøteaptæ dacæ suntem fi-
deli øi credincioøi („Fratele meu, stæpâ-
neøte-fli sentimentele”, Liahona, nov.
2009, p. 69). Invoc binecuvântærile ce-
rului asupra fiecæruia dintre dumnea-
voastræ” (Liahona, nov. 2009, p. 110).

Sæptæmâna viitoare, la conferinfla
generalæ, væ invit sæ ascultafli îndrumæ-
rile øi promisiunile date prin profetul
øi apostolii noøtri. Apoi, punefli în prac-
ticæ a patra îndrumare, luându-væ anga-
jamentul de a urma sfatul profetului øi
de a reafirma cæ „[vefli] face tot ce [ne-
a] poruncit, øi ne vom duce oriunde
ne [va] trimite” (Iosua 1:16).

În acest moment, aceste patru în-
drumæri: rugæciune, supunere faflæ
de poruncile lui Dumnezeu, studiul
zilnic al scripturilor øi angajamentul
de a-l urma pe profetul în viaflæ ar
putea fi considerate lucruri mici øi
simple. Permitefli-mi sæ væ amintesc
versetul din Alma: „Iatæ, væ zic vouæ
cæ prin lucruri mici øi simple lucruri
mari sunt înfæptuite” (Alma 37:6).
Atunci când sunt puse în practicæ în
viafla de zi cu zi, aceste patru îndru-
mæri „mici øi simple” din Iosua se vor
aduna pentru a oferi cea mai puter-
nicæ sursæ de tærie øi îmbærbætare:
credinfla în Tatæl nostru Ceresc øi în
Fiul Sæu, Isus Hristos.

Tatæl Ceresc øtie cæ nu sunt uøoare
cælætoriile noastre individuale. Ne con-
fruntæm în fiecare zi cu situaflii care ne-
cesitæ tærie øi îmbærbætare. O istorisire
recentæ din revista Church News afir-
mæ acest adevær: 

„Acum câteva luni, o profesoaræ
dintr-un liceu øi-a început predarea zil-
nicæ prin a-i ruga pe elevii care susfli-
neau o chestiune politicæ sæ stea în

picioare într-o parte a clasei øi pe cei-
lalfli care i se opuneau, sæ stea în cealal-
tæ parte a clasei.

Dupæ ce elevii øi-au ocupat pozifliile
preferate, profesoara s-a alæturat pærflii
oponente. Concentrându-øi atenflia
asupra unei tinere care era în partea
suporterilor, profesoara a început s-o
atace verbal pe ea øi pe colegii ei pen-
tru pærerile lor.

Tânæra fatæ, care era din grupa
Trandafir în episcopia ei, a rezistat 
atacului care-i critica pærerile.

[Ea a ræmas] calmæ în fafla atacului
public fæcut de cineva care deflinea au-
toritatea” („What youth need”, Church
News, 6 martie 2010, p. 16).

Aceastæ tânæræ fatæ a dovedit o tærie
remarcabilæ pe câmpul ei de luptæ, ca-
re în acea zi s-a întâmplat sæ fie încæpe-
rea clasei ei. Oriunde væ aflafli øi orice
s-ar putea sæ înfruntafli, sper cæ vefli
profita de îndrumærile care se gæsesc
în Iosua pentru a putea avea încredere
în promisiunea Domnului: „Întæreøte-
te øi îmbærbæteazæ-te. Nu te înspæimân-
ta øi nici nu te îngrozi, cæci Domnul,
Dumnezeul tæu, este cu tine în tot ce
vei face” (Iosua 1:9).

Doresc sæ væ las cu mærturia mea
cæ Tatæl Ceresc væ cunoaøte øi væ iu-
beøte pe fiecare dintre voi. Dacæ væ
îndreptafli spre El, El nu væ va pæræsi!
El væ va binecuvânta cu tæria øi îmbær-
bætarea de care vefli avea nevoie pen-
tru a termina cælætoria voastræ înapoi
la El. Sunt recunoscætoare pentru
scripturi øi pentru exemplele puterni-
ce, cum a fost profetul Iosua. Sunt re-
cunoscætoare pentru preøedintele
Monson care se stræduie sæ ne condu-
cæ în siguranflæ înapoi la Tatæl nostru
Ceresc. Mæ rog ca, precum copiii lui
Israel, sæ intræm toate pe „pæmântul
fægæduinflei” øi sæ gæsim odihnæ în bi-
necuvântærile Domnului. Spun aceste
lucruri în numele lui Isus Hristos,
amin. ■
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