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Cuvântări din 
timpul Conferinţei 
Generale
Noi chemări în cadrul Celor 
Şaptezeci şi Preşedinţiei 
generale a Tinerelor Fete
Au fost anunţate două 
temple noi
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În căutarea apelor din Siloe, de Joseph Brickey

Scăldătoarea Siloe (Siloamului), din Ierusalim, este alimentată de un izvor situat în afara zidurilor oraşului.  

Fiind singura sursă de apă proaspătă din zonă, apele scăldătoarei Siloe au fost mult timp un simbol al protecţiei şi puterii  

susţinătoare ale lui Dumnezeu. Aşa cum este consemnat în Isaia 8:6–8, Isaia a profeţit că împărăţia lui Israel Îl va respinge pe 

Domnul în favoarea a doi regi. Acest lucru s-a întâmplat. Cu toate acestea, spre deosebire de vremurile lui Isaia, această femeie  

se află în căutarea apelor proaspete din Siloe – o căutare simbolică a dragostei şi protecţiei neîntrerupte ale lui Dumnezeu.



1m a i  2 0 1 3

SESIUNEA DE SÂMBĂTĂ DIMINEAŢĂ
 4 Bine aţi venit la conferinţă

Preşedintele Thomas S. Monson
 6 Aceste lucruri pe care le cunosc

Preşedintele Boyd K. Packer
 9 O temelie sigură

Episcopul Dean M. Davies
 12 Noi suntem fiice ale  

Tatălui nostru Ceresc
Elaine S. Dalton

 15 Salvatorul vrea să ierte
Vârstnicul Craig A. Cardon

 18 „Aceasta este lucrarea Mea  
şi slava Mea”
Vârstnicul M. Russell Ballard

 22 „Veniţi la Mine”
Preşedintele Henry B. Eyring

SESIUNEA DE SÂMBĂTĂ DUPĂ-AMIAZĂ
 26 Susţinerea oficianţilor Bisericii

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
 28 Raportul Departamentului de  

Audit al Bisericii – 2012
Robert W. Cantwell

 28 Raport statistic – 2012
Brook P. Hales

 29 Pentru a avea pace în cămin
Vârstnicul Richard G. Scott

 32 Pacea personală –  
răsplata neprihănirii
Vârstnicul Quentin L. Cook

 36 Calea Domnului
Vârstnicul Stanley G. Ellis

 39 Să ducem Evanghelia  
în întreaga lume
Vârstnicul John B. Dickson

 41 Noi credem în păstrarea castităţii
Vârstnicul David A. Bednar

 45 Prindeţi valul
Vârstnicul Russell M. Nelson

SESIUNEA PREOŢIEI
 48 Staţi în locuri sfinte şi nu vă clintiţi

Vârstnicul Robert D. Hales
 52 Puterea preoţiei exercitată  

de un tânăr băiat
Vârstnicul Tad R. Callister

 55 Datoria voastră sacră de a sluji
David L. Beck

 58 Patru titulaturi
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf

 62 Noi suntem uniţi
Preşedintele Henry B. Eyring

 66 Fii ai lui Dumnezeu,  
ce-aţi primit preoţia
Preşedintele Thomas S. Monson

SESIUNEA DE DUMINICĂ DIMINEAŢĂ
 70 Speranţa luminii oferite  

de Dumnezeu
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf

 77 Este un miracol
Vârstnicul Neil L. Andersen

 81 Cuvintele pe care le rostim
Rosemary M. Wixom

 83 Căsnicia: priveşte şi învaţă!
Vârstnicul L. Whitney Clayton

 86 Supunerea faţă de lege  
înseamnă libertate
Vârstnicul L. Tom Perry

 89 Supunerea aduce binecuvântări
Preşedintele Thomas S. Monson

SESIUNEA DE DUMINICĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ
 93 „Cred, Doamne!”

Vârstnicul Jeffrey R. Holland
 96 Ucenici ai lui Hristos

Vârstnicul Dallin H. Oaks
 99 Tatăl şi Fiul

Vârstnicul Christoffel Golden jr.
 102 Căminul: şcoala vieţii

Vârstnicul Enrique R. Falabella
 104 Să fim acceptaţi de Domnul

Vârstnicul Erich W. Kopischke
 107 Dimineţi frumoase

Vârstnicul Bruce D. Porter
 109 Răscumpărarea

Vârstnicul D. Todd Christofferson
 113 Până ce ne vom revedea

Preşedintele Thomas S. Monson

ADUNAREA GENERALĂ  
A TINERELOR FETE
 115 Locurile voastre sfinte

Ann M. Dibb
 118 Atunci când salvaţi o fată,  

salvaţi generaţii
Mary N. Cook

 121 Rămâneţi neclintite!
Elaine S. Dalton

 125 Minunata voastră călătorie  
spre casă
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf

 72 Autorităţile generale ale  
Bisericii lui Isus Hristos a  
Sfinţilor din Zilele din Urmă

 130 Ei ne-au vorbit − să facem din 
conferinţă o parte din vieţile noastre

 132 Indexul relatărilor din  
timpul conferinţei

 133 Învăţături pentru timpul nostru
 133 Preşedinţiile generale ale 

organizaţiilor auxiliare
 134 Ştirile Bisericii

Cuprins, mai 2013
volumul 16 • numărul 2



2 L i a h o n a

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DIMINEAŢĂ, 6 APRILIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Randall K. Bennett. Rugăciunea de încheiere: 
Jean A. Stevens. Muzica a fost interpretată 
de Corul Tabernacolului; dirijori Mack 
Wilberg şi Ryan Murphy; la orgă Richard 
Elliott şi Andrew Unsworth. S-a interpretat: 
„Mântuitorul Israelului”, Imnuri, nr. 5; 
„Înălţaţi glasul în slavă”, Imnuri nr. 43; 
„Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi!”, Imnuri, 
nr. 168, aranjament Wilberg; „Cu toţi în 
munca Domnului să înaintăm”, Imnuri, 
nr. 156; „Faith”, Children’s Songbook, p. 96, 
aranjament Elliott, nepublicat; „Mântuitorul 
trăieşte”, Imnuri, nr. 85, aranjament Wilberg, 
nepublicat.

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 6 APRILIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: Russell T. 
Osguthorpe. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul J. Devn Cornish. Muzica a fost 
interpretată de corul mixt al Universităţii 
Brigham Young; dirijori Ronald Staheli şi 
Rosalind Hall; la orgă Bonnie Goodliffe. S-a 
interpretat: „Isus, la Tine când gândesc”, 
Imnuri, nr. 52, aranjament Staheli, publicat 
Jackman; „Oare te-ai rugat?”, Imnuri, nr. 89, 
aranjament Johnson, publicat Johnson; 
„Domnul este Rege!”, Imnuri, nr. 37; „Mai 
multă sfinţenie”, Imnuri, nr. 83, aranjament 
Staheli, publicat Jackman.

SESIUNEA PREOŢIEI DE SÂMBĂTĂ  
SEARĂ, 6 APRILIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Ronald A. Rasband. Rugăciunea de încheiere: 
Larry M. Gibson. Muzica a fost interpretată 
de un cor al ţăruşilor de tineri adulţi 
necăsătoriţi din oraşul Salt Lake, Utah; dirijor 
Justin Bills; la orgă Clay Christiansen. S-a 
interpretat: „Apari, o, Dumnezeu”, Imnuri, 
nr. 169, aranjament Wilberg, publicat Oxford; 
„Lângă Tine, Doamne”, Imnuri, nr. 59, 
aranjament Bills, nepublicat; „Speranţa 
lui Israel”, Imnuri, nr. 166; „Vârstnici ai 
Israelului”, Imnuri, nr. 204, aranjament Bills, 
nepublicat.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DIMINEAŢĂ, 7 APRILIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.  
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Steven E. Snow. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul O. Vincent Haleck. Muzica a fost 
interpretată de Corul Tabernacolului; dirijor 
Mack Wilberg; la orgă Andrew Unsworth 
şi Clay Christiansen. S-a interpretat: „Mergi 
înainte cu credinţă”, Imnuri, nr. 167; „Let 
Zion in Her Beauty Rise”, Hymns, nr. 41, 
aranjament Kasen, publicat Jackman; 
„Urmaţi-Mă”, Imnuri, nr. 74, aranjament 
Wilberg, nepublicat; „Îndrumă-ne, mare 
Iehova”, Imnuri, nr. 46; „Where Love Is”, 
Children’s Songbook, p. 138, aranjament 
Cardon, nepublicat; „Veniţi voi sfinţi”, Imnuri, 
nr. 23, aranjament Wilberg, nepublicat.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 7 APRILIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: Carole M. 
Stephens. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Larry Y. Wilson. Muzica a fost 
interpretată de Corul Tabernacolului; dirijori 
Mack Wilberg şi Ryan Murphy; la orgă Linda 
Margetts şi Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: 
„Veniţi, voi copii ai Domnului”, Imnuri, 
nr. 24, aranjament Murphy, nepublicat; „Tell 
Me the Stories of Jesus”, Children’s Songbook, 
p. 57, aranjament Murphy, nepublicat; „Să 
ne bucurăm”, Imnuri, nr. 3; „Doamne, 
binecuvântează-ne”, Imnuri, nr. 100, 
aranjament Wilberg, nepublicat.

ADUNAREA GENERALĂ A TINERELOR FETE  
DE SÂMBĂTĂ SEARĂ, 30 MARTIE 2013
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: Elaine S. Dalton. Rugăciunea de 
deschidere: Ella Edgley. Rugăciunea de 
încheiere: Emily Maxwell. Muzica a fost 
interpretată de corul Tinerelor Fete din 
ţăruşii din Highland, Utah; dirijoare Merrilee 
Webb; la orgă Linda Margetts. S-a interpretat: 
„Pe vârful muntelui”, Imnuri, nr. 4, în 
contrapunct cu „Arise”; „In That Holy 
Place”, DeFord, publicat DeFord; „Mai multă 
sfinţenie”, Imnuri, nr. 83, aranjament Goates, 
nepublicat; „O, Tu, Stâncă de salvare”, 
Imnuri, nr. 165, aranjament Kasen, publicat 
Jackman; „Let Zion in Her Beauty Rise”, 
Hymns, nr. 41, aranjament Webb, nepublicat.

CUVÂNTĂRI DIN CADRUL  
CONFERINŢEI PE INTERNET
Pentru a accesa pe Internet cuvântările de la 
Conferinţa Generală, în multe limbi, accesaţi 
conference.lds.org. Apoi, selectaţi limba. În 
general, înregistrările audio sunt disponibile 
în cel mult două luni de la desfăşurarea 
conferinţei la centrele de distribuire.

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

PE COPERTĂ
Faţă: fotografie de Leslie Nilsson.
Spate: fotografie de Leslie Nilsson.

FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONFERINŢEI
Fotografiile din timpul Conferinţei Generale 
au fost realizate, în oraşul Salt Lake de Cody 
Bell, Randy Collier, Weston Colton, Scott 
Davis, Craig Dimond, Lloyd Eldredge, Sarah 
Jenson, Collin King, Ashlee Larsen şi Leslie 
Nilsson; în Arizona, SUA, de Mindy Sue 
Evans; în Australia, de Colin Ligertwood; în 
Brasilia, Brazilia, de Tomé Siqueira; în Sobral, 
Brazilia, de Francisco Flávio Dias Carneiro; 
în California, SUA, de Rhonda Harris; în 
Chile, de Oscar Schmittner; în Danemarca, 
de Ann-Mari Lindberg; în Ecuador, de Jimmy 
Padilla Pin; în El Salvador, de Josué Peña; în 
New York, SUA, de Mark Weinberg; în Scoţia, 
de Sylvia Mary Brown; şi, în Africa de Sud, 
de Jeremy Rakotomamonjy.

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

Am privilegiul ca, în această dimi-
neaţă să anunţ alte două temple care, 
în lunile şi anii ce vor urma vor fi 
construite în următoarele locuri: oraşul 
Cedar, Utah şi Rio de Janeiro, Brazilia. 
Fraţi şi surori, construirea de temple 
continuă fără întrerupere.

După cum ştiţi, la conferinţa 
generală din octombrie am anunţat 
modificări cu privire la vârstele la care 
tinerii băieţi şi tinerele fete pot sluji 

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, mă bucur foarte mult 
să vă urez bun venit la cea de-a 

183-a Conferinţă Generală Anuală a 
Bisericii.

În cele şase luni de când ne-am 
întrunit ultima dată, am avut ocazia 
de a călători şi de a vă cunoaşte pe 
unii dintre dumneavoastră în zonele în 
care locuiţi. După conferinţa generală 
din octombrie, am călătorit în Ger-
mania, unde am avut privilegiul de a 
mă întâlni cu membri ai Bisericii din 
diferite locuri din acea ţară, precum şi 
din diferite părţi ale Austriei.

La sfârşitul lunii octombrie, am 
dedicat Templul Calgary, Alberta, din 
Canada, avându-i alături pe vârstnicul 
şi sora M. Russell Ballard, vârstnicul şi 
sora Craig C. Christensen şi vârstnicul 
şi sora William R. Walker. În noiembrie, 
am rededicat Templul Boise, Idaho. 
Au călătorit şi au participat, alături de 
mine, la dedicare, vârstnicul şi sora  
David A. Bednar, vârstnicul şi sora 
Craig C. Christensen şi vârstnicul şi 
sora William R. Walker.

Serbările culturale care au avut 
loc cu prilejul acestor două dedicări 

au fost extraordinare. Nu am putut 
participa la serbarea culturală din Cal-
gary, deoarece sora Monson a împlinit 
85 de ani în acea zi şi am simţit că 
trebuia să petrec timp alături de ea. 
Totuşi, am avut amândoi privilegiul de 
a urmări serbarea din sufrageria noas-
tră, prin intermediul televiziunii cu 
circuit închis, iar apoi am luat avionul 
către Calgary în dimineaţa următoare, 
pentru dedicare. În Boise, peste 9.000 
de tineri din districtul templului au 
participat la serbarea culturală. Au 
fost implicaţi atât de mulţi tineri încât 
membrii familiilor acestora nu au 
avut loc ca spectatori în arena pe care 
aceştia au evoluat.

Chiar luna trecută, preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf, însoţit de sora 
Uchtdorf, vârstnicul şi sora Jeffrey R. 
Holland, împreună cu vârstnicul şi 
sora Gregory A. Schweitzer au călătorit 
la Tegucigalpa, în Honduras, pentru 
a dedica noul nostru templu construit 
acolo. O serbare minunată a tinerilor a 
avut lor în seara dinaintea dedicării.

Sunt alte temple care au fost anun-
ţate şi care se află în diferite faze de 
pregătiri preliminare sau de construire.

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D I M I N E AŢĂ  | 6 apri l ie 2013

Bine aţi venit  
la conferinţă
Vă îndemn să fiţi atenţi şi receptivi la mesajele pe care  
le vom auzi. Mă rog ca noi să facem aceste lucruri.
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ca misionari cu timp deplin, băieţii 
putând sluji de la vârsta de 18 ani, iar 
fetele de la vârsta de 19 ani.

Răspunsul tinerilor noştri a fost 
remarcabil şi plin de inspiraţie. La data 
de 4 aprilie – acum două zile – aveam 
65.634 misionari cu timp deplin care 
slujesc, alţi peste 20.000 care şi-au 
primit chemările, dar nu au intrat încă 
într-un centru de pregătire misionară 
şi alţi 6.000 care se află în procesul 

de intervievare de către episcopii şi 
preşedinţii lor de ţăruş. A fost necesar 
să creăm 58 de misiuni noi pentru a 
cuprinde numărul din ce în ce mai 
mare de misionari.

Pentru a ajuta la menţinerea aces-
tei forţe misionare şi pentru că mulţi 
dintre misionarii noştri provin din 
familii modeste, vă invităm, pe mă-
sura posibilităţilor dumneavoastră, să 
contribuiţi cu generozitate la Fondul 

general pentru misionari al Bisericii.
Acum, dragi fraţi şi surori, vom 

asculta mesaje inspirate în următoa-
rele două zile. Cei care ne vor vorbi 
au căutat, prin rugăciune, să cunoască 
lucrurile pe care Domnul ar vrea să le 
auzim în acest timp.

Vă îndemn să fiţi atenţi şi receptivi 
la mesajele pe care le vom auzi. Mă rog 
ca noi să facem aceste lucruri, în nu-
mele lui Isus Hristos, Domnul, amin. ◼
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Uitarea pentru mine este
Unica ce se-ntăreşte.

Mă-ntrebi: „Îţi aminteşti de mine?”
În mare parte arăţi la fel.
Dar nu fi supărat acum
De numele nu-ţi pot rosti.

De-acord, am învăţat unele  
lucruri

Ce nu doream să le cunosc,
Dar vârsta mi-a adus acele  

adevăruri preţioase
Ce Duhul îmi dezvoltă.

Din toate binecuvântările primite,
Cele mai bune-n viaţa mea
Sunt compania şi alinarea
Ce le primesc de la soţia mea.

Copii noştri s-au căsătorit,
Familii au la rândul lor,
Copii, chiar şi nepoţi au ei acum,
Ce repede crescut-au toţi!

Eu nu m-am răzgândit deloc
În ce priveşte tinereţea.
Îmbătrânirea e sortită nouă,
Cu ea odată vine-nţelepciunea.

Te-ntrebi: „Ce va aduce viitorul?
Ce soartă voi avea?”
Mă conformez şi nu mă plâng.
Întreabă-mă când 88 eu voi avea!

Iar anul trecut, am adăugat  
aceste versuri:

Şi acum vedeţi, am 88!
Trecut-au anii în neştire.
Am mers, am şchiopătat, am  

sprijinit bastonul,
Şi în sfârşit în scaun cu rotile stau.

Adeseori adorm un pic,
Dar am putere-n preoţie!
În schimb la tot ce-am pierdut
Primit-am comori mari în dar.

Să mă întorc în timp dac-aş putea,
De aş putea alege,
Eu vârsta nu aş da în schimbul tinereţii,
Prea multe eu aş pierde.

Să-naintez sunt încântat,
Oricât de dragi, eu anii tinereţii-i las.
De m-aş întoarce multe-aş pierde
Cunoaşterea ce-am adunat.

Zece ani mai târziu, am decis să 
mai adaug câteva versuri acelui poem:

Într-o clipă, vreo zece ani departe  
au zburat

De suferinţă însoţiţi pe drum.
Un şold metalic de şchiopătat  

m-a vindecat;
Merg drept acum, să ştii!

O altă placă de metal susţine  
gâtul meu –

Creaţie minunată!
Poliomielita s-a retras;
Alături sunt acum de generaţia 

încăpăţânată.

Semnele îmbătrânirii uşor  
sunt de văzut.

Ele nu se vor ameliora nicicând.

Preşedintele Boyd K. Packer
Preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

În anul 1992, după ce slujisem  
timp de 9 ani ca asistent al Celor 
Doisprezece şi 22 de ani ca mem-

bru al Celor Doisprezece, am împlinit 
vârsta de 68 de ani. Am simţit în-
demnul de a începe să scriu ceea ce 
am numit „Unfinished Composition 
(Lucrare neterminată)”. Prima parte a 
lucrării sună astfel:

Un gând ce mi-a venit în noapte,
Un gând profund, intens.
Eram sleit când a venit,
Prea obosit chiar şi să dorm.

O zi intensă am avut
Şi cugetam la soarta mea.
Iar gândul meu acesta a fost:
Tânăr eram şi nu aveam  

68 de ani!

Mergeam fără să şchiopătez;
Dureri de umeri nu aveam.
Citeam un vers de două ori
Şi uşor apoi îl repetam.

Puteam munci la nesfârşit
De odihnă nevoie nu aveam.
Iar lucruri care grele-mi par acum
Le stăpâneam atunci cu uşurinţă.

Aceste lucruri pe  
care le cunosc
Din tot ceea ce am citit, am predat şi am învăţat, adevărul  
cel mai preţios şi sacru pe care-l am de oferit este mărturia 
mea specială despre Isus Hristos.
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Milioane de kilometri în lume  
am străbătut

Şi încă un milion în plus.
Iar cu ajutorul sateliţilor acum,
Continui să călătoresc.

Cu certitudine eu pot rosti acum:
Pe Domnul Îl cunosc şi Îl iubesc!
Mărturisesc alături de cei ce s-au dus
În vreme ce cuvântul Său rostesc.

Ştiu că ce-a simţit în Ghetsimani
E prea greu de-nţeles.
Dar totul pentru noi a-nfăptuit.
Un prieten mai bun nimeni n-a avut.

În glorie şi putere, ştiu
Că El din nou va reveni!
Şi la finalul vieţii mele
Din nou eu Îl voi întâlni!

La picioarele-I rănite voi îngenunchea;
Strălucind viu Spiritul Său voi simţi.
Cu glas încet, tremurător voi spune,
„Domnul, Dumnezeul meu, eu ştiu!” 1.

Iar eu chiar ştiu!
Ferestrele din spatele casei noastre 

au vedere spre o grădină de flori şi 
pădurea care mărgineşte un pârâu. 
Unul dintre pereţii casei mărgineşte 
grădina şi este acoperit cu un strat 
gros de iederă englezească. Timp de 
mulţi ani, această iederă a adăpostit 
cuiburi de cinteze. Cuiburile făcute 
printre ramurile plantei agăţătoare 
sunt protejate de vulpi, ratoni şi pisici 
care hoinăresc.

Într-o zi, a fost o mare agitaţie în 
iederă. Strigătele disperate de sufe-
rinţă s-au auzit când 8 sau 10 cinteze 
din pădurea învecinată au venit să se 
alăture strigătelor alarmante. Curând, 
am observat motivul agitaţiei. Un şarpe 
alunecase în jos pe iederă şi atârna, în 
faţa ferestrei, suficient de mult încât să 
îl pot scoate afară. Partea de mijloc a 
corpului şarpelui avea două umflături 

− dovadă clară că înghiţise doi pui din 
cuib. În cei 50 de ani pe care i-am trăit 
în casa noastră, nu am văzut niciodată 
ceva asemănător. A fost o experienţă 
unică în viaţă – cel puţin aşa am crezut.

Câteva zile mai târziu, a avut loc 
o altă agitaţie, de această dată în 
tulpinile care acoperă coteţul câinelui 
nostru. Am auzit aceleaşi strigăte alar-
mante şi am văzut adunarea cintezelor 
din vecinătate. Ştiam cine era atacato-
rul. Un nepot s-a urcat pe coteţ şi  
a scos un alt şarpe ce continua să o 
ţină strâns pe pasărea mamă pe care  
o prinsese în cuib şi pe care o ucise.

Mi-am spus: „Ce se întâmplă? Este 
Grădina Edenului invadată din nou?”.

Apoi, mi-am adus aminte de 
avertizările rostite de către profeţi. Nu 
vom fi întotdeauna protejaţi împotriva 
influenţei duşmanului, nici măcar în 
interiorul căminului nostru. Trebuie să 
ne protejăm puişorii.

Trăim într-o lume foarte periculoasă 
care pune în primejdie lucrurile cele 
mai spirituale. Familia, organizaţia de 
fundamentală în timp şi eternitate,  
este atacată de forţe văzute şi nevă-
zute. Duşmanul este pretutindeni. 
Obiectivul său este să rănească. Dacă 
poate slăbi şi distruge familia, atunci  
el a câştigat.

Sfinţii din zilele din urmă înţeleg 
importanţa transcendentală a familiei 
şi se străduiesc să trăiască în aşa fel 
încât duşmanul să nu se poată strecura 
în căminele lor. Găsim siguranţă şi 
protecţie pentru noi şi copiii noştri 
onorând legămintele pe care le-am 
făcut şi prin simpla supunere cerută 
celor care Îl urmează pe Hristos.

Isaia a spus: „Lucrarea neprihănirii 
va fi pacea, roada neprihănirii: odihna 
şi liniştea pe vecie” 2.

Acea pace a fost, de asemenea, 
promisă în revelaţia în care Domnul a 
declarat: „Dacă sunteţi pregătiţi, nu vă 
va fi teamă” 3.

Puterea supremă a preoţiei a fost 
oferită pentru a proteja căminul şi 
pe cei care locuiesc în el. Tatăl are 
autoritatea şi responsabilitatea de a-şi 
învăţa copiii, de a-i binecuvânta şi de 
a le oferi rânduielile Evangheliei şi 
orice altă protecţie necesară oferită 
prin preoţie. El trebuie să dea dovadă 
de dragoste, de fidelitate şi de respect 
faţă de mama lor, astfel încât copiii lor 
să vadă acea dragoste.

Am ajuns să ştiu că credinţa este 
o putere reală, nu doar o expresie a 
convingerii. Există puţine lucruri mai 
puternice decât rugăciunile pline de 
credinţă ale unei mame neprihănite.
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Învăţaţi dumneavoastră şi învăţaţi-i pe 
membrii familiei dumneavoastră despre 
darul Duhului Sfânt şi despre ispăşirea 
lui Isus Hristos. Nu veţi face nicio lucrare 
veşnică mai importantă decât cea pe 
care o faceţi în propriul cămin.

Noi ştim că suntem copii de spirit ai 
unor părinţi cereşti, că suntem aici pe 
pământ pentru a primi trupuri muri-
toare şi pentru a fi puşi la încercare. 
Noi, cei care avem trupuri muritoare, 
avem putere asupra acelora care nu 
au.4 Suntem liberi să alegem ce dorim 
şi să decidem acţiunile noastre, dar nu 
suntem liberi să alegem consecinţele. 
Ele rezultă de la sine.

Libertatea de a alege este definită 
în scripturi ca fiind „libertate morală”, 
ceea ce înseamnă că putem alege între 
bine şi rău. Duşmanul caută să ne is-
pitească să ne folosim greşit libertatea 
morală de a alege.

Scripturile ne învaţă: „Ca fiecare om 
să poată acţiona potrivit doctrinei şi 
a principiilor care privesc viitorul lui, 
potrivit libertăţii morale de a alege, pe 
care i-am dat-o, pentru ca fiecare om 
să poată fi răspunzător pentru pro-
priile păcate în ziua judecăţii” 5.

Alma ne-a învăţat: „Domnul nu 
poate privi păcatul nici cu cea mai 
mică îngăduinţă” 6. Pentru a înţelege 
acest lucru, noi trebuie să distingem 
între păcat şi păcătos.

De exemplu, când a fost adusă 
înaintea Salvatorului o femeie care 
fusese prinsă în adulter, evident 
vinovată, El a rezolvat cazul rostind 
doar câteva cuvinte: „Du-te, şi să nu 
mai păcătuieşti” 7. Aceasta este esenţa 
slujirii Sale.

Toleranţa este o virtute, dar, ase-
menea tuturor virtuţilor, atunci când 
este folosită în exces, se transformă în 
viciu. Trebuie să avem grijă la „cap-
cana toleranţei” pentru a nu fi înghiţiţi 
de ea. Toleranţa publică creată prin 
slăbirea legilor civice pentru a permite 
faptelor imorale să devină legale nu 
reduce consecinţele spirituale grave 
care rezultă din încălcarea legii castită-
ţii dată de Dumnezeu.

Toţi oameni se nasc cu lumina lui 
Hristos, o influenţă îndrumătoare care 
permite fiecărei persoane să deose-
bească binele de rău. Ce facem cu 
acea lumină şi modul în care răspun-
dem acelor îndemnuri de a trăi în 
neprihănire este o parte a testului la 
care suntem supuşi în timpul vieţii 
muritoare.

„Căci iată, Spiritul lui Hristos este 
dat fiecărui om pentru ca el să poată 
deosebi binele de rău; de aceea, eu vă 
arăt vouă felul de a judeca; căci fiecare 
lucru care te invită la a face bine şi la 
a te convinge să crezi în Hristos este 
trimis de către puterea şi darul lui 

Hristos; prin urmare, voi veţi putea 
cunoaşte cu o cunoaştere perfectă că 
aceasta este de la Dumnezeu” 8.

