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Tot mai mulţi 
adolescenţi 
merg la templu; 
ajutaţi-i să se 
pregătească, p. 18
Am avut o nouă perspectivă 
asupra misiunii mele, p. 42
Modalitatea prin care 
episcopul vă poate ajuta  
să vă pocăiţi, p. 58
Isus a spus să iubim pe 
toată lumea – chiar şi pe  
cei care jignesc, p. 68



„Chiar dacă ne simţim 
pierduţi în mijlocul 
problemelor noastre 
curente, Dumnezeu 
ne promite speranţa 
oferită de lumina 
Sa – El promite să 
lumineze calea 
înaintea noastră şi să 
ne arate drumul care 
să ne conducă afară 
din întuneric.”

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, 
al doilea consilier în Prima 
Preşedinţie, „Speranţa 
luminii oferite de Dumnezeu”, 
Liahona, mai 2013, p. 70.
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Idei pentru seara în familie

ÎN LIMBA DUMNEAVOASTRĂ
Revista Liahona şi alte materiale ale Bisericii sunt puse la dispoziţia dumneavoastră în multe 
limbi la adresa languages.lds.org.

TEME DIN ACEST NUMĂR
Cifra se referă la prima pagină a articolului. 
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„Să devenim misionari care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea”, pagina 46: Puteţi discuta în familie 
despre cele cinci caracteristici ale misio-
narilor menţionate în Predicaţi Evanghelia 
Mea. După aceea, încercaţi să puneţi în 
practică principiile. Aţi putea să recapitulaţi 
împreună, pe scurt, o secţiune din Predicaţi 
Evanghelia Mea şi să daţi, pe rând, 
membrilor familiei ocazia de a preda părţi 
din lecţiile misionare, iar ceilalţi membri 
ai familiei se prefac că sunt simpatizanţi. 
Puteţi să discutaţi şi să împărtăşiţi idei 
despre încercările întâmpinate în munca 
misionară şi să căutaţi moduri prin care pu-
teţi dezvolta însuşirile descrise de vârstnicul 
David A. Bednar.

„Fiţi puternici, fiţi sănătoşi, fiţi deş-
tepţi”, pagina 52: După ce citiţi articolul 
vârstnicului Adrián Ochoa, aveţi în vedere 
planificarea unei activităţi care oferă 
membrilor familiei dumneavoastră prilejul 
de a face sport împreună. V-aţi putea juca 
ceva sau aţi putea merge la plimbare. 
Asiguraţi-vă că adaptaţi activitatea dum-
neavoastră la vârsta şi abilităţile membrilor 
familiei (de exemplu, îi puteţi ruga pe copiii 
mai mari să-i ajute pe copiii mai mici să 
facă anumite lucruri). După activitate, dis-
cutaţi în familie despre beneficiile unui stil 
de viaţă activ. Aţi putea, de asemenea, să 
planificaţi moduri prin care puteţi continua, 
ca familie, să urmaţi sfatul profeţilor în 
viaţă de a avea grijă de trupurile noastre.

Acest număr cuprinde articole şi activităţi care pot fi folosite în cadrul serii în familie.  
Iată două dintre aceste idei:
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Pentru noi, sfinţii din zilele din urmă, nevoia de a-i 
salva pe fraţii şi surorile noastre care, dintr-un mo-
tiv sau altul, nu mai sunt activi în Biserică este de 

o importanţă eternă. Cunoaştem astfel de persoane care 
cândva au acceptat Evanghelia? Dacă da, care este respon-
sabilitatea noastră?

Gândiţi-vă la cei pierduţi care sunt persoane în vârstă, 
văduvi sau bolnavi. Mult prea des ei se află în pustiul uscat 
şi părăsit al izolării, numit singurătate. Când tinereţea îi pă-
răseşte, când apar problemele de sănătate, când sunt lipsiţi 
de energie, când lumina speranţei de-abia mai străluceşte, 
ei pot fi susţinuţi şi sprijiniţi de mâna care ajută şi inima 
care ştie ce înseamnă compasiunea.

Sunt, desigur, şi alţii care au nevoie să fie salvaţi. Unii 
se luptă cu păcatul în timp ce alţii rătăcesc în teamă, indi-
ferenţă sau ignoranţă. Dintr-un anumit motiv, ei s-au înde-
părtat de Biserică. Şi vor rămâne, aproape sigur, pierduţi, 
dacă nu se trezeşte în noi – membrii activi ai Bisericii – 
dorinţa de a recupera şi a salva.

Cineva care să arate calea
Cu câtva timp în urmă, am primit o scrisoare de la un 

bărbat care se îndepărtase de Biserică. În această situaţie 
se află prea mulţi dintre membrii noştri. După ce a descris 
modul în care devenise inactiv, el a scris:

„Am avut atât de mult şi acum am aşa de puţin. Sunt 
nefericit şi simt că dau greş în toate. Evanghelia nu mi-a 
părăsit niciodată inima, chiar dacă mi-a părăsit viaţa. Fac 
apel la rugăciunile dumneavoastră.

Vă rog, nu-i uitaţi pe aceia dintre noi care sunt aici, 
afară – sfinţii din zilele din urmă pierduţi. Ştiu cum să 

devin activ, din nou, în Biserică, dar, uneori, am nevoie ca 
cineva să-mi arate calea, să mă încurajeze, să-mi alunge 
teama şi să-mi depună o mărturie”.

Citind această scrisoare, mi-am amintit de o vizită făcută 
la una dintre marile galerii de artă din lume – renumitul 
Muzeu Victoria şi Albert din Londra, Anglia. Acolo, splen-
did înrămată, este o capodoperă pictată în anul 1831 de 
Joseph Mallord William Turner. Pictura înfăţişează nori 
negri, împovăraţi, şi furia unei mări turbulente indicând, 
probabil, pericolul şi moartea. O lumină de la un vas 
naufragiat străluceşte în depărtare. În prim plan, aruncată 
în sus de valurile apei înspumate, este o barcă mare de 
salvare. Oamenii vâslesc cu putere în timp ce barca de 
salvare este aruncată de furtună. Pe mal, stau o soţie şi doi 
copii, udaţi de ploaie şi biciuiţi de vânt. Ei privesc fix, cu 
îngrijorare, către mare. În mintea mea am prescurtat nu-
mele picturii. Pentru mine a devenit Să salvăm.1

În timpul furtunilor vieţii, pericolul pândeşte. Bărbaţii 
şi femeile, băieţii şi fetele se găsesc abandonaţi şi nevoiţi 
să facă faţă distrugerii. Cine va conduce bărcile de salvare, 
lăsând în urmă confortul din cămin şi familia, şi va sări în 
ajutor?

Sarcina noastră nu este imposibilă. Suntem în slujba 
Domnului; avem dreptul la ajutorul Lui.

Când Învăţătorul a slujit printre oameni, El i-a chemat 
pe pescarii din Galileea să-şi lase mrejele şi să-L urmeze, 
spunând: „Vă voi face pescari de oameni”2. Fie ca noi să 
ne alăturăm grupurilor de pescari de bărbaţi şi de femei, 
ca să oferim orice fel de ajutor putem. 

Este datoria noastră să ne întindem braţele să-i sal-
văm pe cei care au părăsit siguranţa pe care o oferă 

Preşedintele  
Thomas S. Monson

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ  

a salvaDE 
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SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Îi puteţi întreba pe cei pe care îi vizitaţi dacă cunosc pe cineva care nu 
prea vine la Biserică. Puteţi să alegeţi o persoană şi să discutaţi moduri 

prin care puteţi să-i arătaţi dragoste, ca de exemplu prin a-l invita sau a o 
invita la o seară în familie sau la masă.

activitatea în Biserică şi să-i adu-
cem la masa Domnului pentru a 
se ospăta din cuvântul Lui, pentru 
a se bucura de tovărăşia Spiritului 
Său şi a nu mai fi „nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci […] împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa 
lui Dumnezeu” 3.

Principiul dragostei
Am constatat că sunt două motive 

principale care determină, de cele 
mai multe ori, revenirea în Biserică 
şi schimbări de atitudini, de obi-
ceiuri şi de fapte. În primul rând, 
oamenii se întorc pentru că cineva 
le-a arătat potenţialul lor etern şi 
i-a ajutat să ia decizia de a-l obţine. 
Membrii mai puţin activi nu se pot 
mulţumi timp îndelungat cu me-
diocritatea, odată ce înţeleg că pot 
atinge perfecţiunea.

În al doilea rând, alţii se întorc 
pentru că persoanele dragi lor sau 
„[cetăţenii] cu sfinţii” au urmat îndem-
nul Salvatorului, i-au iubit pe semenii 
lor ca pe ei înşişi 4 şi au ajutat ca visele 

celorlalţi să se împlinească şi ambiţiile 
lor să se realizeze. 

Catalizatorul în acest proces a fost 
– şi va continua să fie – principiul 
dragostei.

Într-un sens foarte real, acele per-
soane naufragiate de pe marea agitată 
de furtună din tabloul lui Turner sunt 
ca mulţi dintre membrii noştri mai 
puţin activi, care aşteaptă salvarea de 
la aceia care conduc bărcile de salvare. 
Inimile lor tânjesc după ajutor. Mamele 
şi taţii se roagă pentru fiii şi fiicele lor. 
Soţiile imploră cerul pentru ca inimile 
soţilor lor să fie atinse. Uneori, copiii 
se roagă pentru părinţii lor.

Mă rog ca noi să avem dorinţa să-i 
salvăm pe membrii mai puţin activi şi 

să-i readucem la bucuria Evangheliei 
lui Isus Hristos, ca să poată să obţină, 
împreună cu noi, toate binecuvântă-
rile disponibile membrilor.

Fie ca noi să ne întindem bra-
ţele pentru a-i salva pe cei din jurul 
nostru: cei bătrâni, cei văduvi, cei 
bolnavi, cei cu dizabilităţi, cei mai 
puţin activi şi cei care nu ţin porun-
cile. Fie ca noi să le oferim o mâna 
de ajutor şi o inimă care cunoaşte 
compasiunea. Prin aceasta, noi vom 
aduce bucurie în inimile lor şi vom 
simţi marea satisfacţie de a ajuta pe 
altcineva pe cărarea care duce spre 
viaţa veşnică. ◼

NOTE
 1. Titlul complet al tabloului este Barcă de 

salvare şi aparat Manby se îndreaptă spre  
o barcă naufragiată care transmite semnale 
de primejdie (lumini albastre). 

 2. Matei 4:19.
 3. Efeseni 2:19.
 4. Vezi Matei 22:39.
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bune. Faptul că ştiam că ea avea să fie la şcoală m-a ajutat 
să continui să citesc din scripturi şi să-mi întăresc mărturia. 
Până în momentul absolvirii liceului, mi-am dovedit că eram 
hotărâtă să mă schimb.

Uneori mă întreb unde aş fi astăzi dacă Jen nu mi-ar fi 
întins o mână de ajutor. Aş fi putut continua să trăiesc potrivit 
principiilor mele dacă nu ar fi fost ea? Din fericire, nu voi şti 
niciodată pentru că ea a fost alături de mine din toată inima 
sa, pregătită şi dornică să mă ajute.
Autoarea articolului locuieşte în Utah, SUA.

care au nevoie de mai mult ajutor. Uitaţi-vă la imagi-
nile de mai jos şi încercuiţi-le pe acelea care indică ce 
aţi putea face pentru a-i ajuta pe ceilalţi.

Scrieţi în rândurile de mai jos câteva moduri prin 
care îi puteţi ajuta pe alţii. Puteţi să folosiţi imaginile 
ca sursă de idei.

Moduri de a salva

Preşedintele Thomas S. Monson ne învaţă că trebuie 
să ne întindem braţele spre alţii, inclusiv spre cei în 

vârstă, cei văduvi, cei bolnavi, cei mai puţin activi şi cei 

Darul pe nume Jen
Josi S. Kilpack

Am făcut o serie de alegeri greşite în al doilea an de liceu. 
Acele alegeri au dus la consecinţe grave şi la nefericire 

şi m-am hotărât să profit de vacanţa de vară pentru a începe 
să schimb lucrurile. Când şcoala a reînceput, luam prânzul în 
baie sau pe hol, unde nu era nimeni, pentru a evita prietenii 
nepotriviţi care mă aşteptau.

Nu m-am simţit niciodată atât de singură.
Apoi, Dumnezeu mi-a dat un dar: El mi-a trimis-o pe Jen. Ea 

nu m-a judecat niciodată pentru greşelile mele ci, din contră, 
m-a încurajat să continui să fac lucrurile care ştiam că erau 

ILU
ST

RA
ŢIE

 D
E 

AD
AM

 K
O

FF
O

RD

TINERI

COPII



 O c t o m b r i e  2 0 1 3  7

Misiunea divină a 
lui Isus Hristos –  
Creatorul

Isus Hristos „[a] făcut cerul şi pă-
mântul” (3 Nefi 9:15). El le-a făcut 

prin puterea preoţiei, sub îndrumarea 
Tatălui Ceresc (vezi Moise 1:33).

„Cât de recunoscători ar trebui 
să fim că un Creator Înţelept a creat 
pământul şi ne-a trimis aici”, a spus 
preşedintele Thomas S. Monson, 
„pentru a putea avea parte de un timp 
de încercare, de o ocazie de a fi tes-
taţi, cu scopul de a deveni demni de 
tot ceea ce Dumnezeu doreşte să ne 
ofere!” 1. Atunci când folosim libertatea 
noastră de a alege pentru a ne supune 
poruncilor lui Dumnezeu şi a ne po-
căi, devenim demni de a ne întoarce 
să locuim alături de El.

Cu privire la Creaţie, preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier 
în Prima Preşedinţie, a spus:

„Noi suntem motivul pentru care El 
a creat universul…

Acesta este un paradox al omului: 
în comparaţie cu Dumnezeu, omul 
nu este nimic; totuşi, însemnăm totul 

pentru Dumnezeu” 2. A şti că Isus 
Hristos a creat pământul pentru noi, 
deoarece însemnăm totul pentru Tatăl 
Ceresc, ne poate ajuta să avem mai 
multă dragoste pentru Ei.

Din scripturi
Ioan 1:3; Evrei 1:1-2; Mosia 3:8;  
Moise 1:30-33, 35-39; Avraam 3:24-25

NOTE
 1. Thomas S. Monson, „Cursa vieţii”, Liahona, 

mai 2012, p. 91.
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Dumneavoastră contaţi 

pentru El”, Liahona, nov. 2011, p. 20.
 3. Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), p. 171.

 4. Daughters in My Kingdom, p.171.
 5. Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom, 

p. 169.

Studiaţi, rugându-vă, acest material şi încercaţi să aflaţi ce trebuie să împărtăşiţi cu surorile 
pe care le vizitaţi. Cum vă va ajuta înţelegerea vieţii şi misiunii Salvatorului să aveţi mai multă 
credinţă în El şi să le binecuvântaţi pe surorile asupra cărora vegheaţi? Pentru mai multe infor-
maţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Din istoria noastră
Am fost făcuţi după chipul lui 

Dumnezeu (vezi Moise 2:26-27) 
şi avem potenţial divin. Profetul 
Joseph Smith le-a îndemnat 
pe surorile de la Societatea de 
Alinare să „acţioneze conform 
privilegiului care le-a fost dat” 3. 
Având această încurajare, suro-
rile din Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, au 
fost învăţate să acţioneze potrivit 
potenţialului lor divin, îndepli-
nind scopurile lui Dumnezeu 
pentru ele. „Pe măsură ce ajung 
să înţeleagă cine sunt cu adevărat 
– fiice ale lui Dumnezeu, având o 
capacitate înnăscută de a iubi şi 
de a ajuta – ele îşi ating potenţia-
lul de femei sfinte.” 4

„Acum sunteţi puse în faţa 
unei situaţii în care puteţi acţiona 
potrivit acelor sentimente de 
compasiune pe care Dumnezeu 
le-a sădit în voi”, a spus profetul 
Joseph Smith. „Ce minunat şi 
grandios este dacă acţionaţi în 
conformitate cu aceste principii 
– dacă trăiţi potrivit privilegiu-
lui care v-a fost dat, îngerii nu 
vor putea fi opriţi din a vi se 
alătura.” 5

Credinţă, Familie, 
Alinare
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1. Cum poate încercarea de a 

înţelege natura noastră divină 
să mărească dragostea noastră 
pentru Salvator?

2. Cum putem arăta recunoştinţa 
noastră pentru creaţiile lui 
Dumnezeu?

M E S A J U L  Î N V Ă Ţ Ă T O A R E L O R  V I Z I T A T O A R E

Acest mesaj este primul dintr-o serie de Mesaje 
ale învăţătoarelor vizitatoare care descriu 
aspecte ale misiunii Salvatorului.



8 L i a h o n a

C A R N E Ţ E L U L  P E N T R U  C O N F E R I N Ţ A  D I N  O C T O M B R I E

„Ghici cine vine la cină?”
Cu cincisprezece zile înainte de 

începerea fiecărei conferinţe generale, 
familia noastră atârnă semnul care 
anunţă începutul jocului „Ghici cine 
vine la cină?”. Apoi adăugăm cele mai 
recente fotografii ale profeţilor, văză-
torilor şi revelatorilor noştri din ediţiile 
precedente ale revistelor Bisericii.

Eu mă pregătesc căutând informaţii 
despre profetul care va fi musafirul 
nostru în acea seară. Câteodată gă-
sesc obiecte prin casă care reprezintă 
unele lucruri pe care le-am aflat şi le 
aşez pe-o farfurie. În timpul cinei, pe 
măsură ce spun poveşti despre fiecare 
obiect, toţi membrii familiei încearcă 
să ghicească cine este. Cu alte ocazii, 
spun o povestire sau două pe care 
profetul le-a împărtăşit în timpul con-
ferinţei generale precedente.

Sunt uimită de lucrurile pe care 
copiii mei şi le amintesc în legătură 

cu profeţii şi apostolii noştri preaiubiţi 
şi ştiu că acest joc simplu m-a ajutat să 
îi iubesc mai mult şi să îi cunosc mai 
bine pe aceşti minunaţi bărbaţi.

Exemplarul meu personal  
al conferinţei

Când vârstnicul Neil L. Andersen, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, împreună cu soţia sa, Kathy, 
ne-au vizitat cu prilejul conferinţei 
noastre de ţăruş, sora Andersen ne-a 
împărtăşit o povestire. A spus că atunci 
când locuiau în Franţa ea fotocopia cu-
vântările din cadrul conferinţei pentru 
fiecare dintre copiii ei – chiar şi pentru 
cei foarte mici. A fost şocată când a 
aflat cât de scumpe erau copiile xerox. 
Apoi i-a venit în minte gândul: „Cât 
este de important pentru tine ca fami-
lia ta să aibă cuvintele profeţilor?”

Această povestire m-a impresionat 
şi m-am asigurat că fiecare membru al 

familiei noastre are exemplarul său al 
cuvântărilor de la conferinţă. Una din-
tre fiicele mele a fost foarte entuzias-
mată. Le-am folosit la seara în familie 
şi în timpul studiului din scripturi. Am 
fost încântată să o văd pe una dintre 
fiicele mele citind cuvântări de una 
singură şi marcând în timp ce citea. 
O altă fiică, care a fost botezată de 
curând, m-a implorat să citesc cuvân-
tări împreună cu ea, doar noi două.

Provocare legată de conferinţă
Ca parte a lecţiei mele de la 

Societatea de Alinare, am dat fiecărei 
surori provocarea de a revedea cuvân-
tările de la conferinţa anterioară; unele 
dintre surori le-au recitit, altele le-au 
urmărit pe Internet. Mai multe surori au 
spus că s-au simţit mai pregătite pentru 
conferinţa care urma să aibă loc. ◼

Autoarea articolului locuieşte în 
Washington, SUA.

IDEI DE LA CONFERINŢA GENERALĂ
Tina Spencer
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Pentru unii tineri, neaplicarea princi-
piilor educaţiei fizice poate deveni 

un obstacol major în a-şi face prieteni 
şi a-şi clădi încrederea în sine. Mai 
mult, sănătatea fizică şi echilibrul 
emoţional sunt aspecte vitale dar 
deseori insuficient dezvoltate în pre-
gătirea pentru a sluji în misiune. La 
paginile 52-53 din acest număr, vârst-
nicul Adrián Ochoa, din Cei Şaptezeci, 
explică felul în care îngrijirea trupurilor 
noastre ne poate proteja sănătatea 
fizică şi echilibrul emoţional. El ne 
aminteşte să punem în practică şi să ne 
supunem Cuvântului de înţelepciune 
(vezi D&L 89) pentru a fi mai sănătoşi 
şi mai fericiţi. Pe măsură ce-i ajutaţi pe 
copiii dumneavoastră să înveţe şi să 
pună în practică principiile sănătăţii fi-
zice şi ale echilibrului emoţional, ei vor 
reuşi să aibă mai multă încredere în ei 
şi vor fi pregătiţi să slujească în viitor.

După cum spune vârstnicul Ochoa: 
„Când aveţi grijă de trupurile voastre, 
acest lucru vă binecuvântează minţile şi 
vă ajută să vă amintiţi că sunteţi un co-
pil al lui Dumnezeu şi puteţi fi încreză-
tor şi fericit. Laturile noastre emoţionale, 
fizice şi spirituale sunt legate între ele”.

Sugestii pentru a le preda tinerilor:
•	 citiţi	împreună	articolul	vârstni-

cului Ochoa şi realizaţi un plan 

SĂNĂTATEA FIZICĂ ŞI  
ECHILIBRUL EMOŢIONAL

S Ă  P R E D Ă M  D I N  P E N T R U  Î N T Ă R I R E A  T I N E R E T U L U I

SCRIPTURI 
SUPLIMENTARE:
Proverbe 16:32
Daniel 1:3-20
Luca 21:19
Romani 12:1-2
1 Corinteni 6:19-20
1 Tesaloniceni 5:14
Alma 38:12; 53:20
Doctrină şi legăminte 

88:15; 89

pentru a face sport cu familia, 
care să cuprindă obiective bine 
determinate, realistice;

•	 împreună	cu	fiicele	şi	fiii	dumnea-
voastră adolescenţi, citiţi capitolul 
despre sănătatea fizică şi echili-
brul emoţional din Pentru întă-
rirea tineretului (paginile 25-27). 
Discutaţi ce înseamnă să fii sănătos 
din punct de vedere emoţional;

•	 cântaţi	împreună	„Though	
Deepening Trials” (Hymns, 
nr. 122) şi discutaţi ce putem  
învăţa din principiul învierii  
despre importanţa trupurilor 
noastre fizice;

•	 studiaţi	scripturile	enumerate	la	
sfârşitul acestui articol şi discu-
taţi despre ce ne învaţă acestea 
cu privire la sănătatea fizică şi 
echilibrul emoţional.

Sugestii pentru a le preda copiilor:
•	 arătaţi	copilului	dumneavoas-

tră o imagine a unui templu. 
Discutaţi ce înseamnă ceea ce 
propovăduieşte apostolul Pavel 
cu privire la faptul că trupurile 
noastre sunt „Templul Duhului 
Sfânt” (1 Corinteni 6:19) şi cum 
această cunoaştere ne poate 
ajuta să ne îngrijim de trupurile 
şi de minţile noastre;

•	 întocmiţi	o	listă	cu	activităţi	
de recreere sănătoase pe care 
copiii dumneavoastră le-ar face 
cu plăcere împreună cu familia. 
Apoi realizaţi un plan cu mo-
dul în care veţi face ca aceste 
activităţi să devină parte din 
viaţa de familie;

•	 discutaţi	despre	moduri	
prin care puteţi înţelege şi 
controla emoţiile, inclusiv 
mânia sau tristeţea. Cântaţi 
„If You’re Happy” (Children’s 
Songbook, 266), „I’m Trying 
to Be Like Jesus” (Children’s 
Songbook, 78) sau un alt 
cântec despre emoţii şi a lua 
decizii bune. ◼ILU
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ŞTIRILE BISERICII
Vizitaţi news.lds.org pentru mai multe ştiri şi evenimente ale Bisericii.

Membrii pot solicita informaţii cu privire  
la linia autorităţii preoţiei
Ryan Morgenegg
Ştirile Bisericii

Biserica poate acum să furnizeze membrilor, la 
solicitarea acestora, informaţii cu privire la linia 

autorităţii preoţiei. Linia autorităţii preoţiei este o suc-
cesiune de rânduiri care pot fi trasate, în urmă, până 
la începuturile Bisericii şi, în final, până la Salvator.

Deşi un deţinător al preoţiei rânduit la oficiul Cei 
Şaptezeci poate fi inclus în linia personală a autorităţii 
preoţiei a unui membru, pentru oficiul Cei Şaptezeci 
nu se păstrează o linie separată a autorităţii preoţiei. 
De asemenea, linia autorităţii preoţiei pentru membrii 
rânduiţi în oficiile de episcop sau patriarh este urmă-
rită prin rânduirea lor la oficiul de înalt preot.

Membrii pot solicita din partea Bisericii numai 
informaţii referitoare la linia autorităţii Preoţiei 
lui Melhisedec; liniile autorităţii Preoţiei aaronice 
nu sunt disponibile. Membrii pot solicita infor-
maţii privind linia autorităţii preoţiei doar pentru 
ei înşişi, pentru un fiu care locuieşte împreună 
cu ei sau pentru un tânăr aflat în acel moment în 
misiune. Aceste documente nu sunt înregistrări 
oficiale ale Bisericii.

Dacă doriţi să solicitaţi linia personală a autori-
tăţii preoţiei, menţionaţi numele legal întreg, data 
naşterii, numărul de înregistrare a calităţii de mem-
bru (disponibil pe recomandarea pentru templu 
sau obţinut de la funcţionarul episcopiei din care 
faceţi parte), numele persoanei care v-a rânduit  
la oficiul de vârstnic sau de înalt preot (dacă îl  
cunoaşteţi), adresa şi numărul dumneavoastră 
de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail.