Fiecare dintre noi trebuie să fie pre-
gătit permanent să răspundă inspiraţiei 
şi îndemnurilor Duhului Sfânt. Dom-
nul are o cale de a revărsa inteligenţă 
pură în mintea noastră pentru a ne 
îndemna, a ne îndruma, a ne învăţa şi 
pentru a ne avertiza. Fiecare fiu şi fie-
care fiică a lui Dumnezeu poate să ştie 
instantaneu lucrurile pe care trebuie să 
le ştie. Învăţaţi să primiţi şi să acţionaţi 
conform inspiraţiei şi revelaţiei.

Din tot ceea ce am citit, am predat 
şi am învăţat, adevărul cel mai preţios 
şi sacru pe care-l am de oferit este 
mărturia mea specială despre Isus 
Hristos. El trăieşte. Eu ştiu că El tră-
ieşte. Eu sunt martorul Său. Şi despre 
El depun mărturie. El este Salvatorul 
nostru, Mântuitorul nostru. Sunt sigur 
despre acest lucru! Despre aceasta 
depun mărturie, în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Boyd K. Packer, „Unfinished Composition 

(Lucrare neterminată)”, 2012.
 2. Isaia 32:17
 3. Doctrină şi legăminte 38:30.
 4. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 222.
 5. Doctrină şi legăminte 101:78.
 6. Alma 45:16.
 7. Ioan 8:11.
 8. Moroni 7:16.



9m a i  2 0 1 3

de apă, format din pământ, nisip 
şi moloz a devenit o masă lichidă, 
provocând, astfel prăbuşirea clădirilor. 
Clădirile nu fuseseră construite pe o 
temelie sigură.

Cutremurul din San Francisco a 
afectat multe vieţi, inclusiv pe a mea. 
Cugetarea asupra evenimentelor din 
acea zi îmi reconfirmă, în minte şi în 
inimă, faptul că pentru a înfrunta cu 
succes furtunile, cutremurele şi calami-
tăţile vieţii, trebuie să construim pe o 
temelie sigură.

Profetul nefit, Helaman, a propovă-
duit cu claritate despre importanţa de 
a ne clădi vieţile pe o temelie sigură, 
chiar pe temelia reprezentată de Isus 
Hristos: „Şi acum, fiii mei, aduceţi-vă 
aminte, aduceţi-vă aminte că pe stânca 
Mântuitorului nostru, care este Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă 
clădiţi voi temelia voastră ca, atunci 
când diavolul îşi va trimite vânturile lui 
puternice, da, săgeţile lui în vârtejuri, 
da, atunci când ploaia lui cu pietre 
şi furtuna lui puternică vă va lovi, 
aceasta să nu aibă nicio putere asupra 
voastră ca să vă târască către adâncul 
nefericirii şi al suferinţei fără de sfârşit, 
datorită stâncii pe care voi sunteţi 
zidiţi, care este o temelie sigură, o 
temelie pe care dacă oamenii zidesc, 
ei nu pot să cadă” (Helaman 5:12).

În procesul de construcţie a tem-
plelor din zilele noastre, se acordă o 
mare atenţie proiectării, procesului de 
construcţie şi materialelor de construc-
ţie folosite. În locul unde urmează să 
fie construit templul, se efectuează 
testări şi studii geologice amănunţite 
ale solului. Sunt luate în considerare 
studiile privind vântul, precipitaţiile 
şi schimbările climaterice din zonă 
pentru ca templul finalizat să poată 
rezista nu doar furtunilor şi climatului 
specific zonei; templul este proiectat 
şi poziţionat astfel încât să reziste cu-
tremurelor, taifunurilor, inundaţiilor şi 

fusese „construit pe un sol format 
dintr-un amestec de nisip, pământ, 
moloz… şi alte materiale şi a cărui 
umiditate era extrem de ridicată din 
cauza pânzei de apă subterană.  
O parte din solul respectiv era format 
din moloz vărsat în Golful San Fran-
cisco după cutremurul din anul 1906 
care a avut loc în San Francisco” 1.

În jurul anului 1915, pe acest teren 
au fost construite clădiri de aparta-
mente. În timpul cutremurului din 
anul 1989, amestecul instabil, saturat 

Episcopul Dean M. Davies
al doilea consilier în Episcopatul care prezidează

Pe 17 octombrie 1989, în timp ce 
conduceam de la serviciu spre 
casă, mă apropiam de un sema-

for situat la intersecţia dintre străzile 
Market şi Beale, în San Francisco, 
California. În acel moment, am simţit 
o zguduitură la maşină şi mi-am spus: 
„Cred că am făcut pană”. În timp ce 
maşina continua să se zguduie, am ob-
servat un autobuz destul de aproape 
de mine şi mi-am spus: „Acel autobuz 
tocmai m-a lovit!”. Apoi, maşina a 
început să se zguduie din ce în ce mai 
mult şi mi-am spus: „Am pană la toate 
cele patru cauciucuri”. Însă nu făcu-
sem nici pană şi nici autobuzul nu mă 
lovise – avea loc un cutremur foarte 
puternic! Când m-am oprit la semafor, 
asfaltul de pe strada Market se unduia 
asemenea valurilor mării. În timp ce 
pământul continua să se cutremure, o 
clădire înaltă de birouri situată în faţa 
mea se balansa dintr-o parte în alta şi, 
dintr-o clădire veche situată în stânga 
mea, cădeau cărămizi.

Cutremurul Loma Prieta s-a produs 
în Golful San Francisco la ora 5:04 
după-amiaza, lăsând 12.000 de per-
soane fără case.

Cutremurul a cauzat daune grave în 
zona Golfului San Francisco, cele mai 
mari înregistrându-se în zona cu sol 
instabil din San Francisco şi Oakland. 
În San Francisco, districtul Marina 

O temelie sigură
Să acceptăm invitaţia Salvatorului de a veni la El!  
Să ne clădim viaţa pe o temelie solidă şi sigură!
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celorlalte calamităţi naturale neprevă-
zute, care pot avea loc. În cazul multor 
temple, piloni din ciment sau oţel sunt 
introduşi adânc în pământ pentru a 
fixa temeinic temelia templului.

Asemenea arhitecţilor şi construc-
torilor din zilele noastre, Tatăl nostru 
iubitor şi blând din Cer şi Fiul Său au 
pregătit planuri, unelte şi alte resurse 
pentru uzul nostru, pentru ca noi să 
ne clădim şi să ne structurăm vieţile 
ca ele să fie ferme şi de nezdruncinat. 
Planul este planul salvării, marele plan 
al fericirii. Planul ne oferă o imagine şi 
o cunoaştere clare privind începutul şi 
sfârşitul şi paşii esenţiali, inclusiv rân-
duielile, care sunt necesare pentru ca 
fiecare dintre copiii Tatălui să se poată 
întoarce în prezenţa Sa şi să locuiască 
alături de El pentru eternitate.

Credinţa, pocăinţa, botezul, darul 
Duhului Sfânt şi îndurarea până la 
sfârşit fac parte din planul structural al 
vieţii. Ele ajută la formarea pilonilor co-
respunzători care ne vor fixa temeinic 
viaţa în ispăşirea lui Isus Hristos. Aces-
tea modelează şi conturează temelia 
vieţii omului. Apoi, la fel cum planul 
templului are specificaţii care oferă 
instrucţiuni detaliate referitoare la mo-
dul de a forma şi integra componente 
esenţiale, rugăciunea, cititul scripturi-
lor, luarea din împărtăşanie şi primirea 
rânduielilor esenţiale ale preoţiei devin 
„specificaţiile” care ajută la integrarea şi 
fixarea temeliei vieţii.

Echilibrul în aplicarea acestor 
specificaţii este vital. De exemplu, 
în procesul de realizare a betonului 
sunt folosite cantităţi exacte de nisip, 
pietriş, ciment şi apă pentru a obţine 
duritate maximă. O cantitate greşită 
sau lipsa unuia dintre aceste elemente 
ar face ca betonul să fie moale şi nu ar 
putea să-şi îndeplinească scopul său 
important.

În mod asemănător, dacă, în viaţa 
noastră, nu avem un echilibru co-
respunzător cu privire la rugăciunea 
personală şi ospătarea zilnică din 
scripturi, la întărirea săptămânală prin 
luarea din împărtăşanie şi la partici-
parea frecventă la rânduielile preoţiei, 
precum rânduielile din templu, riscăm 
şi noi să fim slăbiţi în structura noastră 
spirituală.

Pavel, în scrisoarea sa către efeseni,  
a folosit aceste cuvinte pe care le 
putem aplica referitor la nevoia de a 
avea o dezvoltare echilibrată şi com-
pletă a caracterului şi sufletului: „În El 
toată clădirea, bine închegată, creşte 
ca să fie un Templu sfânt în Domnul” 
(Efeseni 2:21).

Rugăciunea este unul dintre pilonii 
cei mai fundamentali şi mai impor-
tanţi ai credinţei şi caracterului nostru. 
Prin intermediul rugăciunii, ne putem 
exprima recunoştinţa, dragostea şi 
devotamentul faţă de Dumnezeu. Prin 
intermediul rugăciunii, ne conformăm 
voinţei Lui şi, în schimb, primim tăria 

de a ne trăi viaţa conform învăţăturilor 
Sale. Rugăciunea este calea pe care 
trebuie s-o urmăm pentru a căuta 
îndrumarea Sa în vieţile noastre, însăşi 
revelaţia.

Alma ne-a învăţat: „Sfătuieşte-te 
cu Domnul în toate faptele tale, iar 
El te va îndrepta pe tine către bine; 
da, atunci când te culci noaptea, 
culcă-te în Domnul pentru ca El 
să poată să vegheze asupra ta în 
somnul tău; iar atunci când te scoli 
dimineaţa, lasă-ţi inima să fie plină 
de mulţumiri către Dumnezeu; şi 
dacă tu faci aceste lucruri, atunci vei 
fi înălţat în ultima zi” (Alma 37:37).

Faptul de a-I împărtăşi lui Dum-
nezeu gândurile, sentimentele şi 
dorinţele noastre, prin intermediul 
rugăciunii sincere spusă din inimă, 
trebuie să devină pentru fiecare dintre 
noi la fel de important şi firesc precum 
respiratul şi mâncatul.

Studiul zilnic din scripturi ne 
va întări, de asemenea, credinţa şi 
caracterul. Aşa cum avem nevoie de 
mâncare pentru a ne hrăni trupurile 
fizice, spiritele şi sufletele noastre vor 
fi hrănite şi întărite când ne ospătăm 
din cuvintele lui Hristos care se găsesc 
în scrierile profeţilor. Nefi ne-a învăţat: 
„Ospătaţi-vă din cuvintele lui Hristos; 
căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor 
spune toate lucrurile pe care trebuie 
să le faceţi” (2 Nefi 32:3).

Deşi cititul din scripturi este bun, 
doar cititul în sine nu este suficient 
pentru a cuprinde întreaga amploare 
şi profunzime a învăţăturilor Salvato-
rului. Studiul, cugetarea şi punerea în 
practică a cuvintelor lui Hristos, aşa 
cum se găsesc în scripturi, vor aduce 
cu ele înţelepciune şi cunoaştere din-
colo de puterea noastră de înţelegere. 
Acestea ne vor întări angajamentul 
şi ne vor oferi rezervele spirituale de 
care avem nevoie pentru a face tot ce 
ne stă în putinţă.
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Unul dintre lucrurile cele mai im-
portante pe care le putem face pentru 
a ne întări vieţile şi a rămâne ferm clă-
diţi pe temelia Salvatorului este acela 
de a lua, în mod demn, din împărtă-
şanie în fiecare săptămână. Rânduiala 
împărtăşaniei oferă fiecărui membru 
al Bisericii ocazia de a cugeta la viaţa 
sa înainte de a lua din împărtăşanie, 
de a se gândi la acţiunile făcute sau 
la cele pe care ar fi trebuit să le facă 
dar nu le-a făcut şi de care trebuie să 
se pocăiască şi, apoi, de a lua din apă 
şi din pâine, simbolurile sacre care 
ne amintesc de trupul şi sângele lui 
Isus Hristos, o mărturie a ispăşirii Sale. 
Dacă luăm din acestea cu sinceritate 
şi umilinţă, ne reînoim legămintele 
eterne, suntem curăţaţi şi sfinţiţi şi 
primim promisiunea că Spiritul Său 
va fi totdeauna cu noi. Spiritul func-
ţionează ca un fel de mortar, o verigă 
de legătură care nu doar sfinţeşte, dar 
ne şi aduce aminte de toate lucrurile 
şi depune mărturie din nou şi din nou 
despre Isus Hristos. Luarea, în mod 
demn, din împărtăşanie ne întăreşte 

legătura personală cu piatra de teme-
lie, cu Însuşi Isus Hristos.

În timpul slujirii Sale, Salvatorul a 
predicat cu dragoste şi caritate doctri-
nele, principiile şi acţiunile necesare 
care urmau să ne protejeze viaţa şi să 
ne întărească propriul caracter. În înche-
ierea Cuvântării de pe munte, El a spus:

„De aceea, acela care va asculta de 
aceste spuse ale Mele şi le va înfăptui, 
pe acela îl voi asemăna Eu cu un om 
înţelept care şi-a zidit casa pe o stâncă –

Iar ploaia a căzut şi potopurile au 
venit şi vânturile au suflat şi au lovit 
casa aceea; şi ea nu s-a dărâmat, căci a 
fost zidită pe o stâncă.

Şi fiecare care va asculta de aceste 
spuse ale Mele şi care nu le va înfăptui, 
va fi asemănat cu un om nechibzuit 
care şi-a zidit casa pe nisip –

Iar ploaia a căzut şi potopurile au 
venit şi vânturile au suflat şi au lovit 
casa aceea; şi ea a căzut; şi mare a fost 
căderea ei” (3 Nefi 14:24–27; vezi, de 
asemenea, Matei 7:24–27)

Dragi fraţi şi surori, niciunul dintre 
noi nu ne-am construi, cu bună ştiinţă, 

căminul, locul de muncă sau casa sa-
cră de preaslăvire pe nisip, pe moloz 
sau fără planuri sau materiale cores-
punzătoare. Să acceptăm invitaţia Sal-
vatorului de a veni la El! Să ne clădim 
viaţa pe o temelie solidă şi sigură!

Mărturisesc cu umilinţă că dacă ne 
fixăm cu fermitate viaţa pe Isus Hristos 
şi în ispăşirea Sa şi dacă urmăm cu 
atenţie planurile Sale cu privire la 
fericirea noastră, inclusiv rugăciunea 
zilnică, studiul zilnic din scripturi şi 
luarea din împărtăşanie în fiecare 
săptămână, vom fi întăriţi, vom avea 
parte de creştere personală reală şi de 
convertire trainică, vom fi mai bine 
pregătiţi să rezistăm furtunilor şi cala-
mităţilor vieţii, vom avea parte de bu-
curia şi fericirea promise şi vom avea 
siguranţa că vieţile noastre au fost 
clădite pe o temelie sigură – o temelie 
care nu va ceda niciodată. În numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTĂ
 1. Vezi „1989 Loma Prieta Earthquake”, 

wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_
earthquake.
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am văzut o piatră într-o grădină bine 
îngrijită, lângă poartă. Pe piatră scria: 
„Orice parte ai avea, îndeplineşte bine 
partea ta”. În acel moment, cuvintele 
acelea m-au impresionat profund şi am 
simţit că puterile cerului îşi întinseseră 
braţele să-mi trimită un mesaj. Am ştiut 
că aveam un Tată Ceresc iubitor care 
mă cunoştea. Am simţit că nu eram 
singură. Am stat în grădina aceea cu 
ochii plini de lacrimi. „Orice parte ai 
avea, îndeplineşte bine partea ta.” Acea 
declaraţie simplă mi-a reînnoit viziunea 
că Tatăl Ceresc mă cunoştea şi avea 
un plan pentru viaţa mea şi Spiritul pe 
care L-am simţit m-a ajutat să înţeleg că 
partea mea era importantă.

Mai târziu, am aflat că acest proverb 
l-a motivat cândva pe profetul David O.  
McKay, în timp ce slujea în calitate 
de tânăr misionar în Scoţia. Îl văzuse 
scris pe o piatră de pe o clădire într-un 
moment descurajator din timpul vieţii 
şi misiunii sale şi cuvintele îl influen-
ţaseră. Mulţi ani mai târziu, când 
clădirea aceea urma să fie demolată, el 
a reuşit să obţină piatra şi a aşezat-o în 
grădina casei misiunii.3

Această vară a fost una grea pentru 
mine deoarece, cu câteva luni în urmă, 
tatăl meu decedase în mod neaşteptat. 
În timp ce eram în Scoţia, m-am simţit 
îndeosebi de singură şi am devenit 
descurajată. În acea seară am dansat la 
capelă şi, după dansul nostru, am mers 
în apropiere, la casa misiunii. Pe drum, 

Elaine S. Dalton
recent eliberată din chemarea de preşedintă  
generală a Tinerelor Fete

În fiecare săptămână, tinere fete din 
întreaga lume repetă crezul Tinere-
lor Fete. Indiferent de limba în care 

sunt rostite, de fiecare dată când aud 
cuvintele: „Noi suntem fiice ale Tatălui 
nostru Ceresc, care ne iubeşte şi pe 
care Îl iubim” 1, Spiritul îi confirmă 
spiritului meu că sunt adevărate. Nu 
este doar o afirmație despre identitatea 
noastră − cine suntem − ci se recu-
noaște și ale cui fiice suntem. Suntem 
fiice ale unei fiinţe exaltate!

În fiecare ţară şi pe fiecare con-
tinent, am întâlnit tinere fete încre-
zătoare, care se exprimă clar, pline 
de lumină, purificate de muncă grea 
şi încercări, care au credinţă pură şi 
simplă. Ele sunt pure. Ele ţin legămin-
tele şi „[sunt martorele] lui Dumnezeu 
în toate timpurile şi în toate lucrurile şi 
în toate locurile” 2. Ele ştiu cine sunt şi 
ştiu că au un rol important în clădirea 
împărăţiei lui Dumnezeu.

Când eram studentă, făceam parte 
din Trupa internaţională de dansatori 
a UBY. Într-o vară, trupa noastră a avut 
privilegiul unic de a merge într-un 
turneu prin misiunile din Europa. 

Noi suntem fiice ale 
Tatălui nostru Ceresc
În calitate de fiice ale lui Dumnezeu, fiecare dintre noi 
suntem unice şi diferite prin prisma împrejurărilor şi 
experienţelor noastre. Şi totuşi, rolul nostru este important – 
pentru că noi suntem importante.

Sydney, Australia
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În calitate de fiice ale lui Dumne-
zeu, fiecare dintre noi suntem unice 
şi diferite prin prisma împrejurărilor şi 
experienţelor noastre. Şi totuşi, rolul 
nostru este important − pentru că noi 
suntem importante. Sarcinile noastre 
zilnice de a hrăni, a învăţa şi a purta 
de grijă celorlalţi pot chiar să pară 
pământeşti, minimalizate, dificile şi 
înjositoare uneori, şi totuşi, dacă ne 
amintim acea frază de la începutul 
crezului Tinerelor Fete − „Noi suntem 
fiice ale Tatălui nostru Ceresc, care 
ne iubeşte” − acest lucru va schimba 
atitudinea noastră şi calitatea relaţiilor 
noastre cu ceilalţi.

De curând, minunata mea mamă, 
în vârstă de 92 de ani, a decedat. A 
părăsit această existenţă muritoare tot 
aşa cum a trăit − în linişte. Viaţa ei nu 
a decurs aşa cum planificase. Soţul 
ei, tatăl meu, a murit când avea 45 
de ani, lăsând-o singură cu trei copii 
− doi fraţi ai mei şi cu mine. Ea a trăit 
ca văduvă timp de 47 de ani. Ea şi-a 
întreţinut familia predând la şcoală în 
timpul zilei şi dând lecţii de pian în 
timpul serii.  
A avut grijă de bătrânul ei tată, bunicul 
meu, care a locuit vis-a-vis. S-a asigu-
rat ca fiecare dintre noi să meargă la 
facultate. De fapt, a insistat pe acest 
lucru, astfel încât noi toţi să putem fi 
„contribuabili”. Şi nu s-a plâns nicio-
dată. Şi-a ţinut legămintele şi datorită 
acestui fapt, a chemat puterile cerului 
pentru a ne binecuvânta căminul şi 
a trimite miracole. Ea s-a bizuit pe 
puterea rugăciunii, a preoţiei şi a pro-
misiunilor făcute prin legământ. A fost 
credincioasă în slujirea Domnului. De-
votamentul ei de neclintit ne-a întărit 
pe noi, copiii ei. Ne-a repetat adeseori 
versetul din scripturi: „Eu, Domnul, 
sunt obligat când faceţi ceea ce spun 
Eu; dar, când nu faceţi ceea ce spun, 
nu aveţi promisiune” 4. Acesta a fost 
motoul ei şi a ştiut că era adevărat.  

A înţeles ce însemna să ţii legămintele. 
Nu a fost niciodată cunoscută de lume. 
Nu dorea să fie. A înţeles cine era şi a 
cui era – o fiică a lui Dumnezeu. Cu 
adevărat, se poate spune că mama 
mea şi-a îndeplinit bine partea ei.

Preşedintele Gordon B. Hinckley 
a spus cândva cu privire la femei şi 
mame:

„Nu trebuie să uităm puterea femei-
lor… Mamele sunt cele care influen-
ţează în mod direct viaţa copiilor lor… 
Mamele sunt cele care îi hrănesc şi îi 
îndrumă pe căile Domnului. Influenţa 
lor este supremă…

Ele sunt creatoare de viaţă. Sunt 
cele care hrănesc copii. Sunt învăţă-
toarele tinerelor fete. Sunt tovarăşele 
noastre de neînlocuit. Sunt lucrătoare 
alături de noi în clădirea împărăţiei lui 
Dumnezeu. Ce măreţ este rolul lor, ce 
minunată este contribuţia lor” 5.

Cum întipăreşte o mamă sau un 
tată în mintea unei fiice adevărul care 
înnobilează, adevărul etern că este o 
fiică a lui Dumnezeu? Cum o ajutăm să 
părăsească lumea şi să se apropie mai 
mult de împărăţia lui Dumnezeu?

Într-o lume în care valorile morale 
sunt în declin, tinerele fete au nevoie 
să vadă femei şi bărbaţi care să „[stea] 
ca martori ai lui Dumnezeu în toate 

timpurile şi în toate lucrurile şi în toate 
locurile”. Acest lucru nu a fost nicio-
dată mai important decât este acum. 
Tinerele fete au nevoie de mame şi de 
mentori care să exemplifice femini-
tatea virtuoasă. Dragi mame, relaţia 
dumneavoastră cu fiica dumneavoastră 
are o importanţă foarte mare, la fel ca 
şi exemplul dumneavoastră. Modul în 
care îl onoraţi pe tatăl ei, preoţia lui 
şi rolul lui divin va fi reflectat şi va fi, 
probabil, amplificat în atitudinea şi 
comportamentul fiicei dumneavoastră.

Care este acel rol pe care noi  
toţi trebuie să-l „îndeplinim bine”? 
Declaraţia oficială despre familie ne 
spune clar:

„Planul divin pentru taţi este de a 
conduce familiile lor cu dragoste şi 
dreptate, şi ei sunt răspunzători de 
satisfacerea nevoilor pentru viaţa şi 
protejarea familiilor lor. Mamele sunt 
în primul rând responsabile pentru 
îngrijirea copiilor lor. În aceste res-
ponsabilităţi sacre, taţii şi mamele sunt 
obligaţi să se ajute unii pe ceilalţi ca 
parteneri egali…

Noi avertizăm pe acele persoane 
care încalcă legămintele castităţii, care 
abuzează de partener ori de copii, sau 
care nu îşi îndeplinesc responsabilită-
ţile faţă de familie, că vor da socoteală 
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într-o bună zi în faţa lui Dumnezeu” 6.
În societatea decăzută din timpul 

lui Moroni, el a fost întristat că femei-
lor li se luase ceea ce era mai drag şi 
mai preţios deasupra tuturor lucrurilor 
− virtutea şi castitatea lor.7

Înnoiesc, încă o dată, chemarea de 
a ne întoarce la virtute. Virtutea este 
tăria şi puterea fiicelor lui Dumnezeu. 
Cum ar fi această lume dacă virtutea − 
un model de gândire şi comportament 
bazat pe standarde morale înalte, 
inclusiv castitatea 8 − ar fi reinstalată în 
societatea noastră ca fiind o valoare 
extrem de preţuită? Dacă imoralitatea, 
pornografia şi abuzul s-ar reduce, nu 
ar fi mai puţine căsnicii destrămate, 
mai puţine vieţi sfărâmate şi mai 
puţine inimi frânte? Nu le-ar înnobila 
mass-media pe preţioasele fiice ale 
lui Dumnezeu în loc să le trateze ca 
pe nişte obiecte şi să le degradeze? 
Dacă întreaga umanitate ar înţelege cu 
adevărat importanţa declaraţiei „noi 
suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc, 
care ne iubeşte”, cum ar fi privite şi 
tratate femeile?

Acum câţiva ani, când Centrul 
de conferinţe era aproape finalizat, 

am intrat în această clădire sacră, la 
etaj, purtând o cască şi ochelari de 
protecţie, pregătită să aspir mocheta 
pe care soţul meu o monta împreună 
cu alţi bărbaţi. Pe locul pupitrului, era 
un mic încărcător pentru transportat 
gunoiul iar praful din această clădire 
era mare. Atunci când se depunea, se 
aşeza pe mocheta cea nouă. Sarcina 
mea era să aspir. Şi astfel, am aspi-
rat, şi-am aspirat şi iarăşi am aspirat. 
După trei zile, micul meu aspirator 
s-a stricat!

În după-amiaza dinaintea primei 
conferinţe generale care s-a desfăşurat 
în această clădire frumoasă, soţul meu 
m-a sunat. Era pe cale să monteze 
ultima bucată de mochetă − sub acest 
pupitru istoric.

El a întrebat: „Ce verset să scriu pe 
spatele acestei bucăţi de mochetă?”

Iar eu i-am spus: „Mosia 18:9: 
«[Fii martorul] lui Dumnezeu în toate 
timpurile şi în toate lucrurile şi în toate 
locurile»”.

Eu văd că acest lucru este exact 
ceea ce fac tinerele fete şi toate femeile 
din această Biserică într-o perioadă 
extrem de plină de provocări. Ele 

influenţează în bine. Ele sunt virtuoase 
şi modele de urmat, inteligente şi 
muncitoare. Ele tratează în mod diferit 
lucrurile, pentru că ele sunt diferite. 
Ele îşi îndeplinesc partea bine.

Cu mulţi ani în urmă, când aspi-
ram mocheta aceasta − încercând 
să-mi îndeplinesc bine partea mea 
modestă − nu ştiam că voi sta într-o 
zi cu tălpile pe mocheta de sub acest 
amvon.

Astăzi, în calitate de fiică a lui 
Dumnezeu, sunt martoră că El trăieşte. 
Isus este Hristosul. El este Mântuitorul 
nostru. Prin sacrificiul Său ispăşitor 
infinit, mă voi întoarce într-o zi să 
locuiesc lângă El − fiind trecută prin 
încercări, pură şi pecetluită într-o fa-
milie eternă. Îi voi aduce mereu laude 
pentru privilegiul de a fi femeie, soţie 
şi mamă. Depun mărturie că suntem 
conduşi de un profet al lui Dumnezeu, 
preşedintele Thomas S. Monson, şi 
sunt recunoscătoare pentru bărbaţii 
neprihăniţi a căror putere a preoţiei 
îmi binecuvântează viaţa. Şi voi fi 
mereu recunoscătoare pentru tăria pe 
care o primesc prin puterea sporită a 
ispăşirii infinite a Salvatorului pe mă-
sură ce continui să „[îmi îndeplinesc] 
bine parte [mea]”. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Progresul personal al Tinerelor Fete 

(broşură, 2009), p. 3.
 2. Mosia 18:9.
 3. Vezi Matthew O. Richardson, „«What  

E‘er Thou Art, Act Well Thy Part»: John 
Allan’s Albany Crescent Stone”, Journal  
of Mormon History, vol. 33 (toamna 2007), 
p. 31–61; Francis M. Gibbons, David O. 
McKay: Apostle to the World, Prophet of 
God (1986), p. 45.

 4. Doctrină şi legăminte 82:10.
 5. Gordon B. Hinckley, „Standing Strong 

and Immovable”, Worldwide Leadership 
Training Meeting, 10 ian. 2004, p. 21.

 6. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 
Liahona, nov. 2010, p. 129.

 7. Vezi Moroni 9:9.
 8. Vezi Progresul personal al Tinerelor  

Fete, p. 70.
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a ispăşirii Sale ne întăreşte în momen-
tele noastre de nevoie 14, iar puterea 
Sa de mântuire ne sfinţeşte pe măsură 
ce „[înlăturăm] omul firesc” 15. Acest 
lucru oferă speranţă tuturor, mai ales 
celor care simt că slăbiciunile ome-
neşti recurente sunt dincolo de dorinţa 
Salvatorului de a ajuta şi a salva.

Oferindu-I o ocazie Salvatorului de 
a ne lumina înţelegerea 16, Petru a vrut 
să ştie de câte ori trebuie să-l ierte pe 
fratele său şi a întrebat: „Până la şapte 
ori?”. Cu siguranţă că atât ar fi mai 
mult decât suficient. Dar răspunsul 
Salvatorului ne-a ajutat să înţelegem 
inima Sa plină de milă: „Eu nu-ţi zic 
până la şapte ori, ci până la şaptezeci 
de ori câte şapte” 17.

Domnul ne iubeşte şi vrea ca noi să 
înţelegem dorinţa Sa de a ierta. În Doc-
trină şi legăminte, Domnul le-a spus de 
mai mult de douăzeci de ori celor că-
rora li Se adresa: „Păcatele tale îţi sunt 

păcatele. Cunoscându-le gândurile, 
Salvatorul li S-a adresat, spunând:

„Pentru ce aveţi gânduri rele în 
inimile voastre?

Căci ce este mai lesne? A zice: 
«Iertate îţi sunt păcatele», sau a zice: 
«Scoală-te şi umblă?»” 9.

Fără să aştepte răspunsul din partea 
lor, Salvatorul a continuat: „Dar, ca 
să ştiţi că Fiul Omului are putere pe 
pământ să ierte păcatele: «Scoală-te», 
a zis El [întorcându-se către bărba-
tul paralizat], «ridică-ţi patul, şi du-te 
acasă»” 10. Şi aceasta a şi făcut!

Prin această vindecare fizică mi-
raculoasă, Salvatorul ne-a confirmat 
tuturor acest adevăr spiritual nespus 
de impresionant: Fiul Omului iartă 
păcatele!

Deşi acest adevăr este acceptat 
cu uşurinţă de toţi credincioşii, nu la 
fel de uşor acceptat este importantul 
adevăr, egal acestuia: Salvatorul iartă 
păcatele „pe pământ” şi nu doar la 
judecata finală. El nu ne va salva în 
păcatele noastre.11 El nu tolerează ca 
noi să ne întoarcem la păcatele noastre 
din trecut.12 Dar, când ne pocăim şi ne 
supunem Evangheliei Sale, El ne iartă.13

Când ne oferă iertare, vedem cum 
puterea sporită şi de a mântui a ispăşi-
rii se combină în mod armonios şi ele-
gant. Dacă dăm dovadă de credinţă în 
Domnul Isus Hristos, puterea sporită 

Vârstnicul Craig A. Cardon
din Cei Şaptezeci

În timpul slujirii muritoare a Salva-
torului nostru, mulţi au mers după 
El, inclusiv învăţători şi farisei, „din 

toate satele Galileii şi Iudeii şi din 
Ierusalim” 1. Un slăbănog ţinut la pat, 
care dorea să fie vindecat, a fost adus 
la o mare adunare dar, neputând să-l 
apropie de Salvator, prietenii săi l-au 
urcat pe acoperişul casei în care se 
afla Salvatorul şi l-au coborât cu patul. 
Văzând această dovadă de credinţă şi 
cu o intenţie încă neînţeleasă de ascul-
tătorii Lui, Salvatorul a rostit: „Omule, 
păcatele îţi sunt iertate!” 2.

Probabil că acest lucru l-a surprins 
pe bărbat – şi, cu toate că scripturile 
nu menţionează nimic despre reacţia 
sa, poate că s-a întrebat dacă Salvatorul 
a înţeles pentru ce fusese adus acolo.

Salvatorul a ştiut că mulţi oameni 
veneau după El deoarece făcea mi-
racole măreţe. Deja transformase apa 
în vin3, alungase duhuri necurate 4 şi 
vindecase fiul slujbaşului 5, un lepros 6, 
pe soacra lui Petru 7 şi pe mulţi alţii 8.

Dar, în cazul acestui om paralizat, 
Domnul a ales să ofere dovezi atât 
ucenicilor Săi, cât şi celor care nu cre-
deau, despre rolul Său unic de Salvator 
al lumii. Auzind cuvintele Salvatoru-
lui, învăţătorii şi fariseii au început să 
vorbească între ei, în necunoştinţă de 
cauză, despre blasfemie, concluzio-
nând că numai Dumnezeu poate ierta 

Salvatorul vrea să ierte
Domnul ne iubeşte şi vrea ca noi să înţelegem dorinţa  
Sa de a ierta.
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iertate” sau cuvinte asemănătoare 18. În 
aproape jumătate dintre aceste situaţii, 
cuvintele Domnului s-au îndreptat 
anume către profetul Joseph Smith, 
adresându-i-Se uneori în timp ce era 
singur, alteori când era împreună cu 
alţii 19. Prima dintre aceste situaţii a fost 
consemnată în 1830, iar ultima în 1843. 
Astfel, pe parcursul multor ani, Dom-
nul i-a spus lui Joseph în mod repetat: 
„Păcatele tale îţi sunt iertate”.

Deşi Joseph nu era „vinovat de 
vreun păcat mare sau răutăcios” 20, ar 
fi util pentru noi să ne amintim că, cu 
câteva excepţii, afirmaţia Salvatorului 
– „şaptezeci de ori câte şapte” – nu 
limitează iertarea în funcţie de gravita-
tea păcatului.

În timp ce le vorbea vârstnicilor 
adunaţi în Kirtland, Domnul a spus: 
„Vreau să biruiţi lumea; de aceea, 
voi avea compasiune faţă de voi” 21. 
Domnul cunoaşte slăbiciunile noastre 
şi consecinţele eterne pe care le are 
„lumea” asupra bărbaţilor şi femeilor 
imperfecţi 22. Cuvintele de aceea din 
acest verset reprezintă afirmaţia Sa că 
numai în virtutea compasiunii Sale vom 
putea, în cele din urmă, „[birui] lumea”. 
În ce fel se manifestă acea compasiune? 
Aceloraşi vârstnici din Kirtland El le-a 

spus: „Eu v-am iertat de păcatele voas-
tre” 23. Salvatorul vrea să ierte.

Nimeni nu trebuie să presupună 
că această iertare este obţinută fără 
pocăinţă. Într-adevăr, Domnul a 
declarat: „Eu, Domnul, iert păcatele 
acelora care le mărturisesc înaintea 
Mea şi cer iertare” şi, apoi, adaugă 
această cerinţă suplimentară, „care 
n-au comis un păcat care duce la 
moarte” 24. Deşi Domnul „nu [poate] 
să [tolereze] păcatul nici în cel mai 
mic grad” 25, El recunoaşte faptul că 
unele păcate sunt mai grave decât 
altele. El afirmă că nu va exista iertare 
pentru „blasfemia împotriva Duhului 
Sfânt” 26. El declară gravitatea crimei 27 
şi pune accentul pe cea a păcatului 
sexual, ca de pildă adulterul 28. În ceea 
ce priveşte păcatele sexuale grave, El 
face cunoscut că dobândirea iertării 
din partea Sa devine din ce în ce mai 
dificilă 29 şi a spus că „acela care păcă-
tuieşte împotriva luminii mai mari va 
primi o condamnare mai mare” 30. Cu 
toate acestea, El permite, în mila Sa, să 
ne îmbunătăţim pe parcurs, în loc să 
ceară perfecţiune imediată. Chiar şi în 
ciuda numeroaselor păcate pe care le 
comitem din pricina slăbiciunilor din 
viaţa muritoare, El ne iartă, din nou şi 

din nou, ori de câte ori ne pocăim şi 
căutăm să fim iertaţi de El 31.

Datorită acestui lucru, fiecare dintre 
noi, atât cei care au dificultăţi în a 
depăşi obiceiuri care creează depen-
denţă, cum ar fi consumul de sub-
stanţe interzise sau pornografia, cât şi 
cei dragi lor, poate şti că Domnul va 
accepta eforturile noastre sincere şi va 
ierta cu dragoste, atunci când pocăinţa 
este completă, „de şaptezeci de ori câte 
şapte”. Dar acest lucru nu înseamnă că 
cineva se poate întoarce de bunăvoie 
la păcat fără să sufere consecinţele 32.

Domnul este mereu interesat de 
inimile noastre 33 iar falsa credinţă nu 
poate sluji drept scuză pentru pă-
cat 34. În această dispensaţie, Domnul 
l-a avertizat pe unul dintre slujitorii 
Săi împotriva unei astfel de scuze, 
declarând: „Să se ruşineze de banda 
nicolaiţilor şi de toate lucrurile lor 
abominabile, secrete” 35. Nicolaiţii erau 
o sectă religioasă din vechime care 
pretindeau că au dreptul să comită 
păcate sexuale în virtutea harului 
Domnului 36. Acest lucru nu este plăcut 
Domnului 37. Compasiunea şi harul Său 
nu sunt suficiente pentru a fi iertaţi 
atunci când „inimile [noastre] nu sunt 
satisfăcute… şi [noi nu ne supunem] 
adevărului, ci [ne complăcem] în ne-
dreptate” 38. Dimpotrivă, după ce vom 
fi făcut tot posibilul 39, compasiunea şi 
harul Său sunt mijlocul prin care, „în 
decursul timpului” 40, biruim lumea 
prin puterea sporită datorată ispăşirii. 
În timp ce căutăm cu umilinţă acest 
dar preţios, „lucrurile slabe… [devin] 
puternice pentru [noi]” 41 şi, prin pu-
terea Sa, putem primi tăria de a face 
lucruri pe care nu le-am putea face 
niciodată de unii singuri.

Domnul se uită la lumina pe care 
am primit-o42, la dorinţele inimilor 
noastre 43 şi la faptele noastre 44, iar, 
atunci când ne pocăim şi căutăm ier-
tarea Sa, El iartă. În timp ce ne gândim 
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la vieţile noastre, la vieţile celor dragi 
nouă şi la ale celor pe care-i cunoaş-
tem, trebuie să fim dispuşi, în egală 
măsură, să ne iertăm pe noi înşine şi 
să-i iertăm pe alţii 45.

Predicaţi Evanghelia Mea ne 
învaţă despre dificultatea de a depăşi 
obiceiuri care creează dependenţă şi 
încurajează conducătorii preoţiei şi 
membrii să „nu… fie şocaţi sau descu-
rajaţi” dacă simpatizanţii sau membrii 
noi continuă să se lupte cu astfel de 
probleme. Dimpotrivă, suntem sfătuiţi 
„să [arătăm] încredere în persoana res-
pectivă şi să nu [judecăm]… [tratând 
situaţia] ca pe o decădere temporară 
şi de înţeles” 46. Putem noi să-i tra-
tăm într-un alt fel pe copiii noştri sau 
pe membrii familiei noastre care au 
de-a face cu probleme asemănătoare, 
îndepărtându-se pentru moment de 
cărarea cea dreaptă? Cu siguranţă, ei 
merită prietenia, răbdarea şi dragostea 
noastră – şi, da, iertarea noastră.

La conferinţa generală din luna 
octombrie a anului trecut, preşedintele 
Monson ne-a sfătuit:

„Noi trebuie să ţinem minte că oa-
menii se pot schimba. Ei pot renunţa 
la obiceiurile rele. Se pot pocăi de 
păcate…

Îi putem ajuta să-şi învingă slăbi-
ciunile. Noi trebuie să ne dezvoltăm 
capacitatea de a nu-i vedea pe oameni 
aşa cum sunt acum, ci de a-i vedea aşa 
cum ar putea deveni” 47.

La una dintre primele conferinţe ale 
Bisericii, asemenea acesteia, Domnul 
le-a spus membrilor:

„Adevărat vă spun vouă, voi sunteţi 
curaţi, dar nu toţi…

Pentru că toată făptura este co-
ruptă în faţa Mea…

Pentru că, într-adevăr, unii dintre 
voi sunt vinovaţi în faţa Mea, dar 
Eu voi fi milostiv faţă de slăbiciunile 
voastre ” 48.

Mesajul Său de azi este acelaşi.

Tatăl nostru Ceresc ştie ce avem de 
înfruntat, că „toţi… [păcătuim] şi [sun-
tem] lipsiţi de slava lui Dumnezeu” 49 
iar şi iar. El L-a trimis pe Fiul Său care 
„cunoaşte slăbiciunile omului şi cum 
să-i ajute pe cei care sunt ispitiţi” 50. 
Fiul Său ne învaţă: „Rugaţi-vă tot-
deauna să nu intraţi în ispită” 51. Ni 
s-a spus să-L „[implorăm pe Dumne-
zeu] pentru milă; căci El are puterea 
să salveze” 52. Salvatorul ne porun-
ceşte să ne pocăim53 şi să iertăm54. Şi, 
cu toate că pocăinţa nu este uşoară, 
dacă ne străduim din toată inima să 
ne supunem Evangheliei Sale, El ne 
face această promisiune: „Adevărat vă 
spun vouă, în ciuda păcatelor [voas-
tre], în adâncul inimii sunt plin de 
îndurare faţă de [voi]. Eu nu [vă] voi 
alunga complet; şi în ziua mâniei Îmi 
voi aminti să fiu milos ” 55. Salvatorul 
vrea să ierte.

În fiecare săptămână, Corul  
Tabernacolului Mormon îşi începe 
transmisiunea programului plin de 
inspiraţie cu înălţătoarele cuvinte din 
cunoscutul imn scris de William W. 
Phelps, „Gentle Raise the Sacred 

Strain”. Nu la fel de cunoscute sunt 
cuvintele pline de alinare din strofa 
a patra:

Sfânt e Domnul, glorios.
Cuvântul Său e preţios:
Pocăiţi-vă şi trăiţi…
De vă vor fi păcatele precum cârmâzul,
Pocăiţi-vă şi veţi fi iertaţi 56.

Vă invit să vă amintiţi şi să credeţi 
în cuvintele Domnului şi să daţi do-
vadă de credinţă în El întru pocăinţă.57 
Salvatorul vă iubeşte. El vrea să ierte. 
Vă mărturisesc astfel, în numele sacru 
al lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Luca 5:17; vezi, de asemenea, Marcu 2:2.
 2. Luca 5:20; vezi, de asemenea, Matei 9:2; 

Marcu 2:5.
 3. Vezi Ioan 2:1–11.
 4. Vezi Marcu 1:21–28; Luca 4:33–37.
 5. Vezi Ioan 4:46–54.
 6. Vezi Matei 8:1–4; Marcu 1:40–45;  

Luca 5:12–15.
 7. Vezi Matei 8:14–15; Marcu 1:29–31;  

Luca 4:38–39.
 8. Vezi Matei 8:16–17; Marcu 1:32–34;  

Luca 4:40–41.
 9. Luca 5:22–23; vezi, de asemenea,  

Matei 9:3–5; Marcu 2:6–9.
 10. Luca 5:24; subliniere adăugată; vezi, de 

asemenea, Matei 9:6–7; Marcu 2:10–12.
 11. Vezi 1 Corinteni 6:9–10; Alma 11:34, 37; 

Helaman 5:10–11.
 12. Vezi 2 Petru 2:20; Iacov (Noul Testament) 

2:10; Doctrină şi legăminte 82:7.
 13. Vezi Isaia 1:18; Ieremia 31:34; Luca 

7:36–50; Enos 1:5; Alma 24:10; Moroni 6:8; 
Doctrină şi legăminte 1:32; 58:42–43.

 14. Vezi Iacov (Cartea lui Mormon) 4:7;  
Alma 14:26; Moroni 10:7.

 15. Mosia 3:19; vezi, de asemenea,  
2 Nefi 10:24–25.

 16. Vezi Alma 32:28, 34.
 17. Matei 18:21–22; subliniere adăugată; vezi, 

de asemenea, Luca 17:1–4.
 18. Vezi Doctrină şi legăminte 20:5–7; 25:3; 

29:3; 31:5; 36:1; 50:36; 60:6–7; 61:2; 62:3; 
64:1–4, 5–7, 15–17; 75:6–8; 82:1; 84:60–61; 
90:1, 6; 108:1; 110:5; 112:3; 124:74–76, 78; 
132:50.

 19. Vezi Doctrină şi legăminte 20:5–7; 29:3; 
60:6–7; 61:2; 62:3; 64:5–7; 84:60–61; 90:1; 
110:5; 132:50.

 20. Joseph Smith – Istorie 1:28.
 21. Doctrină şi legăminte 64:2; subliniere 

adăugată.
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şi de complexe sunt creaţiile lui 
Dumnezeu.

Dragi fraţi şi surori, puterea prin 
care cerurile şi pământul au fost şi 
sunt create este preoţia. Aceia dintre 
noi care sunt membri ai Bisericii ştiu 
că sursa acestei puteri a preoţiei este 
reprezentată de Dumnezeu cel Atot-
puternic şi de Fiul Său, Isus Hristos. 
Preoţia nu este doar puterea prin care 
cerurile şi pământul au fost create, 
ci şi puterea pe care Salvatorul a 
folosit-o în timpul slujirii Sale în viaţa 
muritoare pentru a înfăptui miracole, 
pentru a-i binecuvânta şi vindeca 
pe cei bolnavi, pentru a-i readuce 
la viaţă pe cei morţi şi, în calitatea 
Lui de Singurul Fiu Născut al Tatălui, 
pentru a îndura insuportabila durere 
din grădina Ghetsimani şi de pe  
Căpăţâna − împlinind, astfel, legile 
dreptăţii cu milă, oferind o ispăşire 
fără de sfârşit şi biruind moartea fizică 
prin intermediul învierii.

Cheile acestei autorităţi a preoţiei şi 
puterea rezultată sunt ceea ce El le-a 
dat lui Petru, Iacov şi Ioan şi celorlalţi 
apostoli ai Săi pentru a-i binecuvânta 
pe alţii şi pentru a lega în ceruri ceea 
ce este legat pe pământ.

Vârstnicul M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Preşedinte Packer, aşteptăm cu ne-
răbdare să auzim versiunea acelui 
minunat poem, după ce aţi împli-

nit 98 de ani. Ce învăţături minunate 
ne-a oferit dânsul…

În urmă cu câteva săptămâni, într-o 
seară răcoroasă, întunecoasă de iarnă, 
soţia mea, Barbara, şi cu mine am 
privit cu veneraţie spre cer. Milioa-
nele de stele păreau extraordinar de 
strălucitoare şi de frumoase. Apoi, am 
deschis Perla de mare preţ şi am citit, 
din nou, cu admiraţie ceea ce Domnul 
Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Şi lumi 
fără număr am creat; şi, de asemenea, 
le-am creat pentru scopul Meu pro-
priu; şi le-am creat prin Fiul, care este 
Singurul Meu Născut” (Moise 1:33).

În zilele noastre, Hubble, telesco-
pul cu care poţi vedea foarte departe 
în spaţiu, a confirmat măreţia celor 
văzute de Moise. Oamenii de ştiinţă 
care folosesc telescopul Hubble spun 
că galaxia Calea Lactee, în care pla-
neta şi soarele nostru sunt doar nişte 
componente foarte mici, este estimată 
a fi doar una dintre cele peste 200 
de miliarde de galaxii asemănătoare. 
Mie îmi este greu să înţeleg, îmi este 
imposibil să raţionalizez cât de vaste 

„Aceasta este lucrarea 
Mea şi slava Mea”
Dumnezeu a dat de bunăvoie puterea Sa celor care  
acceptă şi onorează preoţia Sa, care duce la binecuvântările 
promise ale nemuririi şi vieţii eterne.

 22. Vezi 1 Nefi 20:9–11; Doctrină şi legăminte 
24:2; 50:41; 63:47; 108:1–8.

 23. Doctrină şi legăminte 64:3.
 24. Doctrină şi legăminte 64:7.
 25. Doctrină şi legăminte 1:31; vezi, de 

asemenea, versetele 32–33; Alma 45:16.
 26. Doctrină şi legăminte 132:27; vezi, de 

asemenea, Matei 12:31; Luca 12:10.
 27. Vezi Exodul 20:13; Mosia 13:21; Doctrină  

şi legăminte 132:19; Moise 5:31–36.
 28. Vezi Alma 39:5; Doctrină şi legăminte 

42:24–26.
 29. Vezi Doctrină şi legăminte 42:22–26,  

75–78, 80–82; 63:13–17; 76:103.
 30. Doctrină şi legăminte 82:3; vezi,  

de asemenea, Ioan 15:22.
 31. Vezi Moroni 6:8.
 32. Vezi Mosia 15:26.
 33. Vezi 1 Samuel 16:7; Psalmii 24:3–4; 

Proverbele 23:7; Matei 15:18–20;  
Marcu 7:20–23; Evrei 3:12; 3 Nefi 12:19; 
Doctrină şi legăminte 59:8; 64:34.

 34. Vezi Doctrină şi legăminte 20:29–30; 
121:37.

 35. Doctrină şi legăminte 117:11.
 36. Vezi Bible Dictionary (Dicţionar biblic), 

„Nicolaitans”.
 37. Vezi Apocalipsa 2:6, 15.
 38. Doctrină şi legăminte 56:15.
 39. Vezi 2 Nefi 25:23; Doctrină şi legăminte 

138:4.
 40. Moise 7:21.
 41. Eter 12:27.
 42. Vezi Ioan 15:22; Doctrină şi legăminte  

1:33; 82:3.
 43. Vezi Alma 41:5–6; 3 Nefi 9:20; Doctrină  

şi legăminte 137:9.
 44. Vezi 1 Nefi 15:33; Alma 41:3–4; Doctrină  

şi legăminte 137:9.
 45. Vezi Matei 6:14–15; Doctrină şi legăminte 

64:8–10; 98:39–48.
 46. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru 

slujirea misionară (2004), p. 205.
 47. Thomas S. Monson, „Să-i vedem pe  

ceilalţi aşa cum ar putea deveni”, Liahona, 
nov. 2012, p. 68, 69; subliniere adăugată.

 48. Doctrină şi legăminte 38:10–11, 14; 
subliniere adăugată.

 49. Romani 3:23.
 50. Doctrină şi legăminte 62:1; vezi, de 

asemenea, Alma 7:12.
 51. Doctrină şi legăminte 61:39; subliniere 

adăugată.
 52. Alma 34:18; subliniere adăugată; vezi, de 

asemenea, 2 Nefi 31:19; Alma 7:14.
 53. Vezi Helaman 13:11; Doctrină şi legăminte 

19:4, 13–21.
 54. Vezi Doctrină şi legăminte 64:8–10.
 55. Doctrină şi legăminte 101:9; subliniere 

adăugată; vezi, de asemenea, Doctrină  
şi legăminte 82:1–7.

 56. „Gently Raise the Sacred Strain”, Hymns, 
nr. 146.

 57. Vezi Alma 34:15–17.
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Puterea preoţiei este un dar sacru şi 
esenţial de la Dumnezeu. Este dife-
rită de autoritatea preoţiei, care este 
autoritatea de a acţiona în numele 
lui Dumnezeu. Acea autorizare sau 
rânduire este oferită prin aşezarea 
mâinilor. Puterea preoţiei există doar 
atunci când cei care o exercită sunt 
demni şi acţionează în acord cu voia 
lui Dumnezeu. Preşedintele Spencer 
W. Kimball a spus: „Domnul ne-a dat 
tuturor, în calitatea noastră de deţină-
tori ai preoţiei, o parte din autoritatea 
Sa, însă putem să folosim puterile 
cerului numai dacă suntem demni” 
(„Boys Need Heroes Close By”,  
Ensign, mai 1976, p. 45).

În timpul glorioaselor zile ale 
restaurării şi reîntemeierii Bisericii lui 
Isus Hristos în lumea zilelor noas-
tre, Ioan Botezătorul; Petru, Iacov şi 
Ioan; Moise; Elias şi Ilie au venit pe 
pământ şi au restaurat, prin interme-
diul profetului Joseph Smith, toate 
cheile şi autoritatea preoţiei necesare 
lucrării lui Dumnezeu în aceste zile 
din urmă.

Prin aceste chei, prin această autori-
tate şi prin această putere este Bise-
rica lui Isus Hristos organizată astăzi, 
Hristos fiind conducătorul ei, iar El îl 
îndrumă pe profetul Său în viaţă, pe 
Thomas S. Monson, care este ajutat 
de apostoli chemaţi şi rânduiţi în mod 
corespunzător.

În măreţul plan al Tatălui nostru 
Ceresc prin care li se conferă băr-
baţilor puterea preoţiei, bărbaţii au 
responsabilitatea unică de a adminis-
tra preoţia, însă nu ei sunt preoţia. 
Bărbaţii şi femeile au roluri diferite, 
dar preţuite în mod egal. Aşa cum o 
femeie nu poate concepe un copil fără 
un bărbat, tot aşa un bărbat nu poate 
exercita pe deplin puterea preoţiei 
pentru a întemeia o familie eternă fără 
o femeie. Cu alte cuvinte, în perspec-
tiva eternă, atât puterea de procreare, 
cât şi puterea preoţiei sunt împărtă-
şite de soţ şi soţie. Şi, ca soţ şi soţie, 
bărbatul şi femeia trebuie să facă tot 
ce le stă în putinţă pentru a-L urma pe 
Tatăl nostru Ceresc. Virtuţile creştine 
reprezentate de dragoste, umilinţă şi 

răbdare trebuie să fie obiectivul lor 
atunci când doresc să aibă parte de 
binecuvântările preoţiei în viaţa lor şi 
în cea a familiei lor.

Este crucial pentru noi să înţele-
gem că Tatăl Ceresc a pregătit o cale 
prin care toţi fiii Săi şi toate fiicele 
Sale să aibă acces la binecuvântările 
puterii preoţiei şi să fie întăriţi prin 
aceasta. La baza planului lui Dum-
nezeu pentru copiii Săi de spirit 
stă propria Sa declaraţie: „Aceasta 
este lucrarea Mea şi slava Mea − să 
realizez nemurirea şi viaţa veşnică a 
omului” (Moise 1:39).

În revelaţia dată profetului Joseph 
Smith, care se găseşte în secţiunea 
81 din Doctrină şi legăminte, Dom-
nul explică faptul că puterea preoţiei 
trebuie să fie folosită pentru „[a-i ajuta] 
pe slabi, [a înălţa] mâinile obosite şi 
[a întări] genunchii care se clatină” 
(versetul 5).

„Şi, făcând [astfel de] lucruri, tu vei 
face cel mai mare bine semenilor tăi 
şi vei promova slava Aceluia care este 
Domnul tău” (D&L 81:4).
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Când vizualizăm în mintea noastră 
ajutorarea celor slabi, înălţarea mâini-
lor care atârnă obosite şi întărirea ge-
nunchilor care se clatină, eu îmi aduc 
aminte de o scumpete de fetiţă, în 
vârstă de şapte ani, care-i arăta buni-
cului ei planta de roşii de care avusese 
grijă de când era o sămânţă, ca parte a 
proiectului ei din clasa a doua.

Ea i-a explicat că, dintr-o sămânţă 
mică, crescuse o plantă. Şi, dacă planta 
era îngrijită, din ea aveau să crească 
multe roşii care aveau, la rândul lor, 
multe seminţe.

Ea a spus: „Şi dacă toate acele 
seminţe ar fi plantate şi ar creşte mai 
multe roşii, şi dacă ai planta toate 
acele seminţe, după mai multe anotim-
puri ai avea milioane de roşii”.