Trimiteţi solicitarea dumneavoastră la:
Priesthood Line of Authority
Global Service Center
120 North 200 West
Salt Lake City, Utah 84103-1514, USA
Fax: 1-801-240-6816
Telefon: 1-800-453-3860, interior 2-3500
E-mail: Trimiteţi un e-mail, având în subiect men-

ţiunea „PLA”, la adresa lineofauthority@ldschurch.org. 
Veţi primi un formular pe care să-l completaţi şi să-l 
returnaţi (răspunsul la mesajele având în subiect 
menţiunea „PLA” este automat). ◼

Linia autori-
tăţii preoţiei 
pentru cei care 
înfăptuiesc rân-
duieli poate fi 
urmărită până 
la Salvator.HR
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Î N  B I S E R I C Ă

Mongolia celebrează 20 de ani de 
când Biserica este prezentă aici

Luni, 15 aprilie 2013, mai mult de 300 
de membri ai Bisericii s-au adunat pe dealul 
Zaisan din Ulan Bator, Mongolia, pentru 
a celebra 20 de ani de prezenţă a Bisericii 
în această ţară. Un cor alcătuit din 50 de 
membri a cântat cu ocazia evenimentului 
şi cei adunaţi au ascultat înregistrarea 
dedicării Mongoliei, în anul 1993 de către 
vârstnicul Neal A. Maxwell (1926–2004), 
pentru propovăduirea Evangheliei.

Vârstnicul Tai Kwok Yuen, fost mem-
bru al Preşedinţiei zonei Asia, care în anul 
1993 l-a însoţit pe vârstnicul Maxwell în 
Mongolia, a menţionat modul în care 
„mâinile Domnului au lucrat neîncetat 
în această parte a viei Sale”.

De-a lungul săptămânii, au avut loc 
diverse activităţi pentru a sărbători eveni-
mentul. O adunare a foştilor misionari a 
reunit 200 de foşti misionari. Mai mult de 
1000 de mongoli au slujit în calitate de 
misionari cu timp deplin – aproape 1 din 10 
membri din Mongolia. Vineri seara au avut 
loc ceremonii de botez în mai multe oraşe 
din Mongolia; în acea zi au fost botezaţi 24 
de oameni. Mary N. Cook, recent eliberată 
din Preşedinţia generală a Tinerelor Fete, a 
vorbit în cadrul unei adunări de devoţiune 
pentru Tinerele Fete iar cu prilejul unei case 
deschise despre istoria familiei s-a difuzat 

un film cu instrucţiuni legate de noul pro-
iect privind Arborele genealogic al familiei. 
Cultura bogată a Mongoliei şi talentele 
multor membri ai Bisericii au fost prezen-
tate într-un spectacol cultural extraordinar.

Sfinţii din zilele din urmă din Haiti 
sărbătoresc, prin plantarea de co-
paci, împlinirea a 30 de ani de când 
Biserica este prezentă în ţara lor

În ziua de 1 mai 2013, membrii Bisericii 
din Haiti au participat la un proiect uriaş, 
desfăşurat în toată ţara, în cadrul căruia 
s-au plantat copaci. În prima zi a proiectului 
au fost plantaţi o mulţime de puieţi şi în 
continuare vor fi plantaţi şi mai mulţi. La fi-
nalizarea proiectului, în Haiti vor creşte circa 
400.000 de copaci noi, printre care lămâi, 
portocali, cocotieri, papaia şi stejari.

Biserica a achiziţionat puieţii ca parte 
a sprijinului acordat în prezent redresării 
statului Haiti în urma cutremurului care 
a avut loc. De asemenea, proiectul le-a 
oferit membrilor prilejul de a sluji pentru 
a sărbători împlinirea a 30 de ani de când 
Biserica este prezentă în această naţiune 
insulară. Cu 30 de ani în urmă, preşedin-
tele Thomas S. Monson, atunci membru 
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, 
a vizitat Haiti şi a dedicat pământul pentru 
propovăduirea Evangheliei restaurate.

Vârstnicul Neil L. Andersen, din 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a fost 
prezent în Haiti în momentul aniversării şi 
a prezidat asupra ceremoniei de dezvelire 
a unei plăci comemorative care marchează 
începuturile Bisericii în Haiti.

Biserica donează 453.593 kg de 
alimente organizaţiei Feeding 
America

În mai 2013, Biserica, prin Instituţia filan-
tropică SZU, a donat mai mult de 453.593 
kg de alimente organizaţiei Feeding America, 
cea mai mare organizaţie non-profit de re-
ducere a foametei din Statele Unite. Donaţia 
a inclus conserve de fructe, legume şi fasole, 
care vor fi distribuite familiilor nevoiaşe prin 
diferite oficii şi adăposturi ale comunităţilor 
din întreaga ţară.

Bob Aiken, preşedintele şi directorul exe-
cutiv al organizaţiei Feeding America, a spus 
că prin această donaţie se vor oferi aproxi-
mativ 625.000 de porţii de mâncare.

Dansatori cu evantaie formează numărul „20” în timpul unei reprezentaţii  
desfăşurate cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de prezenţă a Bisericii în Mongolia.
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Misionari şi membri din Haiti plantează 
pomi în munţii situaţi mai sus de capitala 
Port au Prince, care se poate vedea în 
fundal.
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Preşedintele David O. McKay 
(1873-1970) a relatat, deseori, o 
întâmplare care a avut loc în timp 

ce slujea ca misionar în Scoţia. La scurt 
timp după ce îşi începuse misiunea, i se 
făcuse foarte dor de casă şi a petrecut 
câteva ore vizitând împrejurimile castelului 
Stirling. Când el şi colegul său se întorceau 
din vizita făcută la castel, au trecut pe lângă 
o clădire unde piatra de deasupra intrării 
avea inscripţionată pe ea un citat, de regulă 
atribuit lui Shakespeare, care spunea: „Orice 
parte ai avea, îndeplineşte bine partea ta”.

Amintindu-şi de această experienţă, pre-
şedintele McKay a explicat: „Mi-am spus, sau 

Vârstnicul  
Quentin L. Cook
din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

ÎNDEPLINEŞTE BINE  PARTEA TA
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Fiţi neprihăniţi. Întemeiaţi o familie. 
Găsiţi o modalitate corespunzătoare 
pentru a vă asigura traiul. Slujiţi în  
chemările dumneavoastră. Pregătiţi-vă 
să-L întâlniţi pe Dumnezeu.

Spiritul din mine mi-a spus: «Eşti membru al 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă. Mai mult, te afli aici în calitate 
de reprezentant al Domnului Isus Hristos. 
Ai acceptat responsabilitatea de a fi un 
reprezentant al Bisericii». Apoi m-am gândit 
la ceea ce noi făcusem în acea dimineaţă. 
Vizitasem locuri, dobândisem învăţături şi 
informaţii istorice, fără îndoială, iar eu eram 
foarte entuziasmat de acest lucru… Totuşi, 
aceasta nu era muncă misionară… Am 
acceptat mesajul care mi-a fost transmis prin 
intermediul acelei pietre şi, din acel moment, 
am încercat să ne facem partea ca misionari 
în Scoţia” 1. 

Acest mesaj a fost atât de important şi a 
avut un impact atât de mare asupra preşe-
dintelui McKay încât l-a folosit ca sursă de 
inspiraţie pentru tot restul vieţii sale. El a luat 
decizia că, indiferent de responsabilitatea pe 
care o avea, va face tot ceea ce va putea.

Nu faceţi ceva ce nu vă stă în caracter
Luând în considerare uriaşul potenţial de 

a face bine pe care îl aveţi dumneavoastră, 
generaţia tânără a Bisericii, care sunt 
preocupările mele legate de viitorul 
dumneavoastră? Ce sfat vă pot oferi? În 
primul rând, vă veţi confrunta cu mari 
presiuni de a face ce nu vă stă în caracter 
– chiar de a purta o mască – şi de a deveni 
cineva care nu reprezintă cu adevărat cine 
sunteţi sau ceea ce doriţi să fiţi.

La începuturile Bisericii, profetul Joseph, 
Emma şi gemenii lor în vârstă de 11 luni, 
Joseph şi Julia, se aflau în Hiram, Ohio, la 
casa lui John şi Alice Johnson. Ambii copii 
aveau pojar. Joseph şi băieţelul lui dormeau 
pe un pat pentru oaspeţi, lângă uşa de la 
intrare.

În timpul nopţii, un grup de bărbaţi cu 
feţele vopsite în negru au dat năvală pe uşă 
şi l-au târât pe profet afară, unde l-au bătut şi 
l-au uns cu smoală pe el şi pe Sidney Rigdon.FO
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Cea mai tragică parte a acestei acţiuni a gloatei a fost că 
micuţul Joseph a fost expus aerului nopţii atunci când tatăl 
lui a fost târât afară şi a răcit foarte rău. Drept consecinţă, el 
a murit câteva zile mai târziu.2

Cei care au luat parte la martiriul profetului şi al fratelui 
său, Hyrum, şi-au vopsit feţele pentru a-şi ascunde adevă-
rata identitate.3

În zilele noastre, când a fi anonim este mai uşor decât a 
fost vreodată, faptul de a nu purta o mască şi de a fi „fidel 
credinţei… pentru care martirii toţi au pierit”, implică prin-
cipii importante 4.

Este limpede că tovărăşiile rele nu sunt doar o problemă 
legată de obiceiurile rele. Dacă sfinţii din zilele din urmă 
sunt văzuţi în astfel de anturaje, îi pot influenţa în mod 
negativ pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care nu 
au o mărturie despre Salvator.

Orice utilizare a Internetului cu scopul de a intimida, 
de a distruge o reputaţie sau de a pune o persoană într-o 
lumină defavorabilă este condamnabilă. Vedem în societate 
că atunci când oamenii poartă masca anonimatului, şansele 
sunt mult mai mari ca ei să aibă o astfel de conduită, care 
este atât de nocivă discuţiilor civilizate. Încalcă, de aseme-
nea, principiile de bază predicate de Salvator.

Salvatorul a explicat că El nu a venit să judece lumea, ci să 
mântuiască lumea. Apoi, El a descris ce înseamnă judecata:

„Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina 
în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lu-
mina, pentru că faptele lor erau rele.

Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lu-
mină, ca să nu i se vădească faptele.

Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru  
ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu” 
(Ioan 3:19-21; vezi, de asemenea, versetele 17-18).

Cei neprihăniţi nu trebuie să poarte măşti pentru a-şi 
ascunde identitatea.

Acţionaţi conform adevăratelor dumneavoastră crezuri
Acţionaţi conform adevăratelor dumneavoastră crezuri 

petrecându-vă timpul cu acele lucruri care vă vor clădi 
şi dezvolta caracterul şi care vă vor ajuta să deveniţi mai 
asemănători lui Hristos. Sper că nici unul dintre dumnea-
voastră nu percepe viaţa ca fiind, în primul rând, distracţie 
şi jocuri, ci ca fiind un timp în care „să [vă pregătiţi] să-L 
[întâlniţi] pe Dumnezeu” (Alma 34:32).

Un exemplu minunat referitor la faptul de a vă face par-
tea şi de a folosi timpul în mod corespunzător este dat de o 
întâmplare din viaţa vârstnicului L. Tom Perry, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, când, fiind infanterist marin, 
a făcut parte din trupele de ocupaţie ale Statelor Unite 
în Japonia la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Vârstnicul Perry a împărtăşit această întâmplare atunci când 
şi-a înregistrat mărturia specială despre Salvator.

„Am făcut parte din primul grup de soldaţi din infanteria 
marină care au intrat în Japonia după semnarea tratatului 
de pace de după cel de-al Doilea Război Mondial. Intrarea 

Unul dintre modurile în care vă puteţi proteja cel mai 
bine împotriva alegerilor greşite este de a nu purta nicio 
mască a anonimatului. Dacă veţi simţi vreodată că doriţi să 
faceţi acest lucru, vă rog să conştientizaţi că este un semn 
real al pericolului şi una dintre uneltele duşmanului de a vă 
determina să faceţi ceva ce nu ar trebui să faceţi.

Este un lucru obişnuit în zilele noastre ca cineva să-şi as-
cundă identitatea când scrie pe Internet mesaje răuvoitoare, 
critice, fanatice, sub anonimat. Unii se referă la aceasta ca 
fiind înflăcărare.

Apostolul Pavel a scris:
„Nu vă înşelaţi: «tovărăşiile rele strică obiceiurile bune».
Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt 

între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu” (1 Corinteni 
15:33-34).

Vârstnicul L. Tom Perry şi-a îndepli-
nit bine partea în timpul şederii sale 
în Japonia.
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în oraşul Nagasaki, care era devastat, a fost una dintre cele 
mai triste experienţe din viaţa mea. O mare parte din oraş 
fusese distrusă complet. Unii dintre cei decedaţi nu fuse-
seră încă îngropaţi. Ca trupe de ocupaţie, ne-am stabilit 
sediul central şi am început lucrul.

Situaţia era foarte deprimantă, iar unii dintre noi voiau 
să ofere mai mult. Am mers la preotul militar al diviziei 
noastre şi am cerut permisiunea de a ajuta la reconstruirea 
bisericilor creştine. Din cauza restricţiilor guvernamentale 
din timpul războiului, aceste biserici aproape că încetaseră 
să mai funcţioneze. Puţinele clădiri ale acestora erau foarte 
grav afectate. Unii dintre noi s-au oferit voluntar să repare 
şi să tencuiască din nou aceste capele în timpul liber, astfel 
încât ele să fie disponibile din nou pentru susţinerea de 
slujbe creştine…

„I-am găsit pe preoţii care nu putuseră să slujească în 
timpul anilor de război şi i-am încurajat să se întoarcă la 
amvon. Am avut o experienţă extraordinară alături de aceşti 
oameni, în timp ce ei cunoşteau, din nou, libertarea de a-şi 
exercita crezurile religioase.

Când plecam din Nagasaki pentru a ne întoarce acasă, a 
avut loc o întâmplare de care îmi voi aminti întotdeauna. În 
timp ce ne urcam în trenul care urma să ne ducă spre vapoare 
pentru a ne întoarce acasă, mulţi dintre ceilalţi soldaţi din 
infanteria marină ne tachinau. Ei le aveau alături pe prietenele 
care-şi luau rămas-bun de la ei. Râdeau de noi şi ne sugerau 
că am ratat toată distracţia faptului de a ne afla în Japonia. 
Noi doar ne irosisem timpul muncind şi tencuind pereţi.

Pe când aceştia se aflau la punctul culminant al tachi-
nărilor, de pe un deal mic din apropierea gării au venit 
aproximativ 200 dintre aceşti creştini japonezi minunaţi de 
la bisericile pe care le reparaserăm, cântând «Înainte, voi 
creştini». Au venit la noi şi ne-au oferit multe daruri. Apoi, 
s-au aliniat cu toţii de-a lungul căii ferate. Şi, pe când tre-
nul începuse să înainteze pe şine, noi am întins mâinile şi 
le-am atins degetele în timp ce plecam. Nu puteam vorbi; 
emoţiile noastre erau prea puternice. Dar eram recunos-
cători că am putut ajuta, într-o mică măsură, la restabilirea 
creştinismului într-o naţiune după război” 5.

Vă rog să cugetaţi şi să alegeţi cu mare atenţie modul în 
care vă petreceţi timpul. După cum puteţi vedea din exem-
plul vârstnicului Perry, nu vorbesc despre etalarea religiei 
pe mâneci sau despre o credinţă doar de suprafaţă. Aceste 
lucruri pot fi stânjenitoare pentru dumneavoastră şi pentru 

Unul dintre modurile 
în care vă puteţi proteja 
cel mai bine împotriva 
alegerilor greşite este 
de a nu vă pune nicio 
mască a anonimatului.
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Biserică. Vorbesc despre faptul ca dumneavoastră să deve-
niţi ceea ce trebuie să fiţi.

Stabiliţi obiective corespunzătoare
Al treilea sfat al meu are legătură cu anumite obiective 

pe care ar trebui să le luaţi în considerare. În aproximativ 
aceeaşi perioadă în care vârstnicul Perry a fost în Japonia 
cu infanteria marină, preşedintele Boyd K. Packer, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, slujea în Japonia în 
cadrul forţelor aeriene la sfârşitul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

a dat nas în nas cu iadul războiului împotriva celor nevi-
novaţi. Căutând să fie singur pentru a putea cugeta, el s-a 
urcat, într-o zi, pe o colină deasupra oceanului. Acolo a 
găsit ruinele părăsite ale unui sat de ţărani, precum şi câm-
pul nelucrat de cartofi dulci. Şi a văzut zăcând în mijlocul 
plantelor uscate trupurile măcelărite ale unei mame şi ale 
celor doi copii ai ei. Priveliştea l-a umplut de o amărăciune 
profundă amestecată cu sentimente de dragoste pentru 
familia lui şi pentru toate familiile” 6.

După aceea, dânsul s-a dus într-un buncăr improvizat, 
unde a contemplat, a cugetat şi s-a rugat. Gândindu-se la 
această întâmplare, preşedintele Packer a descris ceea ce 
eu aş numi o experienţă de confirmare spirituală. A sim-
ţit că a primit inspiraţie despre ceea ce trebuia să facă în 
privinţa vieţii sale. Desigur, dânsul habar nu avea că urma 
să fie chemat să slujească în chemarea măreaţă şi sfântă pe 
care o are în prezent. Viziunea sa a fost aceea că dorea să 
fie un învăţător care să accentueze învăţăturile Salvatorului. 
Dânsul şi-a stabilit obiectivul de a trăi o viaţă neprihănită.

A înţeles într-un mod profund că trebuia să-şi găsească o 
soţie neprihănită şi că împreună aveau să întemeieze o fa-
milie numeroasă. Acest tânăr soldat a înţeles că profesia pe 
care şi-a ales-o urma să îi ofere o remuneraţie modestă şi că 
iubita lui parteneră va trebui să împărtăşească aceleaşi prio-
rităţi şi să dorească să trăiască fără anumite lucruri materiale. 
Sora Donna Packer a fost şi este partenera perfectă pentru 
preşedintele Packer. Nu au avut niciodată prea mulţi bani, 
însă dânşii nu au avut niciodată sentimentul că le-ar lipsi 
ceva. Au crescut 10 copii şi au fost nevoiţi să facă sacrificii. 
Dânşii au acum 60 de nepoţi şi peste 80 de strănepoţi.

Vă împărtăşesc această întâmplare adevărată, deoarece 
de prea multe ori obiectivele noastre se bazează pe ceea ce 
preţuieşte lumea. Elementele esenţiale sunt destul de simple 
pentru membrii care au primit rânduielile necesare salvă-
rii. Fiţi neprihăniţi. Întemeiaţi o familie. Găsiţi o modalitate 
corespunzătoare de a vă asigura traiul. Slujiţi în chemările 
dumneavoastră. Pregătiţi-vă să-L întâlniţi pe Dumnezeu.

Salvatorul ne-a învăţat că „viaţa cuiva nu stă în belşugul 
avuţiei lui” (Luca 12:15).

Clădiţi-vă ţara şi comunitatea în care trăiţi
Pe lângă însuşirile, calităţile şi deciziile personale, dacă 

doriţi să fiţi generaţia care trebuie să fiţi, vă veţi clădi ţara şi 
comunitatea în care trăiţi. Generaţia dumneavoastră va trebui 

În anul 2004, i-am însoţit pe preşedintele Packer şi pe 
alţii în Japonia. Dânsul a avut ocazia de merge în unele 
locuri în care fusese şi de a se gândi la unele dintre 
experienţele pe care le-a avut şi la deciziile pe care le-a 
luat în acea perioadă. Având permisiunea dânsului, vă 
împărtăşesc câteva dintre gândurile şi sentimentele sale.

Preşedintele Packer a descris experienţele avute pe 
o insulă din largul coastei regiunii Okinawa. Dânsul 
consideră această insulă ca fiind muntele său din pustiu. 
Pregătirea sa personală şi întâlnirea sa cu alţi membri 
i-au aprofundat credinţa în învăţăturile Evangheliei. Ceea 
ce-i lipsea încă era confirmarea – cunoaşterea sigură a 
ceea ce dânsul ajunsese să simtă că este adevărat.

Biografa preşedintelui Packer descrie ceea ce s-a în-
tâmplat: „Contrar liniştii confirmării pe care el a căutat-o, 

Preşedintele Boyd K. Packer a fost 
binecuvântat deoarece şi-a stabilit 
obiective drepte.
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să protejeze neprihănirea şi libertatea religioasă. Moştenirea 
iudaico-creştină pe care am primit-o nu este numai pre-
ţioasă, ci şi esenţială pentru planul Tatălui nostru din Cer. 
Trebuie să o protejăm pentru generaţiile viitoare. Trebuie să 
ne alăturăm oamenilor buni, incluzându-i pe aceia de toate 
credinţele – în special celor care se simt responsabili în faţa 
lui Dumnezeu pentru conduita lor. Aceştia sunt oamenii care 
vor înţelege sfatul: „Orice parte ai avea, îndeplineşte bine 
partea ta”. Aplicarea cu succes a valorilor iudaico-creştine şi 
a libertăţii religioase vor face din generaţia dumneavoastră 
generaţia măreaţă care trebuie să fie.

Având în vedere provocările care există în lume astăzi, 
Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
se preocupă în mod deosebit ca dumneavoastră să vă impli-
caţi în mod potrivit în procesul politic din ţara în care trăiţi. 
Biserica este neutră în disputele politice şi nu sprijină can-
didaţi sau partide. Totuşi, ne aşteptăm ca membrii noştri să 
se implice în totalitate în sprijinirea candidaţilor şi partidelor 
conform alegerii lor bazată pe principii care vor asigura o 
conducere bună. Doctrina noastră este limpede: „trebuie să 
căutaţi cu sârguinţă oamenii cinstiţi şi înţelepţi” (D&L 98:10).

Avem mare încredere în dumneavoastră. Conducerea 
Bisericii crede în mod sincer că dumneavoastră puteţi clădi 
împărăţia aşa cum nu a făcut-o nicio generaţie anterioară. 
Aveţi de partea dumneavoastră nu numai dragostea şi încre-
derea noastră, ci şi rugăciunile şi binecuvântările noastre. 
Noi ştim că succesul generaţiei dumneavoastră este esenţial 
pentru stabilirea continuă a Bisericii şi pentru creşterea îm-
părăţiei. Ne rugăm ca dumneavoastră să vă îndepliniţi bine 
partea, evitând să purtaţi măşti, să acţionaţi conform adevă-
ratei voastre identităţi, să stabiliţi obiective corespunzătoare 
şi să clădiţi ţara şi comunitatea în care trăiţi. ◼
De la o seară la gura sobei pentru tinerii adulţi organizată de Sistemul 
Educaţional al Bisericii, transmisă de la Universitatea Brigham Young – 
Idaho în data de 4 martie 2012. Pentru întregul text în limba engleză,  
accesaţi lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2012/01?lang=eng.

NOTE
 1. David O. McKay, în Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to the 

World, Prophet of God (1986), p. 45.
 2. Vezi Mark L. Staker, „Remembering Hiram, Ohio,” Ensign, oct. 2002,  

p. 32, 35.
 3. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 24.
 4. „Fideli credinţei”, Imnuri, nr. 163.
 5. L. Tom Perry, în „Joy – for Us and Others – Comes by Following the 

Savior,” http://lds.org/prophets-and-apostles/what-are-prophets- 
testimonies?lang=eng.

 6. Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower (1995),  
p. 58-59.FO
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Moştenirea iudaico-creştină 
pe care am primit-o nu este 
numai preţioasă, ci şi esenţială 
pentru planul Tatălui nostru 
din Cer. Trebuie să o protejăm 
pentru generaţiile viitoare.
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Gary şi Susan Carter

Î
n calitate de lucrători în 
templu, am avut binecuvân-
tarea de a întâlni tineri adulţi 

care au venit la templu pentru 
a primi înzestrarea personală. 
Am descoperit că participarea la 
un seminar de pregătire pentru 
templu le-a fost de ajutor, însă 
influenţa părinţilor neprihăniţi a 
jucat un rol mai important în a-i 
ajuta să se pregătească să facă 
legăminte în templu. În calitate 
de părinţi şi conducători, trebuie 
să-i ajutăm pe tineri nu doar să 
se pregătească pentru slujirea 
misionară cu timp deplin, care 
durează numai câteva luni, ci, 
de asemenea, să facă şi să ţină 
legămintele din templu, care 
durează o eternitate. Primii paşi se fac în copilărie.

Să-i pregătim pe copii
Părinţii le pot arăta copiilor lor importanţa templului 

preaslăvind în templu şi împărtăşindu-şi mărturiile despre 
munca în templu. Chiar şi în zonele în care nu se poate 
călători la templu prea des, părinţii pot insufla copiilor lor 
dorinţa de a merge la templu.

Preşedintele Howard W. Hunter (1907-1995) i-a învăţat pe 
părinţi: „Să împărtăşim copiilor noştri sentimentele de natură 
spirituală pe care le avem în templu. Şi să-i învăţăm cu mai 
multă convingere şi într-un mod mai natural lucrurile care se 
pot spune despre scopurile casei Domnului” 1. Copiii noştri 
trebuie să ştie că templul este un loc în care am primit răs-
punsuri la rugăciuni şi am simţit dragostea lui Dumnezeu.

Părinţii pot, de asemenea, să-i 
înveţe pe copiii lor să aştepte cu 
nerăbdare şi să trăiască demni 
pentru a primi recomandarea cu 
utilizare limitată pe care o pot 
obţine la vârsta de 12 ani. Când 
vine momentul ca aceşti tineri 
să participe, observăm bucuria 
şi mândria cu care arată aceste 
recomandări în templu.

Să-i pregătim pe tineri
Părinţii îi pot ajuta pe copiii 

lor să se implice în cercetarea 
istoriei familiei pentru ca, atunci 
când împlinesc 12 ani, să poată 
să ducă la templu nume ale 
membrilor familiei. Tinerilor 
care procedează astfel, vârstnicul 
David A. Bednar, din Cvorumul 

celor Doisprezece Apostoli, le-a promis: „Dragostea şi recu-
noştinţa voastră faţă de strămoşii voştri se vor mări. Mărturia 
voastră despre Salvator şi convertirea la El vor deveni pro-
funde şi statornice. Iar eu vă promit că veţi fi protejaţi împo-
triva influenţei tot mai intense a duşmanului” 2.

Am văzut multe situaţii în care această promisiune a fost 
îndeplinită. De curând, o tânără fată ne-a spus că, după ce 
a cercetat pentru a afla numele bunicii ei, a venit la templu 
să facă munca necesară pentru ea. Ea a spus că, atunci 
când a fost botezată pentru bunica ei, a avut o impresie 
clară că bunica ei avea să o întâmpine în viaţa următoare. 
Experienţe de genul acesta întăresc mărturiile şi insuflă 
dorinţa de a participa la alte rânduieli din templu.