„Toate ”, a spus ea uimită, „dintr-o 
singură sămânţă mică”.

Dar, apoi, ea a spus: „Aproape că 
mi-am omorât planta. Am lăsat-o într-o 
cameră întunecată şi am uitat s-o ud. 
Când mi-am adus aminte de ea, înce-
puse să se veştejească şi părea moartă. 
Am plâns pentru că m-am gândit la 
toate acele milioane de roşii care nu 
mai aveau să crească”.

Apoi, entuziasmată, i-a spus 
bunicului ei despre „miracolul” care 
avusese loc.

Ea a explicat: „Mami a spus că era 
posibil ca planta să nu fi murit. Poate 
că avea nevoie doar de puţină apă şi 
lumină pentru a o revitaliza.

Şi ea a avut dreptate. Am udat-o 
şi am pus-o la geam pentru a avea 
lumină. Şi, ce crezi că s-a întâmplat?”, 
a întrebat ea. „Şi-a revenit şi, acum, din 
ea vor creşte milioane de roşii!”

Micuţa ei plantă de roşii, cu un po-
tenţial aşa de mare, dar atât de slăbită 
şi veştejită din cauza unei neglijenţe 
neintenţionate, şi-a recăpătat vigoarea 
şi şi-a revenit printr-o simplă îngrijire 
cu apă şi lumină făcută de mâinile 
grijulii şi iubitoare ale unei fetiţe.

Dragi fraţi şi surori, în calitatea 
noastră de adevăraţi copii de spirit ai 
Tatălui nostru Ceresc iubitor, avem un 
potenţial divin, nelimitat. Dar, dacă nu 
suntem atenţi, putem deveni aseme-
nea plantei veştejite de roşii. Ne putem 
îndepărta de adevărata doctrină şi 
Evanghelie a lui Isus Hristos şi putem 
deveni subnutriţi şi veştejiţi spiritual, 
îndepărtându-ne de lumina divină şi 
de apele vii ale dragostei eterne ale 
Salvatorului şi ale puterii preoţiei.

Cei care deţin preoţia şi care nu reu-
şesc să facă tot timpul tot ceea ce le stă 
în putinţă pentru a o cinsti slujindu-le 
familiilor noastre şi altora vor fi ca cei 
care nu primesc binecuvântările ine-
rente puterii preoţiei şi, în mod sigur, 
se vor veşteji spiritual, privându-se de 
nutrimentele spirituale vitale, de lumina 
şi puterea lui Dumnezeu − asemenea 
plantei de roşii cu un potenţial aşa de 
mare, dar care a fost neglijată şi s-a 
veştejit.

Aceeaşi putere a preoţiei care a 
creat lumi, galaxii şi universul poate şi 
trebuie să facă parte din viaţa noastră 
pentru a ne ajuta, întări şi binecuvânta 
familiile, prietenii şi vecinii − cu alte 
cuvinte, pentru a face lucrurile pe care 
Salvatorul le-ar face dacă El ar sluji 
astăzi printre noi.

Şi scopul primar al acestei puteri a 
preoţiei este de a ne binecuvânta, de a 
ne sfinţi şi de a ne purifica pentru a pu-
tea trăi împreună cu familiile noastre în 
prezenţa părinţilor noştri cereşti, legaţi 
prin pecetluirile preoţiei, participând la 
lucrarea minunată a lui Dumnezeu şi a 
lui Isus Hristos de a Le extinde pentru 
totdeauna lumina şi slava.

În acest scop, în urmă cu câteva 
luni, am avut ocazia de a participa la 
realizarea prezentării video a adună-
rii de instruire a conducătorilor din 
întreaga lume, intitulată Strengthening 
the Family and the Church through 
the Priesthood (Să întărim familia şi 
Biserica prin intermediul preoţiei).

Acest DVD inovator şi instructiv 
este tradus în 66 de limbi. Ne învaţă 
modul în care puterea preoţiei poate 
binecuvânta, revigora şi reîmpros-
păta viaţa noastră personală, pe cea a 
membrilor familiei noastre şi pe cea a 
tuturor membrilor Bisericii.

Ne arată nouă tuturor − bărbaţi, 
femei, copii; căsătoriţi, văduvi sau 
necăsătoriţi; indiferent de circumstan-
ţele noastre − cum putem să avem 
parte de binecuvântările preoţiei. Sunt 
mai multe segmente video de câte 
8–12 minute în care se explică cheile, 
autoritatea şi puterea preoţiei şi modul 
în care preoţia întăreşte persoanele 
individuale, familiile şi Biserica.

O scenă specială a fost filmată în 
casa foarte mică de pionier a străbuni-
cii mamei mele, Mary Fielding Smith. 
Ea a fost văduva lui Hyrum, fratele 
mai mare al profetului Joseph. Fiind o 
mamă singură, datorită credinţei sale 
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puternice în preoţie, ea a făcut apel şi 
s-a bizuit pe acea putere pentru a-şi 
creşte şi binecuvânta copiii în dra-
gostea şi lumina Evangheliei. Astăzi, 
urmaşii ei, care sunt mii de conducă-
tori şi membri credincioşi ai Bisericii, îi 
mulţumesc pentru credinţa, curajul şi 
exemplul ei.

Această nouă adunare de instruire a 
conducătorilor este disponibilă acum 
pe Internet, la LDS.org, pentru a fi 
vizionată şi pusă în practică de toată 
lumea (wwlt.lds.org). O puteţi viziona 
pe LDS.org sau o puteţi descărca 
în calculatorul dumneavoastră, pe 
smartphone-ul dumneavoastră sau pe 
tableta dumneavoastră.

Prima Preşedinţie a cerut „[preşe-
dinţiilor] de ţăruş şi [episcopatelor] să 
dedice una sau mai multe adunări ale 
consiliului ţăruşului sau episcopiei 
vizionării acestui DVD. Consiliile de 
ţăruş sau episcopie trebuie să discute 
modul de implementare a învăţături-
lor prezentate” (Scrisoare din partea 
Primei Preşedinţii, 1 febr. 2013).

Conţinutul îi va inspira şi motiva 
pe membri în adunările cvorumurilor 
preoţiei, ale Societăţii de Alinare, ale 
Şcolii de duminica, ale Tinerelor Fete, 
ale Tinerilor Băieţi (în special pe cei 
care se pregătesc să slujească în mi-
siune) şi ale Societăţii Primare sau în 
adunările combinate din a cincea du-
minică a lunii. Membrii consiliului vor 
putea, atunci, să încurajeze persoane 
individuale şi părinţi să folosească 
această prezentare în cadrul familii-
lor lor. Dragi fraţi şi surori, această 
instruire a conducătorilor se adresează 
fiecărui membru al Bisericii. Dragi 
părinţi, revedeţi, împărtăşiţi şi discu-
taţi despre ceea ce învăţaţi şi simţiţi 
cu propriii copii şi permiteţi-le şi lor 
să vizioneze şi să facă acelaşi lucru 
cu dumneavoastră, pentru ca familia 
dumneavoastră să poată fi întărită prin 
intermediul preoţiei.

Isus a spus:
„Dacă însetează cineva, să vină la 

Mine şi să bea” (Ioan 7:37).
„Dar oricui va bea din apa, pe care 

I-o voi da Eu, în veac nu-i va mai fi 
sete; ba încă apa, pe care I-o voi da 
Eu, se va preface în el într-un izvor 
de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică” 
(Ioan 4:14).

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine… va avea lumina 
vieţii” (Ioan 8:12).

Dacă vreunul dintre dumnea-
voastră simte că propria-i credinţă 
sau mărturie despre planul Tatălui 
Ceresc este mai mică decât ar trebui 
să fie, atunci să se concentreze mai 
mult asupra Salvatorului. Permiteţi-le 
luminii Sale şi apei Sale vii să facă 
pentru dumneavoastră şi pentru fa-
milia dumneavoastră ceea ce au făcut 
puţina apă şi lumină în revigorarea 
plantei de roşii care începuse să se 
veştejească.

Am început minunându-mă şi ve-
nerând creaţiile lui Dumnezeu făcute 
prin puterea preoţiei. Acum, stau aici 
şi mă întreb, aşa cum cred că o fac 
cei mai mulţi dintre dumneavoastră, 
dacă puterea lui Dumnezeu de a 

ne instrui şi binecuvânta va putea fi 
înţeleasă vreodată în întregime. Este 
atât de mare, atât de măreaţă, atât de 
minunată!

Joseph Smith a spus: „Preoţia este 
un principiu nepieritor şi a existat cu 
Dumnezeu din eternitate şi va exista 
în eternitate, fără început al zilelor şi 
fără sfârşit al anilor” (Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 
[2007], p. 109).

Dumnezeu a dat de bunăvoie pute-
rea Sa celor care acceptă şi onorează 
preoţia Sa, care duce la binecuvân-
tările promise ale nemuririi şi vieţii 
eterne.

Eu depun mărturie că lucrarea lui 
Isus Hristos este realizată prin inter-
mediul preoţiei. Ea este puterea prin 
care Tatăl nostru Ceresc şi Fiul Său 
Preaiubit au creat acest pământ şi au 
pus în mişcare marele plan al fericirii 
pentru binele nostru. Fie ca noi să fim 
înţelepţi şi să căutăm să ne întărim 
viaţa, să întărim viaţa membrilor fami-
liei noastre şi Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă prin pu-
terea preoţiei lui Dumnezeu. Aceasta 
este rugăciunea mea umilă în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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venite din partea Salvatorului, pe 
care le-am avut în timpul acelei 
adunări de împărtăşanie din tinereţea 
mea. Aşadar, recent, am respectat 
încă o poruncă. Am cercetat scrip-
turile. Prin ele, ştiam că Duhul Sfânt 
mă poate face să simt, din nou, ceea 
ce au simţit ucenicii Domnului înviat 
atunci când El a răspuns invitaţiei 
acestora de a veni în casa lor şi de  
a rămâne cu ei.

Am citit despre a treia zi de după 
răstignirea şi înmormântarea Sa. Femei 
credincioase şi alte persoane au des-
coperit că piatra fusese rostogolită din 
dreptul intrării în mormânt şi au văzut 
că trupul Său nu era acolo. Acestea 
veniseră datorită dragostei lor faţă de 
El, pentru a-I unge trupul.

Doi îngeri au stat lângă ele şi le-au 
întrebat de ce se temeau, spunând:

„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe 
Cel ce este viu?

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă 
aminte ce v-a spus pe când era încă în 
Galileea,

Când zicea că Fiul omului trebuie 
să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie 
răstignit, şi a treia zi să învie” 4.

Evanghelia după Marcu adaugă 
îndemnul primit din partea unuia din-
tre îngeri: „Dar duceţi-vă de spuneţi 
ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge 
înaintea voastră în Galileea: acolo Îl 
veţi vedea, cum v-a spus” 5.

Apostolii şi ucenicii se adunaseră la 
Ierusalim. Le era teamă, aşa cum ne-ar 
fi fost şi nouă, şi vorbeau cu uimire 
despre zvonurile legate de moartea 
şi învierea Sa şi despre ce însemnau 
aceste lucruri pentru ei.

Doi dintre ucenici au mers în acea 
după-amiază pe drumul ce ducea de 
la Ierusalim la Emaus. Hristosul înviat 
a apărut pe drum şi a mers alături de 
ei. Domnul înviat venise la ei.

Cartea lui Luca ne transpune alături 
de ei:

De cele mai multe ori, am trăit 
bucuria de a mă apropia mai mult de 
Salvator şi de a şti că Salvatorul Se 
apropie mai mult de mine prin fapte 
simple de supunere faţă de porunci.

Şi dumneavoastră aţi avut astfel de 
experienţe. Poate că acest lucru s-a 
întâmplat când aţi ales să mergeţi la 
adunarea de împărtăşanie. Eu am avut 
o asemenea experienţă într-o zi de 
sabat, când eram foarte tânăr. În acele 
zile primeam împărtăşania în timpul 
unei adunări care se desfăşura seara. 
Amintirea unei zile, de acum mai bine 
de 65 de ani, în care am ţinut porunca 
de a mă alătura familiei mele şi sfinţi-
lor, încă mă apropie de Salvator.

Afară era întuneric şi frig. Îmi 
amintesc că, în acea seară, am simţit 
lumina şi căldura din capelă alături de 
părinţii mei. Am luat din împărtăşania 
administrată de deţinători ai Preoţiei 
aaronice, făcând legământ cu Tatăl 
nostru Ceresc să ne amintim totdeauna 
de Fiul Său şi să ţinem poruncile Sale.

La sfârşitul adunării am cântat 
imnul „Rămâi cu mine pe-nserat” şi 
cuvintele acestuia, „O, Doamne, lângă 
mine fii” 3.

Am simţit dragostea şi prezenţa 
Salvatorului în acea seară. Şi am simţit 
alinarea Duhului Sfânt.

Doream să reînnoiesc acele sen-
timente de dragoste şi de apropiere 

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Sunt recunoscător să fiu alături 
de dumneavoastră la această 
conferinţă a Bisericii lui Isus 

Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Aceasta este Biserica Sa. Atunci când 
intrăm în împărăţia Lui, luăm numele 
Său asupra noastră. El este Dumnezeu, 
Creatorul, şi este perfect. Noi suntem 
muritori supuşi morţii şi păcatului. 
Totuşi, din dragoste pentru noi şi fami-
liile noastre, El ne invită să rămânem 
aproape de El. Acestea sunt cuvintele 
Lui: „Apropiaţi-vă de Mine şi am să 
Mă apropii de voi; căutaţi-mă cu toată 
sârguinţa şi Mă veţi găsi; cereţi şi veţi 
primi; bateţi şi vi se va deschide” 1.

Sărbătoarea Paştelui ne aminteşte 
de ce Îl iubim şi de promisiunea pe 
care El o face ucenicilor Săi credin-
cioşi de a deveni prietenii Lui preaiu-
biţi. Salvatorul a făcut acea promisiune 
şi ne-a spus cum, prin slujirea ce I-o 
oferim, El vine la noi. Un exemplu de 
astfel de promisiune se găseşte într-o 
revelaţie dată lui Oliver Cowdery în 
timp ce acesta Îi slujea Domnului 
alături de Joseph Smith ajutând la 
traducerea Cărţii lui Mormon: „Iată, tu 
eşti Oliver şi Eu ţi-am vorbit datorită 
dorinţelor tale; de aceea, păstrează ca 
pe o comoară aceste cuvinte în inima 
ta. Fii credincios şi sârguincios în păzi-
rea poruncilor lui Dumnezeu şi te voi 
înconjura cu braţele dragostei Mele” 2.

„Veniţi la Mine”
Prin cuvântul şi exemplul Său, Hristos ne-a arătat  
cum să ne apropiem de El.
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„Pe când vorbeau ei şi se întrebau, 
Isus S-a apropiat, şi mergea pe drum 
împreună cu ei.

Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L 
cunoască.

El le-a zis: «Ce vorbe sunt aces-
tea pe care le schimbaţi între voi pe 
drum?». Şi ei s-au oprit, uitându-se 
trişti.

Drept răspuns, unul din ei, numit 
Cleopa, I-a zis: «Tu eşti singurul străin 
aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a în-
tâmplat în el zilele acestea?»” 6.

I-au vorbit despre tristeţea ce o 
simţeau pentru că Isus murise, iar 
ei speraseră ca El să fie Mântuitorul 
Israelului.

Cu siguranţă că Domnul înviat a 
vorbit cu afecţiune când S-a adre-
sat acelor doi ucenici întristaţi şi 
îndureraţi:

„«O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu 
inima, când este vorba să credeţi tot ce 
au spus proorocii!

Nu trebuia să sufere Hristosul 
aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?».

Şi a început de la Moise, şi de la toţi 
proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scrip-
turile, ce era cu privire la El” 7.

Apoi s-a întâmplat un lucru ce mi-a 
încălzit inima încă de când eram tânăr 
copil:

„Când s-au apropiat de satul spre 
care mergeau, El S-a făcut că vrea să 
meargă mai departe.

Dar ei au stăruit de El, şi au zis: 
«Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi 
ziua aproape a trecut». Şi a intrat să 
rămână cu ei” 8.

Salvatorul a răspuns invitaţiei din 
acea seară de a intra în casa ucenicilor 
Săi lângă satul Emaus.

A şezut la masă cu ei. A luat pâinea, 
a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a 
dat-o. Atunci li s-au deschis ochii şi 
L-au cunoscut. Apoi S-a făcut nevă-
zut dinaintea lor. Luca a consemnat 
pentru noi sentimentele acelor ucenici 

binecuvântaţi: „Şi au zis unul către 
altul: «Nu ne ardea inima în noi, când 
ne vorbea pe drum, şi ne deschidea 
Scripturile?»” 9.

Tot în ceasul acela, cei doi ucenici 
s-au grăbit să ajungă înapoi la Ieru-
salim şi să le spună celor unsprezece 
apostoli ce li se întâmplase. În acel 
moment, Salvatorul a apărut din nou.

El le-a vorbit din nou despre profe-
ţiile legate de misiunea Sa de a ispăşi 
pentru păcatele tuturor copiilor Tatălui 
Său şi de a rupe legăturile morţii.

„Şi le-a zis: «Aşa este scris, şi aşa tre-
buia să pătimească Hristos, şi să învie 
a treia zi dintre cei morţi.

Şi să se propovăduiască tuturor 
neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa 
şi iertarea păcatelor, începând din 
Ierusalim.

Voi sunteţi martori ai acestor 
lucruri»” 10.

Cuvintele Salvatorului sunt valabile 
pentru noi, aşa cum au fost şi pentru 
ucenicii Săi de atunci. Noi suntem 
martori ai acestor lucruri. Iar însărci-
narea minunată pe care am acceptat-o 
când am fost botezaţi în Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 

Urmă ni s-a explicat limpede de pro-
fetul Alma cu secole în urmă, la apele 
lui Mormon:

„Şi s-a întâmplat că le-a spus: «Iată, 
aici sunt apele lui Mormon (căci aşa 
erau ele numite) şi acum, după cum 
sunteţi dornici să vă alăturaţi turmei lui 
Dumnezeu şi să vă numiţi poporul Lui 
şi sunteţi dornici să purtaţi greutăţile 
unul altuia, pentru ca ele să fie uşoare;

Da, şi sunteţi dornici să jeliţi îm-
preună cu cei care jelesc; da, şi să-i 
mângâiaţi pe aceia care au nevoie 
să fie mângâiaţi şi să fiţi martorii lui 
Dumnezeu în toate timpurile şi în 
toate lucrurile şi în toate locurile în 
care se întâmplă să vă aflaţi, chiar 
până la moarte, ca să puteţi fi mântuiţi 
de Dumnezeu şi să vă număraţi prin-
tre aceia de la învierea dintâi, pentru 
ca să puteţi avea viaţă veşnică –

Acum vă spun, dacă aceasta e 
dorinţa inimilor voastre, ce aveţi îm-
potrivă să fiţi botezaţi în numele Dom-
nului, ca o mărturie în faţa Lui, că aţi 
intrat într-un legământ cu El, că Îl veţi 
sluji şi veţi ţine poruncile Lui, pentru 
ca El să-Şi poată revărsa Spiritul Său 
mai din plin asupra voastră?».
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Şi acum, când oamenii au auzit 
aceste cuvinte, ei au bătut din palme 
de bucurie şi au exclamat: «Aceasta 
este dorinţa inimilor noastre»” 11.

Ne aflăm sub legământul de a-i 
înălţa pe cei aflaţi la nevoie şi de a  
fi martori ai Salvatorului cât timp  
vom trăi.

Vom putea să facem aceste lucruri 
în mod eficient numai când vom 
simţi dragoste faţă de Salvator şi 
dragostea Sa faţă de noi. Pe măsură 
ce rămânem fideli promisiunilor pe 
care le-am făcut, vom simţi dragostea 
noastră pentru El. Aceasta va creşte 
deoarece, prin slujirea ce I-o oferim, 
vom simţi puterea Sa şi faptul că Se 
apropie de noi.

Preşedintele Thomas S. Monson 
ne-a amintit adesea de promisiunea 
Domnului făcută ucenicilor Săi cre-
dincioşi: „Şi [oricine] vă primeşte pe 
voi, Eu, de asemenea, voi fi, pentru că 
Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la 
dreapta voastră şi la stânga voastră şi 
Spiritul Meu va fi în inima voastră şi 
îngerii Mei în jurul vostru pentru a vă 
susţine” 12.

Mai este o modalitate prin care 
dumneavoastră şi cu mine am sim-
ţit că El S-a apropiat de noi. Când Îi 
oferim slujire plină de devotament, El 
Se apropie de cei din familiile noastre, 
pe care îi iubim. De fiecare dată când, 
în slujba Domnului, am fost nevoit să 
mă mut sau să fiu departe de familie, 

am văzut că Domnul mi-a binecuvân-
tat soţia şi copiii. El a pregătit slujitori 
iubitori şi ocazii pentru a-i apropia mai 
mult de El.

Aţi simţit aceleaşi binecuvântări 
în viaţa dumneavoastră. Mulţi dintre 
dumneavoastră au persoane iubite 
care se îndepărtează de cărarea spre 
viaţa veşnică. Vă întrebaţi ce altceva 
mai puteţi face pentru a-i aduce 
înapoi. Vă puteţi încrede în Domnul, 
ca El să Se apropie mai mult de ei pe 
măsură ce-I slujiţi cu credinţă.

Vă amintiţi promisiunea Domnului 
făcută lui Joseph Smith şi Sidney  
Rigdon când se aflau în slujba Sa, 
departe de familiile lor: „Prietenii Mei, 
Sidney şi Joseph, familiile voastre sunt 
bine; ele sunt în mâinile Mele şi voi 
face cu ele ceea ce Mi se pare bine; 
pentru că în Mine este toată puterea” 13.

Asemenea lui Alma şi regelui Mo-
sia, unii dintre dumneavoastră, slujitori 
credincioşi care I-au slujit Domnului 
timp îndelungat pe cât de bine au 
putut, au avut copii care s-au rătăcit, 
în ciuda sacrificiilor făcute pentru 
Domnul de părinţii lor. Asemenea 
dumneavoastră, ei au făcut tot ce le-a 
stat în putinţă, chiar cu ajutorul venit 
din partea altor oameni iubitori şi 
credincioşi.

Alma şi sfinţii s-au rugat pentru fiul 
său şi fiii regelui Mosia, iar un înger a 
apărut. Rugăciunile dumneavoastră şi 
ale celor care dau dovadă de credinţă 

vor face ca slujitori ai Domnului să 
vină în ajutorul membrilor familiei 
dumneavoastră. Aceştia îi vor ajuta 
să aleagă drumul înapoi spre casă, la 
Dumnezeu, chiar dacă sunt atacaţi de 
Satana şi ucenicii săi, al căror scop 
este să distrugă familii în această viaţă 
şi în eternitate.

Vă amintiţi cuvintele rostite de 
înger lui Alma cel Tânăr şi fiilor lui 
Mosia care se răzvrătiseră: „Şi iarăşi, 
îngerul a spus: «Iată, Domnul a auzit 
rugăciunile poporului Său, precum şi 
rugăciunile slujitorului Său, Alma, care 
este tatăl tău; căci el s-a rugat cu multă 
credinţă în legătură cu tine pentru ca 
tu să poţi fi adus la cunoaşterea adevă-
rului; de aceea, în scopul acesta am 
venit eu, ca să te conving de puterea 
şi autoritatea lui Dumnezeu, pentru ca 
rugăciunile slujitorilor Lui să fie satisfă-
cute după credinţa lor»” 14.

Promisiunea pe care v-o fac dum-
neavoastră, celor care vă rugaţi şi-I 
slujiţi Domnului, nu este aceea că veţi 
avea orice binecuvântare aţi dori-o 
pentru dumneavoastră şi pentru fami-
lia dumneavoastră. Dar pot promite că 
Salvatorul se va apropia de dumnea-
voastră şi vă va binecuvânta familia 
cu tot ceea ce este mai bun. Veţi simţi 
alinarea oferită de dragostea Lui şi 
veţi simţi că Se va apropia mai mult ca 
răspuns la rugăciunile dumneavoastră, 
în timp ce vă întindeţi braţele şi oferiţi 
altora ajutor. Pe măsură ce acordaţi 
ajutor celor aflaţi la nevoie şi sunteţi 
martori ai puterii de curăţire a ispăşirii 
Sale pentru cei care sunt îndureraţi din 
pricina păcatului, puterea Domnului 
vă va susţine. Braţele Sale sunt larg 
deschise alături de ale dumneavoas-
tră pentru a-i ajuta şi binecuvânta pe 
copiii Tatălui nostru Ceresc.

Ne aşteaptă o întoarcere acasă glo-
rioasă. Atunci vom vedea îndeplinirea 
promisiunilor Domnului pe care L-am 
iubit. El este Cel care ne urează bun 
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venit în viaţa veşnică alături de El şi 
de Tatăl nostru Ceresc. Isus Hristos a 
descris acest lucru în următorul mod:

„Caută să înfăptuieşti şi să stabileşti 
Sionul Meu. Ţine poruncile Mele în 
toate lucrurile.

Şi dacă ţii poruncile Mele şi înduri 
până la sfârşit, vei avea viaţă veşnică, 
care este cel mai mare dar dintre toate 
darurile lui Dumnezeu” 15.

„Pentru că aceia care trăiesc moşte-
nesc pământul şi aceia care mor se vor 
odihni după toate muncile şi lucră-
rile lor îi vor urma; şi ei vor primi o 
coroană în locaşurile Tatălui Meu, pe 
care Eu le-am pregătit pentru ei.” 16

Depun mărturie că putem răs-
punde, prin Spirit, invitaţiei Tatălui 
Ceresc: „Acesta este Fiul Meu Iubit. 
Ascultă-L!” 17.

Prin cuvântul şi exemplul Său, Hris-
tos ne-a arătat cum să ne apropiem de 
El. Fiecare copil al Tatălui Ceresc, care 
a ales să intre prin poarta botezului 
în Biserica Sa, va avea ocazia să i se 
predea Evanghelia Sa în aceasta viaţă 

şi să audă de la slujitorii Săi chemaţi 
invitaţia Sa: „Veniţi la Mine” 18.

Toţi slujitorii Lui care au făcut legă-
mânt cu El în împărăţia Sa pe pământ 
şi în lumea spiritelor, vor primi îndru-
marea Sa în timp ce-i binecuvântează 
şi slujesc pe alţii, în numele Lui. Şi vor 
simţi dragostea Sa şi vor găsi bucurie 
apropiindu-se mai mult de El.

Sunt un martor al învierii Domnu-
lui şi ştiu acest lucru la fel de sigur ca 
şi cum aş fi fost acolo în acea seară, 
împreună cu cei doi ucenici, în casa 
aflată pe drumul spre Emaus. Ştiu că 
El trăieşte, la fel de sigur cum a ştiut 
Joseph Smith când I-a văzut pe Tatăl şi 
pe Fiul în lumina ce-a apărut în acea 
dimineaţă minunată, într-o dumbravă 
din Palmyra.

Aceasta este adevărata Biserică a lui 
Isus Hristos. Numai prin cheile deţinute 
de preşedintele Thomas S. Monson 
putem exercita puterea de a fi pecetluiţi 
ca familii, pentru a trăi pentru tot-
deauna în prezenţa Tatălui nostru Ce-
resc şi a Domnului Isus Hristos. În ziua 

judecăţii vom sta înaintea Salvatorului, 
faţă în faţă. Va fi un moment de bucurie 
pentru cei care s-au apropiat de El prin 
slujirea oferită Lui în această viaţă. Va fi 
o bucurie să audă cuvintele: „Bine, rob 
bun şi credincios” 19. Depun mărturie 
despre aceasta ca martor al Salvato-
rului şi Mântuitorului nostru înviat, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 88:63.
 2. Doctrină şi legăminte 6:20.
 3. „Rămâi cu mine pe-nserat”, Imnuri,  

nr. 103.
 4. Luca 24:5–7.
 5. Marcu 16:7.
 6. Luca 24:15–18.
 7. Luca 24:25–27.
 8. Luca 24:28–29.
 9. Luca 24:32.
 10. Luca 24:46–48.
 11. Mosia 18:8–11.
 12. Doctrină şi legăminte 84:88.
 13. Doctrină şi legăminte 100:1.
 14. Mosia 27:14.
 15. Doctrină şi legăminte 14:6–7.
 16. Doctrină şi legăminte 59:2.
 17. Joseph Smith – Istorie 1:17.
 18. Matei 11:28.
 19. Matei 25:21.

Los Angeles, California, SUA
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Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Cei Doisprezece Apostoli ca profeţi, 
văzători şi revelatori.

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

Dacă se opune cineva, s-o arate  
în acelaşi fel.

Vârstnicul Walter F. González a fost 
eliberat din chemarea de membru 
al Preşedinţiei Cvorumurilor celor 
Şaptezeci.

Cei care doresc să ni se alăture 
într-un vot de mulţumire, vă rugăm  
s-o arătaţi prin ridicarea mâinii 
drepte.

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
vârstnicul Ulisses Soares ca membru 
al Preşedinţiei Cvorumurilor celor 
Şaptezeci.

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

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

Se propune ca noi să eliberăm din 
oficiul de autoritate a zonei-Cei Şapte-
zeci, cu începere de la 1 mai 2013,  
pe următorii: Rubén V. Alliaud,  
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, 
Carlos L. Astorga, Hector Avila,  
M. Anthony Burns, David Cabrera, 
Milton Camargo, Robert E. Chambers, 
Victor Kah Keng Chen, Kuo Chiang 
Chung, Nelson D. Córdova, Gary L. 
Crittenden, Edward Dube, Matthew J. 
Eyring, Sione M. Fineanganofo, 
Alfredo L. Gessati, James B. Gibson, 
Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, 
Luis S. Hernandez, Hernan I. Herrera,  
Javier Ibañez, Paulo H. Itinose,  
Douglas W. Jessop, Stephen C. Kerr, 
Joni L. Koch, Faustino López,  
Richard K. Melchin, Freebody A.  
Mensah, Benson E. Misalucha,  
Abelardo Morales, W. T. David Murray, 
K. Brett Nattress, S. Gifford Nielsen, 
Satoshi Nishihara, Michael D. Pickerd,  
William F. Reynolds, Michael A. 
Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, 
Manfred Schütze, Terrence C. Smith, 

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

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

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

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

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
Boyd Kenneth Packer ca preşedinte 

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

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

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

Se propune ca noi să susţinem pe 
consilierii din Prima Preşedinţie şi pe 
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Rubén L. Spitale, Joshua Subandriyo, 
Frank V. Trythall, Miguel R. Valdez, 
Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. 
Villanova, Terence M. Vinson, Louis 
Weidmann şi Richard C. Zambrano.

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

Se propune ca noi să eliberăm cu 
un vot de mulţumire sinceră Preşedin-
ţia Generală a Tinerelor Fete formată 
din surorile Elaine S. Dalton, Mary N. 
Cook şi Ann M. Dibb.

Eliberăm, de asemenea, din chemă-
rile dânselor pe membrele Comitetului 
General al Tinerelor Fete.

Toţi cei care doresc să-şi exprime, 
alături de noi, recunoştinţa faţă de 
aceste surori pentru slujirea remarca-
bilă şi devotamentul dânselor s-o arate 
prin ridicarea mâinii.

Se propune să-i susţinem ca noi 
membri ai Primului Cvorum al celor 
Şaptezeci pe Edward Dube, S. Gifford  
Nielsen şi Arnulfo Valenzuela şi ca  
noi membri ai celui de-al Doilea  
Cvorum al celor Şaptezeci pe  
Timothy J. Dyches, Randy D. Funk, 
Kevin S. Hamilton, Adrián Ochoa şi 
Terence M. Vinson.

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

Dacă se opune cineva, s-o arate  
în acelaşi fel.

Având în vedere chemarea sa în 
calitate de membru al Celui de-al  
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci, noi 
îl eliberăm pe fratele Adrian Ochoa 
din chemarea de al doilea consilier  
în cadrul Preşedinţiei Generale a  
Tinerilor Băieţi.

Cei care doresc să ni se alăture 
într-un vot de mulţumire s-o arate  
prin ridicarea mâinii.

Se propune să susţinem ca noi 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe 
următorii: Ruben Acosta, Frederick O. 

Akinbo, Omar A. Alvarez, Sergio  
Antunes, Alan C. Batt, Grant C.  
Bennett, Fernando E. Calderón,  
Wilson B. Calderón, H. Marcelo 
Cardus, Yoke Sang (Freddie) Chan, 
Christopher Charles, Valeri V. Cordón, 
Paul R. Coward, M. T. Ben Davis,  
Massimo De Feo, Marion B. De  
Antuñano, Francisco J. Ruiz de  
Mendoza, Robert A. Dryden,  
Robert J. Dudfield, Daniel F.  
Dunnigan, Jeffrey D. Erekson,  
E. Xavier Espinoza, Meliula M. Fata, 
Sam M. Galvez, Claude R. Gamiette, 
Mervyn C. Giddey, João R. Grahl,  
David P. Homer, Daniel W. Jones, 
John A. Koranteng, Steven O. Laing, 
Axel H. Leimer, Gustavo Lopez,  
José E. Maravilla, Alfredo Miron,  
Hugo Montoya, Joaquim J. Moreira, 
Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, 
Gary S. Price, Miguel A. Reyes,  
Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas,  
Netzahualcoyotl Salinas, Ciro Schmeil,  
D. Zackary Smith, Michael L. 
Southward, G. Lawrence Spackman, 
Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, 
Stephen E. Thompson, George J. 
Tobias, ‘Aisake K. Tukuafu, Jacques A. 
Van Reenen, Raul E. Vicencio, Raul S. 
Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. 
Walker şi Hoi Seng Leonard Woo.

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

Cei care se opun s-o arate prin 
acelaşi semn.

Se propune ca noi să susţinem 
pe Bonnie Lee Green Oscarson ca 
preşedintă generală a Tinerelor Fete, 
pe Carol Louise Foley McConkie ca 
prima consilieră şi Evelyn Neill Foote 
Marriott ca a doua consilieră.

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

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

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

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

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

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

Invităm autorităţile generale nou 
chemate şi Preşedinţia Generală a  
Tinerelor Fete nou chemată să-şi 
ocupe locurile pe podium. ◼



Stimaţi fraţi, aşa cum a fost stabilit 
prin revelaţia menţionată în 
secţiunea 120 din Doctrină şi 

legăminte, Consiliul pentru folosirea 
zeciuielii autorizează cheltuielile din 
fondurile Bisericii. Acest consiliu este 
alcătuit din Prima Preşedinţie, Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli şi 
Episcopatul care prezidează.

Acest consiliu aprobă bugetele 
pentru departamentele şi operaţiu-
nile Bisericii, precum şi alocările de 
la buget pentru unităţile ecleziastice. 
Departamentele Bisericii cheltuiesc 
fonduri în conformitate cu bugetele 
aprobate şi cu regulamentele şi proce-
durile Bisericii.

Departamentului de Audit al 
Bisericii i s-a permis accesul la toate 
documentele şi sistemele necesare 
pentru a evalua corectitudinea con-
troalelor efectuate asupra chitanţelor 
cu privire la fondurile primite, la 
cheltuieli şi la protejarea bunurilor 

Bisericii. Departamentul de Audit 
al Bisericii îşi desfăşoară activitatea 
independent de toate celelalte de-
partamente şi operaţiuni ale Bisericii 
şi personalul său este format din 
contabili publici autorizaţi, revizori 
contabili interni autorizaţi, revizori de 
sisteme de informaţii autorizaţi şi alţi 
specialişti autorizaţi.

Pe baza auditurilor efectuate, 
Departamentul de Audit al Bisericii 
consideră că, din toate punctele de 
vedere, contribuţiile primite, cheltuie-
lile făcute şi bunurile Bisericii din anul 
2012 au fost înregistrate şi administrate 
în conformitate cu practicile contabile 
corespunzătoare, cu planurile buge-
tare aprobate şi cu regulamentele şi 
procedurile Bisericii.

Cu respect, supunem aprobării 
dumneavoastră,

Departamentul de Audit al Bisericii
Robert W. Cantwell
Director general ◼

Raport 
statistic – 
2012
Prezentat de Brook P. Hales
secretarul Primei Preşedinţii

Pentru informarea membrilor Biseri-
cii, Prima Preşedinţie a întocmit 
următorul raport statistic referitor 

la creşterea şi situaţia Bisericii până la 
data de 31 decembrie 2012.

Unităţi ale Bisericii
Ţăruşi ............................................. 3.005
Misiuni .............................................. 347
Districte ............................................ 591
Episcopii şi ramuri ........................ 29.014

Membri ai Bisericii
Număr total de membri  
ai Bisericii .............................. 14.782.473
Copii înregistraţi în  
anul 2012 .................................. 122.273
Convertiţi botezaţi  
în anul 2012 .............................. 272.330

Misionari
Misionari cu timp deplin ............... 58.990
Misionari care deservesc  
Biserica ........................................ 22.961

Temple
Temple dedicate în anul 2012  
(Kansas City, în Missouri,  
Manaus, în Brazilia, Brigham City,  
în Utah, şi Calgary, în Alberta. ............... 4
Temple rededicate în anul 2012  
(Buenos Aires, în Argentina,  
şi Boise, în Idaho. .................................. 2
Temple în funcţiune .......................... 140

Raportul Departamentului  
de Audit al Bisericii – 2012
Prezentat de Robert W. Cantwell
director general, Departamentul de Audit al Bisericii

Adresat Primei Preşedinţii a Bisericii lui Isus Hristos  
a Sfinţilor din Zilele din Urmă
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scripturile zilnic în mod individual şi 
împreună cu familia şi de a desfăşura 
săptămânal seara în familie repre-
zintă stâlpii de susţinere în clădirea 
unui cămin în care Hristos se află 
în centrul vieţii familiei. Fără aceste 
activităţi obişnuite, va fi dificil să 
găsim pacea mult dorită de care avem 
nevoie şi refugiul care să ne adăpos-
tească de lume.

Fiţi supuşi învăţăturilor primite de 
la profeţi pe care Hristos doreşte să le 
urmaţi. Nu respingeţi prin raţionamen-
tul uman fericirea viitoare sărind anu-
mite etape în loc să puneţi 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, obice-
iurile simple, constante şi bune au ca 
rezultat o viaţă plină de binecuvântări 
îmbeluşugate.

Voi, copii de la Societatea Primară, 
voi tineri băieţi şi tinere fete care faceţi 

sau spirituală, se bazează pe ceea ce 
ar dori Salvatorul să faceţi. Când El 
este punctul central al căminului dum-
neavoastră, atunci acolo există pace 
şi linişte. Există un spirit de siguranţă 
care umple căminul şi care este simţit 
de toţi cei care locuiesc acolo.

Succesul îndeplinirii acestei în-
văţături nu depinde doar de părinţi, 
deşi responsabilitatea de a conduce 
căminul este a lor. Copiilor li se poate 
încredinţa responsabilitatea de a 
contribui la îmbunătăţirea eforturilor 
de a-L pune pe Hristos în centrul vieţii 
familiei. Este important ca părinţii 
să-i înveţe pe copii să observe modul 
în care acţiunile lor afectează fiecare 
persoană care locuieşte în casă. Copiii 
care sunt ajutaţi să fie responsabili 
pentru faptele lor, fie ele neprihă-
nite sau nu, ajung să devină cetăţeni 
demni de încredere în împărăţia lui 
Dumnezeu.

Sunt sigur că puteţi identifica 
principiile fundamentale care ajută 
la clădirea căminului dumneavoastră 
pe învăţăturile Salvatorului. Sfatul 
profeţilor de a ne ruga şi de a studia 

Vârstnicul Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Multe glasuri din lumea în care 
trăim ne spun că trebuie 
să trăim într-un ritm alert. 

Întotdeauna există mai multe de făcut 
şi mai multe de realizat. Cu toate aces-
tea, adânc, în interiorul fiecăruia dintre 
noi, există nevoia de a avea un loc de 
refugiu în care să domnească pacea 
şi liniştea, un loc unde să ne putem 
odihni şi reface pentru a ne pregăti 
pentru presiuni viitoare.

Locul ideal pentru acea pace se află 
în căminele noastre, unde am făcut tot 
ce ne stă în putinţă ca Domnul Isus 
Hristos să fie punctul central.

Unele cămine au un tată care 
este deţinător demn al preoţiei şi, 
de asemenea, o mamă credincioasă, 
devotată care, împreună, conduc 
căminul în neprihănire. Multe cămine 
au o configuraţie diferită. Indiferent 
de circumstanţele dumneavoastră, 
vă puteţi clădi căminele şi vieţile pe 
învăţăturile Domnului Isus Hristos, 
deoarece El este sursa adevăratei păci 
în această viaţă.

Asiguraţi-vă că fiecare decizie pe 
care o luaţi, indiferent dacă este laică 

Pentru a avea  
pace în cămin
Una dintre cele mai mari binecuvântări pe care o putem 
oferi lumii este puterea unui cămin clădit pe învăţăturile 
lui Hristos în care Evanghelia este propovăduită, unde 
legămintele sunt onorate şi dragostea abundă.

Sydney, Australia
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parte din programele pentru tineri, 
precum şi voi misionari loiali care 
slujiţi în prezent realizaţi multe lucruri 
într-un mod mai eficient decât am avut 
eu posibilitatea când eram de vârsta 
voastră. În viaţa premuritoare, v-aţi do-
vedit a fi curajoşi, supuşi şi puri. Acolo 
aţi muncit din greu pentru a dezvolta 
talente şi abilităţi pentru a fi pregătiţi 
să înfruntaţi viaţa muritoare cu mult 
curaj, demnitate, onoare şi succes.

Nu cu mult timp în urmă, aţi început 
viaţa muritoare cu toate acele abilităţi 
excelente şi posibilităţi nelimitate. Cu 
toate acestea, există un pericol real în 
mediul care vă înconjoară. Potenţialul 
vostru mare şi abilitatea pot fi limitate 
sau distruse dacă cedaţi contaminării 
diabolice care vă înconjoară. Cu toate 
acestea, Satana nu este la fel de puter-
nic precum Salvatorul. Soarta lui Satana 
este decisă. El ştie că a pierdut, dar do-
reşte să distrugă cât mai mulţi oameni. 
El va încerca să vă distrugă bunătatea şi 
abilităţile exploatându-vă slăbiciunile. 
Rămâneţi de partea Domnului şi veţi 
învinge de fiecare dată.

Trăiţi într-o lume în care progresul 
tehnologic apare într-un ritm ameţitor. 
Este dificil pentru mulţi din generaţia 
mea să ţină pasul cu posibilităţile. În 
funcţie de modul în care este folosită 
tehnologia, aceste progrese pot fi o 
binecuvântare sau o piedică. Tehno-
logia, când este înţeleasă şi folosită în 
scopuri neprihănite, nu trebuie să fie o 
ameninţare, ci mai degrabă un amplifi-
cator al comunicării spirituale.

De exemplu, mulţi dintre noi deţi-
nem un dispozitiv electronic personal 
care încape în buzunar. Rareori ne 
lipsim de el; îl folosim de multe ori 
în cursul fiecărei zile. Din nefericire, 
aceste dispozitive pot fi o sursă de mi-
zerie şi timp pierdut. Dar, folosită cum 
se cuvine, această tehnologie poate fi 
un instrument de protecţie împotriva 
răului creat de societate.

Cine şi-ar fi putut imagina, nu cu 
foarte mulţi ani în urmă, că toate lucră-
rile canonice şi ani întregi de mesaje 
din cadrul conferinţelor generale vor 
avea loc în buzunarul vostru? Simplul 
fapt de a le avea în buzunarul vostru 
nu vă va proteja, dar studierea acestor 
lucrări şi mesaje, meditarea asupra lor 
şi ascultarea lor în timpul momentelor 
liniştite ale fiecărei zile va îmbunătăţi 
comunicarea spirituală.

Fiţi înţelepţi cu privire la modul în 
care folosiţi tehnologia. Marcaţi pe 
dispozitivul vostru versete importante 
şi folosiţi-le în mod frecvent. Dacă 
voi, dragi tineri, aţi reciti un verset 
din scripturi la fel de des precum 
unii dintre voi trimit mesaje text, aţi 
putea, în scurt timp, să memoraţi 
sute de versete din scripturi. Acele 
versete vor deveni o sursă puternică 
de inspiraţie şi îndrumare, prin inter-
mediul Duhului Sfânt, în momentele 
dificile.

Depunerea tuturor eforturilor pen-
tru a invita influenţa blândă, îndrumă-
toare a Duhului Sfânt în vieţile noastre 
este vitală în încercările pe care le 
facem pentru a ne clădi căminele pe 
învăţăturile Salvatorului. Faptul de a 
urma cu supunere acele îndemnuri ne 
întăreşte şi mai mult.

O pace sporită va fi dobândită pe 
măsură ce asociaţi eforturile de a fi 
supuşi cu slujirea oferită celor din jurul 
dumneavoastră. Foarte mulţi oameni 
care au ceea ce ei percep a fi talente 
modeste folosesc acele talente cu 
umilinţă şi generozitate pentru a bine-
cuvânta vieţile celor din jurul lor. Egois-
mul reprezintă rădăcina multor rele. 
Antidotul pentru combaterea acestui 
rău este exemplificat în viaţa Salvatoru-
lui nostru. El ne arată modul în care să 
ne dedicăm vieţile slujirii celor din jurul 
nostru şi să renunţăm la egoism.

Am învăţat un adevăr care s-a 
repetat atât de frecvent în viaţa mea 
încât am ajuns să-l înţeleg ca fiind o 
lege absolută. Defineşte modul în care 
supunerea şi slujirea relaţionează cu 
puterea lui Dumnezeu. Când ne su-
punem poruncilor Domnului şi slujim 
în mod altruist copiilor Săi, consecinţa 
firească este puterea de la Dumnezeu 
– puterea de a face mai mult decât am 
putea face singuri. Capacitatea noastră 
de a înţelege, talentele şi abilităţile 
noastre se dezvoltă deoarece primim 
tărie şi putere de la Domnul. Puterea 
Sa este o componentă fundamentală 
pentru clădirea unui cămin care să fie 
plin de pace.

Când Salvatorul este pe primul plan 
în căminul dumneavoastră, acesta va 
deveni în mod firesc un refugiu nu doar 
pentru familia dumneavoastră, ci şi 
pentru prieteni care trăiesc în circum-
stanţe mult mai dificile. Ei vor fi atraşi 
de liniştea pe care o simt acolo. Primiţi-i 
cu dragoste în căminul dumneavoastră 
pe aceşti prieteni. Ei vor creşte şi vor 
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progresa în acel mediu în care Hristos 
este pe primul plan. Împrieteniţi-vă cu 
prietenii copiilor dumneavoastră. Fiţi 
pentru ei un exemplu demn de urmat.

Una dintre cele mai mari binecu-
vântări pe care o putem oferi lumii 
este puterea unui cămin clădit pe învă-
ţăturile lui Hristos în care Evanghelia 
este propovăduită, unde legămintele 
sunt onorate şi dragostea abundă.

Cu ani în urmă, după efectuarea 
unui tur în cadrul misiunii, soţia 
mea, Jeanene, mi-a vorbit despre un 
misionar pe care l-a întâlnit. Jeanene 
l-a întrebat despre familia lui. Ea a fost 
surprinsă când acesta a răspuns că 
nu avea familie. Acesta a mai expli-
cat faptul că, la naştere, mama sa l-a 
lăsat în grija statului. El şi-a petrecut 
copilăria mergând de la un centru de 
plasament la altul. Când era adoles-
cent el a fost binecuvântat să găsească 
Evanghelia. O familie iubitoare din 
episcopia sa l-a ajutat să aibă ocazia 
de a sluji în misiune.

Mai târziu, Jeanene a întrebat-o 
pe soţia preşedintelui de misiune 
despre acest vârstnic bun. Ea a aflat 
că, în urmă cu doar câteva luni, acest 
misionar stătuse în casa misiunii timp 
de câteva zile din cauza unei boli. În 
timp ce se afla acolo, li s-a alăturat în 
timpul unei seri în familie. Înainte de 
a se întoarce în câmpul misiunii, el l-a 
întrebat pe preşedintele de misiune 
dacă, la sfârşitul misiunii sale, ar putea 
petrece din nou două sau trei zile în 
casa misiunii. El dorea să observe mo-
dul în care funcţiona o familie clădită 
pe învăţăturile lui Hristos. El dorea 
să-şi întemeieze familia după modelul 
familiei lor.

Faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru 
a întemeia o astfel de familie. Întin-
deţi-vă braţele către cei care trăiesc în 
circumstanţe potrivnice. Fiţi prieten 
adevărat. Acest tip de prietenie trainică 
este asemenea asfaltului care umple 

găurile vieţii şi care face călătoria mai 
lină şi mai plăcută. Nu trebuie să fie 
o resursă folosită pentru a dobândi 
avantaje personale, ci o comoară 
care trebuie apreciată şi împărtăşită. 
Primiţi-i cu dragoste în căminele dum-
neavoastră pe cei care au nevoie să fie 
întăriţi de o astfel de experienţă.

În încheiere, mă adresez acelora 
care iubesc un membru al familiei 
care nu face alegeri bune. Acest lucru 
ne poate pune la încercare răbdarea 
şi rezistenţa. Trebuie să avem încre-
dere în Domnul, că la momentul ales 
de El vom primi un răspuns pozitiv 
la rugăciunile noastre şi la eforturile 
noastre de salvare. Noi facem tot ce 
putem să slujim, să binecuvântăm şi să 
recunoaştem supuşi voia Domnului în 
toate lucrurile. Ne exercităm credinţa 
şi ne amintim că există unele lucruri 
care trebuie lăsate în grija Domnu-
lui. El ne invită să lăsăm poverile la 
picioarele Sale. Având credinţă, putem 
şti că această persoană dragă care 
s-a rătăcit nu este abandonată, ci sub 
supravegherea unui Salvator iubitor.

Vedeţi binele în ceilalţi, nu greşelile 
lor. Uneori, un păcat are nevoie de o 
atenţie specială pentru a fi îndepăr-
tat, dar apreciaţi întotdeauna virtuţile 
persoanei respective.

Când simţiţi că există doar un fir 
subţire de speranţă, acesta nu este, de 
fapt, doar un fir, ci un link masiv de 
conectare, asemenea unui dispozitiv 
de conservare a vieţii menit să vă 
întărească şi să vă înalţe spiritual. Vă 
va oferi mângâiere astfel încât să nu vă 
mai temeţi. Străduiţi-vă să trăiţi demni 
şi puneţi-vă încrederea în Domnul.

Nu trebuie să ne îngrijorăm dacă nu 
putem face simultan toate lucrurile pe 
care Domnul ne-a sfătuit să le facem. 
El ne-a spus, de asemenea, că există 
un timp şi o vreme pentru toate lucru-
rile. Ca răspuns la rugăciunile noastre 
sincere pentru îndrumare, El ne va 
îndruma în ceea ce trebuie accentuat 
în fiecare fază a vieţii noastre. Noi 
putem învăţa, progresa şi deveni ca El, 
pas cu pas.

Eu depun mărturie că trăirea unei 
vieţi supuse, înrădăcinată ferm în 
Evanghelia lui Isus Hristos, oferă cea 
mai mare asigurare de pace şi refugiu 
în căminele noastre. Vor mai exista 
numeroase provocări sau tristeţi, dar 
chiar şi în mijlocul dificultăţilor, ne 
putem bucura de pace interioară şi 
fericire profundă. Eu mărturisesc că 
ispăşirea lui Isus Hristos reprezintă 
sursa acelei păci abundente, în nu-
mele lui Isus Hristos, amin. ◼

Oraşul New York, New York, SUA
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Manhattan din Lincoln Center. Când 
au ajuns, au văzut că zeci de alţi 
membri din sudul Manhattan-ului 
luaseră aceeaşi hotărâre de a se aduna 
la centrul de ţăruş. Ne-au sunat pentru 
a ne spune unde erau. Am fost uşurat 
să aud că erau în siguranţă, dar nu 
surprins să aflu unde erau. Revelaţia 
modernă ne învaţă că ţăruşii Sionului 
sunt o apărare şi un „refugiu împo-
triva furtunii şi împotriva mâniei când 
aceasta va fi revărsată fără amestec pe 
întreg pământul” 2.

Nu s-au putut întoarce timp de o 
săptămână la apartamentul lor şi au 
fost devastaţi de pierderea vieţilor 
inocente, dar nu au suferit nicio daună 
permanentă.

Meditând asupra acestor eve-
nimente, am fost impresionat de 
diferenţa doctrinară dintre pacea 
universală sau lumească şi pacea 
personală.3

La naşterea Salvatorului, o mulţime 
de oaste cerească L-a slăvit pe Dum-
nezeu şi a proclamat: „Slavă lui Dum-
nezeu în locurile preaînalte şi pace pe 
pământ între oamenii plăcuţi Lui” 4.

Cu toate acestea, s-a constatat cu 
tristeţe că, inclusiv în timpul acestei 
perioade de importanţă eternă, care 
a urmat naşterii Fiului lui Dumnezeu, 
împăratul Irod a ordonat uciderea 
pruncilor inocenţi din Betleem.5

Libertatea de a alege este esenţială 
în planul fericirii. Ea ne permite să 
avem parte de dragostea, sacrificiul, 
dezvoltarea personală şi experienţa 
necesare pentru progresul nostru 
veşnic personal. Această libertate per-
mite, de asemenea, existenţa întregii 
dureri şi suferinţe de care avem parte 
în viaţa muritoare, chiar şi atunci când 
sunt cauzate de lucruri pe care nu le 
înţelegem sau de alegeri rele, devas-
tatoare ale altora. Însuşi războiul din 
Cer a avut loc pentru a apăra liberta-
tea noastră de a alege şi este esenţial 

Deseori se întâmplă lucruri care 
ne privează de pace şi ne sporesc 
vulnerabilitatea.

Cine poate uita atacurile malefice 
din 11 septembrie 2001 îndreptate 
asupra câtorva locaţii din SUA? Astfel 
de evenimente ne amintesc cât de 
uşor ne pot fi distruse sentimentele de 
pace şi siguranţă.

Fiul nostru cel mai mare şi soţia lui, 
care aşteptau primul lor copil, locuiau 
la trei cvartale de World Trade Center, 
în oraşul New York, când primul avion 
s-a prăbuşit în North Tower (Turnul 
de Nord). Ei s-au dus pe acoperişul 
blocului lor şi au privit, îngroziţi, ceea 
ce credeau că era un accident teribil. 
Apoi, au văzut cum al doilea avion 
s-a prăbuşit în South Tower (Turnul 
de Sud). Imediat şi-au dat seama că 
acesta nu era un accident şi au crezut 
că partea de sud a Manhattan-ului era 
atacată. Când South Tower (Turnul de 
Sud) s-a prăbuşit, blocul lor a fost cu-
prins de un nor de praf care a acoperit 
partea de sud a Manhattan-ului.

Neştiind la ce tocmai fuseseră 
martori şi îngrijoraţi că vor mai urma 
atacuri au mers către o zonă mai 
sigură şi, apoi, la clădirea ţăruşului 

Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Experienţe trăite recent m-au deter-
minat să meditez asupra doctrinei 
păcii şi, în special, asupra rolului 

avut de Isus Hristos de a ne ajuta, pe 
fiecare dintre noi, să obţinem pace 
personală trainică.

Două evenimente din ultimele câ-
teva luni m-au impresionat profund. 
Primul: am vorbit la înmormântarea 
Emiliei Parker, o fetiţă preţioasă de 
şase ani care şi-a pierdut viaţa, alături 
de alte 25 de persoane, dintre care 
19 copii, într-un incident armat din 
Newtown, Connecticut. Am plâns 
alături de familia ei şi am observat 
că mulţi fuseseră privaţi de pace. 
Am observat că părinţii ei, Robert 
şi Alissa Parker, erau puternici şi 
credincioşi.