Mulţi tineri se confruntă cu ispita de a se îmbrăca 
indecent. Atunci când părinţii şi conducătorii poartă 

Odată cu reducerea vârstei 
minime necesară pentru slujirea 

misionară, zeci de mii de 
adolescenţi fac acum legăminte 

sfinte în templu.
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îmbrăcăminte frumoasă, modestă, tinerii înţeleg că şi ei pot 
face acest lucru. Tinerii trebuie să înţeleagă că felul în care 
se îmbracă şi atitudinea faţă de trupurile lor pot demonstra 
calitatea lor de ucenici.

Părinţii îi pot ajuta pe tineri să se pregătească să intre în 
templu ajutându-i să înţeleagă legămintele pe care le vor 
face acolo. Legămintele din templu includ promisiunile 
de „a respecta legea unei virtuţi şi castităţi stricte, a fi cari-
tabil, binevoitor, tolerant şi pur; de a dedica atât talentul, 
cât şi mijloacele materiale răspândirii adevărului şi înălţării 
spirituale [a familiei umane]; de a rămâne devotat cauzei 
adevărului; şi de a căuta, prin orice mijloace, să contribuie 
la marea pregătire pentru ca pământul să fie gata să-L 
primească pe Regele său – Domnul Isus Hristos” 3. Părinţii 
pot depune mărturie că tinerii vor primi binecuvântări per-
sonale, mari de-a lungul vieţii lor pe măsură ce ţin aceste 
legăminte, iar aceste legăminte vor avea mai multă însem-
nătate pentru tineri dacă părinţii lor îi ajută să înţeleagă că 
atât binecuvântările, cât şi legămintele sunt posibile prin 
ispăşirea lui Isus Hristos.

Există multe feluri prin care-i putem ajuta pe copiii şi pe 
tinerii noştri să se pregătească să primească binecuvântă-
rile din templu. Cu cât sunt mai pregătiţi, cu atât sunt mai 
mari şansele lor de a avea pace şi simţi Spiritul şi astfel vor 
putea să aibă experienţe spirituale minunate atunci când 
îşi vor primi înzestrarea. O experienţă înălţătoare în templu 
îi va face ucenici mai devotaţi ai lui Hristos şi misionari 
mai buni – motivaţi să-i ajute pe cei cărora le predau să se 
pregătească să primească propriile lor rânduieli sfinte din 
templu. ◼
NOTE
 1. Howard W. Hunter, „Follow the Son of God”, Ensign, nov. 

1994, p. 88.
 2. David A. Bednar, „Inimile copiilor se vor întoarce”, Liahona, 

nov. 2011, p. 26-27).
 3.  James E. Talmage, în Preparing to Enter the Holy 

Temple (2002), p. 34-35.
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noastră misionară 

Misionarii de astăzi duc mai departe 
moştenirea cea mare de a umple pă-
mântul cu a Domnului cunoaştere (vezi 

Isaia 11:9). De la Avraam la Pavel, la Amon, la 
Wilford Woodruff, misionarii din scripturi şi din 
istoria Bisericii le oferă misionarilor din vremurile 
moderne exemple puternice de urmat.

Fie că suntem membri misionari, fie că ne 
pregătim să slujim într-o misiune cu timp de-
plin sau slujim într-o misiune ori ne întoarcem 
dintr-o misiune, putem prinde curaj şi ne putem 
inspira din aceste exemple.

LaRene Porter Gaunt şi 
Linda Dekker Lopez
Revistele Bisericii

Iona pe plaja din Ninive, de Daniel A. Lewis. Iona s-a pocăit şi a mers din loc 
în loc propovăduind şi confirmând că Iehova domneşte peste tot şi că dragostea 
Sa nu se limitează la un singur neam sau popor (vezi Iona 1-4).

Moştenirea noastră misionară din Biblie şi Perla de mare preţ
Misionarii din Vechiul Testament, precum Iona, au fost che-

maţi să avertizeze poporul (vezi Ezechiel 3:17-19). Din exemplul 
lui Iona vedem importanţa pocăinţei şi a supunerii. Povestea 
lui Avraam ne învaţă despre descendenţa şi puterea Preoţiei lui 
Melhisedec.

Misionarii din Noul Testament, precum Petru sau Pavel, au lucrat 
pentru a păstra învăţăturile lui Isus Hristos. Totuşi, de-a lungul 
timpului, lumea a căzut în apostazie. Dumnezeu a restaurat Evan-
ghelia prin profetul Joseph Smith. Noi lucrăm acum, la fel cum au 
lucrat acei misionari, să păstrăm şi să împărtăşim învăţăturile lui 
Isus Hristos.

Toţi misionarii, din trecut sau din prezent, 
slujesc cu speranţa de a le face viaţa mai 
bună altor oameni.

MOŞTENIREA 
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UN GLAS DE 
AVERTIZARE
„Deoarece Domnul este bun, 
El cheamă slujitori să-i averti-
zeze pe oameni de pericol… Gândiţi-vă la Iona. 
La început, el a fugit de chemarea Domnului de 
a avertiza poporul din Ninive, care era orbit şi nu 
vedea pericolul pe care îl reprezenta păcatul. El 
ştia că, de-a lungul timpurilor, oamenii ticăloşi 
i-au respins pe profeţi şi uneori i-au ucis. Totuşi, 
când Iona a mers înainte cu credinţă, Domnul 
l-a binecuvântat cu protecţie şi succes”.
Preşedintele Henry B. Eyring, primul consilier în Prima 
Preşedinţie, „Let Us Raise Our Voice of Warning,” Liahona, 
ian. 2009, p. 3.
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Apostolul Pavel, de Karel Skreta. În 
călătoriile şi scrisorile lui, Pavel a depus 
mărturie puternică cu privire la Salvator 
în întreaga Asie Mică şi o mare parte din 
lumea cunoscută în vremurile acelea.

Melhisedec îl binecuvân-
tează pe Avram [Avraam], 
de Walter Rane. Melhisedec 
l-a binecuvântat pe Avram 
(vezi Genesa 14:18-20) şi i-a 
dat, de asemenea, preoţia 
(vezi D&L 84:14). Cu o altă 
ocazie, Domnul i-a apărut 
lui Avram, spunând: „Am 
hotărât… să fac din tine 
un slujitor care să poarte 
numele Meu într-o ţară 
străină… Şi vei fi o binecu-
vântare pentru seminţiile 
tale de după tine, pentru 
că în mâinile lor vor purta 
această slujire şi preoţie către 
toate naţiunile” (Avraam 
2:6, 9).

Petru şi Ioan înaintea con-
ducătorilor din Ierusalim, 
de Simon Vedder. Petru şi 
Ioan au fost aduşi înaintea 
consiliului şi marele preot i-a 
întrebat: „«Nu v-am porun-
cit noi cu tot dinadinsul 
să nu învăţaţi pe norod în 
Numele acesta? Şi voi iată 
că aţi umplut Ierusalimul 
cu învăţătura voastră…» 
Petru… drept răspuns, [i-a] 
zis: «Trebuie să ascultăm mai 
mult de Dumnezeu decât de 
oameni!»” (Faptele apostolilor 
5:28-29). BP
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A adus veşti de bucurie în sufletul meu, 
de Walter Rane. Un înger l-a vizitat 

pe Samuel Lamanitul şi a adus „veşti 
de bucurie în sufletul [lui Samuel]” cu 

privire la venirea Salvatorului (Helaman 
13:6-7). Ca parte a chemării sale de a 

propovădui nefiţilor, Samuel a urcat pe 
zidul oraşului Zarahemla şi a împărtăşit 

aceste veşti bune poporului.

Amon înaintea regelui Lamoni, de Gary L. Kapp. Amon, unul 
dintre fiii lui Mosia, a salvat turmele regelui Lamoni. Când 
regele l-a întrebat dacă era trimis de Dumnezeu, Amon a spus 
că era un om chemat de către Spiritul Sfânt să propovădu-
iască Evanghelia „către [poporul lui Lamoni], pentru ca el să 
poată fi adus la cunoaşterea a ceea ce este drept şi adevărat” 
(Alma 18:34).

Moştenirea noastră misionară  
din Cartea lui Mormon

Alma, Amulec, fiii lui Mosia şi Samuel Lamanitul 
sunt numai câteva dintre exemplele de misionari mă-
reţi pe care-i întâlnim în Cartea lui Mormon. Ei sunt 
un exemplu de pocăinţă, credinţă, supunere şi curaj. 
La fel ca ei, ne putem baza pe inspiraţie şi revelaţie 
de la Dumnezeu pentru a ne îndruma în slujirea 
noastră misionară.

SĂ-I ÎNVĂŢĂM 
PE NECREDIN-
CIOŞI

„Fiii lui Mosia… au mers printre la-
maniţi. Cu toate că au propovăduit 
unor oameni ale căror tradiţii nu-i 
conduceau spre creştere spirituală, 
aceşti misionari credincioşi au aju-
tat la producerea unei mari schim-
bări în viaţa acestor lamaniţi. Ştim 
că…«atât de mulţi lamaniţi care 
au crezut în predicile lor şi au fost 
convertiţi pentru Domnul nu s-au 
rătăcit niciodată» (Alma 23:6).”
Vârstnicul James B. Martino, din Cei Şapte-
zeci, „Repentance That Brings Conversion”, 
Ensign, sept. 2012, p. 58.
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Wilford Woodruff se pregăteşte să în-
făptuiască botezuri la ferma Benbow, de 
Richard A. Murray. Domnul l-a îndrumat 
pe Wilford Woodruff în anii 1840 la ferma 
Benbow din Herefordshire, Anglia. „Acolo 
era un popor care se rugase pentru aducerea 
înapoi a ordinii în care erau lucrurile în vre-
murile străvechi”, a scris Wilford. „Rezultatul 
a fost că, în primele treizeci de zile după ce 
am ajuns acolo, am botezat şase sute… În 
opt luni de muncă în ţara aceea, am adus o 
mie opt sute de persoane în Biserică. De ce? 
Pentru că acolo se găsea un popor pregătit 
pentru Evanghelie” („Discourse”, Deseret 
Weekly, 7 nov. 1896, p. 643).

Predicatori mormoni, 
de Arnold Friberg, 
bazat pe originalul de 
Christen Dalsgaard. 
Această scenă cu un 
misionar sfânt din zi-
lele din urmă predând 
Evanghelia lui Isus 
Hristos unei familii 
daneze adunate în 
căminul lor de la ţară 
este tipică eforturilor de 
prozelitism din secolul 
al XIX-lea. Misionarii 
au propovăduit, de 
asemenea, la colţul 
străzii sau în sălile de 
întrunire din oraşe.
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Moştenirea noastră misionară din Doctrină şi legăminte
După restaurarea Evangheliei, rolul misionarilor a 

fost esenţial. Misionari precum Dan Jones, Orson Hyde 
şi Parley P. Pratt au împărtăşit Cartea lui Mormon şi 
Evanghelia lui Isus Hristos. Unii, precum Samuel, fra-
tele profetului Joseph, au slujit în apropierea casei. Alţii 
au călătorit departe pentru a împărtăşi Evanghelia în 

locuri precum Tailanda, Insulele Sandwich (Hawaii), 
Danemarca şi Anglia.

Aceşti misionari de la început au slujit deseori misiuni 
lungi şi repetate. Au lăsat în urmă părinţi, iubite, soţii, copii 
şi nepoţi, aşa cum facem şi noi. Astăzi, ei sunt pentru noi 
exemple de credinţă, curaj, supunere, îndurare şi sârguinţă.



24 L i a h o n a

Pionierat în stradă, de Ken Spencer. Aceşti doi misionari împărtăşesc Evanghelia 
unui bărbat în faţa unei librării din New Brunswick, New Jersey, SUA.

Să clădim propria moştenire misionară
De când preşedintele Thomas S. Monson a 

anunţat, în cadrul conferinţei generale din octom-
brie 2012, că tinerii băieţi şi tinerele fete pot pleca 
în misiune la o vârstă mai mică, zeci de mii de 
sfinţi din zilele din urmă au plecat în misiune. 

La conferinţa generală din aprilie 2013, vârst-
nicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a adăugat mărturia sa cu 
privire la munca misionară şi ne-a încurajat pe 
fiecare dintre noi să devenim o parte importantă 
a acestui miracol care se împlineşte ajutând la 

găsirea celor pregătiţi să audă Evanghelia: „Aşa 
cum Domnul a inspirat mai mulţi misionari să 
slujească, tot aşa El deşteaptă mintea şi deschide 
inima mai multor oameni buni şi cinstiţi care să-i 
primească pe misionarii Săi. Deja îi cunoaşteţi 
sau îi veţi cunoaşte pe aceşti oameni. Ei fac parte 
din familia dumneavoastră şi locuiesc în cartierul 
dumneavoastră. Ei trec pe lângă dumneavoastră 
pe stradă, stau lângă dumneavoastră la şcoală 
şi socializează cu dumneavoastră pe Internet” 
(„Este un miracol”, Liahona, mai 2013, p. 78). ◼

Misionarii nou 
veniţi au botezat 

indigeni din 
Insulele Sandwich 

(Hawaii) încă 
din anul 1851. 

Această fotografie 
datează de mult 
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ECUSONUL  
DUMNEAVOASTRĂ  
DE MISIONAR
„Dacă nu sunteţi misionar cu 
timp deplin purtând un ecuson 
prins de haina dumneavoastră, 
acum este momentul să desenaţi 
unul pe inima dumneavoastră – 
desenat aşa cum a spus Pavel, 
«nu cu cerneală, ci cu Duhul 
Dumnezeului cel Viu»”.
Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „Este un mira-
col”, Liahona, mai 2013, p. 78.
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Lamaniţii vor înflori ca un trandafir, de Joselito Jesus 
Acevedo Garcia. Această imagine surprinde spiritul 
muncii misionare printre vorbitorii de limbă spaniolă. 
Doi misionari se pregătesc să predea Evanghelia în timp 
ce oamenii îşi îndeplinesc sarcinile lor zilnice. Creşterea 
Bisericii este reprezentată de templul Lima Peru, încon-
jurat de case mici şi animale specifice zonei.

Misionari neobosiţi, de 
Juei Ing Chen. Membrii 
Bisericii din Taiwan, 
precum membrii misio-
nari de pretutindeni, 
caută să împărtăşească 
bucuria pe care o simt 
în Evanghelie şi în 
scripturi. Scripturile 
sunt pe masă; iar pe 
vasul înalt albastru, în 
care sunt suluri de hâr-
tie, se află o imagine 
a Templului Taipei, 
Taiwan.
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Misionari sfinţi din zilele din urmă 
în Sierra Leone, de Emile Wilson. 
Prima misiune din Sierra Leone a 
fost organizată în Freetown în data de 
1 iulie 2007. Freetown a devenit tăruşul 
cu numărul 3000 al Bisericii în data 
de 2 decembrie 2012.
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Vârstnicul Eduardo Gavarret
din Cei Şaptezeci

În anul 1485, Richard al III-lea era regele Angliei. Era o perioadă de instabilitate 
politică şi Richard a trebuit să îşi apere coroana în repetate rânduri. El era ostaş 
experimentat, războinic viteaz şi perspicace care avea o oştire ce număra între 

8.000 şi 10.000 de bărbaţi.
În acelaşi an, un pretendent la tronul Angliei, Henric Tudor, Conte de Richmond, 

l-a provocat şi înfruntat pe Richard pe Câmpia Bosworth, de unde provine şi numele 
bătăliei lor. Henric, spre deosebire de Richard, avea puţină experienţă în luptă, iar 
armata sa număra doar 5.000 de oameni. Însă de partea lui avea buni sfătuitori –  
nobili care luaseră parte la bătălii similare, inclusiv unele împotriva lui Richard. 
Dimineaţa bătăliei a sosit şi totul sugera faptul că Richard va învinge.

Evenimentele din 22 august 1485 sunt rezumate într-o legendă foarte cunoscută. 
În acea dimineaţă, regele Richard şi oamenii săi s-au pregătit pentru a înfrunta ar-
mata lui Henric. Învingătorul bătăliei avea să devină conducătorul Angliei. Cu puţin 
timp înainte de luptă, Richard a trimis un slujitor să vadă dacă era pregătit calul său.

Fie ca noi, punându-ne încrederea în Salvator, Domnul oştiri-
lor, să fim pregătiţi şi să nu ne poticnim pe câmpul de luptă.

PREGĂTIŢI 
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PENTRU ZIUA BĂTĂLIEI
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„Potcoveşte-l repede!”, i-a poruncit slujitorul potcovaru-
lui. „Regele doreşte să meargă în fruntea trupelor sale.”

Potcovarul i-a răspuns că trebuie să aştepte. „Am potco-
vit caii întregii armate regale în ultimele zile”, a spus acesta, 
„iar acum trebuie să merg să mai fac rost de fier”.

Slujitorul nerăbdător a spus că nu poate aştepta. 
„Inamicii regelui înaintează chiar acum, iar noi trebuie  
să-i înfruntăm pe câmpul de luptă”, a spus el. 
„Descurcă-te cu ce ai.”

După cum i s-a poruncit, potcovarul a făcut tot ce a pu-
tut şi anume patru potcoave dintr-o ţeavă de fier. După ce 
a făcut potcoavele, a bătut în cuie trei dintre ele pe copitele 
calului. Totuşi, când a încercat să prindă cea de-a patra 
potcoavă, şi-a dat seama că nu are destule cuie.

„Mai am nevoie de unul sau două cuie şi am nevoie de 
timp să le fixez”, i-a spus el slujitorului.

Cu toate acestea, slujitorul nu a putut să aştepte. „Aud 
trompetele acum”, a spus el. „Nu poţi folosi ceea ce ai?”

Potcovarul a răspuns că va face tot ce poate dar că nu 
poate garanta că cea de-a patra potcoavă va rezista.

„Fixeaz-o!”, a ordonat slujitorul. „Şi grăbeşte-te, ori regele 
Richard va fi mânios pe amândoi.”

Bătălia a început îndată. Pentru a-şi antrena soldaţii, 
Richard a urcat şi a coborât dealul pe calul său, luptând şi 
îndemnându-i cu următoarele cuvinte: „Înaintaţi! Înaintaţi!”.

În timp ce Richard privea de-a lungul câmpului, i-a văzut 
pe unii dintre soldaţii săi retrăgându-se. Temându-se că 
ceilalţi soldaţi ar putea începe, de asemenea, să se retragă, 
el a galopat spre linia dezbinată pentru a-i încuraja. Dar 
înainte ca Richard să poată ajunge la ei, calul său s-a po-
ticnit şi a căzut, aruncându-l pe rege la pământ. Una dintre 
potcoavele calului, după cum potcovarul s-a temut, a căzut 
în timpul galopului disperat al regelui.

Richard s-a ridicat de la pământ în timp ce calul său 
s-a ridicat şi a plecat. În timp ce armata lui Henric avansa, 
Richard îşi flutura sabia în aer, strigând: „Un cal! Un cal! 
Regatul meu pentru un cal!”.

Dar era prea târziu. Între timp, armata lui Richard fugea 
de teama oştirii lui Henric care înainta şi bătălia a fost pier-
dută. De atunci, poporul rosteşte proverbul:
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Din cauza unui cui, s-a pierdut o potcoavă,
din cauza unei potcoave, s-a pierdut un cal,
din cauza unui cal, s-a pierdut o bătălie,
din cauza unei bătălii, s-a pierdut un regat,
şi toate din cauza unui cui pentru potcoavă.1

Fixarea principiilor noastre
Când mă gândesc la această poveste, reflectez asupra 

modului în care un lucru atât de simplu precum un cui 
de potcoavă fixat prost a dus la o astfel de schimbare 
neaşteptată a evenimentelor. Putem compara cuiul lipsă 
cu principiile Evangheliei. Lipsa principiilor Evangheliei 
şi a valorilor şi practicilor asociate acestora ne pot lăsa 
neajutoraţi pe câmpul de bătălie împotriva tentaţiilor şi 
a răului.

Ce practici lipsesc din viaţa şi familia noastră? Neglijăm 
noi rugăciunea personală şi rugăciunea în familie? Studiul 
sârguincios al scripturilor? Seara în familie în fiecare săp-
tămână? Plata integrală a zeciuielii? Slujirea fraţilor şi a 
surorilor noastre? Respectarea zilei de sabat? Preaslăvirea 
în templu? Dragostea faţă de aproapele nostru?

Fiecare dintre noi se poate autoanaliza şi poate găsi ceea 
ce îi lipseşte – principiul sau practica pe care are nevoie 
să o fixeze mai ferm în viaţa şi familia sa. Apoi, după ce 

am identificat respectivul principiu sau respectiva practică, 
putem acţiona cu sârguinţă şi hotărâre pentru a strânge 
cuiul – pentru a trăi conform acelui principiu şi pentru a 
ne pregăti mai bine pe noi şi pe familia noastră să apărăm 
ceea ce este drept.

În Doctrină şi legăminte, Domnul ne sfătuieşte: „Şi luaţi 
coiful salvării şi sabia Spiritului Meu, pe care îl voi revărsa 
asupra voastră, şi cuvântul Meu, pe care Eu vi l-am revelat, 
şi… fiţi credincioşi până când vin Eu” (27:18).

Slujitorilor Săi credincioşi, Domnul le-a promis: „Şi 
braţele lor vor fi braţul Meu şi Eu voi fi scutul şi pavăza 
lor; şi Eu le voi încinge coapsele şi ei vor lupta bărbăteşte 
pentru Mine;… şi prin focul indignării Mele îi voi apăra” 
(D&L 35:14).

Fie ca noi să ne amintim că, deşi „calul este pregătit 
pentru ziua bătăliei”, cum se spune în Proverbele, „biruinţa 
este a Domnului” (21:31). Fie ca noi să urmăm invitaţia lui 
Moroni de a „[veni] la Hristos şi [de a ne perfecţiona] pentru 
El” (Moroni 10:32). Fie ca noi să ne punem încrederea în 
Salvator, Domnul oştirilor, să fim pregătiţi şi să nu ne potic-
nim pe câmpul de luptă împotriva răului. ◼

NOTĂ
 1. Vezi „For Want of a Horseshoe Nail”, în William J. Bennett, editată The 

Book of Virtues: A Treasury of Great Moral Stories (1993), p. 198-200.

AMINTIŢI-VĂ 
DE LUCRURILE 
MĂRUNTE
„Fiţi supuşi învăţă-
turilor primite de 
la profeţi pe care 
Hristos doreşte să 

le urmaţi. Nu respingeţi prin raţio-
namentul uman fericirea viitoare 
sărind anumite etape în loc să pu-
neţi în practică principiile sănătoase 
ale Evangheliei. Amintiţi-vă: deciziile 
mărunte sunt cele mai importante. 
Neglijenţele sau neatenţia aparent 
nesemnificative pot cauza probleme 
mari. Mai mult, obiceiurile simple, 
constante şi bune au ca rezultat 
o viaţă plină de binecuvântări 
îmbelşugate”.
Vârstnicul Richard G. Scott din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, „Pentru a avea pace în 
cămin”, Liahona, mai 2013, p. 29
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Deşi vestea că misionarii cu timp deplin vor lucra pe Internet şi vor în-
tâmpina şi vor ghida vizitatorii prin casele de întruniri a fost primită cu 
entuziasm, aceste schimbări nu reprezintă decât o foarte mică parte din 

imaginea de ansamblu a muncii de salvare. Mult mai important este rolul nostru, 
în calitate de membri, în imaginea de ansamblu a grăbirii lucrării de salvare. Nu 
ni se cere să ne implicăm într-un program nou. Pur şi simplu, suntem îndemnaţi 
să fim adevăraţi ucenici ai lui Isus Hristos. Rolul nostru este să ne lăsăm absorbiţi 
de dragoste pentru cei din jurul nostru şi de slujire oferită acestora – alinând 
un coleg de serviciu într-un moment dificil, invitându-i pe prietenii noştri la o 
ceremonie de botez, ajutând un vecin mai în vârstă la treburi, invitând un mem-
bru mai puţin activ la masă sau ajutând o vecină la întocmirea istoriei familiei 
ei. Toate acestea sunt moduri fireşti, pline de bucurie, de a invita membrii mai 
puţin activi şi persoanele de altă credinţă să intre în viaţa noastră şi, după aceea, 
să cunoască lumina Evangheliei. Împărtăşirea momentelor distractive şi a celor 
sacre din vieţile noastre poate fi, de fapt, cel mai eficient mod prin care fiecare 
dintre noi poate să „muncească în via [lui Isus Hristos] pentru salvarea sufletelor 
oamenilor [bărbaţilor şi femeilor]” (D&L 138:56).

Ce este lucrarea de salvare?
Lucrarea de salvare este lucrarea Tatălui Ceresc „[de a realiza] nemurirea şi 

viaţa veşnică a omului” (Moise 1:39). Această lucrare importantă include munca 
misionară făcută de membri, păstrarea convertiţilor, activarea membrilor mai pu-
ţin activi, munca din templu şi munca de întocmire a istoriei familiei şi propovă-
duirea Evangheliei.1 Prea des, considerăm că nu există nicio legătură între aceste 
aspecte ale Evangheliei. Dar, în Lucrarea de salvare, transmisiunea adunării  
de pregătire a conducătorilor din întreaga lume din 23 iunie 2013, vârstnicul 
Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat că  
„lucrarea este cu adevărat indivizibilă. Aceste eforturi nu sunt separate; ele, 
toate, fac parte din lucrarea de salvare” 2.

Grăbirea 

Atunci când îi invităm şi îi iubim pe ceilalţi şi atunci când slujim  
altora devenim ucenici adevăraţi ai lui Isus Hristos şi ajutăm  
la grăbirea lucrării de salvare.
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Sintagma „Grăbirea lucrării de salvare” – numele paginii 
de internet care însoţeşte transmisiunea acestei adunări 
(hasteningthework.lds.org) – se referă la promisiunea 
Domnului: „Iată, voi grăbi lucrarea Mea, la timpul ei”  
(D&L 88:73).

Rânduielile esenţiale înfăptuite prin autoritatea preoţiei 
– botezul, confirmarea, rânduirea la preoţie (pentru băr-
baţi) şi rânduielile din templu – sunt evenimente de mare 
însemnătate de-a lungul cărării noastre de întoarcere la 
Tatăl nostru Ceresc. Când participăm la lucrarea de salvare, 
noi urmăm şi îi inspirăm pe alţii să urmeze această cărare a 
legămintelor.