Al doilea: m-am întâlnit cu mii  
de membri credincioşi ai Bisericii  
în oraşul Abidjan din Coasta de Fil-
deş.1 Această ţară din vestul Africii,  
în care se vorbeşte limba franceză,  
a avut parte de greutăţi economice, 
de o lovitură de stat militară şi două 
războaie civile recente care s-au  
încheiat în anul 2011. Cu toate 
acestea, am simţit o pace deosebită 
alături de ei.

Pacea personală – 
răsplata neprihănirii
Chiar şi cu greutăţile vieţii, datorită ispăşirii Salvatorului  
şi harului Său, trăirea unei vieţi neprihănite va fi răsplătită 
cu pace personală.
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pentru a înţelege slujirea din viaţa 
muritoare a Salvatorului.

Precum este scris în al zecelea 
capitol din Matei, Salvatorul i-a învăţat 
pe Cei Doisprezece şi a afirmat că 
misiunea Sa nu urma să ducă la pace 
universală în viaţa muritoare. Apostolii 
au fost învăţaţi să lase pace asupra 
caselor vrednice pe care le vizitau, dar 
au fost avertizaţi că vor fi „în mijlocul 
lupilor… [şi] urâţi de toţi, din pricina 
Numelui [Lui]; dar cine va răbda până 
la sfârşit, va fi mântuit” 6. O declara-
ţie importantă este făcută în versetul 
34: „Să nu credeţi că am venit s-aduc 
pacea pe pământ” 7. Este clar că pacea 
universală nu a existat pe pământ în 
timpul slujirii lui Hristos şi nu există 
nici acum.

În prefaţa cărţii Doctrină şi legăminte, 
Domnul predă câteva principii impor-
tante. Referitor la cei care nu se pocă-
iesc, Spiritul Său (Spiritul lui Hristos), 
care este dat fiecărui om care vine pe 
lume 8, „nu se va strădui pururea în 
om” 9. De asemenea, „pacea va fi luată 
de pe pământ” 10. Profeţii au declarat 
că pacea a fost luată, într-adevăr, de pe 
pământ.11 Lucifer nu a fost încă legat şi 
are încă putere în această lume.12

Dorinţa dreaptă a oamenilor buni de 
pretutindeni a fost şi va fi mereu aceea 
de a fi pace în lume. Nu trebuie să re-
nunţăm niciodată la îndeplinirea aces-
tui obiectiv. Însă, preşedintele Joseph F. 
Smith ne-a învăţat: „Acel spirit al păcii 
şi al dragostei nu va putea veni deloc 
în lume… până când omenirea nu va 
primi adevărul şi mesajul lui Dumne-
zeu… şi nu va recunoaşte puterea şi 
autoritatea Sa, care sunt divine” 13.

Sperăm şi ne rugăm, cu sinceri-
tate, să avem pace universală, dar ca 
indivizi sau familie putem primi acea 
pace care ne este promisă ca răsplată 
a neprihănirii. Această pace este un 
dar promis al misiunii Salvatorului şi al 
sacrificiului Său ispăşitor.

Principiul este exprimat, în mod 
concis, în Doctrină şi legăminte: „Ci, 
învăţaţi că acela care face lucrările 
dreptăţii va primi răsplata lui, chiar 
pace în această lume şi viaţă veşnică 
în lumea care va veni” 14.

Preşedintele John Taylor ne-a învă-
ţat că pacea nu este doar de dorit, dar 
că „este darul lui Dumnezeu” 15.

Pacea la care mă refer nu este doar 
o linişte temporară. Este o fericire 
profundă, trainică şi o mulţumire 
spirituală.16

Preşedintele Heber J. Grant a des-
cris pacea Salvatorului astfel: „Pacea 
Sa va face suferinţele noastre mai 
uşoare, ne va vindeca inimile zdro-
bite, va şterge ura noastră, va insufla 
în noi o dragoste pentru semenii 
noştri care ne va umple sufletele cu 
fericire şi calm” 17. În cadrul întâlniri-
lor mele cu părinţii Emiliei Parker, am 
observat că pacea Salvatorului a făcut 
suferinţele lor mai uşoare şi continuă 
să ajute la vindecarea inimilor lor 
zdrobite. Este bine de ştiut că ime-
diat după incidentul armat, fratele 
Parker a dat dovadă de iertare faţă de 
făptaş. Aşa cum a spus preşedintele 
Grant, pacea Salvatorului poate „[să 

ne şteargă] ura”. Judecata aparţine 
Domnului.

Sfinţii din Coasta de Fildeş, în tim-
pul războiului civil din ţara lor, au gă-
sit pace trăind conform Evangheliei lui 
Isus Hristos, punând un accent deo-
sebit pe istoria familiei şi pe munca în 
templu pentru strămoşii lor.18

Noi toţi ne dorim pace. Pacea nu 
înseamnă doar siguranţă sau lipsa răz-
boiului, a violenţei sau a conflictelor. 
Pacea rezultă din cunoaşterea faptului 
că Salvatorul ştie cine suntem, că ştie 
că avem credinţă în El, că Îl iubim şi 
că ţinem poruncile Sale, mai ales în 
timpul încercărilor şi tragediilor devas-
tatoare din viaţă. Răspunsul pe care 
Domnul i l-a dat profetului Joseph 
Smith în închisoarea din Liberty, aduce 
mângâiere inimii:

„Fiul Meu, pacea să fie în sufletul 
tău; adversităţile şi suferinţele tale vor 
fi numai pentru un scurt timp;

Şi, după aceea, dacă înduri bine, 
Dumnezeu te va exalta în cer” 19.

Amintiţi-vă, „Dumnezeu nu este 
un Dumnezeu al neorânduielii, ci 
[un Dumnezeu] al păcii” 20. Pentru 
cei care Îl resping pe Dumnezeu, nu 
există pace. Noi toţi am participat 
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la consiliile din cer care ne-au oferit 
libertatea de a alege, ştiind că, în viaţa 
muritoare, urmau să existe durere 
şi tragedii de nedescris din cauza 
persoanelor care aveau să folosească 
această libertate în mod greşit. Am 
înţeles că acest lucru putea să ne facă 
să fim supăraţi, confuzi, fără apărare 
şi vulnerabili. Dar, de asemenea, am 
ştiut că ispăşirea Salvatorului avea să 
învingă şi să compenseze pentru toate 
nedreptăţile din viaţa muritoare şi să 
ne aducă pace. Vârstnicul Marion D. 
Hanks avea înrămată pe un perete 
următoarea declaraţie a lui Ugo Betti: 
„A crede în Dumnezeu înseamnă a şti 
că toate regulile vor fi corecte şi că vor 
exista surprize minunate” 21.

Care sunt sursele păcii? Mulţi caută 
pacea pe căi lumeşti, care niciodată 
nu au funcţionat şi nici nu vor func-
ţiona vreodată. Pacea nu este găsită 
prin dobândirea de mari bogăţii, de 
putere sau de faimă.22 Nu găsim pace 
când căutăm plăcere, divertisment sau 
recreere. Niciunul dintre aceste lucruri, 
chiar şi când îl avem din abundenţă, 

nu aduce cu sine fericire sau pace 
trainică.

Mult îndrăgitul imn al Emmei Lou 
Thayne adresează următoarele între-
bări potrivite: „Unde găsesc pace? Şi 
consolare? Când, singur în lume, mă 
întristez? 23. Răspunsul este Salvatorul, 
care este sursa şi Dumnezeul păcii. El 
este „Domnul păcii” 24.

Cum rămânem aproape de Sal-
vator? Umilirea de bunăvoie în faţa 
lui Dumnezeu, rugăciunea continuă, 
pocăinţa, intrarea în apele botezului 
având o inimă frântă şi un spirit smerit 
şi faptul de a deveni ucenici adevă-
raţi ai lui Isus Hristos sunt exemple 
profunde de neprihănire care este 
răsplătită cu pace trainică.25 După ce 
regele Beniamin a rostit mesajul său 
puternic cu privire la ispăşirea lui 
Hristos, mulţimea a căzut la pământ. 
„Spiritul Domnului a venit asupra lor 
şi au fost umpluţi de bucurie, primind 
iertarea păcatelor lor şi având pace în 
conştiinţă datorită credinţei lor foarte 
mari în Isus Hristos” 26. Pocăinţa şi viaţa 
neprihănită permit să avem pace în 

conştiinţă, care este esenţială pentru a 
fi mulţumiţi.27 Când o încălcare majoră 
a avut loc, este nevoie de mărturisire 
pentru a aduce pace.28 Nimic nu se 
poate compara cu pacea care vine 
asupra unui suflet chinuit de păcat 
atunci când persoana lasă povara sa în 
seama Domnului şi cere binecuvântă-
rile ispăşirii. Aşa cum este scris într-un 
alt imn cunoscut al Bisericii: „La El 
poverile voi lăsa, cântec voi închina” 29.

Inima mea se bucură când mă 
gândesc că, în zilele noastre, zeci 
de mii de tineri băieţi şi tinere fete 
şi misionari în vârstă au acceptat 
chemarea de a fi emisari ai Domnului 
şi Salvatorului nostru, Isus Hristos. 
Ei vestesc Evanghelia restaurată a 
păcii în lume, câte unei persoane şi 
câte unei familii pe rând – o lucrare a 
dreptăţii menită să ducă această pace 
la copiii Tatălui Ceresc.

Biserica este un loc de refugiu unde 
cei care-L urmează pe Hristos găsesc 
pace. Unii tineri din lume spun că sunt 
spirituali dar nu religioşi. Să ne simţim 
spirituali este un prim pas bun. Totuşi, 
Biserica este locul în care suntem în-
frăţiţi, învăţaţi şi hrăniţi de cuvântul cel 
bun al lui Dumnezeu. Şi mai important, 
autoritatea preoţiei din Biserică este cea 
care ne pune la dispoziţie rânduielile 
şi legămintele sacre care unesc familii 
şi ne fac să fim demni să ne întoarcem 
la Dumnezeu Tatăl şi la Isus Hristos în 
împărăţia celestă. Aceste rânduieli aduc 
pace, deoarece au asociate legăminte 
făcute cu Domnul.

Templele sunt locul în care sunt în-
făptuite aceste rânduieli sacre şi sunt, 
de asemenea, un loc unde te poţi adă-
posti de lume. Cei care vizitează îm-
prejurimile templului sau participă la 
o casă deschisă a templului pot simţi 
această pace. O experienţă de care 
îmi aduc aminte foarte bine este casa 
deschisă şi dedicarea Templului Suva, 
Fiji. Avuseseră loc revolte politice care 



35m a i  2 0 1 3

au dus la arderea şi jefuirea de către 
rebeli a centrului oraşului Suva, la 
ocuparea clădirilor Parlamentului şi 
luarea conducătorilor drept ostatici. 
În ţară era instituită legea marţială. 
Armata din Fiji a oferit Bisericii per-
misiune limitată de a aduna oameni 
pentru casa deschisă şi ca un grup mic 
de oameni să participe la dedicare. 
Membrii Bisericii, în general, nu au 
fost invitaţi, deoarece existau temeri 
legate de siguranţa lor. A fost singura 
dedicare a unui templu, de la Templul 
iniţial din Nauvoo, care s-a desfăşurat 
în împrejurări foarte dificile.

Una dintre persoanele invitate la 
casa deschisă a fost o minunată femeie 
hindu de origine indiană, membră a 
parlamentului, care fusese luată osta-
tică, dar eliberată deoarece era femeie.

În camera celestă, departe de 
tumultul din lume, ea a început să 
plângă pe măsură ce vorbea despre 
sentimentele de pace care o copleşi-
seră. Ea a simţit Duhul Sfânt alinând-o 
şi depunându-i mărturie despre natura 
sacră a templului.

Salvatorul este sursa păcii ade-
vărate. Chiar şi cu greutăţile vieţii, 
datorită ispăşirii Salvatorului şi harului 
Său, trăirea unei vieţi neprihănite va fi 
răsplătită cu pace personală. În cadrul 
restrâns oferit de încăperea unde au 
ţinut Paştele, Salvatorul a promis apos-
tolilor Săi că ei vor fi binecuvântaţi cu 
„Mângâietorul, adică Duhul Sfânt” şi 
apoi a rostit următoarele cuvinte im-
portante: „Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea” 30. 
Apoi, chiar înainte de rugăciunea Sa 
mijlocitoare, a zis: „V-am spus aceste 
lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea” 31.

Eliza R. Snow a descris acest con-
cept în mod minunat:

Lui Dumnezeu preamărire!
Mereu voi să vă bucuraţi.
Chiar de e greu, Hristos spune:
„În Mine pace voi aflaţi”.32

Astfel depun mărturie, în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Două conferinţe au fost ţinute în Abidjan 

în ziua de duminică, 10 februarie 2013; au 
participat 9.693 de oameni – dintre care 619 
nu erau încă membri ai Bisericii. Numărul 
total de membri ai Bisericii în Coasta de 
Fildeş este de aproximativ 19.000.

 2. Doctrină şi legăminte 115:6.
 3. Cuvântul pace are mai multe înţelesuri. 

În greaca veche înseamnă încetarea, 
întreruperea sau absenţa ostilităţilor  
dintre forţele rivale. În ebraică acest  
cuvânt are un înţeles mai cuprinzător 
şi, câteodată, este doar o formulă de 
salut. Pacea este, de asemenea, „o stare 
a existenţei pe care oamenii o cunosc 
când îndeplinesc condiţiile stabilite 
de Dumnezeu” (Howard W. Hunter, în 
Conference Report, oct. 1966, p. 14–17).

 4. Luca 2:14; subliniere adăugată.
 5. Vezi Matei 2:16; vezi, de asemenea, Ross 

Douthat, „The Loss of the Innocents”,  
New York Times, 16 dec. 2012, p. 12.

 6. Matei 10:16, 22.
 7. Matei 10:34.
 8. Vezi Doctrină şi legăminte 84:46.
 9. Doctrină şi legăminte 1:33.
 10. Doctrină şi legăminte 1:35.
 11. Preşedintele Woodruff a declarat aceasta 

în anul 1894 şi, din nou, în anul 1896. 
Vezi The Discourses of Wilford Woodruff, 
redactată de către G. Homer Durham 
(1946), p. 251–252; vezi, de asemenea, 
Marion G. Romney, în Conference Report, 
apr. 1967,  
p. 79–82.

 12. Vezi Joseph Fielding Smith, The Predicted 
Judgments, Brigham Young University 
Speeches of the Year (21 mart. 1967),  
p. 5–6. Totuşi, precum vârstnicul Neal A. 
Maxwell a spus: „Putem să avem pace 
interioară chiar dacă pacea a fost luată 
de pe pământ… [şi] «toate lucrurile 
[sunt] tulburate»” („Behold, the Enemy Is 
Combined”, Ensign, mai 1993, p. 79).

 13. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith (1998), p. 400.

 14. Doctrină şi legăminte 59:23.
 15. Teachings of Presidents of the Church: 

John Taylor (2001), p. 151.
 16. Încă din vremea Greciei antice şi până în 

zilele noastre, aceste cuvinte – fericire şi 
mulţumire – au fost analizate, examinate  
şi studiate nu doar cu privire la înţelesul 
lor, ci şi cu privire la îndrumarea care o 
oferă vieţilor noastre. Vezi David Malouf, 
The Happy Life: The Search for Contentment 
in the Modern World (2011). Vezi, de 
asemenea, recenzia cărţii domnului Malouf, 
în R. Jay Magill jr., „How to Live Well”, Wall 
Street Journal, 26–27 ian. 2013, C6.

 17. Teachings of Presidents of the Church: 
Heber J. Grant (2002), p. 226.Copenhaga, Danemarca
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să „explici lucrurile cu delicateţe” 
sau să te îngrijorezi că ofensezi 
oameni care sunt excesiv de sensi-
bili. (Referitor la acest lucru, în timp 
ce am slujit în Biserică, am întrebat 
adesea: „Vreţi să vorbesc făţiş sau 
pe ocolite?” Sfinţii au ales ca regulă 
varianta „făţişă”! Astăzi, o să vă 
vorbesc făţiş.);

6. în cele din urmă, ca băiat de fermă 
din Idaho, am învăţat să mă rezum 
la principiile de bază.

Pentru noi toţi, dar şi pentru 
doctrina noastră, nimic nu este mai 
de bază decât adevărurile din primul 
articol de credinţă: „Noi credem în 
Dumnezeu, Tatăl Veşnic, şi în Fiul  
Său, Isus Hristos, şi în Duhul Sfânt” 
(Articolele de credinţă 1:1).

Pe lângă aceasta, El este Tatăl 
nostru Ceresc, care ne cunoaşte, ne 
iubeşte şi vrea ca noi să ne întoarcem 
la El. Isus este Salvatorul şi Mântuito-
rul nostru care, prin ispăşire, a făcut 
posibil ca noi, cu certitudine, să învin-
gem moartea şi să trăim din nou şi a 
făcut posibil ca noi să fim exaltaţi şi să 
avem viaţă veşnică. Duhul Sfânt este 
mângâietorul, revelatorul, învăţătorul, 
martorul şi ghidul nostru.

Gândiţi-vă, dragi fraţi şi surori – noi 
nu suntem orfani din punct de vedere 

Vârstnicul Stanley G. Ellis
din Cei Şaptezeci

Şaptezeci
Slujesc ca membru al Celor Şap-

tezeci. Cei Şaptezeci sunt chemaţi 
să fie mesageri – pentru a împărtăşi 
cuvântul Domnului aşa cum îl primim 
de la apostoli, profeţi şi de la Spirit şi 
pentru a fi martori speciali ai numelui 
lui Hristos, predicând Evanghelia în 
toată lumea, clădind Biserica şi având 
grijă de treburile acesteia (vezi D&L 
107:25, 34).

Băiat de la fermă
Am crescut la o fermă de lângă 

Burley, Idaho – un adevărat „băiat de 
la fermă, din Idaho”! Astfel, am învăţat:

1.  să muncesc – dacă nu semeni,  
nu culegi;

2.  să muncesc cu înţelepciune – dacă 
irigi şi foloseşti îngrăşăminte, recol-
tezi mai mult.

3.  să acord importanţă coordonării 
timpului – dacă nu plantezi la mo-
mentul potrivit, un îngheţ timpuriu 
poate distruge recolta;

4.  să fac ceea ce este necesar sau ar tre-
bui să fie făcut indiferent de ceea ce 
este plăcut, preferabil sau convenabil 
– mulgi vaca atunci când trebuie să 
fie mulsă, nu atunci când vrei tu;

5.  să fiu direct – având de-a face cu 
animale şi cu utilajele, nu ai timp 

Calea Domnului
Calea Domnului presupune ca noi să ascultăm de 
învăţăturile conducătorilor noştri, să înţelegem  
principiile corecte şi să ne conducem singuri.

 18. „Trei dintre cei cinci ţăruşi din Coasta de 
Fildeş sunt printre primii 25 din Biserică  
în ceea ce priveşte statistica privind 
numărul de adulţi care [trimit] la templu, 
pentru rânduieli, nume ale membrilor 
familiilor lor”, iar ţăruşul Cocody din 
Coasta de Fildeş este primul (C. Terry 
Warner şi Susan Warner, „Apostle Visits 
Ivory Coast, Is «Impressed with Exceptional 
Spirit»”, Church News, 3 mart. 2013, p. 4, 
14). Având în vedere că era un război civil 
şi că templul cel mai apropiat era la 12 ore 
depărtare cu autobuzul, în Accra, Ghana, 
aceasta este o dovadă extraordinară de 
credinţă şi a dus la pace personală şi  
în familie.

 19. Doctrină şi legăminte 121:7–8. Preşedintele 
Harold B. Lee ne-a învăţat: „Deci, trebuie 
să ne perfecţionăm; trebuie să fim testaţi 
pentru a ne arăta tăria şi puterea care sunt 
în noi” (Teachings of Presidents of the 
Church: Harold B. Lee [2000], p. 208).

 20. 1 Corinteni 14:33.
 21. În Marion D. Hanks, „A Loving, 

Communicating God”, Ensign,, nov. 1992, 
p. 63.

 22. Vezi Jeffrey R. Holland, For Times of 
Trouble (2012), p. 79. Vârstnicul Jeffrey R. 
Holland ne învaţă că „sărăcia adevărată 
poate distruge mai mult spiritul uman 
decât orice alt lucru, cu excepţia păcatului”. 
Dar, folosirea cu înţelepciune a banilor 
aduce pace.

 23. „Unde găsesc pace?”, Imnuri, nr. 81.
 24. Isaia 9:6.
 25. John Greenleaf Whittier a spus aceasta 

în mod simplu: „Fiţi atenţi la felul în care 
trăiţi. Nu acţionaţi în timpul zilei astfel  
încât să nu puteţi avea pace noaptea” 
(„Conduct [From the Mahabharata]”, în  
The Complete Poetical Works of John 
Greenleaf Whittier [1802], p. 484).

 26. Mosia 4:3; subliniere adăugată; vezi, 
de asemenea, Marion G. Romney, în 
Conference Report, apr. 1967, p. 79–82.

 27. Conştiinţa este o busolă morală care ne 
îndrumă către pace. Este activată de cel 
puţin două surse: lumina lui Hristos, un 
drept glorios din naştere de la Tatăl nostru 
Ceresc (vezi Doctrină şi legăminte 88:6–13; 
93:2) şi darul Duhului Sfânt (vezi Doctrină 
şi legăminte 39:6).

 28. „Este nevoie de două tipuri de iertare pen-
tru ca cel care a greşit să primească pace 
– iertare de la autorităţile corespunzătoare 
ale Bisericii Domnului şi de la Domnul 
Însuşi [Vezi Mosia 26:29.]” (Teachings of 
Presidents of the Church: Spencer W.  
Kimball [2006], p. 41).

 29. „Ce blândă legea Sa”, Imnuri, nr. 79.
 30. Ioan 14:26–27.
 31. Ioan 16:33.
 32. „Când apare încercarea”, Imnuri, nr. 76.
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spiritual! Nu suntem singuri.
Care sunt avantajele de a avea 

părinţi – de a nu fi un orfan? Putem 
învăţa de la ei, putem beneficia de pe 
urma experienţelor lor, putem evita 
pericolele ascunse despre care ei ne 
avertizează şi putem înţelege mai bine 
lucrurile datorită cunoştinţelor lor. 
Nu trebuie să fim pierduţi, confuzi, 
înşelaţi sau mai puţin eficienţi. Acest 
lucru este în mod special valabil în 
cazul Tatălui nostru Ceresc, care ne-a 
învăţat şi ne-a arătat nu doar o cale, ci 
singura cale.

Dumnezeu ştie calea
De fapt, Dumnezeu ştie calea de 

a trăi 1, de a iubi 2, de a ajuta 3, de a te 
ruga 4, de a vorbi 5, de a interacţiona 
unul cu celălalt 6, de a conduce 7, de 
a te căsători 8, de a creşte copii 9, de 
a învăţa 10, de a şti adevărul 11, de a 
împărtăşi Evanghelia 12, de a alege cu 
înţelepciune ceea ce mâncăm13 etc.

Pe lângă scripturi, alte surse mi-
nunate pentru a găsi calea Domnului 
sunt Fideli credinţei, Pentru întărirea 
tineretului şi alte învăţături ale aposto-
lilor şi profeţilor în viaţă.

1.  De exemplu, Domnul ne-a învăţat 
prin scripturi: 

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

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

2.  Unul dintre pericolele din aceste 
zile din urmă este că „fiecare 
merge pe propriul său drum” 
(D&L 1:16). În Proverbe suntem 
avertizaţi să „nu [ne bizuim] pe 
înţelepciunea [noastră]” şi să „nu 
[ne socotim singuri înţelepţi]” (vezi 
Proverbele 3:5–7).

3.  Suntem învăţaţi că, dacă vom face 
lucrurile în felul Domnului, cu si-
guranţă El ne va binecuvânta şi noi 
vom putea să Îi cerem să-Şi înde-
plinească promisiunile; şi dacă nu 
facem lucrurile în felul Său, noi nu 
avem nicio promisiune (vezi D&L 
82:10).

4.  Domnul a comparat calea Sa cu a 
noastră atunci când L-a instruit pe 
profetul Samuel, care a fost trimis să 
găsească un nou rege: „Şi Domnul a 
zis lui Samuel: «Nu te uita la înfă-
ţişarea şi înălţimea staturii lui, căci 
l-am lepădat. Domnul nu se uită 
la ce se uită omul; omul se uită la 
ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul 
se uită la inimă»” (1 Samuel 16:7).

5.  Chiar dacă este normală dorinţa de 
a-i ajuta pe săraci şi pe nevoiaşi, 
Domnul este de acord cu ţelul nos-
tru, dar ne avertizează: „Dar trebuie 
făcut în felul Meu propriu” (D&L 
104:16). Altfel, în încercarea noastră 
de a-i ajuta, s-ar putea, de fapt, să 
îi rănim pe cei săraci şi nevoiaşi. 
Domnul ne-a învăţat despre ne-
voia de a încuraja bizuirea pe forţe 
proprii. Chiar dacă putem ajuta, nu 
ar trebui să le oferim sau să le asi-
gurăm ceea ce ei pot sau ar trebui 

să poată să facă pentru ei. Oriunde 
este pus în practică acest principiu, 
oamenii învaţă despre răul pe care 
îl face pomana. Cu siguranţă, Dum-
nezeu ştie cel mai bine.

Să reflectăm asupra altor exemple. 
Domnul cunoaşte modalitatea de a 
face munca misionară. Este explicată 
în scripturi şi în Predicaţi Evanghelia 
Mea şi este implementată conform 
îndemnurilor Spiritului.

Domnul are calea Sa de a iubi, care 
este calea adevărată. Cei care aparţin 
lumii spun că ceea ce contează cu 
adevărat este faptul că două persoane 
se iubesc una pe cealaltă. Tatăl nostru 
din Cer ne învaţă că acest lucru este 
important, dar El ne mai învaţă şi că 
există o cale şi un timp în care este 
permis să îţi exprimi aceea iubire.

Să ne conducem singuri
Joseph Smith a fost învăţat încă 

din tinereţe care sunt căile Domnului. 
Când a fost întrebat cum conducea Bi-
serica, el a explicat că preda principiile 
corecte şi că membrii se conduceau 
singuri 14. Dragi fraţi şi surori, apostolii 
şi profeţii noştri actuali încă ne predau 
principiile corecte. Întrebarea este: 

Sydney, Australia
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„Folosim noi aceste principii pentru  
a ne conduce singuri?”.

Un lucru despre care am fost 
deseori învăţaţi este să ne dezvoltăm 
potenţialul oriunde ne-am afla. Totuşi, 
deseori suntem tentaţi să ne mutăm 
într-o zonă nouă, gândindu-ne că 
vor fi mai mulţi prieteni pentru copiii 
noştri şi, prin urmare, vor beneficia  
de programe pentru tineri mai bune.

Dragi fraţi şi surori, chiar credem 
că cel mai important lucru legat de 
salvarea copiilor noştri îl reprezintă 
cartierul în care locuim? Apostolii şi 
profeţii ne-au învăţat deseori că ceea 
ce se întâmplă în casă este mult mai 
important decât lucrurile cu care copiii 
noştri se confruntă în afara ei. Cum ne 
creştem copiii este mult mai important 
decât unde îi creştem.

Bineînţeles, sunt alţi factori im-
plicaţi atunci când decidem unde să 
locuim, dar, din fericire, Domnul ne va 
îndruma dacă noi vom căuta confirma-
rea Sa.

O altă întrebare adresată este: 
„Unde este nevoie de noi?”. Timp de 
16 ani, am slujit în cadrul preşedin-
ţiei ţăruşului Nord, Houston, Texas. 
Multe persoane s-au mutat în zona 
noastră în acei ani. Deseori, primeam 
un telefon prin care eram anunţaţi 
că cineva se mutase şi întrebaţi care 
era cea mai bună episcopie. Doar o 
dată în 16 ani am primit un telefon în 
care am fost întrebat: „Ce episcopie 
are nevoie de o familie bună? Unde 
putem ajuta?”.