Membri şi misionari lucrează împreună sub  
conducerea celor care deţin cheile preoţiei

A sosit timpul să ne concentrăm din nou pe principiul 
fundamental care ne arată că a fi membru în Biserica Dom-
nului înseamnă a fi chemat să fii pe deplin angajat în munca 
Sa de salvare. Preşedinţii de ţăruş şi episcopie deţin cheile 
muncii misionare în unităţile Bisericii aflate în administra-
rea lor 3 şi îi ajută pe membri să facă ceea ce fac adevăraţii 
ucenici ai lui Hristos – să împărtăşească lumina Evangheliei. 
Preşedinţii de misiune deţin chei ale preoţiei care le permit 
să îndrume munca misionarilor pe care îi conduc.4 Misionarii 
cu timp deplin sunt instruiţi să le propovăduiască acelora 



care au fost pregătiţi să primească Evanghelia. Ei îi ajută 
pe membri în munca misionară pe care o fac membrii, nu 
invers. Misionarii cu timp deplin şi membrii misionari sunt 
astfel parteneri în aducerea Evangheliei în vieţile celor pe 
care Domnul i-a pregătit să o primească.

În timpul transmisiunii, preşedintele Thomas S. Monson 
a spus: „Acum este momentul ca membrii şi misionarii să se 
unească, să lucreze împreună, să muncească în via Domnu-
lui pentru a aduce suflete la El. El ne-a pregătit mijloace de 
a împărtăşi Evanghelia într-o multitudine de moduri şi El ne 
va ajuta în munca noastră dacă noi vom acţiona cu credinţă 
pentru a îndeplini lucrarea Sa” 5.

Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a vorbit despre importanţa dragostei. El a 
spus: „Lucrăm împreună în credinţă şi unitate – credinţă că 
Domnul ne va îndruma paşii şi unitate între noi şi împreună 
cu misionarii, fiind mereu motivaţi de dragoste faţă de [Isus 
Hristos], unul faţă de celălalt şi faţă de cei cărora le slujim” 6.

Consiliile episcopiilor se pun pe treabă, conducătorii 
muncii misionare ai episcopiei coordonează munca

Sub îndrumarea episcopului, consiliul episcopiei faci-
litează, sprijină şi coordonează eforturile membrilor epis-
copiei, planificând şi conducând lucrarea de salvare în 
episcopie.7

În calitate de membru al consiliului episcopiei, conducă-
torul muncii misionare din episcopie „coordonează efortu-
rile membrilor din episcopie de a găsi, a le propovădui şi a 
boteza simpatizanţi. El coordonează această muncă cu cea 
a misionarilor cu timp deplin” 8.

Adresându-se conducătorilor muncii misionare din 
episcopie, vârstnicul Nelson a spus: „Ajutaţi-i [pe misionari] 
să aibă în carnetul lor de activităţi prilejuri importante şi 
întâlniri cu simpatizanţi, astfel încât să nu aibă timp să bată 
din uşă în uşă în căutarea de persoane cărora să le propo-
văduiască… [Dumneavoastră sunteţi] legătura dintre misio-
nari, consiliul episcopiei şi membrii episcopiei” 9.
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Adevăratul semn al succesului
Ca sfinţi din zilele din urmă, suntem binecuvântaţi să 

trăim în aceste timpuri în care Domnul grăbeşte lucrarea 
Sa. Deoarece Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ în aceste 
timpuri cu un scop, avem capacitatea de a face mai mult 
bine decât credem noi că putem. Atâta timp cât ne întin-
dem braţele cu bunătate şi dragoste spre cei care au ne-
voie de prietenia şi ajutorul nostru, noi nu vom eşua. Noi 
obţinem succes în munca misionară atunci când urmăm 
inspiraţia care se revarsă în minţile şi în inimile noastre şi, 
pur şi simplu, îi invităm pe alţii în vieţile noastre centrate 
pe Evanghelie. Semnul succesului este invitaţia, nu faptul 
că oamenii sunt botezaţi sau devin activi în Biserică. După 
cum a spus vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul ce-
lor Doisprezece Apostoli, cu privire la marea armată de mi-
sionari care intră acum în câmpul misiunii: „A sosit timpul 
să spunem: «Uite-i cum vin!». Cu toţii trebuie să planificăm 
şi să folosim această resursă dată de Dumnezeu în cel mai 
productiv mod cu putinţă” 10.

Este timpul ca noi toţi să înţelegem mai exact rolul 
nostru în grăbirea lucrării de salvare. Pe măsură ce noi, 
membrii, facem din munca misionară, păstrarea convertiţi-
lor, activarea membrilor mai puţin activi, din munca pentru 
întocmirea istoriei familiei şi propovăduirea Evangheliei o 
parte firească a vieţilor noastre, vom simţi o bucurie mare şi 
vom fi înzestraţi cu darurile spirituale de care avem nevoie 
pentru a întări Biserica în secolul al XXI-lea. ◼
NOTE
 1. Vezi Manualul 2: Administrarea Bisericii (2010), capitolul 5.
 2. Russell M. Nelson, Lucrarea de salvare, transmisiunea adunării  

de pregătire a conducătorilor din întreaga lume, 23 iunie 2013,  
hasteningthework.lds.org.

 3. Vezi Manualul 2, 5.1.6; 5.1.9.
 4. Vezi Manualul 2, 5.1.6.
 5. Thomas S. Monson, Lucrarea de salvare, hasteningthework.lds.org.
 6. Neil L. Andersen, Lucrarea de salvare, hasteningthework.lds.org.
 7. Vezi Manualul 2, 5.1.2.
 8. Manualul 2, 5.1.3.
 9. Russell M. Nelson, Lucrarea de salvare, hasteningthework.lds.org.
 10. Jeffrey R. Holland, Lucrarea de salvare, hasteningthework.lds.org.

Pentru înregistrarea video Lucrarea de salvare, transmisiunea 
adunării de pregătire a conducătorilor din întreaga lume, în 

26 de limbi, accesaţi hasteningthework.lds.org. Puteţi găsi, de 
asemenea, înregistrarea video arhivată în 59 de limbi, accesând 
lds.org/broadcasts. Manualul 2: Administrarea Bisericii poate fi 
găsit în 29 de limbi la lds.org/manual/handbook.
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Roger 
Randrianarison 

a pornit pe 
calea uceniciei 
când le-a dus 

pe surorile 
misionare 
cu taxiul.
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Matthew D. Flitton
Revistele Bisericii

Roger Randrianarison ştia că lipsea ceva din viaţa familiei sale.
„M-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să găsesc ceva pentru a-mi  

 îndruma familia”, a spus el. „Aveam dorinţa să îmi conduc familia spre 
ceva bun, ceva ce avea să ne ducă pe calea cea dreaptă.”

El era preocupat de modul în care să îşi crească cei trei copii – fiii, 
Randrianandry şi Sedinirina, şi fiica, Nirina. Era îngrijorat de faptul că tempe-
ramentul său irascibil provocase probleme în familie. Dorea să fie părinte  
mai blând.

„Am decis că eu eram acela care trebuia să se schimbe deoarece am văzut 
cine devenisem”, a spus el.

În urmă cu câţiva ani, Roger îşi pierduse afacerea în domeniul construcţiilor şi 
muncea ca şofer de taxi în Antananarivo, Madagascar. Într-o zi, în maşina sa au 
urcat două surori misionare. 

„Îndată ce au urcat în maşină, m-au întrebat cum mă numesc şi dacă aveam 
familie”, a apus el. „M-au întrebat dacă ştiam cine este Dumnezeu şi dacă mă 
rugam Lui.”

Misionarele au cântat cântece cu Roger în timpul călătoriei şi l-au invitat la 
Biserică. El a încercat de câteva ori să meargă la Biserică dar niciodată nu a reu-
şit să-şi facă timp pentru adunări şi a pierdut contactul cu surorile.

Într-o zi, cu aproximativ cinci luni mai târziu, Roger muncea acasă când a au-
zit doi misionari vorbind cu cineva dincolo de gardul său. Roger a ştiut că ei vor 
veni să vorbească cu el. A simţit că trebuia să răspundă „da” la orice întrebare îi 
vor adresa ei.

AM DEVENIT  

Templul, misiunile şi slujirea 
i-au ajutat pe Roger şi pe 
familia sa să progreseze spre 
a deveni familie veşnică.

om al păciiUN 
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După ce s-au prezentat, misionarii l-au întrebat dacă ştia 
despre Dumnezeu. Da. Dacă dorea să se roage. Da. Dacă do-
rea să stea de vorbă cu misionarii. Da. Când? Acum. Misionarii 
au spus că se vor întoarce în 20 de minute. Când s-au întors, 
erau însoţiţi de un membru care locuia în apropiere.

Misionarii i-au predat lui Roger în repetate rânduri, timp 
de o lună, în casa lui. Datorită lucrurilor pe care le auziseră 
despre Biserică, restul membrilor familiei nu doreau să stu-
dieze împreună cu misionarii. După o lună în care a învăţat 
despre Evanghelie, Roger a mers la Biserică împreună cu 
misionarii. Felul în care membrii l-au primit la Biserică l-a 
impresionat. „Membrii m-au primit de parcă mă cunoşteau 
deja de mult timp”, a spus el.

Roger a mers acasă de la Biserică şi le-a spus membrilor 
familiei sale că urma să fie botezat într-o lună şi că ei erau  
liberi să aleagă dacă să se alăture Bisericii sau nu. Ei l-au ru-
gat să aştepte astfel ca ei să i se poată alătura. Ei au început să 
participe la adunări şi au fost, de asemenea, plăcut surprinşi.

Fiul cel mare al lui Roger, Randrianandry, a fost profund 
impresionat când a participat pentru prima dată la o adu-
nare a Bisericii. „Prima dată când am venit la Biserică am 
fost atât de surprins deoarece oamenii erau atât de umili”, 
a spus el. „În primul rând, ei erau îmbrăcaţi potrivit pentru 
Biserică. După aceea, am înţeles faptul că se aflau acolo cu 
un scop, nu doar pentru a se afişa în faţa altor oameni.”

Membrii familiei Randrianarison au fost botezaţi îm-
preună în data de 20 februarie 2003. La acea vreme, Nirina 
avea 8 ani, Sedinirina avea 17 ani, iar Randrianandry avea 
19 ani. Au încetat să lucreze în zilele de duminica şi au 
stabilit ca trăirea Evangheliei să fie o prioritate.

Schimbări
„După ce am fost botezată am observat multe schim-

bări în căminul nostru”, a spus Arelina, soţia lui Roger. 
„A devenit un cămin spiritual şi foarte multe binecuvân-
tări, atât temporale cât şi spirituale, au rezultat din trăirea 
Evangheliei.”

Din punct de vedere temporal, Roger atribuie Tatălui 
Ceresc reuşita în reconstruirea afacerii sale. După doi ani în 
care a lucrat ca şofer de taxi şi a făcut orice pentru a-şi sus-
ţine familia, el a început să încheie contracte în domeniul 
construcţiilor. „Cred că Dumnezeu întotdeauna mă binecu-
vântează atunci când decid să Îl urmez”, a spus el.

Însă fiii săi spun că cea mai mare schimbare au văzut-o 
în temperamentul tatălui lor. Ei îl descriu acum ca fiind un 
exemplu de umilinţă şi blândeţe. Roger a spus că Evanghelia 
l-a convins că trebuia să se schimbe. De când a început stu-
dierea ei, Roger a încercat să îşi umple viaţa cu lucruri bune.

„Datorită învăţăturilor Evangheliei, eu nu îmi pierd 
cumpătul niciodată”, a spus el. „Uneori există provocări, dar 

Studiul Evangheliei împreună cu familia i-a ajutat pe membrii familiei Randrianarison să devină mai uniţi.
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Evanghelia este în inima mea, în mintea mea, 
şi în spiritul meu. Mă ajută să rămân calm.”

Când se ivesc situaţii supărătoare, Roger este 
cel care calmează membrii familiei şi le reamin-
teşte să acţioneze precum ar face Salvatorul.

„Tatăl meu a devenit umil şi acum se îngri-
jeşte cu dragoste de familia noastră”, a spus 
Sedinirina. „Când realizez cât de mult s-a 
schimbat, sunt atât de recunoscătoar Tatălui 
Ceresc pentru Evanghelie şi pentru că suntem 
membri ai Bisericii.”

O familie veşnică
În anul 2006, cu ajutorul Fondului ge-

neral de asistenţă a membrilor pentru a 
merge la templu, Roger şi Arelina au mers 
în Johannesburg, Africa de Sud, pentru a fi 
pecetluiţi în templu.

Din 2009 până în 2011, Sedinirina şi 
Randrianandry au slujit în misiuni în Africa 
de Sud – Sedinirina în Cape Town, iar 
Randrianandry în Johannesburg. O parte 
din motivaţia lor de a sluji a fost aceea de a 
ajuta alte familii să se schimbe, la fel cum s-a 
schimbat familia lor.

„Un astfel de miracol poate avea loc şi 
acesta a avut loc datorită misionarilor care au 
venit la noi în acasă”, a spus Randrianandry. 
„Prin urmare, am avut dorinţa de a face ace-
laşi lucru pentru o altă familie.”

Acea decizie a adus o altă binecuvân-
tare familiei Randrianarison. A existat o 
perioadă de 9 zile în care atât Sedinirina, 
cât şi Randrianandry au fost în Centrul de 
pregătire a misionarilor din Johannesburg. 
Roger a făcut aranjamente pentru a zbura 
cu avionul în Africa de Sud împreună 
cu Arelina şi fiica lor, Nirina, astfel încât 
întreaga familie să poată fi pecetluită în 
templu. Nirina, care în acel moment avea 
14 ani, a relatat că este greu să descrie acea 
experienţă şi ceea ce a simţit. 

FONDUL GENERAL 
DE ASISTENŢĂ  
A MEMBRILOR  
PENTRU A MERGE 
LA TEMPLU
„Există încă zone în 
lume în care templele 
sunt atât de departe de 
membrii noştri, încât 
ei nu-şi permit călă-
toria necesară pentru 
a ajunge la ele. Prin 
urmare, ei nu au posibi-
litatea să beneficieze de 
binecuvântările sacre şi 
veşnice pe care le oferă 
templul. Pentru a oferi 
ajutor în această pri-
vinţă, există ceea ce se 
numeşte Fondul general 
de asistenţă a membri-
lor pentru a merge la 
templu. Acest fond asi-
gură o vizită la templu 
celor care altfel nu ar 
putea merge acolo, dar 
care doresc cu disperare 
să aibă această ocazie. 
Toţi cei care doresc să 
contribuie la acest fond 
pot consemna această 
informaţie pe formularul 
obişnuit de contribu-
ţii, care se înmânează 
episcopului.”
Preşedintele Thomas S. 
Monson, „Acum, când ne 
întâlnim din nou”, Liahona, 
nov. 2011, p. 5.

„Mi-a întărit credinţa şi m-a ajutat să mă 
simt mai aproape de Dumnezeu”, a spus ea.

Astăzi, membrii familiei lucrează pentru 
a-i clădi şi pentru a-i întări pe cei din jurul 
lor. Roger slujeşte în calitate de episcop al 
episcopiei din care face parte. Arelina slujeşte 
la Societatea Primară în cadrul programului 
Credinţă în Dumnezeu. Sedinirina este asistent 
al funcţionarului la nivel de ţăruş. Randrianan-
dry este asistent al funcţionarului episcopiei. 
Nirina este dirijoare în cadrul episcopiei.

Evanghelia a fost un răspuns la rugăciunile 
familiei Randrianarison. Aceasta a vindecat răni 
vechi, i-a apropiat unul de celălalt şi le-a oferit 
ocazia de a fi împreună pentru totdeauna. L-a 
învăţat pe Roger să iubească. „Viaţa de familie”, 
a spus el, „este o viaţă plină de dragoste”. ◼

Călătoria în Africa de Sud pentru a fi pecetluiţi 
în Templul Johannesburg i-a întărit pe membrii 
familiei Randrianarison.
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În episcopia noastră, aveam un pu-
ternic grup de tineri băieţi, dar fiul 

nostru, Matthew, s-a împrietenit cu un 
băiat care nu era membru al Bisericii şi 
care îi împărtăşea pasiunea pentru ma-
şini şi orice avea legătură cu mecanica. 
Din păcate, acest tânăr băiat provenea 
dintr-o familie care nu punea accent 
pe religie. Părinţii săi permiteau să se 
fumeze şi să se bea în căminul lor şi 
nu credeau că a fi curat din punct de 
vedere moral era important.

Matthew ajunsese la cel mai înalt 
nivel de la Cercetaşi, dar nu a parti-
cipat la adunarea de premiere deoa-
rece a încetat să mai trăiască potrivit 
standardelor Cercetaşilor. Am adunat 
toate premiile lui de la Cercetaşi şi 
le-am pus pe un panou. Apoi, am 
pus deoparte panoul, sperând că 
într-o zi îl va aprecia. La vârsta de 
16 ani, Matthew deja fuma, bea şi 
se droga. A renunţat la şcoală şi s-a 
mutat cu prietena lui. Timp de câţiva 
ani, l-am văzut rareori.

Eram devastaţi. Nu ştiam dacă 
avea să se întoarcă vreodată la fa-
milia sa şi la credinţa sa, dar am 
decis să urmăm exemplul lui Alma 
cu privire la modul în care a tratat 
problema fiului său rătăcit. Alma a 
continuat să îşi iubească fiul şi s-a 
rugat având credinţă pentru ca acesta 
să poată „fi adus la cunoaşterea ade-
vărului” (Mosia 27:14).

Ne-am rugat neîncetat pentru 
ca Domnul să intervină în viaţa lui 
Matthew şi am folosit fiecare oca-
zie să exprimăm prin cuvânt şi prin 
faptă cât de mult îl iubeam. Când ve-
nea acasă, nu spuneam nimic ce ar fi 
putut fi interpretat ca fiind critică sau 
judecată. Pur şi simplu ne exprimam 
bucuria de a-l vedea.

Într-o zi, Matthew a venit acasă 
şi a spus că vrea să ne vorbească. 
El ne-a spus că la o petrecere a 
întâlnit o fată care îi adresase între-
bări despre Biserică. Înainte să îi 
poată spune că el nu mai cunoştea 

răspunsurile, cuvinte au început pur 
şi simplu să îi iasă pe gură. S-a trezit 
răspunzând la întrebările ei la fel de 
repede cum ea le rostea. Matthew 
a relatat faptul că nu îşi amintea 
să fi învăţat lucrurile despre care 
vorbea, dar ştia că erau adevărate. 
El s-a întrebat de ce trăia în felul 
în care trăia dacă el încă credea în 
Evanghelie.

După trei zile de cercetare sufle-
tească, el a decis să lase în urmă viaţa 
pe care o trăia. Venise acasă să ceară 
ajutor pentru a o lua de la capăt.

Matthew l-a sunat pe un văr de-al 
său care locuia în alt stat, care se 
confruntase cu probleme similare 
şi l-a întrebat dacă poate locui cu 
el. Vărul său a acceptat şi Matthew 
a început să participe la adunările 
Bisericii împreună cu el şi s-a întâlnit 
cu episcopul pentru a obţine ajutor 
în procesul pocăinţei. A simţit dra-
goste şi susţinere şi a devenit activ 
în Biserică.

După o vreme, a cunoscut o tâ-
nără fată drăguţă şi neprihănită. S-au 
îndrăgostit şi s-au căsătorit în templu.

Când primul lor copil s-a născut, 
am mers în vizită şi am luat cu mine 
acel panou pe care îl făcusem cu 
premiile sale de la Cercetaşi. El a 
fost foarte încântat şi l-a expus cu 
mândrie într-un loc vizibil din cămi-
nul său.

Fiului nostru nu i-a apărut un 
înger, precum i s-a întâmplat lui 
Alma cel tânăr. Însă întoarcerea lui 
Matthew la adevăr a fost la fel de 
miraculoasă. ◼
Nume necunoscut ILU
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Am adunat 
toate premiile 

de la Cercetaşi şi 
le-am pus pe un 
panou. Apoi, l-am 
pus deoparte, 
sperând că într-o 
zi îl va aprecia.
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Ca parte a unui proiect de slujire, 
am călătorit în Rwanda alături de 

alţi câţiva medici pentru a oferi servicii 
medicale. După două săptămâni, spre 
finalul călătoriei mele, dorul de casă 
s-a strecurat în inima mea. Îmi era dor 
de familia mea, de patul meu confor-
tabil şi de casa mea.

În ultima mea duminică în Africa, 
am reuşit să îmi coordonez programul 
astfel încât să pot participa la adună-
rile Bisericii. Deşi în Rwanda Biserica 
nu era încă recunoscută oficial, am 
reuşit să găsesc pe site-ul Bisericii 
programul adunării şi indicaţii pentru 
a ajunge acolo.

Au fost nişte indicaţii foarte neo-
bişnuite: „Mergeţi înainte pe caldarâm 
vis-à-vis de clădirea Ministerului. 
Căutaţi o poartă deschisă. Apoi co-
borâţi treptele”.

În timp ce urmam aceste indicaţii, 
am început să aud refrenul uşor de 
recunoscut al unui imn. Am coborât 
treptele şi am auzit cuvintele imnului 
„Ce trainică temelie” (Imnuri, nr. 47). 
La capătul treptelor se afla o mică 
clădire, unde, la intrare, stăteau zeci 
de oameni. În ciuda faptului că eram 
o persoană nouă în congregaţie, am 
simţit imediat că fac parte din grup. 

ERAM ACASĂ
Zeci de fraţi şi surori din Rwanda au 
înaintat pentru a-mi strânge mâna şi, 
în timp ce făceau acest lucru, senti-
mentele mele de singurătate au dispă-
rut – eram acasă!

După ce am intrat în clădire, am 
participat la o adunare obişnuită de 
trei ore care nu a fost deloc diferită 
de cea din episcopia mea de acasă, 
din California. Deţinătorii Preoţiei 
aaronice au distribuit împărtăşania, 

cuvântările au avut ca subiect princi-
pal Salvatorul şi chiar lecţia din cadrul 
Şcolii de duminica era aceeaşi cu 
cea predată în episcopia mea în acea 
săptămână.

Dar cel mai important este faptul că 
am simţit Spiritul Domnului cu putere 
în timpul adunărilor. În mod evident, 
Domnul era mulţumit de aceşti oa-
meni buni care făceau totul pentru a-I 
sluji. Am aflat faptul că, în urmă cu un 
an, doar o mână de ruandezi partici-
pau la adunări în acel loc. Totuşi, am 
numărat mai mult de 100 de partici-
panţi, dintre care jumătate erau copii 
care zâmbeau.

Acum, când Rwanda a fost deschisă 
pentru munca misionară, presupun că 
misionarii vor avea mult succes deoa-
rece Spiritul depune mărturie numărului 
de simpatizanţi în creştere din Rwanda 
despre faptul că Biserica restaurată este 
împărăţia lui Dumnezeu pentru întreg 
pământul – pentru fiecare continent, 
pentru fiecare popor şi pentru fiecare 
copil al lui Dumnezeu. Cât de recunos-
cător sunt pentru Biserică, indiferent 
dacă aceasta se află pe coasta centrală 
a Californiei sau în josul unui caldarâm 
din Africa centrală! ◼
Steven Sainsbury, California, SUA

În ciuda faptului că eram un o persoană 
nouă în congregaţie, am simţit imediat 

că fac parte din grup. Zeci de fraţi şi surori 
ruandezi au venit să îmi strângă mâna.



După ce timp de câteva decenii am 
locuit într-o zonă în care membrii 

Bisericii reprezintă o minoritate, eu şi 
soţul meu ne-am mutat într-un cartier 
din Rexburg, Idaho, SUA, unde doar 
două familii nu erau membre. Şansa 
noastră a fost aceea de a locui chiar 
lângă una dintre aceste familii.

Prima dată când am intrat cu 
maşina pe aleea din faţa casei, tatăl 
tundea peluza. Eu şi soţul meu am 
traversat peluza noastră pentru a 
face cunoştinţă. În timp ce întindeam 
mâna, am întrebat: „Aşadar, ce v-a 
adus în Rexburg?”.

El a răspuns: „Slujba mea – şi 
am căutat în mod special un oraş 
care avea nevoie să îl cunoască pe 
Hristos”.

M-am simţit de parcă mi-a fost 
aruncată în faţă o găleată cu apă rece, 
dar am zâmbit. În acel moment, am 
hotărât că, indiferent de ceea ce făcea 
sau spunea noul nostru vecin, noi 

CE V-A ADUS ÎN REXBURG?
vom deveni cei mai buni vecini pe 
care acea familie i-a avut vreodată. 
Noi urma să încercăm să ne compor-
tăm cu blândeţe faţă de ei în orice 
situaţie, cu dragoste şi în mod rezona-
bil, precum ar face Salvatorul.

În următorii opt ani, am partici-
pat împreună cu familiile noastre la 
multe activităţi comune. Mama acelei 
familii a fost invitată şi a participat la 
activităţi ale Societăţii de Alinare. Ea 
m-a invitat pe mine şi pe multe dintre 
vecinele sfinte din zilele din urmă la 
un eveniment pentru femei creştine 
sponsorizat de biserica din care făcea 
parte. Eu şi soţul meu am fost invitaţi 
la activităţi şi recitaluri în care copiii 
lor au dansat şi au cântat la pian. 
Familia lor era invitată la grătarele şi 
petrecerile din cartier. Iar copiii lor 
mai mari ne sunau atunci când aveau 
nevoie de cineva să îi ducă cu maşina 
acasă de la muncă şi nu reuşeau să-i 
contacteze pe părinţii lor.

Părinţii lor se temeau ca nu cumva 
copiilor lor să înceapă să le placă 
prea mult sfinţii din zilele din urmă, 
astfel că nu le-au permis fiilor lor să 
se alăture programului Cercetaşilor 
din episcopia noastră. Dar considerau 
căminul nostru a fi un loc sigur unde 
le puteau permite copiilor lor să 
se joace atunci când nepoţii noştri 
veneau în vizită.

De fiecare dată când vecinii noştri 
au încercat să ne ajute să vedem 
„erorile din viaţa noastră”, noi le 
aminteam faptul că noi aveam cel 
mai mare respect faţă de crezurile 
lor şi pentru felul în care trăiau şi îşi 
educau copiii. Apoi adăugam faptul 
că ne aşteptam la acelaşi respect faţă 
de crezurile noastre, care, de ase-
menea, erau bazate pe învăţăturile 
Salvatorului.

Când mama lor a încercat să trans-
forme diferenţele dintre noi într-un 
abis de netrecut prin faptul că a 
susţinut că noi credem într-un „alt-
fel de Isus”, i-am amintit că noi toţi 
credem că El este divin şi că este Fiul 
Preaiubit al Lui Dumnezeu. În cele 
din urmă, ea şi cu mine ne-am bucu-
rat de o relaţie prietenoasă şi caldă.

Familia lor s-a mutat din Rexburg 
fără a se alătura Bisericii. Însă, dacă ei 
pot spune: „Am trăit în mijlocul mor-
monilor; ei sunt un popor bun şi res-
pectuos, cu inimi sincere”, atunci eu 
simt că am avut succes în încercarea 
de a fi buni vecini şi de a-i ajuta să 
fie mai deschişi şi mai corecţi atunci 
când îi judecă pe sfinţii din zilele din 
urmă. ◼
Sandra Rush, Idaho, SUA

În acel moment, am 
hotărât că, indiferent 

de ceea ce făcea sau 
spunea noul nostru 
vecin, noi vom deveni 
cei mai buni vecini pe 
care acea familie i-a 
avut vreodată.
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În urmă cu câţiva ani, eu şi soţul 
meu aruncam ceva la groapa de 

gunoi a oraşului când am observat 
pe una dintre doamnele care mun-
ceau acolo ridicând o cutie pentru  
a o aşeza în incinerator. Brusc, cutia 
s-a rupt şi câteva fotografii au căzut.

În timp ce priveam, am avut un 
sentiment puternic de a merge să iau 
cutia cu fotografii. Am ieşit din maşină 
pentru a o ajuta să strângă fotogra-
fiile. Atât eu, cât şi doamna aceea am 
simţit că fotografiile au fost aruncate 
din greşeală, şi am convins-o să îmi 
permită să iau fotografiile pentru a 
încerca să găsesc pe cineva căruia  
i-ar place să le aibă.

Uitându-mă printre sutele de fo-
tografii din cutie, am găsit un plic 
adresat cuiva din Warburg, Alberta, 
Canada. De-a lungul următorilor ani, 
am scris câteva scrisori oamenilor cu 
acelaşi nume de familie, dar niciodată 
nu am primit răspuns.

După ce familia mea avut acces la 
Internet, am descoperit că în Warburg 
exista o societate istorică. I-am în-
trebat dacă vreun angajat de acolo 
recunoştea numele scrise pe spatele 
fotografiilor.

O lună mai târziu, am fost sunaţi 
de un bărbat care fusese contactat 
de societatea istorică. El a spus că 
sora lui locuia aproape de noi şi 
ne-a întrebat dacă ea ar putea să 
vadă fotografiile. Bineînţeles că am 
acceptat.

În ziua următoare, Floyd şi Beth 
Hawthorn, amândoi membrii ai 
Bisericii, au sosit să vadă fotogra-
fiile. Când am deschis cutia, fratele 

O CUTIE CU FOTOGRAFII
Hawthorn a spus: „Uite-l!”, arătând cu 
degetul la poza de deasupra. Era o 
poză cu bunicul surorii Hawthorn.

Pe măsură ce s-au uitat la poze, 
una după alta, fratele şi sora 
Hawthorn ne-au relatat povestiri  
despre oamenii din fiecare fotogra-
fie. Cuplul Hawthorn se îndoia că 
erau înrudiţi cu persoana care arun-
case fotografiile şi nu aveau nici cea 
mai mică idee despre motivul pentru 

care fotografiile au ajuns la containe-
rul de gunoi.

Simt din tot sufletul că Tatăl Ceresc 
m-a ajutat să înapoiez fotografiile 
familiei Hawthorn. Eu depun mărtu-
rie că istoria familiei este una dintre 
cele mai importante lucrări pe care 
o avem de făcut. Dacă suntem dispuşi 
să facem această lucrare, Domnul ne 
va ajuta să o îndeplinim. ◼
Cindy Heggie, Alberta, Canada

Brusc, cutia s-a rupt şi câteva 
fotografii au căzut. În timp ce 

priveam, am avut un sentiment puternic 
de a merge să iau cutia cu fotografii.
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Lauren Bangerter Wilde

Eram în misiune de puţin mai mult 
de un an când m-am confruntat 
cu o perioadă dificilă. Era un 

sezon mohorât, cenuşiu – tocmai se 
sfârşea iarna friguroasă şi începea pri-
măvara. Şi, indiferent cât de mult mun-
ceam eu şi colega mea, mesajul nostru 
era respins pe loc de toată lumea. Când 
ne întâlneam cu alţi misionari, aflam că 
munca lor mergea foarte bine. Nu mă 
puteam gândi la niciun motiv pentru 
care noi nu aveam succes. Eram în 
misiune de suficient de mult timp încât 
vorbeam limba bine, eu şi colega mea 
eram prietene bune, între noi şi membri 
exista o relaţie de încredere şi încercam 
să urmăm îndrumările Spiritului şi să ne 
supunem întocmai regulilor misionare.

Dar indiferent de ceea ce făceam, 
fiecare încercare a noastră era res-
pinsă. După săptămâni în şir în care 
ne aflam în această situaţie, am permis 
atitudinii negative să mă copleşească. 
În timpul unei adunări de planificare, 
în cele din urmă am exclamat: „Ce rost 
are? Oricum nimeni nu ne va asculta”. 
Colega mea, care avea o atitudine mai 

bună, a spus doar atât: „Stabilim ţeluri 
pentru a ne arăta credinţa. Urmărim 
progresul ţelurilor noastre pentru a 
număra binecuvântările”.

În timp ce reflectam asupra aces-
tei idei, am înţeles că măsurasem în 
mod greşit succesul meu în calitate de 
misionară. Predicaţi Evanghelia Mea: 
un ghid pentru slujirea misionară ne 
oferă o listă cu atitudinile misionari-
lor de succes 1 şi am realizat faptul că 
toate acele atitudini pot fi controlate de 
misionari. Nu puteam controla faptul că 
oamenii din misiunea mea vor accepta 
sau nu mesajul Evangheliei, dar puteam 
controla ce fel de misionară alegeam să 
fiu. Colega mea mi-a arătat faptul că o 
credinţă mai mare în Isus Hristos şi re-
cunoştinţa pentru binecuvântările Sale 
îmi vor permite să văd modurile prin 
care eram deja misionară de succes.

Credinţa ne ajută să vedem miracole
M-am simţit mai umilă şi am reali-

zat că îmi lipsea credinţa. Am căutat 
moduri prin care îmi puteam întări 
credinţa şi am aflat că atunci când 

lucrurile nu au evoluat conform pla-
nului, am permis să fiu descurajată. 
Predicaţi Evanghelia Mea ne spune: 
„Descurajarea va slăbi credinţa dum-
neavoastră. Dacă vă veţi diminua 
aşteptările, veţi fi mai puţin eficienţi, 
dorinţa dumneavoastră va slăbi şi veţi 
întâmpina dificultăţi mai mari în a urma 
Spiritul”2. Am înţeles că am permis 
insuccesului să îmi slăbească credinţa.

Am început prin a mă ruga pentru o 
schimbare în inimă şi pentru mai multă 
credinţă. De asemenea, m-am bazat pe 
promisiunea oferită în Mormon 9:21: 
„Acela care crede în Hristos, neîndoindu- 
se de nimic, lui îi va fi dat orice el Îi 
va cere Tatălui în numele lui Hristos; 
iar făgăduiala este pentru toţi, chiar şi 
până la marginile pământului”. Această 
promisiune m-a determinat să mă rog 
cu mai multă ardoare pentru binecu-
vântări şi miracole de care simţeam 
că eu şi colega mea aveam nevoie, 
spunând mereu: „Facă-se voia Ta”. 
Aceste rugăciuni m-au ajutat să accept 
schimbările care au avut loc în planu-
rile noastre şi insuccesul, cu mai multă 

Cum pot să fiu  
o misionară de succes?

Indiferent cât de mult munceam eu şi colega mea, 
mesajul nostru era respins de toată lumea. Ce puteam 
face pentru a deveni misionare de succes?
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credinţă, cunoscând faptul că Tatăl Ce-
resc răspunde întotdeauna rugăciunilor 
pline de credinţă – chiar şi atunci când 
primim răspunsurile în moduri pe care 
nu le anticipăm. Am putut recunoaşte 
mai bine modurile prin care Domnul 
ne îndruma de-a lungul zilei.

În timp ce lucram la întărirea 
credinţei mele, mi-am dat seama că 
forma afirmativă a declaraţiei din 
Predaţi Evanghelia Mea era adevărată: 
dacă vă veţi lărgi aşteptările, veţi fi 
mai eficienţi, dorinţa dumneavoastră 
va creşte şi veţi putea urma mai bine 
îndrumările Spiritului. În plus, atunci 
când am putut recunoaşte şi apre-
cia miracolele care aveau loc zilnic, 
am fost mai optimistă în legătură cu 
munca misionară şi slujirea mea.

Recunoştinţa contracarează gelozia
Domnul a început să îmi arate că 

El a înfăptuit miracole pentru noi în 
fiecare zi – dar eu nu le-am putut 
observa până nu am făcut un efort 
conştient de a fi cu adevărat recunos-
cătoare. Exprimarea recunoştinţei este 
mai mult decât un obicei bun sau un 
semn al bunelor maniere. Atunci când 
mi-am exprimat recunoştinţa faţă de 
Domnul şi faţă de ceilalţi, am primit 
putere. Am început să fiu fericită pen-
tru alţi misionari atunci când ei aveau 
succes în loc să fiu geloasă (vezi Alma 
29:14, 16). Am putut să mă concentrez 
mai degrabă pe ceea ce aveam şi pe 
ceea ce mergea bine decât pe ceea ce 
îmi lipsea sau pe ceea ce mergea rău.

Am învăţat că recunoştinţa este cel 
mai bun mod de a evita să ne compa-
răm cu alţii. Acele momente în care am 
simţit că nu eram misionară de succes 
s-au datorat, de obicei, faptului că mă 
gândeam la următoarele lucruri: „Nu 

mă descurc la fel de bine ca ei” sau „Ei 
sunt mai buni decât mine”. De aseme-
nea, am învăţat faptul că, în timp ce 
modelul Domnului este de a ne oferi 
exemple neprihănite pentru a le imita 
şi urma, planul fals al lui Satana este de 
a ne ispiti să ne comparăm cu ei pentru 
a determina valoarea noastră sau succe-
sul nostru. Însă ghidul Predicaţi Evan-
ghelia Mea este foarte clar în această 
privinţă: „Evitaţi să vă comparaţi pe 
dumneavoastră cu alţi misionari şi să 
evaluaţi rezultatele vizibile ale efortu-
rilor dumneavoastră cu cele ale aces-
tora” 3. În cele din urmă, recunoştinţa a 
fost cea care m-a ajutat să evit mândria 
şi mi-a amintit de faptul că Domnul 
conduce lucrarea Sa. Nu trebuia să fiu 
geloasă datorită succesului aparent mai 
mare al colegilor mei misionari.4

Adevărata măsură a succesului
Înainte de a avea această schimbare 

de perspectivă, eram atât de concen-
trată pe un anumit fel de binecuvântare, 
încât am uitat să deschid ochii pentru 
a vedea alte moduri prin care Dom-
nul răspundea rugăciunilor noastre şi 
prin care binecuvânta munca noastră 
misionară. În cele din urmă, Domnul 
a început să binecuvânteze munca 
misionară în zona noastră în moduri 
frumoase şi neaşteptate. Într-adevăr, noi 
am găsit oameni dispuşi să accepte me-
sajul nostru, însă până în acel moment 
învăţasem deja să nu-mi măsor succesul 
prin prisma alegerilor altora.

Preşedintele Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) a împărtăşit sfatul unui pre-
şedinte de misiune cu privire la munca 
misionară: „Faceţi tot ceea ce puteţi. 
Rostiţi-vă rugăciunile şi munciţi din greu 
şi lăsaţi recolta în mâna Domnului” 5. 
Predicaţi Evanghelia Mea ne învaţă 

A DEVENI MISIONAR  
DE SUCCES
Puteţi să ştiţi că sunteţi un misionar 
de succes dacă:

• simţiţi că Spiritul măr-
turiseşte oamenilor prin 
dumneavoastră;

• îi iubiţi pe oameni şi doriţi ca 
ei să fie salvaţi;

• vă supuneţi întocmai;
• dezvoltaţi însuşiri asemănă-

toare celor ale lui Hristos;
• avertizaţi oamenii cu privire la 

consecinţele păcatului. Îi invi-
taţi să facă şi să ţină legăminte;

• faceţi lucruri bune şi slujiţi 
oamenilor în orice împrejurare, 
indiferent dacă ei acceptă sau 
nu mesajul dumneavoastră.

Vezi Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid  
pentru slujirea misionară (2004), p. 11.

CĂUTAŢI  
ACCEPTAREA 
DOMNULUI

„Din toată inima vă invit să cău-
taţi acceptarea Domnului şi să vă 
bucuraţi de binecuvântările Sale 
promise… Vom [putea] ajunge să 
cunoaştem că suntem acceptaţi de 
El, indiferent de funcţia noastră, de 
statutul nostru sau de incapacităţile 
noastre lumeşti. Acceptarea Sa plină 
de dragoste ne va motiva, ne va mări 
credinţa şi ne va ajuta să facem faţă 
la tot ceea ce întâmpinăm în viaţă. 
În pofida provocărilor noastre, vom 
învinge, vom prospera [vezi Mosia 
2:22] şi vom avea o stare de fericire 
[vezi Mosia 2:41].”
Vârstnicul Erich W. Kopischke, din Cei Şaptezeci, 
„Să fim acceptaţi de Domnul”, Liahona, mai 
2013, p. 106.
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simţit influenţa Spiritului mai din abun-
denţă în această lucrare. Am aflat că 
ceea ce ne învaţă Predicaţi Evanghelia 
Mea este adevărat: „Atunci când faceţi 
tot ce puteţi, poate tot veţi avea parte 
de dezamăgiri, dar nu veţi fi dezamăgit 
de dumneavoastră înşivă. Puteţi fi sigur 
că Domnul este mulţumit atunci când 
simţiţi Spiritul lucrând prin intermediul 
dumneavoastră” 7. Iar atunci când am 
simţit că Domnul este mulţumit de 
mine, am putut îndura mai bine orice 
încercare. ◼
Autoarea locuieşte în Maine, SUA.

NOTE
 1. Vezi Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid 

pentru slujirea misionară (2004), p. 10-11.
 2. Predicaţi Evanghelia Mea, p.10.
 3. Predicaţi Evanghelia Mea, p. 10.
 4. Vezi Jeffrey R. Holland, „Lucrătorii viei”, 

Liahona, mai 2012, p. 31.
 5. Gordon B. Hinckley, „Find the Lambs, Feed 

the Sheep”, Liahona, iulie 1999, p. 120.
 6. Predicaţi Evanghelia Mea, p.11.
 7. Predicaţi Evanghelia Mea, p.11.

ÎMPĂRTĂŞIŢI 
EXPERIENŢA 
DUMNEAVOASTRĂ
„Recent m-am întors din misiune şi 
simt că nu am un scop. Ce trebuie  
să fac?”

Dragi foşti misionari, vă rugăm să 
ne relataţi modul în care aţi realizat 
trecerea de la misiune la întoarce-
rea acasă, la şcoală, la serviciu sau 
la alte activităţi. Trimiteţi poves-
tea dumneavoastră prin e-mail la 
liahona@ldschurch.org sau trimiteţi 
online la liahona.lds.org. Vă rugăm 
să includeţi numele dumneavoastră 
întreg, data naşterii şi numele episco-
piei sau al ramurii dumneavoastră.

ceva asemănător despre misionarii de 
succes: „Lucraţi eficient în fiecare zi, 
faceţi tot ce puteţi pentru a duce suflete 
la Hristos şi căutaţi cu sinceritate să 
învăţaţi şi să vă îmbunătăţiţi” 6.

Cât timp eram dispusă să mă pocă-
iesc, cât timp puteam răspunde cu sin-
ceritate în faţa Domnului că făceam tot 
ceea ce-mi stătea în putinţă, puteam fi 
încrezătoare că eram misionară de suc-
ces – indiferent dacă oamenii acceptau 
sau nu mesajul nostru. În multe feluri, 
măsura succesului meu în calitate de 
misionară putea fi evaluată prin dorinţa 
mea de a mă pocăi şi prin hotărârea 
mea de a continua să muncesc.

Am notat în jurnalul meu despre 
multe miracole din această perioadă din 
misiunea mea. În timp ce mă străduiam 
să devin mai credincioasă şi mai recu-
noscătoare, am dobândit o perspectivă 
mai bună, am evitat descurajarea şi am 

În multe feluri, măsura succesului meu în calitate de misionară putea fi evaluată prin 
dorinţa mea de a mă pocăi şi prin hotărârea mea de a continua să muncesc.
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Vârstnicul  
David A. Bednar
din Cvorumul 
celor Doisprezece 
Apostoli

Un apostol este în primul rând, 
înainte de toate şi întotdeauna 
un misionar. Din acest motiv, 

sunt îndeosebi fericit să mă adresez 
vouă, colegi slujitori în această lucrare 
măreaţă a zilelor din urmă.

CE ESTE UN MISIONAR CARE 
URMEAZĂ PRINCIPIILE DIN 
PREDICAŢI EVANGHELIA MEA?

Un misionar care urmează prin-
cipiile din Predicaţi Evanghelia Mea 
este un slujitor al Domnului, chemat 
prin profeţie şi autorizat prin aşezarea 
mâinilor, care proclamă Evanghelia 
nepieritoare şi restaurată a Salvatorului 

Puteţi face acest lucru! 
Domnul pe care îl reprezen-
taţi şi Căruia Îi slujiţi ştie că 
puteţi face acest lucru. Eu 
ştiu că puteţi face acest lucru.

Să devin un misionar  
care urmează principiile din  

Predicaţi Evanghelia Mea
în felul Său (vezi D&L 50:13-14, 17-24; 
D&L 68:1).

Scopul primordial al unui misionar 
descris în Predicaţi Evanghelia Mea 
este acela de „a-i invita pe alţii să vină 
la Hristos, ajutându-i să primească 
Evanghelia restaurată prin credinţă în 
Isus Hristos şi ispăşirea Sa, prin po-
căinţă, botez, primirea darului Duhului 
Sfânt şi prin a îndura până la sfârşit” 1.

Sacra responsabilitate de a pro-
clama Evanghelia cu autoritate şi de a 
administra rânduielile necesare salvării 
a existat de pe vremea când Adam 
a fost alungat din Grădina Edenului 
şi va continua să existe până când 
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„Marele Iehova va spune că lucrarea 
este terminată” 2.

CERINŢE PENTRU A DEVENI 
MISIONARI CARE URMEAZĂ 
PRINCIPIILE DIN PREDICAŢI 
EVANGHELIA MEA 

Doresc să vorbesc despre cinci 
cerinţe de bază pentru a deveni 
misionari misionarilor care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea.

Cerinţa 1: Misionarii care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea înţeleg faptul că ei Îl slujesc şi 
Îl reprezintă pe Isus Hristos.

Misionarii care urmează principiile 
din Predicaţi Evanghelia Mea ştiu şi 
înţeleg pe cine reprezintă, motivul 
pentru care slujesc şi ceea ce trebuie 
să facă. Misionarii cu timp deplin 
sunt chemaţi să slujească şi sunt puşi 
deoparte, în mod corespunzător, în 
calitate de slujitori şi reprezentanţi ai 
Domnului Isus Hristos. Noi depunem 
mărturie despre numele Său şi despre 
realitatea, divinitatea şi misiunea lui 
Isus Hristos tuturor naţiunilor, neamu-
rilor, limbilor şi popoarelor (vezi D&L 
133:37).

Noi îl iubim pe Domnul. Îi slujim.  
Îl urmăm. Îl reprezentăm.

Scopul Lui trebuie să fie scopul 
nostru. Interesul Lui trebuie să fie in-
teresul nostru. Lucrarea Lui trebuie să 
fie lucrarea noastră. Calea Lui trebuie 
să fie calea noastră. Voia Lui trebuie să 
devină treptat voia noastră.

În calitate de reprezentanţi ai 
Mântuitorului, noi predicăm doc-
trinele şi principiile fundamentale 
ale Evangheliei Sale restaurate, în 
mod simplu şi clar. Noi nu expunem 
opinii personale sau speculaţii. Noi 

proclamăm şi depunem mărturie 
despre adevăruri restaurate în felul 
Domnului şi prin intermediul puterii 
Spiritului Său.

Misionarii care urmează principiile 
din Predicaţi Evanghelia Mea înţe-
leg faptul că responsabilitatea de a-L 
reprezenta pe Salvator şi de a depune 
mărturie despre El nu se încheie 
niciodată. Vă rog să vă amintiţi de 
El în toate gândurile voastre, în toate 
faptele voastre şi în tot ceea ce vă 
străduiţi să deveniţi şi reprezentaţi-L 
în mod corespunzător în faţa tuturor 
copiilor Tatălui Ceresc cu care interac-
ţionaţi acum şi mereu.ILU
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Cerinţa 2: Misionarii care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea sunt demni.

O premisă esenţială în procesul de 
a deveni misionari care urmează prin-
cipiile din Predicaţi Evanghelia Mea 
este demnitatea personală înaintea 
Salvatorului.

Permiteţi-mi să declar câteva adevă-
ruri simple pe cât de clar ştiu:

•	 suntem	reprezentanţi	autorizaţi	ai	
Mântuitorului şi Salvatorului lumii;

•	 suntem	chemaţi	să	declarăm	 
Evanghelia Sa restaurată şi 
nepieritoare;

•	 nu	putem	să	fim	pătaţi	de	murdăria	
lumii şi să Îl reprezentăm pe El cu 
autoritate şi să acţionăm cu putere 
în numele Său sfânt;

•	 nu	îi	putem	ajuta	pe	alţii	să	învingă	
lanţurile păcatului dacă noi înşine 
suntem prinşi în păcat (vezi D&L 
88:86);

•	 nu	îi	putem	ajuta	pe	alţii	să	înveţe	
să se pocăiască dacă noi nu am 
învăţat să ne pocăim în mod cores-
punzător şi complet;

•	 noi	putem	proclama	şi	predica	cu	
putere doar ceea ce ne străduim să 
devenim;

•	 vom	fi	făcuţi	responsabili	în	faţa	
Domnului pentru dorinţele noastre 
neprihănite şi demnitatea de a acţiona 
în calitate de reprezentanţi ai Săi.

Acum nu ni se cere să fim perfecţi. 
Dar ni se porunceşte să fim curaţi şi 
să păşim drepţi înaintea Mântuitorului 
lui Israel. „Curăţaţi-vă, cei ce purtaţi 
vasele Domnului” (D&L 38:42).

Pocăinţa este un principiu al speran-
ţei şi al vindecării – nu al descurajării 
şi al disperării. Pocăinţa îndeamnă 
într-adevăr la umilinţă – dar nu este 
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înfricoşătoare. Pocăinţa cere sacrificii 
şi, în acelaşi timp, ne oferă mân-

gâiere, este riguroasă, dar şi vindecă-
toare. Pocăinţa este darul nepreţuit 
care a fost făcut posibil prin ispăşirea 
Aceluia pe care Îl iubim, Îl slujim şi Îl 
urmăm.

Chiar dacă aţi comis păcate grave, 
prin ispăşirea lui Isus Hristos şi po-
căinţă sinceră, aţi fost şi puteţi fi din 
nou curăţaţi şi demni.

Există tineri care încă trebuie să se 
pocăiască pe deplin. Acum este tim-
pul! Vă rog, vă rog, vă rog, nu amânaţi 
ziua pocăinţei.

Există tineri care s-au pocăit şi 
continuă să facă acest lucru şi care 
se întreabă dacă au făcut tot ceea ce 
este necesar pentru a fi acceptaţi de 
Domnul (vezi D&L 97:8). Vă rog să vă 
amintiţi că Domnul vă cere să fiţi curaţi, 
nu perfecţi. Faptul că Duhul Sfânt acţio-
nează din nou în viaţa voastră este cel 
mai sigur indicator al iertării Domnului 
deoarece „Spiritul Domnului nu trăieşte 
în temple nesfinţite” (Helaman 4:24). 

Şi înţelegeţi faptul că porunca de a-i 
„[ierta] pe toţi oamenii” (D&L 64:10) vă 
include şi pe voi înşivă.

Misionarii care urmează principiile 
din Predicaţi Evanghelia Mea sunt dis-
cipoli ai lui Isus Hristos care onorează 
legămintele şi se supun poruncilor. Vă 
rog să vă amintiţi întotdeauna de El şi 
să fiţi puri şi demni de a-L reprezenta.

Cerinţa 3: Misionarii care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea păstrează ca pe o comoară 
cuvintele vieţii veşnice.

Vă invit să „păstraţi continuu în inima 
voastră ca pe o comoară, cuvintele vieţii” 
(D&L 84:85). Să păstrăm în inima noas-
tră cuvintele vieţii veşnice este mai mult 
decât doar să studiem şi să memorăm, la 
fel cum să ne „[ospătăm] din [cuvintele] 
lui Hristos” (2 Nefi 31:20; vezi, de ase-
menea, 2 Nefi 32:3) este mai mult decât 
a lua o bucăţică sau a gusta. A păstra în 
inimă ca pe o comoară înseamnă pentru 
mine să ne concentrăm şi să muncim, să 
cercetăm şi să asimilăm, să reflectăm şi 
să ne rugăm, să aplicăm şi să învăţăm, 
să preţuim şi să apreciem, să ne bucu-
răm şi să ne delectăm.

Amintiţi-vă de fiii lui Mosia – patru 
misionari cu adevărat remarcabili pe 

numele de Amon, Aaron, Omner şi 
Himni – care „se întăriseră în cunoaş-
terea adevărului; pentru că ei erau oa-
meni cu bună înţelegere şi cercetaseră 
scripturile cu sârguinţă” (Alma 17:2).