În primii ani ai Bisericii, preşedin-
tele Brigham Young şi alţii chemau 
membrii să meargă într-un loc anume 
pentru a ajuta la clădirea Bisericii 
acolo. Ironia este că şi acum avem 
membri credincioşi ai Bisericii peste 
tot, care s-ar duce oriunde le-ar cere 
profetul să se ducă. Chiar ne aşteptăm 
ca preşedintele Monson să ne spună 
nouă, fiecăruia în parte, celor peste  

14 milioane, unde este nevoie de 
familia noastră? Calea Domnului pre-
supune ca noi să ascultăm de învăţătu-
rile conducătorilor noştri, să înţelegem 
principiile corecte şi să ne conducem 
singuri.

Foarte important
Cu tot ceea ce se întâmplă în Bise-

rică astăzi şi, pe măsură ce Domnul 
grăbeşte munca Sa în orice mod posi-
bil, este extrem de important ca noi să 
facem tot ceea ce facem în felul Său!

Mai ales în munca pentru salvare 
noi învăţăm că „prin darul Fiului Său a 
pregătit Dumnezeu o cale cu mult mai 
bună” (Eter 12:11). Doctrina lui Hristos 
„este calea; şi nu este nici o altă cale şi 
nici un alt nume dat sub cer prin care 
omul să poată fi salvat în împărăţia lui 
Dumnezeu” (2 Nefi 31:21).

Concluzie
Văzând atât de mulţi oameni care 

trăiesc în confuzie sau, mai rău, în 
păcat, şi suferă în mod inutil consecin-
ţele unor alegeri proaste, sunt dornic 
să exclam ca şi Alma:

„O, cum aş dori să fiu un înger şi 
să pot avea împlinită dorinţa inimii 

mele, ca să pot să merg şi să vorbesc 
cu trâmbiţa lui Dumnezeu, cu un glas 
care să cutremure pământul şi să strig 
pocăinţă către fiecare popor!

Da, aş dori să declar către fiecare 
suflet… planul mântuirii, pentru ca el 
să se pocăiască şi să vină la Dumne-
zeul nostru [şi la căile Sale], pentru ca 
să nu mai fie jale pe faţa pământului” 
(Alma 29:1–2).

Din nou, depun mărturie că Dom-
nul ştie calea! Tatăl nostru Ceresc ne 
cunoaşte, ne iubeşte şi vrea să ne 
ajute. El ştie cel mai bine cum să ne 
ajute. Noi nu suntem orfani din punct 
de vedere spiritual!

Salvatorul nostru, Isus Hristos, 
este „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 
14:6; vezi, de asemenea, Alma 38:9). 
Calea Sa este clădită pe adevărul 
etern şi ne conduce la „pace în 
această lume şi viaţă veşnică în 
lumea care va veni” (D&L 59:23). 
Depun mărturie astfel, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi 2 Nefi 5:27; Mosia 4:27; Alma 7:23–25.
 2. Vezi Exodul 20:14; Deuteronomul 6:5; Ioan 

13:34–35; Romani 1:24–32; 1 Tesaloniceni 
4:3; Alma 39:3–5.

 3. Vezi Mosia 4:21–27; Doctrină şi legăminte 
104:15–18.

 4. Vezi Matei 6:5–13; 2 Nefi 32:8–9;  
3 Nefi 18:21; Doctrină şi legăminte 10:5.

 5. Vezi Proverbele 15:1; Coloseni 4:6;  
Iacov 5:12; 3 Nefi 11:29–30.

 6. Vezi Doctrină şi legăminte 64:10–11; 
121:41–46.

 7. Vezi Matei 25:14–30; Ioan 10:1–14; 
Doctrină şi legăminte 50:26; 107:99–100; 
121:34–40.

 8. Vezi Genesa 2:24; Iacov 2:27; Doctrină  
şi legăminte 42:22; 132:19.

 9. Vezi Mosia 4:14–15; Doctrină şi legăminte 
68:25–28.

 10. Vezi Doctrină şi legăminte 43:8–9;  
88:77–79, 118.

 11. Vezi Moroni 7:15–19; 10:3–5; Doctrină  
şi legăminte 9:7–9.

 12. Vezi Doctrină şi legăminte 33:8–10; 
100:3–8.

 13. Vezi Doctrină şi legăminte 89.
 14. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 284.
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ajungă şi la neamuri, un concept nou 
şi neobişnuit sfinţilor din acele zile. 
Revelaţia de a face acea schimbare în 
treburile Bisericii i-a fost dată lui Petru, 
apostolul cu cea mai mare vechime 
în oficiul respectiv. Noi ştim că, după 
aceea, Evanghelia a ajuns repede la 
neamuri.

Un exemplu de creştere a Bisericii 
din aceea vreme a fost convertirea lui 
Pavel, care a devenit marele apostol 
al neamurilor. El a avut o viziune, 
în timp ce călătorea spre Damasc, a 
văzut o lumină şi a auzit un glas, s-a 
pocăit de păcatele sale şi a fost chemat 
de Dumnezeu (vezi Faptele aposto-
lilor 22:6–18) şi, de atunci, a avut o 
influenţă foarte mare în răspândirea 
Evangheliei lui Isus Hristos.

Acum, să facem un salt de 1.800 
de ani până la momentul restaurării 
Evangheliei sau al restituirii tuturor 
lucrurilor înainte de a Doua Venire.  
Eu depun mărturie că, prin profetul 
Joseph Smith, Biserica a fost restaurată 
şi continuă să progreseze sub con-
ducerea Primei Preşedinţii şi a Cvo-
rumului celor Doisprezece Apostoli. 
Însărcinarea lor de a duce Evanghelia 
întregii lumi este aceeaşi cu cea a 
apostolilor din vechime.

De la momentul organizării Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele  
din Urmă în anul 1830, Biserica a pă-
truns în mod constant în toată lumea, 
dintr-o naţiune în alta, dintr-o cultură 
în alta, de la un popor la altul, con-
form timpului ales de Domnul.

În 1978, urmându-se tiparul stabilit 
de a se oferi revelaţie prin intermediul 
apostolului cu cea mai mare vechime 
în oficiul respectiv, la vremea respectivă 
acesta fiind preşedintele Spencer W.  
Kimball, a fost primită o revelaţie, de 
data aceasta despre acordarea binecu-
vântărilor de a deţine preoţia tuturor 
bărbaţilor demni din toată lumea. Acest 
lucru înseamnă că, în zilele noastre, toţi 

trebuie să meargă „până la marginile 
pământului”.

De la Matei, învăţăm despre o res-
ponsabilitate specială dată apostolilor 
de a duce Evanghelia tuturor naţiunilor:

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu 
ei, şi le-a zis: «Toată puterea Mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ.

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh»” 
(Matei 28:18–19).

La începutul Bisericii, la jumătatea 
timpului, Evanghelia fusese dusă doar 
casei lui Israel; apoi Petru, apostolul 
cu cea mai mare vechime în oficiul 
respectiv, a primit revelaţia că sosise 
vremea ca Evanghelia să fie dusă din-
colo de Israel, la neamuri. Capitolele 
10 şi 11 din Faptele apostolilor ne ajută 
să înţelegem procesul şi modalitatea 
prin care această creştere necesară a 
Bisericii pentru mai mulţi copii ai lui 
Dumnezeu a fost făcută cunoscută 
oficianţilor care prezidează şi celorlalţi 
membri ai Bisericii, în general.

Cu ajutorul lui Corneliu, care făcea 
parte din neamuri, un sutaş şi un om 
bun, Domnul l-a ajutat pe Petru să 
înţeleagă faptul că Evanghelia urma să 

Vârstnicul John B. Dickson
din Cei Şaptezeci

Slujirea Salvatorului din viaţa muri-
toare se încheiase. Suferinţa Sa din 
grădina Ghetsimani şi de pe cruce 

încetase. Din Faptele apostolilor, capi-
tolul 1, învăţăm că El slujise timp de 40 
de zile după învierea Sa, „arătându-li-Se” 
apostolilor şi „vorbind… despre lucrurile 
privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu” 
(Faptele apostolilor 1:3).

El le-a spus: „Voi veţi primi o 
putere, când Se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi 
până la marginile pământului” (Faptele 
apostolilor 1:8).

La puţin timp după aceea, „S-a 
înălţat la cer şi un nor L-a ascuns din 
ochii lor.

Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi 
spre cer, pe când Se suia El, iată că li 
s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,

şi au zis: «Bărbaţi Galileeni, de ce 
staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, 
care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi 
văzut mergând la cer»” (Faptele apos-
tolilor 1:9–11).

Într-adevăr, Salvatorul va veni din 
nou la a Doua Venire a Sa dar, între 
timp, Evanghelia lui Isus Hristos 

Să ducem Evanghelia 
în întreaga lume
Biserica a pătruns în mod constant în toată lumea,  
dintr-o naţiune în alta, dintr-o cultură în alta, de la  
un popor la altul, conform timpului ales de Domnul.
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copiii Tatălui Ceresc din toată lumea 
pot avea parte de toate binecuvântările 
Evangheliei restaurate. Cât de potrivit 
este acest lucru pentru împărăţia lui 
Dumnezeu pe pământ în zilele pre-
mergătoare celei de-a Doua Veniri a lui 
Hristos!

Am să vă împărtășesc, acum, 
cum s-a aplicat acest lucru în cazul 
meu. Tocmai fusesem chemat ca 
preşedinte de misiune, iar eu şi sora 
Dickson ne pregăteam să ne ducem 
familia în Mexic, când vârstnicul 
Richard G. Scott, care era, la acea 
vreme, membru în Primul Cvorum 
al celor Şaptezeci, mi-a spus despre 
primirea acestei revelaţii speciale. 
Îmi amintesc că mi-au dat lacrimile 
în timp ce dânsul îmi relata ceea ce 
se întâmplase. Am fost nespus de 
bucuros, deoarece ştiam că acest lu-
cru este drept şi că venise vremea ca 
toată omenirea să aibă acces la toate 
rânduielile, legămintele şi binecuvân-
tările Evangheliei.

Acest lucru s-a întâmplat acum 
aproape 35 de ani şi nici nu îmi închi-
puiam, la aceea vreme, că voi petrece 
câţiva ani din slujirea mea în cadrul 

Celor Şaptezeci în Zona Vest, Africa, 
a Bisericii printre oameni încrezători 
şi credincioşi, ale căror vieţi aveau să 
fie deosebit de schimbate ca urmare 
a revelaţiei din 1978 referitoare la 
preoţie. Sora Dickson şi cu mine am 
locuit acolo timp de patru ani, iar 
experienţa a fost minunată şi ne-a 
schimbat viaţa.

Priviţi ca popor, locuitorii din vestul 
Africii cred în Dumnezeu, nu au abso-
lut nicio sfială în a declara acest lucru 
şi a împărtăşi credinţa lor altora şi au o 
capacitate extraordinară de a conduce. 
Ei devin foarte repede membri ai Bise-
ricii şi, aproape în fiecare săptămână, 
sunt create două episcopii sau ramuri 
undeva în Zona Vest, Africa, având, în 
aproape toate cazurile, numai con-
ducători ai preoţiei şi ai organizaţiilor 
auxiliare de origine africană.

Cât de mult mi-aş dori să puteţi să 
vă alăturaţi sfinţiilor din Templul Aba, 
Nigeria sau celor din Templul Accra, 
Ghana, unde puteţi simţi devotamen-
tul sfinţilor şi puteţi face cunoştinţă 
cu toate preşedinţiile africane ale 
templelor. Sau cât de mult mi-aş dori 
să cunoaşteţi autorităţile de zonă-Cei 

Şaptezeci din Africa, ce sunt prezente 
alături de noi astăzi, aici, în Centrul de 
conferinţe, avocaţi, profesori şi direc-
tori comerciali ori să faceţi cunoştinţă 
cu acei conducători de ţăruşi şi episco-
pii africani şi cu familiile lor!

În Africa, este o experienţă sacră să 
participi la o clasă a Şcolii de dumi-
nica, a unei organizaţii auxiliare sau  
a preoţiei, în care se predă din pro-
grama Bisericii şi unde Evanghelia este 
mai bine înţeleasă, predată şi învăţată 
prin intermediul Spiritului.

În Africa, Evanghelia ajunge la oa-
meni fericiţi, care nu sunt împovăraţi 
de grijile care afectează vieţile multora 
din vest. Ei nu sunt interesaţi să aibă 
nenumărate bunuri materiale.

S-a spus despre africani că „ei au 
foarte puţin din ceea ce contează cel 
mai puţin şi foarte mult din ceea ce 
contează cel mai mult”. Ei sunt foarte 
puţin interesaţi de case mari şi de ma-
şini frumoase, dar sunt foarte interesaţi 
să Îi cunoască pe Tatăl lor Ceresc şi pe 
Fiul Său, Isus Hristos, şi să aibă familii 
eterne. Drept rezultat firesc al credinţei 
lor, Domnul îi înalţă într-un mod plin 
de însemnătate.
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Importanţa unui trup fizic
Trupurile noastre fizice fac posibile 

multe experienţe profunde şi intense 
pe care pur şi simplu nu le-am fi 
putut obţine în starea noastră premu-
ritoare. Ca urmare, relaţiile noastre cu 
alţi oameni, capacitatea noastră de a 
recunoaşte adevărul şi de a acţiona în 
conformitate cu el şi capacitatea de a 
ne supune principiilor şi rânduielilor 
Evangheliei lui Isus Hristos sunt ampli-
ficate prin trupurile noastre fizice. 
În şcoala vieţii muritoare, noi avem 
parte de tandreţe, dragoste, bunătate, 
fericire, tristeţe, dezamăgire, durere şi 
chiar de provocările limitelor fizice în 
moduri care ne pregătesc pentru veş-
nicie. Simplu spus, sunt lecţii pe care 
trebuie să le învăţăm şi experienţe pe 
care trebuie să le trăim aşa cum spune 
scriptura „în ce priveşte trupul” (1 Nefi 
19:6; Alma 7:12–13).

Puterea de a procrea
După ce pământul a fost creat, 

Adam a fost pus în Grădina Edenului. 
Totuşi, este important de remarcat că 
Dumnezeu a spus: „nu este bine ca 
omul să fie singur” (Moise 3:18; vezi, 
de asemenea, Genesa 2:18) şi Eva a 

Vârstnicul David A. Bednar
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Mesajul meu răspunde la o  
întrebare fundamentală de 
mare importanţă spirituală:  

de ce este legea castităţii atât de im-
portantă? Mă rog ca Duhul Sfânt  
să confirme adevărul principiilor pe 
care le subliniez.

Planul fericirii întocmit de Tatăl Ceresc
Importanţa eternă a castităţii  

poate fi înţeleasă numai în contextul 
larg al planului fericirii întocmit  
de Tatăl Ceresc pentru copiii Săi. 
„Toate fiinţele umane – bărbaţi şi 
femei – sunt făcute după chipul lui 
Dumnezeu. Fiecare este în spirit un 
fiu sau o fiică iubită ai unor părinţi 
cereşti şi, datorită acestui lucru, fie-
care are o natură şi un destin divin.” 
(„Familia: o declaraţie oficială către 
lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129). 
Toţi bărbaţii şi toate femeile au trăit 
alături de Dumnezeu în calitate de 
copiii Săi de spirit înainte de a veni 
pe pământ ca fiinţe muritoare. Planul 
Tatălui permite fiilor şi fiicelor Sale 
de spirit să obţină trupuri fizice, să 
dobândească experienţă în viaţa 
muritoare şi să progreseze înspre 
exaltare.

Noi credem în 
păstrarea castităţii
Supunerea faţă de legea castităţii ne va face mai  
fericiţi în viaţa muritoare şi va face posibil progresul  
nostru în eternitate.

Din ceea ce ştim despre ei, nu 
suntem surprinşi că ei vor fi o parte 
importantă a creşterii Bisericii lui Isus 
Hristos în zilele din urmă. Dat fiind  
că Daniel, profetul din Vechiul Testa-
ment, a văzut împărăţia lui Dumnezeu 
în zilele din urmă „[rostogolindu-se] 
până la marginile pământului, aşa 
cum piatra care se desprinde din 
munte, fără ajutorul vreunei mâini,  
[s-ar rostogoli] până când [v-a fi um-
plut] tot pământul” (D&L 65:2), este 
potrivit să spunem că minunaţii fraţi  
şi surori din Africa vor fi o parte im-
portantă a împlinirii acestei profeţii şi 
că revelaţiile care vor face acest lucru 
posibil vor fi în acord cu modelele 
stabilite de Domnul.

Eu depun mărturie că Tatăl nostru 
Ceresc îi iubeşte pe toţi copiii Săi, că 
Isus este Hristosul şi că Evanghelia 
este disponibilă tuturor, atât pentru cei 
vii, cât şi pentru cei morţi. În numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼
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devenit soţia şi ajutorul potrivit al lui 
Adam. A fost nevoie de combinaţia 
unică a capacităţilor spirituale, mentale 
şi emoţionale ale bărbatului şi femeii 
pentru a înfăptui planul fericirii. „În 
Domnul, femeia nu este fără bărbat, 
nici bărbatul fără femeie” (1 Corinteni 
11:11). Bărbatul şi femeia trebuie să 
înveţe unul de la altul, să se întărească, 
binecuvânteze şi completeze unul pe 
celălalt.

Viaţa pe pământ este creată prin 
îndrumare divină. „Prima poruncă…
pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam 
şi Evei a fost cu privire la capacitatea 
lor de a deveni părinţi ca soţ şi soţie.” 
(Liahona, nov. 2010, p. 129). Porunca 
de a se înmulţi şi a umple pămân-
tul este încă valabilă astăzi. Astfel, 
căsătoria dintre un bărbat şi o femeie 
este metoda autorizată prin care 
spiritele din lumea premuritoare intră 
în viaţa muritoare. Abstinenţa sexuală 
completă de dinaintea căsătoriei şi 
fidelitatea totală în timpul căsătoriei 
protejează sfinţenia acestei metode.

Puterea de a procrea are semnifi-
caţie spirituală. Întrebuinţarea greşită 
a acestei puteri caută să perturbe 
scopurile planului Tatălui şi existenţa 
noastră muritoare. Tatăl nostru Ceresc 
şi Preaiubitul Său Fiu sunt creatori şi ei 
ne-au încredinţat fiecăruia dintre noi o 
parte din puterea Lor de a crea. Îndru-
mările specifice despre modul corect 
de utilizare a capacităţii de a crea viaţă 

sunt elemente vitale în planul Tatălui. 
Modul în care înţelegem acea putere 
divină şi felul în care o folosim va 
determina, în mare măsură, fericirea 
noastră pe pământ şi destinul nostru 
în eternitate.

Vârstnicul Dallin H. Oaks a explicat:
„Puterea de a crea o viaţă muritoare 

este puterea cea mai înălţătoare pe 
care Dumnezeu a dat-o copiilor Săi. 
Modul în care trebuie folosită a fost 
stabilit în prima poruncă, dar o altă 
poruncă importantă a fost dată pentru 
a interzice întrebuinţarea greşită a 
acesteia. Accentul pe care îl punem pe 
legea castităţii se explică prin înţele-
gerea noastră a scopului puterilor de 
procreare pentru realizarea planului 
lui Dumnezeu…

În afara legământului căsătoriei, 
orice întrebuinţare a puterii de pro-
creare este, mai mult sau mai puţin, o 
degradare şi o pervertire a celor mai 
divine atribute ale bărbaţilor şi femei-
lor” („The Great Plan of Happiness”, 
Ensign, nov. 1993, p. 74).

Standardul moralităţii sexuale
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 

din Zilele din Urmă are un singur stan-
dard invariabil referitor la moralitatea 
sexuală: relaţiile intime sunt potrivite 
numai între un bărbat şi o femeie, 
căsătoriţi, aşa cum prevede planul lui 
Dumnezeu. Relaţiile intime nu sunt 
nicidecum o curiozitate de explorat, 

o poftă de satisfăcut sau un fel de 
recreere sau distracţie cu care să ne în-
deletnicim în mod egoist. Ele nu sunt 
o cucerire care trebuie făcută sau un 
simplu fapt de îndeplinit. Ci sunt una 
dintre expresiile potenţialului şi naturii 
noastre divine din viaţa muritoare şi o 
cale de a întări legăturile emoţionale 
şi spirituale dintre soţ şi soţie. Avem 
puterea de a acţiona prin noi înşine şi 
suntem definiţi de moştenirea noas-
tră divină în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu − şi nu de comportamente 
sexuale, atitudini contemporane sau 
filozofii lumeşti.

Omul firesc
Într-un fel, omul prin firea lui, 

descris de regele Beniamin trăieşte în 
fiecare dintre noi (vezi Mosia 3:19). 
Bărbaţii sau femeile, prin firea lor, sunt 
lipsiţi de pocăinţă, carnali şi senzuali 
(vezi Mosia 16:5; Alma 42:10; Moise 
5:13), toleranţi şi excesivi, mândri şi 
egoişti. Potrivit celor spuse de preşe-
dintele Spencer W. Kimball: „«Omul 
prin firea lui» este «omul pământesc», 
care a permis pasiunilor primitive ale 
animalelor să-i umbrească înclina-
ţiile spirituale” („Ocean Currents and 
Family Influences”, Ensign, nov. 1974, 
p. 112).

La pol opus, „omul [bărbatul sau 
femeia] lui Hristos” (Helaman 3:29) 
este spiritual şi îşi pune frâu tuturor 
pasiunilor (vezi Alma 38:12), este 
temperat şi cumpătat şi este binevoitor 
şi altruist. Bărbaţii şi femeile lui Hristos 
se ţin strâns de cuvântul lui Dumne-
zeu, se neagă pe sine şi iau crucea 
lui Isus (vezi Matei 16:24; Marcu 8:34; 
Luca 9:23; D&L 56:2), şi înaintează 
de-a lungul drumului strâmt şi îngust 
al credinţei, supunerii şi devotamentu-
lui faţă de Salvator şi Evanghelia Sa.

În calitate de fii şi fiice ai lui Dum-
nezeu, noi am moştenit de la El un 
potenţial divin. Dar noi trăim acum 
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într-o lume decăzută. Chiar elementele 
din care sunt create trupurile noastre 
sunt, prin firea lor, decăzute şi mereu 
supuse influenţelor păcatului, corup-
ţiei şi morţii. În consecinţă, căderea 
lui Adam şi consecinţele spirituale şi 
temporale ale acesteia ne afectează 
în modul cel mai direct, prin trupurile 
noastre fizice. Şi totuşi, suntem fiinţe 
duale, deoarece spiritul nostru, care 
este partea eternă din noi este îmbră-
cat într-un trup fizic, supus căderii. 
După cum i-a subliniat Isus aposto-
lului Petru: „Duhul, într-adevăr, este 
plin de râvnă, dar carnea este neputin-
cioasă” (Matei 26:41).

Natura precisă a testului din viaţa 
muritoare poate fi, deci, rezumată prin 
următoarea întrebare: Voi răspunde 
înclinaţiilor omului firesc sau mă voi 
supune chemărilor Spiritului Sfânt şi voi 
înlătura omul firesc şi voi deveni sfânt 
prin ispăşirea lui Hristos Domnul (vezi 
Mosia 3:19)? Acesta este testul. Fiecare 
poftă, dorinţă, tendinţă şi impuls al omu-
lui firesc poate fi învins prin ispăşirea lui 
Isus Hristos. Ne aflăm aici, pe pământ, 
pentru a dezvolta calităţi asemănătoare 
cu ale lui Dumnezeu şi pentru a pune 
frâu tuturor pasiunilor cărnii.

Intenţia duşmanului
Planul Tatălui este întocmit astfel 

încât să asigure îndrumare copiilor Săi, 
să-i ajute să devină fericiţi şi să-i aducă 
în siguranţă acasă, la El, cu trupuri 
înviate, exaltate. Tatăl Ceresc doreşte 
să fim împreună în lumină şi să avem 
speranţă. Spre deosebire de El, Lucifer 
face eforturi pentru a-i determina pe 
fiii şi fiicele lui Dumnezeu să fie con-
fuzi şi nefericiţi pentru a le împiedica 
progresul etern. Scopul principal al 
tatălui minciunilor este să ne facă pe 
toţi să devenim „nenorociţi la fel ca şi 
el” (2 Nefi 2:27). Lucifer vrea să ajun-
gem, în cele din urmă, să fim singuri 
în întuneric şi fără speranţă.

Satana lucrează necontenit pen-
tru a denatura cele mai importante 
elemente din planul Tatălui. Satana nu 
are trup şi progresul său etern a fost 
oprit. Aşa cum apa unui râu este oprită 
de un baraj, tot aşa progresul etern al 
duşmanului este oprit pentru că el nu 
are un trup fizic. Din cauza rebeliu-
nii sale, Lucifer s-a privat singur de 
toate binecuvântările şi experienţele 
vieţii muritoare devenite posibile prin 
intermediul unui tabernacol de carne 
şi oase. El nu poate învăţa lecţiile pe 
care numai un spirit care are un trup 
le poate învăţa. El nu poate accepta 
realitatea învierii efective şi universale 
a întregii omeniri. Unul dintre înţelesu-
rile scripturale ale cuvântului bleste-
mat este ilustrat de incapacitatea sa de 
a continua să se dezvolte şi să devină 
ca Tatăl nostru Ceresc.

Deoarece trupul fizic este atât de 
important pentru planul fericirii întoc-
mit de Tatăl şi pentru evoluţia noastră 

spirituală, Lucifer caută să împiedice 
progresul nostru încercând să ne ispi-
tească să ne folosim trupurile în mod 
necorespunzător. Una dintre ironiile 
supreme ale eternităţii este aceea că 
duşmanul, care este nenorocit tocmai 
pentru că el nu are trup fizic, ne ade-
meneşte să avem parte de nenorocirea 
sa prin folosirea nepotrivită a trupuri-
lor noastre. Însuşi lucrul pe care nu-l 
are şi pe care nu-l poate folosi este 
astfel ţinta principală a încercărilor 
lui de a ne ademeni către distrugerea 
spirituală.

Încălcarea legii castităţii este un 
păcat dureros şi o folosire nepotrivită 
a tabernacolelor noastre fizice. Pentru 
cei care cunosc şi înţeleg planul salvă-
rii, defăimarea trupului este un act de 
răzvrătire (vezi Mosia 2:36–37; D&L 
64:34–35) şi o negare a adevăratei 
noastre identităţi de fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu. Când privim dincolo de 
viaţa muritoare, în eternitate, este uşor 
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să ne dăm seama că falsa tovărăşie 
propusă de duşman este temporară şi 
nesinceră.

Binecuvântările promise celor care ţin 
legea castităţii

Alma l-a sfătuit pe fiul său, Şiblon, 
să „[pună] frâu tuturor pasiunilor 
[sale] pentru ca să [fie] plin de dra-
goste” (Alma 38:12). În mod semni-
ficativ, disciplinarea naturii fireşti a 
omului din fiecare din noi face ca 
dragostea pentru Dumnezeu şi pen-
tru copiii Săi să fie mai intensă, mai 
profundă şi mai rezistentă. Dragostea 
creşte atunci când, cu neprihănire, 
nu ne îngăduim să păcătuim şi scade 
când cedăm tentaţiilor.

Preşedintele Marion G. Romney a 
declarat:

„Nu există binecuvântări mai 
puternic dorite decât acelea promise 
celor puri şi virtuoşi. Isus a vorbit 
despre recompense specifice pentru 
diferite virtuţi, dar a păstrat-o pe cea 
mai mare, după părerea mea, pentru 
cei cu inima curată, «căci ei», a spus 
El, «vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 
5:8). Şi nu numai că-L vor vedea pe 
Domnul, ci se vor simţi confortabil în 
prezenţa Lui.

Iată… promisiunea Salvatorului: 
«Virtutea să înfrumuseţeze, fără înce-
tare, gândurile tale; atunci, încrederea 
ta va creşte puternic în prezenţa lui 
Dumnezeu» (D&L 121:45)” („Trust in 
the Lord,” Ensign, mai 1979, p. 42).