Aceşti misionari curajoşi chiar au 
păstrat continuu în inima lor cuvintele 
vieţii veşnice. Ei nu au neglijat sau şi-au 
îndeplinit în mod mecanic responsabi-
litatea de a studia scripturile individual 
sau împreună cu colegul. Cunoaşterea 
şi înţelegerea spirituale au pătruns 
profund în sufletele lor, iar ei au primit 
confirmarea, în inimile lor, prin puterea 
Duhului Sfânt, că doctrinele şi princi-
piile Evangheliei sunt adevărate.

În calitate de reprezentanţi ai 
Salvatorului, voi şi cu mine avem 
responsabilitatea continuă de a munci 
cu sârguinţă şi de a sădi în inima şi 
mintea noastră doctrinele şi princi-
piile fundamentale ale Evangheliei 
restaurate, în special cele din Cartea 
lui Mormon. Dacă facem acest lucru, 
binecuvântarea promisă este aceea că 
Duhul Sfânt „[ne] va aduce aminte de 
tot” (Ioan 14:26) şi ne va oferi putere 
în timp ce propovăduim şi depunem 
mărturie. Însă Spiritul poate lucra cu 
noi şi prin noi doar dacă îi oferim ceva 
cu care să lucreze. El nu ne poate ajuta 
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un simpatizant trebuie să acţioneze 
cu dreptate şi astfel să invite adevărul 
în inima sa. Doar astfel, cei care caută 
adevărul cu sinceritate şi noii convertiţi 
pot dezvolta capacitatea spirituală de a 
găsi răspunsuri pentru ei înşişi.

Din moment ce este responsabilita-
tea noastră să îi ajutăm pe simpatizanţi 
să înveţe prin credinţă şi prin puterea 
Duhului Sfânt, această lucrare nu este 
niciodată despre mine şi nu este ni-
ciodată despre voi. Trebuie să facem 
tot ce ne stă în putere pentru a ne 
îndeplini responsabilităţile misionare 
şi în acelaşi timp „să nu stăm în calea” 
Duhului Sfânt pentru ca El să îşi poată 
îndeplini rolul şi lucrarea. De fapt, tot 
ceea ce eu sau voi facem în calitate de 
reprezentanţi ai Salvatorului care atrage 
atenţia asupra noastră în mod conştient 
şi intenţionat – în mesajele pe care 
le prezentăm, în metodele pe care le 
folosim ori în conduita şi în înfăţişarea 
noastră personală – este o formă de vi-
cleşug preoţesc care inhibă eficacitatea 
predării de către Duhul Sfânt.

„Îl predică el prin Spiritul adevăru-
lui sau în alt mod? Şi dacă este în alt 
mod, nu este de la Dumnezeu” (D&L 
50:17-18).

Vă rog să vă amintiţi întotdeauna 
de El, să fiţi demni să îl reprezentaţi, 
să păstraţi în inimă, ca pe o comoară, 
cuvântul Său şi să permiteţi învăţătoru-
lui suprem şi adevărat, Duhului Sfânt, să 
depună mărturie despre întregul adevăr.

Cerinţa 5: Misionarii care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea înţeleg faptul că predarea este 
mai mult decât a vorbi şi a spune.

În timp ce Salvatorul stătea pe 
Muntele măslinilor, El a declarat: „Să 
nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu pri-
vire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi 
orice vi se va da să vorbiţi în ceasul 
acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul 
Sfânt” (Marcu 13:11).

În vremurile de început ale Bisericii, 
Salvatorul i-a instruit pe misionari să 
„[deschidă] gura, şi ea va fi umplută” 
(D&L 33:8, 10) şi de asemenea, le-a 

să ne amintim lucruri pe care nu le-am 
învăţat (vezi Alma 31:5).

Misionarii care urmează principiile 
din Predicaţi Evanghelia Mea păs-
trează în inimile lor cuvintele vieţii 
veşnice, se bazează pe virtutea cuvân-
tului şi deţin puterea cuvântului în ei. 
Vă rog să vă amintiţi întotdeauna de 
El, să fiţi întotdeauna demni de a-L re-
prezenta şi să păstraţi în mintea voas-
tră ca pe o comoară şi să vă bazaţi pe 
virtutea cuvântului.

Cerinţa 4: Misionarii care urmează 
principiile din Predaţi Evanghelia 
Mea înţeleg faptul că Duhul Sfânt 
este învăţătorul suprem şi adevărat.

Duhul Sfânt este cel de-al treilea 
membru al Dumnezeirii şi El este mar-
torul întregului adevăr şi învăţătorul 
suprem şi adevărat. Lecţiile pe care le 
predăm şi mărturiile pe care le depu-
nem îi pregătesc pe simpatizanţi să 
acţioneze şi să înveţe pentru ei înşişi.

În calitate de misionari, unul dintre 
cele mai importante roluri ale noastre 
este acela de a invita simpatizanţii 
să îşi exercite libertatea morală de 
a alege şi să acţioneze în acord cu 
învăţăturile Salvatorului. A face şi a 
respecta legăminte spirituale, precum 
rugăciunea pentru a primi mărturie 
cu privire la adevăr, studierea Cărţii 
lui Mormon şi rugăciunea făcută cu 
scopul de a cunoaşte adevărul despre 
aceasta, participarea la adunările Bise-
ricii şi supunerea faţă de porunci, ne-
cesită ca simpatizantul să îşi exercite 
credinţa, să acţioneze şi să se schimbe.

Indiferent de cât de mult ne străduim 
să slujim, voi şi cu mine nu putem 
forţa adevărul în inima simpatizanţilor. 
Eforturile noastre cele mai susţinute pot 
doar conduce mesajul adevărului la 
inimă (vezi 2 Nefi 33:1). În cele din urmă, 
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spus: „înălţaţi-vă glasurile către acest 
popor; spuneţi gândurile pe care am 

să vi le pun în inima voastră şi nu veţi 
fi umiliţi înaintea oamenilor; pentru că 
vi se va da vouă chiar în ceasul acela, 
da, chiar în acel moment ceea ce va 
trebui să spuneţi” (D&L 100:5-6).

Aceste versete accentuează un mo-
del exigent şi exact de predare şi ajuto-
rare a simpatizanţilor privind învăţarea 
adevărului. Misionarii care urmează 
principiile din Predicaţi Evanghelia 
Mea ştiu faptul că noi nu predăm lecţii; 
noi îi învăţăm pe oameni. Nu recităm 
sau nu prezentăm pur şi simplu mesaje 
învăţate pe de rost despre subiectele 
din Evanghelie. Noi îi invităm pe cei 
care caută adevărul să aibă parte de o 
schimbare măreaţă a inimii. Noi înţe-
legem faptul că a vorbi şi a spune nu 
este acelaşi lucru cu a preda.

Predicarea Evangheliei în felul 
Domnului include a observa şi a as-
culta şi a discerne înainte de a vorbi. 
Succesiunea acestor patru procese core-
late este importantă. Vă rog să observaţi 
faptul că a observa şi a asculta precedă 
a discerne şi că a observa, a asculta şi 
a discerne precedă vorbirea. Utilizarea 
acestui model le permite misionarilor să 
identifice nevoile simpatizanţilor şi să 
predea conform acestora.

În timp ce observăm, ascultăm şi 
discernem, ne „va fi dat chiar în ceasul 
acela partea care trebuie atribuită fiecă-
rui om” (D&L 84:85) – adevărurile care 
trebuie accentuate şi răspunsurile care 
trebuie oferite şi care vor întâmpina 
nevoile specifice ale fiecărui simpatizant. 
Doar prin a observa, a asculta şi a dis-
cerne putem fi îndrumaţi de Spirit pentru 
a spune şi a face ceea ce va fi de cel mai 
mare ajutor celor cărora le slujim.

Procesul de observare este o pre-
gătire vitală pentru primirea darului 

spiritual de a discerne. A discerne 
înseamnă a vedea cu ochii spirituali 
şi a simţi cu inima – a vedea şi a simţi 
falsitatea unei idei, bunătatea dintr-o 
altă persoană sau următorul principiu 
de care are nevoie un simpatizant. A 
discerne înseamnă a auzi cu urechi 
spirituale şi a simţi cu inima – a auzi 
şi a simţi îngrijorarea nerostită dintr-un 
comentariu sau o întrebare, adevărul 
unei mărturii sau a unei doctrine sau 
asigurarea şi pacea pe care le primim 
prin puterea Duhului Sfânt.

Misionarii care urmează principiile 
din Predicaţi Evanghelia Mea acţio-
nează având credinţă şi sunt îndrumaţi 
de Spirit pentru a-i ajuta pe simpa-
tizanţi să afle adevărul. Vă rog să vă 
amintiţi întotdeauna de El; fiţi demni 
să Îl reprezentaţi; păstraţi în inimă, ca 
pe o comoară, cuvântul Său; permiteţi 
Duhului Sfânt să depună mărturie de-
spre tot adevărul; şi observaţi, ascul-
taţi şi discerneţi în timp ce mărturisiţi 
despre Isus Hristos în faţa celor care 
caută adevărul cu sinceritate. 

PUTEŢI FACE ACEST LUCRU!
Probabil că citiţi mesajul meu şi 

credeţi că toţi tinerii pot şi vor face 
ceea ce eu am descris. Dar, probabil 

vă întrebaţi dacă voi puteţi face acest 
lucru. Vă rog să mă ascultaţi! Puteţi 
face acest lucru!

Dacă mi s-ar putea îndeplini 
dorinţa inimii mele, aş petrece câteva 
momente cu fiecare dintre voi, în 
mod individual. V-aş strânge mâna, 
v-aş aduce aproape de mine, m-aş 
uita în ochii voştri şi v-aş spune: „Poţi 
face acest lucru! Domnul pe care Îl 
reprezinţi şi Îl slujeşti ştie că poţi face 
acest lucru. Eu ştiu că poţi face acest 
lucru. Şi, în calitate de slujitor al Său, 
îţi promit că vei avea ajutorul Său. 
Te rog, aminteşte-ţi întotdeauna că 
având ajutorul şi puterea Sa, poţi face 
acest lucru!”

Vă iubesc şi mă rog ca, pe măsură 
ce vă străduiţi să deveniţi ceea ce 
trebuie să deveniţi, voi să recunoaşteţi 
şi să răspundeţi cu credinţă glasului şi 
îndrumării Domnului. Apoi, într-adevăr, 
veţi deveni reprezentaţi puternici şi 
eficienţi ai Domnului Isus Hristos. ◼
Fragment dintr-o cuvântare adresată în cadrul 
unei adunări de devoţiune de la Centrul de  
pregătire a misionarilor din Provo din data  
de 24 iunie 2011.

NOTE
 1. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru 

slujirea misionară (2004), p. 1.
 2. Învăţături ale Preşedinţilor Bisericii: Joseph 

Smith (2007), p. 142.
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nucă de cocos). Curând după sosirea 
lui, l-am văzut turnând nişte vin. Apoi 
a spus: „Trebuie să înveţi să bei” şi i-a 
dat paharul uneia dintre stagiare. Ea l-a 
băut repede.

Inima mea a început să bată 
tare. Curând venea rândul meu. Îmi 
şopteam încet: „Nu voi bea. Nu voi 
bea”. Apoi l-am văzut pe preşedinte 

întinzându-mi paharul cu vin. Nu am 
ştiut ce să fac. Colegii mei stagiari se 
uitau la mine, aşteptând să vadă ce 
aveam să fac. Am zâmbit preşedinte-
lui şi am spus cu umilinţă: „Îmi pare 
rău, domnule, dar eu nu beau”.

Am ştiut că era dezamăgit. El m-a 
întrebat de ce nu beau. Am spus: 
„Sunt mormonă”.

El a spus: „Nu am auzit de această 
religie. Parcă ar fi numele unei mân-
cări”. Toată lumea a râs.

Şi eu am zâmbit, nu datorită glu-
mei sale, dar pentru că am ştiut că 
făcusem ceea ce e corect.

Nimeni nu mi-a mai oferit vreodată 
de băut. Totuşi, batjocura nu a înce-
tat, nici chiar din partea prietenilor 
mei. Unul dintre ei a spus chiar că 
minţeam şi că este de neimaginat ca 
membrii Bisericii să nu bea. În acea 
perioadă am simţit presiunea simţită 
de membrii Bisericii.

Şederea mea pe acea insulă m-a 
învăţat multe lecţii, nu doar din punct 
de vedere academic dar, de aseme-
nea, spiritual. Am învăţat că batjocura 
poate să nu se sfârşească, dar Spiritul 
Domnului vă va ghida întotdeauna 
pentru a face ceea ce este drept. ◼
Autoarea locuieşte în Metro Manila, Filipine.

Am refuzat să beau de 
multe ori, dar acum pre-
şedintele companiei îmi 
oferea un pahar cu vin.
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Î
ntr-o vară, am participat la un stagiu 
de practică pe o insulă din Bicol, 
Filipine. Priveliştea oceanului era 

minunată şi aşteptam cu nerăbdare 
fiecare dimineaţă.

Cu toate acestea, serile îmi creau 
o stare de teamă. Era momentul când 
oamenii din tabără începeau să bea şi 
să petreacă. Primeam frecvent invitaţii 
la asemenea petreceri, iar eu şi colegii 
mei stagiari trebuia să participăm, din 
moment ce neparticiparea era conside-
rată lipsă de respect.

Prima petrecere a fost o petrecere 
de bun venit pentru noii stagiari. Îmi 
era teamă să particip, deoarece eram 
destul de sigură că ei îmi vor oferi al-
cool şi nu ştiam sigur cum să refuz. Am 
sunat un prieten din episcopia mea 
de acasă, iar el mi-a oferit nişte sfaturi 
minunate care mi-au întărit încrederea.

Când petrecerea a început, ei ne-au 
oferit alcool dar, din fericire, nu ne-au 
obligat să bem. Din moment ce colegii 
mei stagiari au acceptat faptul că nu 
consumam alcool, refuzarea următoarei 
băuturi era acum uşoară pentru mine – 
până într-o seară. În timpul unei petre-
ceri, preşedintele companiei a sosit. El 
a adus o sticlă de lambanog  (un soi de 
vin local din 

Zâmbeşte 
şi refuză

Hazel Marie Tibule
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De curând, am citit despre un 
concept interesant cu privire 
la sport. Am citit că, dacă te 

trezeşti dimineaţa, te îmbraci cu haine 
sport şi te gândeşti: „Voi purta aceste 
haine, voi merge afară la o plimbare 
şi dacă mă simt bine voi începe să 
alerg”, cel mai probabil vei avea parte 
de un antrenament bun fără să îţi dai 
seama. Întocmirea unui astfel de plan 
vă poate ajuta să dezvoltaţi obiceiuri 
bune de a face exerciţii fizice şi de a 
vă îngriji de trupul vostru. Pentru mulţi 
oameni, a începe şi a fi constanţi sunt 
cele mai grele părţi. Dacă vă amintiţi 
faptul că sportul vă binecuvântează 
nu doar trupul, ci şi mintea şi intelec-
tul, aceasta vă va ajuta să aveţi dorinţa 
de a deveni mai pregătiţi din punct de 
vedere fizic. Dacă faceţi exerciţii fizice, 
veţi deveni persoane pline de energie 
care se simt puternice, încrezătoare, 
alerte şi sigure.

Îmi amintesc povestea unei păsări 
care a început să îşi dea penele la 
schimb pentru viermi. A fost uşor să 
obţină mâncare în modul respectiv, 
iar pasărea se gândea că avea destule 
pene. În timp ce continua să-şi ofere 
penele, pasărea se bucura că nu mai 
trebuia să se trezească devreme să 
caute viermi. Putea să stea toată ziua 

în cuibul său şi să nu se mişte deloc. 
În cele din urmă, totuşi, pasărea s-a 
obişnuit prea tare cu această situaţie şi 
şi-a dat seama că nu mai putea zbura 
deoarece îşi pierduse penele. 

Acest lucru se poate întâmpla oricui 
care cade în capcana obiceiurilor 
rele, lenii sau folosirii substanţelor 
care creează dependenţă. În broşura 
Pentru întărirea tineretului citim că 
aceste lucruri „dăunează bunăstării 
voastre fizice, mentale, emoţionale şi 
spirituale. Ele afectează relaţiile cu fa-
milia şi prietenii şi vă fac să vă pierdeţi 
respectul de sine. Vă limitează capa-
citatea de face alegeri” 1. A fi activi şi 
a ne hrăni sănătos ne ajută să evităm 
aceste obiceiuri rele. Dacă pasărea ar 
fi continuat să zboare şi să vâneze, ea 
nu şi-ar fi pierdut penele. În mod simi-
lar, dacă noi „dăm din aripi” şi facem 
exerciţii fizice în mod regulat, ne dez-
voltăm capacitatea de a evita obiceiuri 
care ne dăunează şi ne degradează.

La fel cum unii oameni se confruntă 
cu probleme de sănătate fizică, alţii 
se confruntă cu probleme de sănătate 
emoţională. Viaţa poate fi dificilă şi 
uneori avem sentimente de anxietate, 
depresie sau lipsa respectului de sine. 
Dar amintiţi-vă că, atât pentru sănăta-
tea fizică, cât şi pentru cea emoţională, 

munca ne ajută să păstrăm o atitudine 
pozitivă. Îngrijirea trupului vă binecu-
vântează, de asemenea, mintea şi vă 
ajută să vă amintiţi că sunteţi copil a 
lui Dumnezeu şi puteţi fi încrezător 
şi fericit. Laturile noastre emoţionale, 
fizice şi spirituale sunt toate legate 
între ele. Pentru întărirea tineretului  
ne învaţă: „Echilibrul vostru emoţional 
este, de asemenea, important şi vă 
poate afecta bunăstarea spirituală şi fi-
zică. Dezamăgirea şi tristeţea fac parte 
din această viaţă muritoare. Totuşi, 
dacă aveţi sentimente de lungă durată 
de tristeţe, deznădejde, teamă sau vă 
simţiţi deprimaţi, discutaţi cu părinţii 
sau episcopul vostru şi căutaţi ajutor” 2.

De ce vedem în jurul nostru oa-
meni care sunt mai plini de energie 
şi mai bucuroşi? Un motiv important 
este stilul de viaţă. Dacă privim trupul 
nostru dintr-o perspectivă spirituală şi 
înţelegem că este „un templu, un dar 
de la Dumnezeu”, noi îl vom iubi şi îl 
vom păstra sacru.3 

Pentru mine sacru înseamnă curat, 
hrănit şi puternic. Unul dintre modu-
rile prin care Tatăl Ceresc ne ajută să 
ne păstrăm trupurile sacre este prin 
Cuvântul de înţelepciune. Pentru 
întărirea tineretului explică: „Când 
vă supuneţi acestei legi [Cuvântul 

P E N T R U  Î N T Ă R I R E A  T I N E R E T U L U I

Vârstnicul  
Adrián Ochoa
din Cei Şaptezeci

Vreţi să vă simţiţi mai bine 
şi să fiţi mai încrezători din 
punct de vedere fizic şi 
emoţional? Exerciţiile zilnice 
vă vor ajuta.

FIŢI PUTERNICI,  
FIŢI SĂNĂTOŞI,  
fiţi inteligenţi
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de înţelepciune], dependenţele dău-
nătoare nu pun stăpânire pe voi şi 
aveţi controlul asupra vieţilor voastre. 
Dobândiţi binecuvântările unui trup 
sănătos, unei minţi agere, precum 
şi îndrumarea Duhului Sfânt. Veţi fi 
pregătiţi să slujiţi Domnului. Să nu 
permiteţi lui Satana sau altor persoane 
să vă înşele să credeţi că încălcarea 
Cuvântului de înţelepciune vă va face 
mai fericiţi, mai populari, sau mai 
atrăgători” 4. În timp ce respectaţi Cu-
vântul de înţelepciune, amintiţi-vă că 
vă îngrijiţi atât de trup, cât şi de minte 
şi că acest lucru vă permite să „[găsiţi] 
înţelepciune şi mari comori de cunoş-
tinţe” (D&L 89:19).

În loc să fiţi o pasăre leneşă care 
oferă pene în schimbul viermilor, 
puneţi-vă încălţămintea sport şi fiţi 
activi. Faceţi exerciţii cu regularitate. 
Înscrieţi-vă la sportul preferat sau 
împrieteniţi-vă cu persoane alături de 
care puteţi alerga sau face activităţi 
recreative. În timp ce faceţi sport, vă 
antrenaţi nu doar trupul, dar şi mintea. 
Exerciţiul fizic întăreşte, de asemenea, 
sănătatea emoţională. Amintiţi-vă că 
cel mai important lucru nu este cât de 
repede alergaţi sau cât de atletici sun-
teţi – ci cât de constanţi sunteţi. Dacă 
vă veţi antrena cu regularitate, nu doar 
că veţi fi mai fericiţi dar, de asemenea, 
veţi deveni mai puternici, mai sănătoşi 
şi mai inteligenţi. ◼
NOTE
 1. Pentru întărirea tineretului (broşură, 2011), 

p. 27.
 2. Pentru întărirea tineretului, p. 27.
 3. Pentru întărirea tineretului, p. 25.
 4. Pentru întărirea tineretului, p. 25.
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Nu fiţi ca pasărea leneşă 
care oferă pene în schimbul 
viermilor.
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Melissa Zenteno
Revistele Bisericii

Scripturile ne încurajează să deve-
nim asemenea lui Isus Hristos şi „să 
[trăim]… cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:6). 

Dar, primul pas poate fi dificil – în special 
atunci când nu ştiţi cum să începeţi.

Veţi găsi ajutor în Predicaţi Evanghelia 
Mea: un ghid pentru slujirea misionară. Poate 
vă gândiţi că acesta este doar un manual 
pentru misionarii cu timp deplin, dar este, de 
fapt, o unealtă minunată care vă poate ajuta 
să vă atingeţi obiectivul de a deveni asemenea 
Salvatorului. Capitolul 6 este conceput să vă 
ajute să înţelegeţi şi să dezvoltaţi nouă însuşiri 
asemănătoare cu cele ale lui Hristos.

Aici sunt câteva sugestii privind folosirea 
ghidului Predicaţi Evanghelia Mea şi a scrip-
turilor, pe măsură ce căutaţi să dezvoltaţi 
însuşiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos:

•	 pentru	a	începe,	mergeţi	la	Activitate	
despre însuşire, de la sfârşitul capito-
lului 6 din Predicaţi Evanghelia Mea 
(pagina 133). Această activitate vă poate 
ajuta să determinaţi care dintre însuşiri 
sunt punctele voastre forte şi la care mai 
trebuie să lucraţi;

Să devenim asemenea Salvatorului este un 
proces treptat, care durează întrega viaţă, şi 

puteţi începe prin a face paşi mici în fiecare zi.

SĂ-I URMĂM  exemplul
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•	 după	ce	terminaţi	activitatea,	ale-
geţi, cu ajutorul rugăciunii, o însu-
şire pe care să vă concentraţi. Puteţi 
citi secţiunea din capitolul 6 referi-
toare la acea însuşire;

•	 stabiliţi	obiective	specifice	şi	mă-
surabile, care să vă ajute să dez-
voltaţi această însuşire. Stabiliţi un 
interval de timp în care să lucraţi la 
obiectivul vostru. Apoi, evaluaţi-vă 
progresul. De exemplu, dacă în-
cercaţi să fiţi mai caritabil, vă puteţi 
stabili obiectivul de a spune lucruri 
bune despre fratele vostru sau sora 
voastră, de trei ori pe zi, timp de o 
săptămână. La sfârşitul săptămânii, 
evaluaţi-vă progresul şi faceţi modi-
ficările necesare pentru a continua 
să progresaţi;

•	 Predicaţi Evanghelia Mea oferă ver-
sete care pot fi studiate pentru fiecare 
însuşire. Puteţi să studiaţi aceste ver-
sete, rugându-vă, şi să scrieţi îndem-
nurile primite, pe măsură ce citiţi;

•	 cereţi	ajutorul	Tatălui	Ceresc	în	
privinţa dezvoltării unui caracter 
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În timpul lunii octombrie, veţi studia de-
spre cum puteţi deveni mai asemănă-

tori lui Hristos (dacă episcopia sau ramura 
voastră are lecţiile noi în limba voastră). 
După ce citiţi acest articol, alegeţi, 
rugându-vă, o însuşire la care să lucraţi 
în această săptămână sau lună. Vă puteţi 
stabili un obiectiv şi apoi evalua progresul. 
De exemplu, aţi fost mai caritabili, mai 
supuşi sau mai răbdători? Cum v-a ajutat 
obiectivul de a deveni mai asemănători lui 
Hristos să treceţi peste încercări? Puteţi 
împărtăşi experienţa voastră cu alţi tineri 
sau cu familia voastră.

asemănător cu cel al lui Hristos. 
Cereţi ajutor privind ceva speci-
fic, astfel: „Te rog să îmi dai pu-
tearea de a nu mă enerva atunci 
când fraţii mei îmi iau lucrurile”. 
Cu cât rugăciunile voastre sunt 
mai specifice, cu atât vă va fi mai 
uşor să recunoaşteţi răspunsurile 
Domnului.

Să devenim asemenea Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, este un proces 
treptat, care durează întrega viaţă. 
Câteodată poate părea foarte greu de 
realizat. Dar nu disperaţi. Domnul ne-a 
promis: „Acela care primeşte lumina şi 
rămâne credincios lui Dumnezeu, pri-
meşte mai multă lumină; şi acea lumină 
devine din ce în ce mai strălucitoare, 
crescând mereu până în miezul zilei” 
(D&L 50:24). Pe măsură ce primim, 
studiem şi punem în practică lumina 
şi adevărul şi continuăm să-L urmăm 
pe Dumnezeu în fiecare zi, putem fi 
siguri că vom deveni mai asemănători 
Salvatorului nostru, Isus Hristos. ◼

SARCINI ZILNICE
Acţiunile mici, de zi cu zi, sunt paşii pe care trebuie să-i facem pentru a deveni 

asemenea Salvatorului nostru. Aveţi în vedere aceste activităţi suplimentare, care vă 
pot ajuta să dezvoltaţi însuşiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos:

•	 citiţi	versetele	din	Ghidul	pentru	
scripturi care fac referinţă la 
însuşirea pe care încercaţi să o 
dezvoltaţi;

•	 rugaţi-vă	zilnic	pentru	a	avea	do-
rinţa	de	a	vă	schimba	şi	puterea	

de a progresa;
•	 scrieţi	în	jurnal	pentru	a	vă	urmări	

progresul;
•	 vorbiţi	cu	părinţii	voştri.	Spuneţi-le	

despre obiectivele voastre pentru 
ca ei să vă poată ajuta.

LECŢII DE DUMINICASubiectul acestei luni:  Să devenim mai  asemănători lui  Hristos

ALĂTURAŢI-VĂ 
CONVERSAŢIEI
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„Ce să le spun celor 
care nu sunt membri 
şi care întreabă de ce 
unii membri ai Bisericii 
nu trăiesc potrivit 
standardelor noastre?”

Ar fi minunat dacă fiecare membru al 
Bisericii ar trăi Evanghelia cu adevă-
rat. Nu doar că s-ar bucura de mai 
multe binecuvântări în viaţa lor, dar, 
ar fi şi exemple minunate pentru cei 

din jurul lor. Însă suntem muritori, deci niciunul 
dintre noi nu este perfect. Motivul principal pen-
tru care unii trăiesc mai mult potrivit principiilor 
Evangheliei decât alţii este că fiecare dintre noi 
suntem în momente diferite ale convertirii şi ale 
întăririi mărturiei noastre. Fiecare dintre noi avem 
alte încercări, alte resurse şi alte persoane care să 
ne ajute.

Cei care nu sunt membri poate nu înţeleg 
termeni precum „convertire” sau „mărturie”, dar ei 
vor înţelege faptul că fiecare persoană poate alege 
cum să trăiască. Le puteţi explica faptul că Tatăl 
Ceresc a vrut ca lucrurile să fie astfel. El ne-a dat 
libertatea de a alege pentru a putea creşte spiritual 
atunci când facem alegeri drepte. Dar Tatăl Ceresc, 
de asemenea, a ştiut că toţi – cu excepţia lui Isus 
Hristsos – vom face greşeli, aşadar El ne-a dat un 
Salvator. Datorită ispăşirii, noi ne putem pocăi, 
putem fi iertaţi, putem învăţa din greşelile noastre 
şi putem înainta în viaţă.

Le puteţi, de asemenea, explica faptul că noi 
nu îi judecăm pe cei care nu urmează standardele 
Bisericii. În schimb, noi încercăm să-i ajutăm, să-i 
înţelegem şi să fim răbdători cu ei. Deşi noi nu 
tolerăm păcatul, noi nu condamnăm păcătosul 
(vezi Ioan 8:11). Pocăinţa există pentru fiecare 
dintre noi.

Cercetaţi scripturile
Răspunsul la această 
întrebare poate fi găsit în 
scripturi. Când oamenii 
nu ţin poruncile, noi 
trebuie să evităm să îi 
judecăm (vezi Matei 

7:1). În Romani 3:23 se spune: „Căci 
toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu”. Totuşi, este adevărat 
că membrii Bisericii trebuie să încerce 
să fie supuşi.
Madison M., 13 ani, Texas, SUA

Predaţi despre ispăşire
Când oamenii spun 
astfel de lucruri, în loc 
să mă gândesc la mem-
brul care nu urmează 
regulile, folosesc această 
oportunitate pentru a le 

preda despre ispăşire. Le spun că nu 
suntem perfecţi doar pentru faptul că 
suntem mormoni şi că avem ispăşirea 
pentru a ne pocăi de păcatele noastre 
şi a repara acele greşeli. Aceasta, de 
obicei, oferă ocazia de a fi adresate 
mai multe întrebări.
Jayde H., 16 ani, Oregon, SUA

Biserica ne învaţă să  
acţionăm corect

Asemenea tuturor 
oamenilor, membrii 
Bisericii au parte de 
încercări şi ispite. Noi 
toţi avem slăbiciuni, 
dar aceasta nu în-

seamnă că Biserica nu este adevă-
rată. Aceasta este Biserica lui Isus 
Hristos, care îi ajută pe oameni să 
cunoască Evanghelia adevărată şi să 
fie exaltaţi. Omul firesc este cel care 
nu se supune poruncilor (vezi 

Î N T R E B Ă R I  Ş I  R Ă S P U N S U R I

Răspunsurile sunt menite să ajute şi să ofere perspectivă, nefiind declaraţii oficiale privind doctrina Bisericii.
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Mosia 3:19) şi aceasta nu este vina 
Bisericii. Biserica ne învaţă să facem 
fapte bune. Dar fiecare dintre noi 
poate alege.
Lavinia S., 19 ani, Bulacan, Filipine

Standardele sunt pentru  
fericirea noastră

Înţeleg foarte bine 
această întrebare deoa-
rece cunosc persoane 
care au făcut alegeri 
care le-au îndepărtat de 
Evanghelie. Domnul ne 

dă porunci pentru fericirea noastră şi 
să „[realizeze] nemurirea şi viaţa 
veşnică a omului” (Moise 1:39). 
Domnul vrea ca noi să ne întoarcem 
la El; totuşi, El vrea ca noi să facem 
propriile noastre alegeri. De aceea 
unele persoane nu trăiesc potrivit 
standardelor noastre. Personal, stan-
dardele mă ajută, deoarece ştiu că 
Tatăl Ceresc mi le-a dat pentru ca să 
mă întorc să trăiesc alături de El şi să 
fiu fericită. Ele sunt dovada dragostei 
Sale pentru mine.
Morgane D., 18 ani, Languedoc-Roussillon, 
Franţa

Fiţi exemplu
Această Biserică este 
vitală în a ne ajuta să 
ţinem poruncile Tatălui 
nostru Ceresc şi să trăim 
alături de El, din nou. 
Dar, doar pentru că 

cineva aparţine Bisericii nu înseamnă 
că el sau ea va fi întotdeauna o per-
soană bună. Uitaţi-vă la lumea noastră 
de astăzi, plină de ticăloşie şi lucruri 
abominabile, chiar dacă este plină de 
oameni care au decis să Îl urmeze pe 
Isus Hristos în viaţa premuritoare. 

SĂ-I VEDEM 
PE CEILALŢI 
AŞA CUM AR 
PUTEA DEVENI
„Avem responsabili-
tatea de a-i vedea pe 
oameni nu aşa cum 

sunt, ci aşa cum ar putea deveni. Vă rog 
să vă gândiţi la ei în acest fel.”
Preşedintele Thomas S. Monson, „Să-i 
vedem pe ceilalţi aşa cum ar putea deveni”, 
Liahona, nov. 2012, p. 70.

Cred că cel mai bun lucru pe care îl 
putem face este să fim un exemplu 
pentru prietenii noştri.
Kaden S., 15 ani, Utah, SUA

Rugaţi-vă pentru ei şi vizitaţi-i
Este posibil ca membrii care nu ţin 
standardele să nu aibă mărturia clădită 
pe Isus Hristos. Trebuie să ne rugăm 
pentru ei, ca ei să caute îndrumarea 
Spiritului şi să poată căpăta o mărtu-
rie personală. Trebuie să-i vizităm pe 
aceşti oameni şi să îi ajutăm să vină la 
Hristos.
Andrea C., 13 ani, Lima, Peru

Trăiţi conform standardelor 
noastre

La fel ca în orice altă 
organizaţie sau confe-
siune, există unii oa-
meni care sunt mai 
dedicaţi şi alţii care sunt 
mai puţin dedicaţi. Noi 

trebuie să trăim conform standarde-
lor, pe cât de bine putem, şi să spe-
răm că şi ceilalţi vor face la fel.
Maren S., 16 ani, Arizona, SUA

„Încerc să-mi controlez 
gândurile, dar sunt atât 
de multe ispite. Cum pot 
avea gânduri mai curate?”

Trimiteţi răspunsurile voastre şi, dacă doriţi, o poză 
de rezoluţie mare până în data de 15 noiembrie, la 
liahona@ldschurch.org sau prin poştă la adresa de 
la pagina 3.

Următoarele permisiuni şi informaţii trebuie incluse 
în e-mailul sau scrisoarea voastră: (1) numele 
întreg, (2) data naşterii, (3) episcopia sau ramura, 
(4) ţăruşul sau districtul, (5) acordul vostru scris şi, 
dacă aveţi sub 18 ani, acordul scris al părinţilor voştri 
(se acceptă prin e-mail) pentru a publica răspunsul 
vostru şi fotografia.
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O parte importantă a chemării 
episcopului este de a vă ajuta 
să vă pocăiţi. Conştiinţa 
voastră vă va spune când 
trebuie să vorbiţi cu el.

Poate vă întrebaţi care este mo-
tivul pentru care sunteţi învă-
ţaţi să mărturisiţi episcopului 

sau preşedintelui vostru de ramură 
dacă aţi comis un păcat grav. Poate 
vă gândiţi: „Nu este pocăinţa un lu-
cru personal între mine şi Domnul? 
Dacă am pus capăt comportamen-
tului greşit şi am mărturisit în faţa 
lui Dumnezeu, de ce trebuie să 
vorbesc cu episcopul meu?”.

De ce episcopul şi nu altcineva?
Multor tineri li se pare mai uşor 

să-şi mărturisească greşelile părin-
ţilor sau conducătorilor tinerilor. 
Deşi părinţii şi conducătorii pot oferi 
sprijinul şi alinarea necesare, Domnul 
a declarat că episcopul este jude-
cătorul general în Israel (vezi D&L 
107:72, 74). El are responsabilitatea 
de a determina demnitatea membrilor 
din episcopia sa. Prin faptul că a fost 
rânduit şi prin trăirea vieţii în mod 
drept, episcopul are dreptul să pri-
mească revelaţie de la Duhul Sfânt cu 
privire la membrii din episcopia sa, 
inclusiv la voi.

Episcopul vă poate ajuta în timpul 
procesului de pocăinţă în feluri în 
care părinţii şi ceilalţi conducători nu 

pot. Dacă păcatul este destul de grav, 
el poate stabili ca privilegiile vostre 
în Biserică să fie restricţionate. De 
exemplu, ca parte a procesului de 
pocăinţă, el vă poate ruga să nu luaţi 
din împărtăşanie sau să nu exercitaţi 
preoţia o perioadă de timp. El va 
lucra cu voi pentru a determina când 
sunteţi din nou demni de a relua 
aceste activităţi sacre.

Episcopul vostru vă va sfătui ce 
să faceţi pentru a creşte capacitatea 
voastră de a rezista ispitelor. El vă 
poate încuraja să studiaţi o anumită 
doctrină, precum pocăinţa şi, apoi, 

Vârstnicul 
C. Scott Grow
din Cei Şaptezeci

să împărtăşiţi cu el ceea ce aţi învă-
ţat. El vă poate ruga să vă întâlniţi 
cu el în fiecare săptămână pentru a-i 
raporta cum vă descurcaţi în a sta 
departe de ispite. 

Când trebuie să vorbesc cu el?
Poate vă gândiţi: „Aceasta sună 

bine, dar de unde ştiu dacă ceea ce 
am făcut este destul de grav încât 
trebuie să vorbesc cu episcopul?”. 
Pe scurt, răspunsul este: „Conştiinţa 
voastră vă va spune”. Când conştiinţa 
vă apasă, acţionaţi imediat (vezi Alma 
34:31-34).

DE CE ŞI CE ANUME TREBUIE SĂ  

MĂRTURISESC  
EPISCOPULUI MEU?
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Cu privire la pocăinţă, regele 
Beniamin a spus: „Nu pot să vă spun 
toate lucrurile prin care puteţi păcă-
tui; căci sunt diferite căi şi mijloace, 
chiar atât de multe încât nu le pot 
număra” (Mosia 4:29). Deci, în loc 
să vă dau o listă detaliată cu lucruri 
pe care trebuie să le mărturisiţi epis-
copului, permiteţi-mi să împărtăşesc 
câteva principii care vă vor ajuta să 
luaţi această decizie.

Ce trebuie să mărturisesc?
Ştiu că aţi încercat să fiţi supuşi, 

dar poate că aţi făcut câteva gre-
şeli – chiar câteva greşeli serioase. 
Majoritatea greşelilor pe care oamenii 
le fac pot fi rezolvate prin rugăciune 
personală şi pocăinţă sinceră. Unele 
greşeli, în special cele privind imo-
ralitatea, necesită mărturisire în faţa 
episcopului înainte de a primi iertarea 
Domnului.

Când vă gândiţi la greşelile pe 
care le-aţi făcut, vă puteţi simţi 
vinovaţi, neliniştiţi, nefericiţi şi chiar 
groaznic. Dacă aveţi aceste senti-
mente, atunci, probabil, trebuie să 
vorbiţi cu episcopul vostru despre 
greşelile voastre.

Nu încercaţi să vă găsiţi scuze 
sau să vă eschivaţi de la aceasta. 
Poate vă gândiţi: „Ar fi prea jenant 
să îi spun episcopului ceea ce am 
făcut. El crede că sunt o persoană 
mai bună de atât. Va fi şocat dacă îi 
spun ce am făcut. Nu o să mă mai 
placă”.

Vă promit că el nu vă va con-
damna. În calitate de slujitor 
al Domnului, el va fi blând şi FO
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înţelegător în timp ce vă ascultă. 
Apoi, el vă va ajuta în procesul de 
pocăinţă. El este mesagerul milei 
Domnului şi vă va ajuta să deveniţi 
curaţi prin intermediul ispăşirii lui 
Isus Hristos.

Domnul a spus: „Iată, acela care 
s-a pocăit de păcatele lui este iertat 
şi Eu, Domnul, nu-Mi mai amintesc 
de ele.

În acest mod veţi cunoaşte dacă 
un om se pocăieşte de păcatele 
lui – iată, el le va mărturisi şi le va 
abandona”(D&L 58:42-43).

Când vă mărturiţi păcatele şi le 
abandonaţi, Domnul vă va ierta. Nu 
va trebui să vă justificaţi Lui pentru 
acele păcate când va veni timpul să 
fiţi judecaţi.

Ce se întâmplă dacă  
nu mărturisesc?

Uneori o persoană abandonează 
păcatul dar nu mărturiseşte, când 
este nevoie, episcopului său. Drept 
consecinţă, persoana continuă să 
ducă povara păcatului de una sin-
gură, în loc să Îl lase pe Salvator să  
îi ia povara.

Permiteţi-mi să vă dau un exem-
plu. Într-o seară, cu câţiva ani în 
urmă, intervievam persoane adulte 
în vederea reînoirii recomandărilor 
pentru templu. O femeie de vârstă 
mijlocie a venit la mine pentru a fi 
intervievată. Ea fusese căsătorită în 
templu şi fusese activă în Biserică 
întreaga ei viaţă.

Am simţit tristeţe mare în sufletul 
ei. În timpul interviului, am primit un 
îndemn spiritual. I-am spus: „Dragă 

soră, am sentimentul că ai făcut o 
greşeală serioasă în tinereţea ta, pe 
care nu ai mărturisit-o unui condu-
cător al preoţiei. Ai vrea să îmi spui 
despre aceasta?”.

Ea a început imediat să plângă. 
Mi-a spus că era adevărat, dar că în-
totdeauna îi fusese ruşine să mărturi-
sească episcopului. Când a mărturisit 
ceea ce făcuse, a împărtăşit destule 
detalii cu mine încât am putut stabili 
că era demnă.

Mărturisirea păcatului ei în 
faţa unui conducător al preoţiei a 
marcat sfârşitul procesului de po-
căinţă şi nu începutul. Ea purtase, 
în mod inutil, povara şi suferinţa 
acestui păcat timp de mai mult de 
30 de ani.

Deoarece ea a îndeplinit ultimul 
pas al pocăinţei, vinovăţia sa a 
fost ştearsă. Am văzut-o, ocazio-
nal, după interviul din acea seară. 
Înfăţişarea ei a devenit senină şi ea 
era fericită.

Vreau să ştiţi că nu îmi mai 
amintesc numele ei. Domnul poate 
şterge aceste amintiri din mintea 
episcopilor. Ceea ce îmi amintesc 
este faptul că prin a mărturisi unui 
conducător al preoţiei, o femeie de 
vârstă mijlocie a fost eliberată de 
vinovăţia pe care a purtat-o timp 
de foarte mulţi ani.

Vă rog, nu faceţi aceeaşi gre-
şeală. Dacă aveţi sentimente de 
vinovăţie dar nu sunteţi siguri dacă 
trebuie să mărturisiţi episcopului 
vostru, mergeţi la el. Permiteţi-i să 
vă ajute. Nu riscaţi să duceţi po-
veri inutile de-a lungul vieţii, care 
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suferi aceste pedepse despre care am 
vorbit” (D&L 19:15-17, 20).

Vă mărturisesc că, prin suferinţa 
Sa, Isus Hristos a plătit deja preţul 
pentru păcatele voastre. Puteţi fi 
iertaţi dacă vă pocăiţi. Nu încercaţi 
să plătiţi preţul pentru păcatele 
voastre. Suferinţa voastră, oricât de 
mare, nu vă va putea mântui; doar 
prin intermediul ispăşirii puteţi 
primi iertare.

Fie ca voi să daţi dovadă de cre-
dinţă în Isus Hristos şi în ispăşirea 
Sa. Mărturisesc în numele lui Isus 
Hristos că prin intermediul pocăin-
ţei, care include mărturisirea în faţa 
episcopului vostru, atunci când este 
necesar, veţi deveni curaţi. Pe lângă 
aceasta, prin harul Salvatorului – 
puterea Sa sporită – capacitatea 
voastră de a rezista ispitelor pe vii-
tor poate fi întărită. Astfel, veţi avea 
pace şi fericire în această viaţă şi 
veţi moşteni viaţa veşnică în lumea 
care va veni. ◼

MARELE  
NOSTRU 
DOCTOR

„Salvatorul este 
deseori numit 

Marele Doctor… Efectul vinei asupra 
spiritelor noastre este asemănător cu 
efectul durerii asupra trupurilor noastre 
– un avertisment în faţa unui pericol şi o 
protecţie împotriva unui rău suplimentar. 
Ispăşirea Salvatorului este ca un unguent 
care vindecă rănile noastre spirituale şi 
înlătură vina. Totuşi, acest unguent poate 
fi aplicat numai prin principiile credinţei în 
Domnul Isus Hristos, pocăinţei şi supune-
rii consecvente. Rezultatele pocăinţei sin-
cere sunt o conştiinţă împăcată, alinare şi 
vindecare şi reînnoire spirituală.

Episcopul sau preşedintele vostru 
de ramură este asistentul spiritual al 
medicului, care este autorizat să vă ajute 
să vă pocăiţi şi să vă vindecaţi.”
Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „Noi credem în 
păstrarea castităţii”, Liahona, mai 2013, p. 41.

vă vor face să fiţi nefericiţi. Prin 
mărturisirea în faţa episcopului şi 
prin pocăinţă, Domnul vă va ridica 
povara de pe suflet (Isaia 1:18).

De ce trebuie să vă pocăiţi?
Isus Hristos a plătit preţul pentru 

păcatele întregii omeniri prin inter-
mediul sacrificiului Său ispăşitor. El 
vă invită să vă pocăiţi şi să evitaţi du-
rere şi suferinţă în plus. „Pocăieşte-te, 
ca nu cumva… suferinţele tale să fie 
dureroase – şi tu nu ştii cât de du-
reroase sunt, nu ştii cât de cumplite 
sunt, da, nu ştii cât sunt de greu de 
suportat.

Căci iată, Eu, Dumnezeu, am su-
ferit aceste lucruri pentru toţi, pentru 
ca ei să nu sufere, dacă ei se vor 
pocăi;

Dar dacă nu se vor pocăi, ei tre-
buie să sufere la fel ca şi Mine…

De aceea, Eu îţi poruncesc din 
nou să te pocăieşti… şi să-ţi măr-
turiseşti păcatele, ca nu cumva să 
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Vârstnicul O. Vincent Haleck
din Cei Şaptezeci

„Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide 
uşa, voi intra la el” (Apocalipsa 3:20).

Să-L invităm pe 
Salvator înăutru 

exemple bune pentru mine. La fel 
era şi bunica mea. Ea era lucră-
toare în templul din Los Angeles, 
California. Pleca de acasă la 4 di-
mineaţa pentru a-I sluji Domnului 
în templu.

La doar doi ani după ce am fost 
botezat, am decis că vreau să slu-
jesc Domnului ca misionar cu timp 
deplin. În misiune, am ajutat mulţi 
oameni să înveţe despre Salvator 
pentru ca ei să Îl poată invita în 
vieţile lor.

Mai târziu, am slujit ca preşedinte 
de misiune în Samoa. Întotdeauna 
îi întrebam pe misionarii noi când 
s-au decis să slujească în misiune. 
Mulţi au spus că erau la Societatea 
Primară când s-au decis să slujească.

Societatea Primară vă va ajuta 
să vă pregătiţi pentru slujirea mi-
sionară. Învăţaţi cât de mult puteţi. 
Stabiliţi-vă un obiect să slujiţi în 
misiune. Astfel, şi voi veţi putea 
să-i ajutaţi pe oameni să-L invite pe 
Salvator în vieţile lor. Misiunea vă 
va schimba viaţa – a schimbat-o pe 
a mea. ◼

Când eram copil, în perioada 
Crăciunului, mama mea 
afişa o imagine cu Salvatorul 

bătând la uşă. Încă nu eram membri 
ai Bisericii şi întotdeauna 

întrebam: „De ce bate 
Isus la uşă? Cine este 
de partea cealaltă?”.

Câţiva ani mai 
târziu, am descope-
rit că pe partea din 
exterior a uşii la care 
Salvatorul bătea, nu 

exista clanţă. Persoana 
din interior trebuia 

să deschidă uşa. Acum 
ştiu cine se găseşte de par-

tea cealaltă a uşii. Suntem noi! 
Salvatorul bate şi noi toţi trebuie 
să deschidem uşa şi să-L invi-

tăm să facă parte din vieţile 
noastre.

Pe vremea când eram 
adolescent, am decis 
să-L invit pe Salvator în 

viaţa mea prin a mă bo-
teza şi a deveni membru al 

Bisericii. Prietenii mei erau 
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Jane McBride Choate
Bazată pe o întâmplare adevărată

„Şi, de asemenea, toţi aceia care pri-
mesc preoţia, Mă primesc pe Mine, 
spune Domnul” (D&L 84:35).

Benji stătea în faţa oglinzii 
aranjându-şi cravata. Cămaşa 
lui albă şi pantalonii bleu-

marin îi veneau perfect. Părul său 
era pieptănat. Era cu siguranţă 
pregătit să fie rânduit la oficiul de 
diacon. Atunci, de ce era atât de 
emoţionat?

Benji şi-a luat scripturile şi a 
ieşit din cameră. A încercat să nu 
se gândească la faptul că lucrurile 
urmau să fie diferite azi la Biserică. 
Şi apoi era noua îndatorire a preo-
ţiei care îl făcea să se îngrijoreze 
de fiecare dată când se gândea la 
aceasta: distribuirea împărtăşaniei. 
Ce s-ar întâmpla dacă ar greşi 
când ar face aceasta pentru prima 
dată, săptămâna viitoare? A încer-
cat să nu se mai gândească nici  
la aceasta în timp ce a plecat  
de acasă.

Adunarea de împărtăşanie a fost 
la fel ca întotdeauna. Dar după 
aceea, Benji a mers cu familia 
sa în biroul episcopului Salazar. 
Aceasta era ceva diferit. De obicei, 

Diacon nou-nouţ
Distribuirea împărtăşaniei este o responsabilitatea mare.  

Ce s-ar întâmpla dacă ar greşi?



 O c t o m b r i e  2 0 1 3  63

CO
PII Diacon nou-nouţ

acum, participa la exerciţiile 
de deschidere de la Societatea 
Primară.

Benji s-a aşezat, iar tatăl său, 
episcopul, preşedintele Tinerilor 
Băieţi şi consilierii din episcopat 
şi-au aşezat mâinile pe capul său. 
Tatăl i-a dat Preoţia aaronică. În 
timpul binecuvântării, emoţiile lui 
Benji au dispărut. El s-a simţit calm 
şi fericit.

Benji s-a ridicat şi a dat mâna cu 
toată lumea. Apoi, i-a îmbrăţişat pe 
mama sa, pe fratele său, Jay, şi pe 
sora lui mai mică, Marisol.

După aceea, a mers la Şcoala de 
duminica. Chiar dacă noile clase nu 
erau la fel ca Societatea Primară, 
păreau ceva cunoscut. Lecţia a fost 
despre rugăciune. Avusese multe 
lecţii despre rugăciune la Societatea 
Primară. Benji a răsuflat uşurat. 
Poate că a fi diacon nu era chiar 
atât de greu.

„Va fi minunat”, i-a spus Jay lui 
Benji după adunările Bisericii. „Eu 
voi binecuvânta împărtăşania şi tu 
o poţi distribui.”

Toate emoţiile au revenit. „Da, 
minunat”, a şoptit el. Lui Benji îi ILU
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„Dacă voi… [diaconii], 
vă veţi îndeplini chema-

rea cu credinţă şi sârguinţă, veţi fi instru-
mente în mâinile lui Dumnezeu chiar şi acum, 
deoarece preoţia deţinută de un tânăr băiat 
este la fel de puternică precum cea deţinută 
de un bărbat, atunci când este exercitată în 
neprihănire.”
Vârstnicul Tad R. Callister din Cei Şaptezeci, 
„Puterea preoţiei exercitată de un tânăr băiat”, 
Liahona, mai 2013, p. 52.

era cel mai teamă de distribuirea 
împărtăşaniei.

Mai târziu, seara, Benji l-a găsit 
pe tatăl său citind pe canapea. „Ce 
se va întâmpla dacă sar peste ci-
neva şi nu primeşte împărtăşania?”, 
a întrebat el. „Ce se va întâmpla 
dacă mă împiedic?” Putea vedea 
clar în mintea sa cum tava cădea la 
podea şi paharele cu apă zburau 
pretutindeni.

Tatăl a pus mâna pe umărul lui 
Benji. „Îmi amintesc prima dată 
când am distribuit împărtăşania. 
Cred că eram chiar mai emoţionat 
decât eşti tu acum.”

Benji a clipit surprins. „Tu? Ţie 
nu ţi-e frică de nimic!”

Tatăl a râs. „Mi-a fost frică de 
multe ori. Ştii ce m-a ajutat atunci 
când am fost emoţionat?”

Benji s-a gândit pentru un mo-
ment. „Rugăciunea?”

Tatăl a zâmbit. „Exact. 
Rugăciunea. Şi tatăl meu mi-a dat 
o binecuvântare. Vrei să îţi dau o 
binecuvântare?”

Benji a dat imediat aprobator  
din cap. „Da! Mi-ar place foarte 
mult.”

Familia s-a strâns în sufragerie. 
Tatăl şi-a aşezat mâinile pe capul 
lui Benji. În timp ce tatăl vorbea, 
Benji a simţit lacrimi în ochi. 
„Aminteşte-ţi”, a spus tatăl în bine-
cuvântare, „ai primit preoţia printr-o 
rânduială sacră. Tatăl Ceresc ne-a 
dat preoţia pentru a putea sluji 
altora. Dacă faci aceasta din toată 
inima, vei fi binecuvântat în aceasta 
şi în toate lucrurile”.

Benji s-a rugat toată săptămâna 
pentru ajutor. În următoarea du-
minică, s-a alăturat diaconilor în 
partea din faţă a capelei. A ascultat 
cu atenţie când Jay a rostit binecu-
vântarea pâinii.

Dintr-o dată s-a simţit din nou 
îngrijorat. Era el, cu adevărat, în 
stare să facă aceasta? Era atât de 
important! Apoi şi-a amintit promi-
siunea din binecuvântarea tatălui. 
Sentimentele de frică au dispărut pe 
măsură ce a început să simtă Spiritul.

A luat tava şi s-a dus cu încredere 
spre rândul desemnat. Cu grijă, a 
dat tava unei femei de pe primul 
rând.

Ea i-a zâmbit. Benji i-a zâmbit şi 
el, ştiind că Îi slujea Domnului. ◼



P E  C Ă R A R E

Această scenă din cadrul Centrului 
privind călătoriile mormone din 
Winter Quarters înfăţişează o 
tabără din călătoria spre Iowa în 
care William Clayton a scris imnul 
„Veniţi voi sfinţi” (Imnuri, nr. 23).

Jennifer Maddy

Un oraş nou
După ce profetul Joseph Smith a 

fost ucis, Nauvoo, Illinois, a devenit 
un loc periculos. Sfinţii şi-au părăsit 
casele pentru a găsi un loc mai sigur 
în care să locuiască. În februarie 
1846, sfinţii din primul grup şi-au în-
ceput călătoria spre vest, dar vremea 
rea şi boala i-a încetinit. După ce au 
trecut de Iowa, s-a făcut prea târ-
ziu în cursul anului să treacă peste 
Munţii Stâncoşi înainte de venirea 
iernii. Aşadar, conducătorii Bisericii 
au ales un loc în care sfinţii să stea 

pe durata iernii. Ei l-au numit 
Cartierele de Iarnă.

Aşteptând 
 în Cartierele de Iarnă

Cartierele  
de Iarnă

Nauvoo
I O WA

C Ă L Ă T O R I A  S P R E  I O W A
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La Centrul privind călătoriile mormone, 
puteţi vedea ce provizii şi-au luat sfinţii 
în călătoria spre vest. Conducătorii 
Bisericii le-au spus să îşi ia făină, miro-
denii, orez, fasole şi vaci pentru lapte.

Lucrând împreună
Unii oameni au construit case din 

bârne şi pământ. Alţii au locuit în 
corturi şi peşteri. Sfinţii au încercat să 
fie fericiţi pe durata iernii lungi şi fri-
guroase. Ei s-au ajutat unul pe altul. 
Au organizat activităţi la care au cân-
tat şi au dansat. Au construit o moară 
pentru făină, o primărie şi o fabrică 
pentru confecţionarea de coşuri.

Continuarea călătoriei
Perioada petrecută de sfinţi în 

Cartierele de Iarnă a fost grea. Mulţi 
oameni au murit. Dar pionierii au 
avut credinţă că Domnul îi va bi-
necuvânta şi îi va ajuta să ajungă 
în Sion. Când în sfârşit a venit pri-
măvara, primul grup de pionieri a 
părăsit Cartierele de Iarnă şi a mers 
spre valea Salt Lake.

Astăzi puteţi vedea minunatul 
Templu Winter Quarters, Nebraska 
şi vizita Centrul privind călătoriile 
mormone din Winter Quarters 
(Cartierele de Iarnă) pentru a învăţa 
mai multe despre pionieri. ◼

Unii dintre sfinţi au 
construit case din bârne 

în care să locuiască  
cât timp au stat în  

Cartierele de Iarnă.
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Arie Van De Graaff

Pionierii s-au stabilit pentru un timp în Cartierele de Iarnă pentru a aştepta să treacă iarna înainte de a-şi continua 
călătoria. Vedeţi dacă puteţi găsi obiectele ascunse în această imagine.

Sfinţii se opresc în Cartierele de Iarnă
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cheie

ceas de mână

spatulă

lingură

cratiţă

felie de  
plăcintă

creion

parăacacadea

cană

morcovpopice

carte

pansament
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Isus Hristos  
cu profeţii?
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Vârstnicul D. Todd 
Christofferson
din Cvorumul 
celor Doisprezece 
Apostoli
Membrii Cvorumului 
celor Doisprezece 
Apostoli sunt martori 
speciali ai lui Isus 
Hristos.

El poate trimite un  
mesager sau poate apărea  

în persoană.

Din „Doctrina lui Hristos”,  
Liahona, mai 2012, p. 86-90.

El poate vorbi 
prin glasul 

Său sau prin 
glasul Duhului 

Sfânt.

El le poate vorbi slujitorilor  
Săi în mod individual sau le 

poate vorbi atunci când sunt 
adunaţi împreună.
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Charlotte Mae Sheppard
Bazată pe o întâmplare adevărată

„Să-l iubeşti pe aproapele tău  
ca pe tine însuţi” (Marcu 12:31).

Emma a strâns cu putere ghio-
zdanul în timp ce a intrat în 
clasa ei nouă. Era prima zi 

de şcoală. Purta rochia ei preferată 
şi mama îi pusese în pachetul de 
prânz şi o gustare specială – biscuiţi 
în formă de animale.

Emma s-a gândit: „Astăzi va fi 
minunat. Atâta timp cât...”

Emma s-a oprit şi s-a uitat în 
clasă. Ea era acolo. Violet.

Anul trecut, Violet se jucase pe 
spaliere în fiecare pauză, fără a mai 
lăsa pe altcineva să se joace. O jig-
nise pe Emma. Şi chiar, o furase pe 
prietena cea mai bună a Emmei.

Violet a văzut-o pe Emma şi a 
scos limba la ea. Emma s-a uitat la 
ea, strângând şi mai strâns ghiozda-
nul. Violet fusese neprietenoasă tot 
anul trecut şi se părea că acest an 
urma să fie la fel.

„Bine aţi venit în noul an şco-
lar!”, a spus doamna Caldwell din 
faţa clasei. „Haideţi să desemnăm 
locurile.”

Băncile erau aliniate două câte 
două în sala de clasă. Doamna 

Ajutând-o pe Violet
uitase la ea nici măcar o dată toată 
dimineaţa.

Ceva a împuns-o în umăr. Parcă 
era un creion. Emma nu i-a dat 
atenţie.

Încă o împunsătură. Violet o îm-
pungea cu creionul! Emma a conti-
nuat să lucreze cu încăpăţânare.

A treia împunsătură a Violetei 
a fost atât de tare încât a durut-o. 

Caldwell s-a uitat pe lista de pre-
zenţă şi a arătat spre un grup de 
bănci din spate. „Emma. Tu vei sta 
acolo în spate.”

Emma s-a aşezat în una dintre 
băncile din spate. Spera ca Liselle 
să stea lângă ea. Sau Jamie. Sau…

„Violet.”
Emma s-a uitat dintr-o dată în 

sus. Auzise corect?
Da. Doamna Caldwell încă 

arăta la banca de lângă ea. „Vei fi 
colega de bancă a Emmei, Violet”, 
a spus ea.

Violet a mers încruntată spre 
Emma. Emma şi-a pus capul pe 
masă şi s-a uitat la perete. Urma 
să fie un an lung.

La ora de matematică, doamna 
Caldwell a scris câteva probleme pe 
tablă pentru ca elevii să le rezolve. 
„Puteţi lucra singuri sau cu cole-
gul vostru de bancă”, a spus ea.

Emma s-a aplecat repede 
peste hârtie, prefăcându- 
se că era ocupată. 
Problemele erau destul 
de uşoare. Dar ea 
încerca să o evite 
pe Violet. Nu se 

Cum putea 
Emma să fie 

amabilă când 
Violet era aşa de 

răutăcioasă?
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SĂ-L URMĂM  
PE ISUS
Isus vrea ca noi să iubim pe toată 
lumea. În scripturi, El ne învaţă să ne 
iubim familia şi prietenii şi să-i tra-
tăm cu bunătate. Isus, de asemenea, 
ne învaţă: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc” (Matei 
5:44). Aceasta înseamnă că şi atunci 
când cineva nu se poartă frumos cu 
voi, Îl puteţi urma pe Isus prin a fi 
buni şi a încerca să fiţi prieten.

Emma simţea că fierbe pe dinăun-
tru. Tot anul urma să fie aşa? S-a 
gândit să ridice mâna şi să îi spună 
doamnei Caldwell. S-au poate era 
bine dacă încerca să se uite urât la 
Violet.

Apoi Emma a auzit un fonfăit. 
Plângea cineva? Creionul a îm-
puns-o din nou. S-a uitat şi a  
văzut-o pe Violet care se uita fix 

la ea. Ţinea creionul în mână şi avea 
lacrimi în ochi. Foaia ei era acope-
rită de ştersături de gumă.

Violet a răsucit creionul în mână. 
„Mă poţi ajuta?”, a întrebat ea încet.

Emma s-a uitat şocată la ea câ-
teva secunde. Violet voia ajutorul 
ei? După ce fusese întotdeauna aşa 
de rea? Emma s-a întors la foaia 
ei. Violet n-avea decât să lucreze 
singură. Nu merita ajutorul Emmei, 
chiar dacă era…

…colega ei de bancă?
Emma s-a uitat înainte, în linişte. 

Putea să o audă pe Violet plângând 
încet lângă ea. Scripturile întot-
deauna spun să-ţi iubeşti aproapele 
– dar situaţia cu Violet era diferită! 
Emma stătea lângă ea doar în clasă.

Emma s-a întors la lucrul ei. Apoi 
s-a oprit. Poate situaţia lui Violet nu 
era diferită. Poate atunci când în 
scripturi scrie să-ţi iubeşti aproapele 
se referea la toată lumea. Chiar şi la 
cei răi. Chiar şi dacă era greu.

Emma a oftat şi a pus creio-
nul jos. S-a întors spre Violet şi a 

încercat din răsputeri să zâmbească. 
„Te pot ajuta?”, a întrebat ea.

Violet a dat aprobator din cap şi 
şi-a şters lacrimile cu mâna.

Emma s-a uitat la foaia lui Violet 
şi a început să o ajute cu prima 
problemă. Deja începuse să aibă un 
sentiment bun în interiorul ei. S-a 
întrebat dacă lui Violet îi plăceau 
biscuiţii în formă de animale. ◼
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A i mâncat vreodată ceva care 
era atât de bun încât ai vrut să 
îl împarţi? Profetul Lehi a visat 

odată că mânca un fruct delicios. Era 
atât de bun încât „[i-a umplut] sufle-
tul de o bucurie foarte mare” (1 Nefi 
8:12). Lehi a vrut ca întreaga sa familie 
să guste, de asemenea, din acest fruct 
delicios.

Fructul din visul lui Lehi este dra-
gostea Tatălui Ceresc. Lehi a vrut ca 
familia sa să simtă dragostea Tatălui 
Ceresc. El a vrut să împărtăşească 
Evanghelia cu ei deoarece ştia că 
aceasta urma să îi facă fericiţi.

Copiii, de obicei, sunt foarte price-
puţi în a împărtăşi Evanghelia cu alţii.

Maria, în vârstă de opt ani, i-a văzut 
pe misionari pe străzile din Ecuador. 

Ea i-a întrebat dacă puteau să îi pre-
dea Evanghelia. Misionarii au venit la 
casa Mariei pentru a-i preda familiei ei. 
Maria a fost prima din familie care a 
fost botezată. A fost foarte fericită când 
întrega ei familie s-a alăturat Bisericii 
în cele din urmă.

Eric, în vârstă de nouă ani, a fost 
atât de entuziasmat în legătură cu 
prezentarea de la adunarea de împăr-
tăşanie oferită de Societatea Primară 
încât şi-a invitat vecinii. Ei au acceptat 
invitaţia.

Ambii copii au împărtăşit ceva 
preţios cu oamenii pe care îi iubesc. 
Pe măsură ce împărtăşiţi Evanghelia, 
mărturia voastră va creşte. Precum 
Lehi, veţi simţi „o bucurie foarte 
mare”. ◼

Voi împărtăşi 
Evanghelia cu 
toţi copiii lui 
Dumnezeu
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CARTONAŞE  
DE OFERIT
Puteţi	împărtăşi	Evanghelia	oferind	
un cartonaş. Lipiţi cartonaşele de pe 
pagina următoare pe un carton gros. 
Apoi, tăiaţi-le şi scrieţi mesajul vostru 
personal pe spate.

SĂ STĂM DE VORBĂ
Puteţi ruga pe fiecare membru al familiei 
să deseneze fructul preferat. Apoi, pe 
spatele desenului, fiecare persoană 
poate scrie modalitatea în care Evan-
ghelia	le	binecuvântează	viaţa.	Apoi,	
puteţi vorbi despre modalităţi prin care 
puteţi	împărtăşi	Evanghelia	prietenilor	
şi vecinilor.

CÂNTEC ŞI VERSET
•	 „We’ll	Bring	the	World	His	Truth”,	

Children’s Songbook, p. 172-173
•	 Matei 5:16
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„Mulţumiţi lui 
Dumnezeu 

pentru toate 
lucrurile.” 

1 Tesaloniceni 5:18

„Nu te teme, căci Eu  
sunt cu tine.” 

Genesa 26:24

„Ferice de cei 
împăciuitori.” 

Matei 5:9

„Fiţi buni unii 
cu alţii, miloşi şi 
iertaţi-vă unul 

pe altul.” 
Efeseni 4:32
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Camille, în vârstă de 
nouă ani, are mulţi 
prieteni. „Lucrul care 

îmi place foarte mult la prietenii 
mei este că sunt toţi diferiţi”, 

spune ea. „Ei sunt din lo-
curi diferite şi au moda-
lităţi diferite de a face 
lucrurile.” Lui Camille îi 
place să înveţe lucruri 
bune de la prietenii ei şi 
să împărtăşească lucruri 
cu ei. Cel mai bun lucru 

pe care l-a împărtăşit cu 

Camille din  
oraşul New York

o prietenă a fost Evanghelia. 
După ce a împărtăşit primul 
articol de credinţă cu prietena 
ei, Yailin, Camille a invitat fa-
milia prietenei ei să-i cunoască 
pe misionari. Camille, de ase-
menea, a învăţat-o pe Yailin 
cum să se roage. Acum Yailin 
şi mama ei sunt mem-
bre ale Bisericii.

Prietena mea, Yailin, a fost bote-
zată în 2011. Îmi place că putem 

merge împreună la Biserică. O 
ajut să memoreze Articolele de 

credinţă. În prezent, repetăm 
împreună al nouălea articol 
de credinţă.

Cântecele mele preferate sunt 
„Copil al Domnului” şi „Familiile 
pot fi împreună, azi şi mereu”. 
Versetul meu preferat este 
Doctrină şi legăminte 19:23: 
„Învaţă de la Mine şi ascultă 
cuvintele Mele; umblă în umilinţa 
ce vine din Spiritul Meu şi vei 
avea pace în Mine”. Acest verset 
întotdeauna mă înveseleşte când 
sunt tristă.
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Familia mea este formată din cinci persoane.  
Sora mea, Emily, va fi botezată şi confirmată în 
decembrie. Fratele meu, Victor, poartă numele 
tatălui meu. Încă nu am niciun animal de casă, 
dar mă gândesc să îmi iau o broască ţestoasă. Îmi 
plac broaştele ţestoase pentru că sunt drăguţe şi 
încete, deci nu vor fugi nicăieri.

Îmi place povestea căpitanului Moroni din Cartea 
lui Mormon. Tatăl meu ne-a citit-o la seara în 
familie şi m-a inspirat să-mi fac propriul drapel. 
Drapelul meu îmi aminteşte cine sunt şi că Tatăl 
Ceresc este totdeauna alături de mine.

Mama şi tatăl meu sunt din Republica 
Dominicană. Probabil, de aceea mânca-
rea mea preferată este orez cu fasole 
şi pui. Îmi aminteşte de locul de unde 
provine familia mea.
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Părinţii mei m-au învăţat Evanghelia şi au fost 
exemple bune pentru mine de când am fost 
mic. Am învăţat să citesc povestirile din scripturi 
pentru copii şi acum îmi place foarte mult Cartea 
lui Mormon. Citesc din ea în fiecare zi, singur 
sau împreună cu familia. Amon este persoana 
mea preferată din Cartea lui Mormon. El a fost 
un misionar minunat şi asta vreau şi eu să fiu 
când voi creşte.
Esteban M., 8 ani, Columbia

PAGINA NOASTRĂ

Când ne pregăteam 
pentru ceremonia pri-
melor săpături pentru 
Templul Tijuana, Mexic, 
eram foarte fericiţi. 
Am mers să slujim 
împreună cu familia. 
Am curăţat împreju-
rimile templului. Ştiu 
că Domnul Îşi va vizita 
casa când aceasta va fi 
finalizată.
Jesus S., 6 ani, 
Mexic

Pasha Z., 9 ani, Ucraina

SOCIETATEA PRIMARĂ:  
SĂ-L URMĂM PE ISUS
Lui Maurizio D., în vârstă de 11 ani, din 
Italia, îi plac adunările de împărtăşanie 
deoarece învaţă despre Tatăl Ceresc şi 
Isus Hristos. Îi place să meargă la Biserică 
pentru că este distractiv şi interesant şi 
foarte frumos. El este fericit în Biserică  
şi are mulţi prieteni.

Când Letícia C., în vârstă de 6 ani, 
avea 3 ani, Templul Curitiba, Brazilia 
a fost finalizat. Ei îi plăcea să meargă 
la templu şi a mers în fiecare zi din 
ultima săptămână a casei deschise. Ei 
încă îi place să viziteze templul şi să se 
plimbe prin grădinile sale minunate. 
Letíciei îi place, de asemenea, să dese-
neze şi să înoate.

Când familia mea a fost în vacanţă în 
Panama, ţara natală a mamei mele, 
părinţii mei ne-au dus pe mine şi pe sora 
mea mai mică, Yhoalibeth, să vizităm 
Templul Panama City, Panama. Mama 
ne-a dus să atingem peretele templului. 
Mai târziu, când i-am spus mamei  
cât de fericit m-am simţit când am  
fost la templu, mi-a spus că simţisem 
Duhul Sfânt.
Sergio B. jr., 7 ani, Florida, SUA
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Studierea scripturilor mă ajută să fac  
alegeri corecte.
„Plăcile de aur” de P. Tuyêt Hoa,  
10 ani, Cambodia

Aleg ce e drept când Îi urmez pe  
Tatăl Ceresc şi pe Isus Hristos.
N. Thi LinĐa, 8 ani, Cambodia

Noi trebuie să fim pecetluiţi în templu 
pentru a trăi împreună cu familia 
pentru veşnicie.
Shanna C., 8 ani, Filipine

Partea mea preferată din Cartea lui 
Mormon este povestea lui Nefi şi 
călătoria pe mare.
Kelly C., 10 ani, Filipine

Henrique S., 7 ani, Brazilia

Îmi place să merg la Biserică 
alături de familia mea şi să în-
văţ despre Isus Hristos. Acasă, 
îmi place să citesc şi să învăţ 
povestiri din scripturi, să cânt 
imnuri şi să mă joc în timpul 
serilor în familie. Evanghelia 
îmi binecuvântează familia şi 
mă face fericit. Deja am oferit 
câte un exemplar al Cărţii lui 
Mormon la trei dintre învă-
ţătorii mei şi prietenului meu 
cel mai bun, Miguel. Cântecul 
meu preferat de la Societatea 
primară este „We’ll Bring the 
World His Truth” (Children’s 
Songbook, p. 172).
Martim P., 6 ani, Portugalia
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Isus îi binecuvântează pe copiii mici
P E N T R U  C O P I I I  M I C I

Jan Pinborough
Revistele Bisericii

Mulţi oameni s-au adunat în 
jurul lui Isus. Ei au vrut să-I audă 
povestirile. Ei au vrut să audă 
învăţăturile Sale despre ceruri.
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Când oamenii erau bolnavi, 
Isus îi vindeca. El a vindecat 
oameni care nu puteau 
vedea. El a vindecat oameni 
care nu puteau auzi.

Într-o zi, câţiva oameni i-au adus pe copiii lor mici să-L vadă pe Isus. Ei 
doreau ca El să le dea copiilor o binecuvântare. Ucenicii lui Isus le-au spus 
oamenilor să nu-L deranjeze pe Isus. Ei au crezut că El era prea ocupat.ILU
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Din Marcu 10:13-16.

Dar Isus nu era aşa 
de ocupat. A spus 
ucenicilor să lase copiii 
să vină la El. A spus 
că împărăţia cerurilor 
aparţine oamenilor 
care sunt asemenea 
copiilor mici.

Isus iubeşte toţi copiii. Nu contează cine sunteţi, cum arătaţi sau unde locuiţi. 
Isus vă iubeşte! ◼
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Isus îi binecuvântează pe copiii mici
„Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei” (Marcu 10:16).DR
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R. Val Johnson
Revistele Bisericii

Privirea de pe faţa mamei mele mi-a frânt 
inima. Şoc. Groază. Dezamăgire. Am putut 

vedea toate aceste sentimente în ochii ei şi 
apoi acestea s-au îmbinat într-un singur senti-
ment – trădare.

În ciuda faptului că ea mă învăţase în cei 
15 ani să-L onorez pe Tatăl Ceresc prin vorbe 
şi fapte, stăteam acolo, vinovat că rostisem un 
cuvânt urât.

Nu am vrut să înjur. Înainte de acel an, 
niciodată nu folosisem cuvinte urâte. Dar, în 
acea vară lucrasem pentru Departamentul 
de pescuit şi vânătoare al statului Utah şi am 
preluat acest obicei de la alţi băieţi alături de 
care lucrasem.

Principala noastră îndatorire era să tăiem 
brusturi de pe marginea drumurilor. Imediat 
am hotărât că Arctium minus este o buru-
iană deosebit de rea. Creşte din plin, aproape 
oriunde şi omoară majoritatea plantelor. Se 
lipeşte de orice se aproprie de ea.

Cu lopeţi în mână, ne-am bătut cu această 
plantă inamic toată vara, până la epuizare – 
şi folosirea unui limbaj murdar. La început, 
limbajul colegilor mei mi s-a părut jignitor. 
Apoi l-am tolerat. În cele din urmă, l-am adop-
tat. Până la sfârşitul verii, înjuratul se fixase în 

vocabularul meu, precum se prinde un brus-
ture de blana unui câine.

Totuşi, reacţia mamei mele la scăparea mea 
m-a convins că trebuie să mă schimb.

Nu a fost uşor. Înjuratul nu este doar o 
alegere de cuvinte. Este un mod de a gândi. 
Conversaţiile pe care le avem în vieţile noastre, 
cuvintele pe care le citim şi imaginile pe care 
le vedem ne modelează gândurile. Curând, am 
învăţat că trebuia să schimb lucrurile cărora 
le dădeam voie să pătrundă în mintea mea, 
dacă voiam să schimb cuvintele pe care le 
foloseam.

Din fericire, eram activ în Biserică şi la 
seminar. Înjuratul îmi îndepărtase gândurile 
bune dar, fiind într-un mediu în care am fost 
expus la acele gânduri bune, acestea au putut 
să prindă din nou rădăcini. M-am concen-
trat pe studiul scripturilor în fiecare zi şi pe 
rugăciune. M-am ţinut departe de filme sau 
programe de televiziune care ar fi putut aduce 
înapoi acele gânduri rele.

Treptat, am observat că limbajul meu s-a 
îmbunătăţit. La sfârşitul anului nu mai aveam 
obiceiul de a înjura.

Din această exeperinţă am învăţat despre 
puterea cuvintelor. Cuvintele pot crea sau 
distruge. Ele pot răni sau pot vindeca. Ele pot 
doborî oameni sau pot planta seminţe ale spe-
ranţei şi dragostei.

Mi se pare interesant că Salvatorul Însuşi, 
Creatorul cerului şi al pământului, este numit 
şi Cuvântul (vezi Ioan 1:1-4; D&L 93:6-11).

În concluzie: noi devenim mai asemănători 
Cuvântului atunci când cuvintele noastre Îl 
onorează şi reflectă gloria Sa. ◼

P Â N Ă  C E  N E  V O M  R E V E D E A

EU ÎNJUR…

FO
TO

G
RA

FIE
 D

E 
AN

NA
 L

AU
RE

NT

Înjuratul se fixase 
în vocabularul 
meu, precum se 
prinde un brusture 
de blana unui 
câine.
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DAVID O. MCKAY David O. McKay a crescut la ferma familiei sale în Huntsville, Utah. A iubit 
animalele şi a avut cai toată viaţa sa. Când a slujit în misiune în Marea Britanie 
a descoperit o zicală care a devenit motto-ul său: „Orice parte ai avea, îndepli-
neşte bine partea ta”. El s-a întors în Marea Britanie de mai multe ori şi a dedi-
cat Templul Londra, Anglia în anul 1958.



„Î
n calitate de părinţi şi conducători, trebuie 
să-i ajutăm pe tineri nu doar să se pregă-
tească pentru slujirea misionară cu timp 

deplin, care durează numai câteva luni, ci, 
de asemenea, să facă şi să ţină legămintele 
din templu, care durează o eternitate. Primii 
paşi se fac în copilărie.” Vezi „Adolescenţii 
şi legămintele din templu”, pagina 18. Acest 
articol şi altele din revistă îi pot ajuta pe 
membri, atât cei tineri, cât şi cei în vârstă, să 
se pregătească să împărtăşească Evanghelia 
şi să trăiască potrivit principiilor ei.
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