Ni se promite, de asemenea, 
că, dacă urmăm calea virtuţii, „Du-
hul Sfânt va fi tovarăşul [nostru] 

permanent” (D&L 121:46). Prin 
urmare, când trăim potrivit legii cas-
tităţii, invităm unele dintre cele mai 
mari binecuvântări pe care bărbaţii şi 
femeile le pot primi în viaţa muri-
toare: încredere spirituală adecvată în 
prezenţa membrilor familiei, priete-
nilor, cunoştinţelor de la Biserică şi, 
în cele din urmă, în prezenţa Salva-
torului. Dorinţa noastră firească de 
a aparţine unui grup este împlinită 
în neprihănire atunci când păşim cu 
speranţă în lumină.

Principiul pocăinţei
Unii dintre dumneavoastră, cei 

care primiţi acest mesaj, aveţi nevoie 
să vă pocăiţi de păcatul sexual sau 
de o altă natură. Salvatorul este 
deseori numit Marele Doctor şi acest 
titlu are atât semnificaţie simbolică, 
cât şi semnificaţie concretă. Cu toţii 
am experimentat durerea cauzată de 
o lovitură sau o rană fizică. Când ne 
doare ceva, în mod normal, cău-
tăm alinare şi suntem recunoscători 
pentru medicamentele şi tratamen-
tele care ajută la uşurarea suferinţei 
noastre. Gândiţi-vă la păcat ca la o 
rană care cauzează vină sau, după 
cum i-a descris Alma fiului său, 
Corianton, „remuşcări de conştiinţă” 
(Alma 42:18). 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 Salvatoru-
lui este ca un unguent care vindecă 
rănile noastre spirituale şi înlătură 

vina. Totuşi, acest unguent poate fi 
aplicat numai prin principiile credin-
ţei în Domnul Isus Hristos, pocăinţei 
şi supunerii consecvente. Rezultatele 
pocăinţei sincere sunt o conştiinţă 
împăcată, alinare şi vindecare şi reîn-
noire spirituală.

Episcopul sau preşedintele dum-
neavoastră de ramură este asisten-
tul spiritual al medicului, care este 
autorizat să vă ajute să vă pocăiţi şi 
să vă vindecaţi. Vă rog să ţineţi minte 
totuşi că dimensiunea şi intensitatea 
pocăinţei dumneavoastră trebuie să fie 
pe măsura naturii şi gravităţii păcatelor 
dumneavoastră − în special în cazul 
sfinţilor din zilele din urmă care se află 
sub legământ sacru. Rănile spirituale 
grave necesită tratament serios şi timp 
pentru a se vindeca complet şi în 
totalitate.

O promisiune şi o mărturie
Doctrina pe care am descris-o va 

părea arhaică şi învechită pentru mulţi 
oameni din lume care îşi bat joc tot 
mai mult de sfinţenia procreării şi 
minimalizează valoarea vieţii ome-
neşti. Însă adevărul Domnului nu se 
schimbă odată cu moda, popularitatea 
sau sondajele de opinie ale publicului. 
Vă promit că supunerea faţă de legea 
castităţii ne va face mai fericiţi în viaţa 
muritoare şi va face posibil progresul 
nostru în eternitate. Castitatea şi virtu-
tea au fost, sunt şi vor fi mereu „[cele] 
mai [dragi] şi mai [preţioase] deasupra 
tuturor lucrurilor” (Moroni 9:9). Mărtu-
risesc astfel în numele sacru al lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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de învăţământ care fac posibile astfel 
de planuri.

Dumneavoastră părinţi, profesori şi 
alţii, prindeţi acest val în timp ce pre-
gătiţi generaţia noastră care se ridică 
de a fi demnă de slujirea misionară. 
În acelaşi timp, vieţile dumneavoas-
tră exemplare vor atrage interesul 
prietenilor şi vecinilor dumneavoas-
tră. Fiţi pregătiţi să răspundeţi celor 
care vă întreabă de ce trăiţi astfel. Fiţi 
pregătiţi să arătaţi motivul speranţei şi 
bucuriei care sunt în voi.2 Când astfel 
de întrebări apar, puteţi răspunde 
spunând: „Să-i întrebăm pe misionari! 
Ei ne pot ajuta! Şi dacă doriţi, eu voi 
fi cu dumneavoastră când misionarii 
răspund şi vă predau”.

Dumneavoastră, adulţii, prindeţi 
valul ajutând la pregătirea spirituală, 
fizică şi financiară a viitorilor mi-
sionari. Începeţi să vă obişnuiţi să 
economisiţi bani pentru misiune. 
Dumneavoastră, cuplurile căsătorite, 
mai în vârstă, pregătiţi-vă pentru ziua 
în care veţi merge în misiune. Vom fi 
foarte recunoscători pentru slujirea 
dumneavoastră. Până atunci, poate 
unii dintre dumneavoastră puteţi sus-
ţine munca misionară contribuind la 
Fondul general pentru misionari, pre-
cum a sugerat preşedintele Monson, 
din nou, în această dimineaţă.3

Un număr crescând de bărbaţi aleşi 
şi dragile lor soţii prind valul atunci 
când sunt chemaţi să prezideze misiu-
nile Bisericii. Prin acea slujire, ei vor 
modela destinul generaţiilor prezente 
şi viitoare. Preşedinţii de misiune deţin 
cheile responsabilităţii pentru bunăsta-
rea, siguranţa şi succesul misionarilor 
lor. După consultarea cu preşedinţii 
de ţăruş şi de district din misiunea sa, 
fiecare preşedinte de misiune îi de-
semnează pe misionari să slujească în 
anumiţi ţăruşi, episcopii şi ramuri.

Preşedinţii de ţăruş şi episcopii 
prind valul când petrec din ce în ce 

importantă – pentru noi, pentru voi şi 
pentru Dumnezeu. Dacă este posi-
bil şi doriţi să mergeţi la colegiu sau 
universitate după misiunea voastră, 
vă încurajăm să înaintaţi cererea către 
instituţia aleasă înainte de a începe 
misiunea. Multe instituţii de învăţă-
mânt superior vor acorda viitorilor 
misionari o amânare de prezentare 
la cursuri, de 18 până la 30 de luni. 
Acest lucru vă permite vouă, vârstnici 
şi surori, să slujiţi fără să vă îngrijoraţi 
cu privire la institutul unde vă veţi 
continua educaţia. Suntem foarte re-
cunoscători conducătorilor instituţiilor 

Vârstnicul Russel M. Nelson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, mă alătur preşedintelui 
Thomas S. Monson şi celor-

lalţi pentru a-i lăuda pe cei care au 
răspuns la cererea profetului de a avea 
mai mulţi misionari demni. Acum, un 
val de entuziasm fără precedent pen-
tru munca misionară se răspândeşte 
pe întreg pământul. De la anunţul is-
toric al preşedintelui Monson, din luna 
octombrie a anului trecut, mii de vârst-
nici, surori şi cupluri au fost chemaţi şi 
chemate, iar mulţi alţii se pregătesc.1 
Acum, oamenii ne întreabă: „Ce veţi 
face cu toţi aceşti misionari?”. Răspun-
sul este simplu. Ei vor face ceea ce 
misionarii au făcut întotdeauna. Vor 
predica Evanghelia! Îi vor binecuvânta 
pe copiii Dumnezeului Atotputernic!

Mulţi dintre voi, tineri băieţi şi 
tinere fete, veţi prinde acest val pe 
măsură ce vă străduiţi să fiţi demni 
de chemările în misiune. Acest val 
reprezintă răspândirea adevărului şi 
neprihănirii. Vedeţi ocazia de a fi pe 
creasta acelui val.

Dragi adolescenţi, acceptaţi noua 
voastră programă şi învăţaţi-vă unul 
pe altul doctrina lui Isus Hristos! Acum 
este timpul să vă pregătiţi să predaţi 
altora despre bunătatea lui Dumnezeu.

Dragi tineri băieţi şi tinere fete, 
educaţia voastră este totdeauna 

Prindeţi valul
Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi Fiului Său, Isus Hristos,  
pentru restaurare şi puterea ei de a crea un val impresionant 
al adevărului şi neprihănirii pe întreg pământul.
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mai multe ore intervievând viitori mi-
sionari. Aceşti conducători ai preoţiei 
deţin cheile responsabilităţii pentru 
munca misionară în unităţile lor şi îi 
inspiră pe membri să participe.

Fraţi şi surori, în fiecare consiliu de 
episcopie începe să se prindă valul. 
În acel consiliu participă şi conducă-
torul muncii misionare din episcopie.4 
Doresc să mă adresez în mod specific 
fiecăruia dintre dumneavoastră care 
sunteţi conducător al muncii misio-
nare în episcopie. Aţi fost chemat de 
episcopul dumneavoastră pentru a 
conduce munca misionară în episco-
pie. Şi unii dintre dumneavoastră aveţi 
atât de mult succes, încât a fost nevoie 
de ajutorul unui asistent. Împreună cu 
alţi conducători din cadrul consiliului 
episcopiei, dumneavoastră identificaţi 
membri mai puţin activi, familiile în 
care numai o parte dintre membrii 
familiei sunt membri ai Bisericii şi 
vecini dornici să li se predice Evan-
ghelia. Vă întâlniţi în mod regulat cu 
misionarii cu timp deplin desemnaţi. Îi 
sfătuiţi şi îi ajutaţi. Vă rog, ajutaţi-i să-şi 
ocupe timpul în fiecare zi cu ocazii de 
predare concrete şi pline de semnifi-
caţie. Aceasta este responsabilitatea 
dumneavoastră. Rolul dumneavoastră 
este crucial, într-adevăr crucial pentru 
succesul acestei munci. Dacă prindeţi 
valul cu credinţă şi entuziasm, şi alţii 
o vor face. Dumneavoastră, în calitate 

de conducător al muncii misionare 
în episcopie, sunteţi acea verigă de 
legătură dintre membri şi misionari 
în această muncă sacră de salvare a 
copiilor lui Dumnezeu.5

Prietenii şi vecinii noştri care nu 
sunt membri ai Bisericii pot, de ase-
menea, să prindă valul. Noi îi îndem-
năm să păstreze tot ceea ce este bun 
şi adevărat în vieţile lor. Şi îi invităm 
să primească mai mult, în special ade-
vărul glorios că prin planul etern al lui 
Dumnezeu, familiile pot fi împreună 
pentru totdeauna.6

Acest val de adevăr şi neprihănire 
este minunat! El nu este creat de 
mâna omului! Vine de la Domnul, 
care a spus: „Voi grăbi lucrarea Mea, 
la timpul ei” 7. Puterea acestui val îşi 
are originea într-o declaraţie divină 
făcută cu 193 de ani în urmă. Aceasta 
are numai şase cuvinte: „Acesta este 
Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!” 8. Rostită de 
Dumnezeul Atotputernic, această de-
claraţie a fost modul prin care tânărul 
Joseph Smith L-a cunoscut pe Domnul 
Isus Hristos. Acele şase cuvinte au 
dus la restaurarea Evangheliei Sale. 
De ce? Deoarece Dumnezeul nostru 
Cel viu este un Dumnezeu iubitor! El 
doreşte ca ai Săi copii să Îl cunoască 
pe El şi pe Isus Hristos, pe care El L-a 
trimis! 9 Şi El doreşte ca aceşti copii ai 
Lui să dobândească nemurirea şi viaţa 
veşnică! 10

Pentru acest scop glorios, misio-
narii noştri predau despre restaurare. 
Ei ştiu că, în urmă cu aproximativ 
2.000 de ani, Domnul a organizat 
Biserica Sa. După răstignirea Sa şi 
moartea apostolilor Săi, oamenii au 
schimbat Biserica şi doctrina ei. Apoi, 
după generaţii de întuneric spiritual şi 
precum a fost prevestit de profeţii din 
vechime,11 Tatăl Ceresc şi Isus Hristos 
au restaurat Biserica, doctrinele ei şi 
autoritatea preoţiei. Datorită restaură-
rii, cunoaşterea şi rânduielile esen-
ţiale pentru salvare şi exaltare sunt 
din nou disponibile tuturor oameni-
lor.12 În cele din urmă, acea exaltare 
ne permite fiecăruia dintre noi să 
locuim veşnic împreună cu familiile 
noastre în prezenţa lui Dumnezeu şi 
a lui Isus Hristos!

Nu pot vorbi despre restaurare fără 
o oarecare emoţie. Acest eveniment 
din istorie este absolut remarcabil! 
Este incredibil! Este emoţionant! Cât 
de minunat este că mesageri din cer 
au venit să dea autoritate şi putere 
acestei lucrări!

Tatăl nostru Ceresc şi Isus Hristos 
i-au apărut profetului Joseph Smith de 
mai multe ori.  13 Sub îndrumarea lor, 
alţi mesageri cereşti au venit, fiecare 
cu un scop specific. De exemplu:

• Îngerul Moroni a revelat Cartea lui 
Mormon.14

• Ioan Botezătorul a restaurat Preoţia 
aaronică.15

• Petru, Iacov şi Ioan au restaurat 
Preoţia lui Melhisedec.16

• Moise a încredinţat cheile pentru 
adunarea Israelului.17

• Elias a conferit cheile cunoaşterii 
despre Avraam.18 

• Ilie a restaurat cheile autorităţii  
de a pecetlui.19.

Pe lângă aceasta, restaurarea a 
adăugat cunoaşterea pe care sfinţii au 
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avut-o în vechime. Domnul a oferit o 
nouă carte de scriptură. Bibliei Sfinte 
El a adăugat Cartea lui Mormon,  
un alt testament al lui Isus Hristos. 
Este o consemnare a profeţiilor şi 
a slujirii oferite de Domnul înviat 
locuitorilor de pe vechile meleaguri 
americane. Ea explică marele plan al 
fericirii întocmit de Dumnezeu 20 – pla-
nul salvării.21 Cartea lui Mormon este 
în deplină armonie cu Biblia. Ambele 
consemnări sfinte confirmă adevărul 
Evangheliei lui Isus Hristos şi impor-
tanţa ispăşirii Sale.22

Restaurarea împlineşte multe 
profeţii din Biblie. De exemplu, Isaia 
a profeţit despre Casa Domnului care 
va fi stabilită pe vârful muntelui.23 
Exodul pionierilor mormoni spre 
munţii din vestul Americii este un 
eveniment plin de credinţă şi sacrifi-
ciu care împlineşte profeţia. De ase-
menea, Isaia a prevestit că Dumnezeu 

va face „minuni din ce în ce mai 
minunate” 24. Acest lucru se îndepli-
neşte acum prin munca sacră făcută 
de armata de misionari care este în 
continuă creştere.

Învăţăturile din Vechiul Testament 
despre zeciuială au fost restaurate.25 
Drept rezultat, mai mulţi plătitori de 
zeciuială sunt binecuvântaţi datorită 
supunerii lor. Referinţele la Melhi-
sedec sunt clarificate prin scripturile 
restaurării.26 Profeţiile despre faptul că 
toiagul de lemn al lui Iosif (Cartea lui 
Mormon) şi toiagul lui Iuda (Biblia) 
vor fi ca una în mâna lui Dumnezeu 
s-au împlinit acum.27

Restaurarea clarifică, de aseme-
nea, scripturile din Noul Testament. 
Acum, referinţele din această scriptură 
referitoare la cei morţi sunt mai bine 
înţelese.28 Rânduielile pentru strămoşii 
noştri decedaţi sunt realizate acum în 
141 de temple din lume! Nu există o 

altă cale de a oferi salvare strămoşilor 
noştri care au murit fără a cunoaşte 
Evanghelia! 29 Viziunea lui Ioan reve-
latorul despre „un alt înger [zburând] 
prin mijlocul cerului, cu o Evanghe-
lie veşnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului”, prevesteşte 
misiunea îngerului Moroni şi a Cărţii 
lui Mormon.30

Cartea lui Mormon este o parte im-
portant a restaurării. Ea a fost scrisă, 
păstrată şi transmisă sub îndrumarea 
Domnului. A fost tradusă „prin harul 
şi puterea lui Dumnezeu” 31. Cartea 
Doctrină şi legăminte conţine multe 
revelaţii suplimentare date profetu-
lui Joseph Smith. Prin intermediul 
său, noi am primit mai multe pagini 
de scriptură decât am primit de la 
oricare alt profet. Într-un moment de 
adâncă meditaţie, el a spus sfinţilor 
din Nauvoo, Illinois: „Niciodată nu 
v-am spus că sunt perfect; dar nu este 
nicio greşeală în revelaţiile pe care vi 
le-am transmis” 32.

Membrii şi misionarii, împreună, îi 
invită pe toţi să înveţe despre Dumne-
zeu, despre Isus Hristos şi Evanghelia 
Sa. Fiecare persoană care doreşte să 
ştie trebuie să caute cu intenţie ade-
vărată şi să se roage sincer pentru a 
primi asigurarea că aceste lucruri sunt 
adevărate. Adevărul se va manifesta 
prin puterea Duhului Sânt.33

Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi Fiu-
lui Său, Isus Hristos, pentru restaurare 
şi puterea ei de a crea un val impre-
sionant al adevărului şi neprihănirii 
pe întreg pământul. Mă rog ca noi să 
prindem acest val şi să îndeplinim po-
runca Domnului de a duce Evanghelia 
„tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor 
şi popoarelor” 34, în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Thomas S. Monson, „Bun venit la 

conferinţă”, Liahona, nov. 2012, p. 4–5.
 2. Vezi 1 Petru 3:15.
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„De aceea, luaţi toată armura lui 
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în 
ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, 
după ce veţi fi biruit totul.

Staţi dar, având mijlocul încins 
cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa 
neprihănirii,

având picioarele încălţate cu râvna 
Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi 
scutul credinţei, cu care veţi putea 
stinge toate săgeţile arzătoare ale 
celui rău.

Luaţi şi coiful mântuirii şi sa-
bia Duhului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu” 2.

Stimaţi fraţi, dacă suntem credin-
cioşi în preoţie, această armură ne 
va fi dată ca un dar de la Dumnezeu. 
Avem nevoie de această armură!

Tineri băieţi, taţii şi bunicii voştri nu 
s-au confruntat niciodată cu tentaţiile 
cu care vă confruntaţi voi în mod 
constant. Voi trăiţi în zilele din urmă. 
Dacă tatăl vostru ar fi dorit să intre în 
bucluc, ar fi trebuit să depună mult 
efort pentru aceasta. Acum lucrurile 
s-au schimbat! Astăzi, ispita este cea 

Vârstnicul Robert D. Hales
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Stimaţi fraţi, este o onoare să fiu 
cu deţinătorii preoţiei împără-
teşti a lui Dumnezeu. Trăim în 

zilele din urmă, în „vremuri grele” 1. În 
calitate de deţinători ai preoţiei, avem 
responsabilitatea de a sta fermi având 
un scut al credinţei împotriva săgeţi-
lor arzătoare ale duşmanului. Suntem 
exemple pentru lume şi apărăm drep-
turile şi libertăţile inalienabile date de 
Dumnezeu. Noi ne apărăm căminele 
şi familiile.

Când eram în clasa a noua, m-am 
întors de la primul meu joc de base-
ball, în deplasare, cu echipa liceului. 
Tatăl meu şi-a dat seama că la întoar-
cerea acasă cu autobuzul, fusesem 
martor la un limbaj şi comportament 
care nu erau în armonie cu standar-
dele Evangheliei. Fiind artist de profe-
sie, s-a aşezat şi a desenat un cavaler 
– un luptător capabil să apare castele 
şi împărăţii.

În timp ce desena şi citea din scrip-
turi, am învăţat cum să fiu un deţinător 
credincios al preoţiei – să protejez şi să 
apăr împărăţia lui Dumnezeu. Cuvin-
tele apostolului Pavel m-au îndrumat:

Staţi fermi în  
locuri sfinte
Stând supuşi şi neclintiţi în doctrina lui Dumnezeu,  
stăm în locuri sfinte, deoarece doctrina Sa este sacră  
şi nu se va schimba.
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reu”, Imnuri, nr. 190. Clarificare suplimen-
tară se găseşte în Doctrină  
şi legăminte 132:7, 19.

 7. Doctrină şi legăminte 88:73.
 8. Joseph Smith – Istorie 1:17.
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care vă găseşte! Vă rog să vă amintiţi 
acest lucru! Satana doreşte să vă aibă 
şi „păcatul pândeşte la uşă” 3. Cum veţi 
rezista la tacticile lui agresive? Îmbră-
caţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu.

Permiteţi-mi să vă povestesc o altă 
experienţă din viaţa mea:

În ianuarie 1982, am vorbit la o 
adunare de devoţiune în campusul 
Universităţii Brigham Young din 
Provo, Utah. Am invitat studenţii 
să-şi imagineze că Biserica era de o 
parte a podiumului şi lumea doar la 
un metru distanţă de partea cealaltă. 
Aceasta reprezenta „distanţa foarte 
mică dintre standardele lumii şi cele 
ale Bisericii” când eram eu la facul-
tate. Apoi, stând în faţa studenţilor 
30 de ani mai târziu, mi-am ridicat 
mâinile şi am explicat: „Standardele 
lumii s-au depărtat mult de standar-
dele Bisericii; ele sunt la o distanţă 
atât de mare de standardele Bisericii 
încât numai pot fi văzute… Ceea ce 
noi, copiii şi nepoţii noştri trebuie să 
ne amintim este faptul că Biserica va 
rămâne constantă, [este tot aici; dar] 
lumea va continua să se schimbe – 
acea distanţă [devenind] din ce în 
ce mai mare… De aceea, fiţi foarte 
atenţi. Dacă judecaţi faptele dum-
neavoastră şi standardele Bisericii 
bazându-vă pe standardele actuale şi 
viitoare ale lumii, veţi descoperi că 
nu sunteţi unde ar trebui să fiţi” 4.

În anul 1982, când am rostit aceste 
cuvinte, nu mi-aş fi putut imagina, cât 
de repede şi cât de mult urma să se 
depărteze lumea de Dumnezeu; era 
imposibil să înţelegi având în vedere 
doctrinele, principiile şi poruncile. Şi 
totuşi, standardele lui Hristos şi ale 
Bisericii Sale nu s-au schimbat. După 
cum a spus El: „Adevărul va rămâne 
în vecii vecilor” 5. Când înţelegem şi 
acceptăm acest lucru, suntem pre-
gătiţi să facem faţă presiunii sociale, 
ridiculizării şi discriminării care vor 

veni din partea lumii şi a unora care, 
se consideră prieteni.

Cei mai mulţi dintre noi cunosc pe 
cineva care va spune: „Dacă vrei să 
fii prietenul meu trebuie să accepţi 
valorile mele”. Un prieten adevărat 
nu ne cere să alegem între Evanghe-
lie şi prietenia sa. Răspund, folosind 
cuvintele lui Pavel: „Depărtează-te de 
oamenii aceştia” 6. Un prieten adevărat 
ne întăreşte pentru a sta pe cărarea 
strâmtă şi îngustă.

Dacă stăm pe cărarea poruncilor, 
rânduielilor şi legămintelor suntem 
protejaţi şi pregătiţi să facem lucra-
rea lui Dumnezeu în această lume. 
Când ne supunem Cuvântului de 
înţelepciune, libertatea noastră de a 
alege este ferită din calea dependen-
ţei de substanţe, cum ar fi alcoolul, 
drogurile şi tutunul. Dacă plătim 
zeciuiala, studiem scripturile, suntem 
botezaţi şi confirmaţi, dacă trăim 
astfel încât să avem în mod constant 

tovărăşia Duhului Sfânt, luăm demni 
din împărtăşanie, ne supunem legii 
castităţii, ne pregătim pentru a primi 
Preoţia lui Melhisedec şi facem legă-
minte sacre în templu, atunci, suntem 
pregătiţi să slujim.

În templu, suntem pregătiţi şi 
promitem să trăim legea consacrării. 
Tinerii băieţi capabili încep să trăiască 
potrivit legii consacrării mergând în 
misiune – dând doi ani din viaţa lor 
în slujirea cu timp deplin a Domnului. 
Acel sacrificiu le dă putere să înain-
teze spre cel mai mare legământ din 
această viaţă – pentru mulţi acesta va 
fi căsătoria şi pecetluirea în templu şi 
clădirea unei familii eterne.

Când înaintăm pe cărare, ne clădim 
în mod continuu tăria spirituală – tăria 
de a folosi libertatea de a alege pentru 
a lua propriile decizii. Atât pentru 
tinerii băieţi, cât şi pentru tinerele 
fete, această creştere are loc atunci 
când ei învaţă doctrina şi împărtăşesc 
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mărturiile prin noua programă online, 
Vino, urmează-Mă.

Pe lângă aceasta, folosiţi-vă liber-
tatea de a alege pentru dezvoltarea 
personală. Când vă descoperiţi daru-
rile şi talentele, amintiţi-vă că părinţii 
şi mentorii voştri vă pot sprijini; cu 
toate acestea, trebuie să lăsaţi Spiritul 
să vă îndrume. Alegeţi şi acţionaţi 
voi înşivă. Fiţi motivaţi. Întocmiţi un 
plan pentru viaţa voastră, incluzând 
educaţia şi formarea unei cariere. 
Dezvoltaţi noi pasiuni şi aptitudini. 
Munciţi şi bizuiţi-vă pe forţele pro-
prii. Stabiliţi ţeluri, lăsaţi greşelile în 
urmă, dobândiţi experienţă şi termi-
naţi ceea ce începeţi.

Pe parcurs, participaţi la viaţa de 
familie, în cvorumuri, la orele de clasă 
şi la activităţile comune ale Tinerilor 
Băieţi şi Tinerelor Fete. Bucuraţi-vă 
împreună de distracţii sănătoase. 
Prin aceste experienţe, veţi ajunge 
să respectaţi şi să apreciaţi darurile 
spirituale ale celorlalţi şi caracteristi-
cile eterne, complementare, ale fiilor 
şi fiicelor lui Dumnezeu.

Mai presus de toate, aveţi credinţă în 
Salvator! Nu vă temeţi! Când trăim cu 
sârguinţă potrivit Evangheliei, devenim 
puternici în Domnul. Având tăria Sa îi 
putem respinge pe anticriştii care spun: 
„Mâncaţi, beţi şi fiţi fericiţi” pentru că 
Dumnezeu „vă va ierta dacă faceţi 

un păcat mic… nu este nimic rău în 
aceasta… căci mâine vom muri”  7. În 
puterea Domnului putem să ne apărăm 
împotriva oricărei filozofii sau oricărui 
crez care Îl reneagă pe Salvator şi con-
trazice marele şi eternul plan al fericirii 
pentru toţii copiii lui Dumnezeu.

Noi nu suntem autorizaţi să ne-
gociem condiţiile acelui plan etern. 
Amintiţi-vă de Neemia, căruia i s-a dat 
sarcina de a clădi un zid pentru a apăra 
Ierusalimul. Unii doreau ca el să co-
boare şi să-şi compromită situaţia, dar 
Neemia a refuzat. El nu era nepăsător 
faţă de alţii; el a explicat simplu: „Am o 
mare lucrare de făcut, şi nu pot să mă 
pogor; [de ce să încetez lucrul]?” 8.

Uneori devenim centrul atenţiei şi 
trebuie să acceptăm batjocura şi dis-
preţul pentru că trăim potrivit standar-
delor lui Dumnezeu şi facem lucrarea 
Lui. Depun mărturie că nu trebuie să 
ne fie teamă dacă vieţile noastre au la 
bază doctrina Sa. Putem să fim înţeleşi 
greşit, criticaţi şi acuzaţi pe nedrept, 
dar nu suntem niciodată singuri. Sal-
vatorul a fost „dispreţuit şi părăsit de 
oameni” 9. Este privilegiul nostru sacru 
să-I fim alături!

În mod ironic, uneori a sta ferm 
înseamnă a evita şi chiar a ne distanţa 
de lucrurile lumeşti. Salvatorul a decla-
rat: „Înapoia Mea, Satano!” 10. Iosif din 
Egipt a fugit de soţia lui Potifar care îl 
ispitea 11 şi Lehi a părăsit Ierusalimul 
ducându-şi familia în pustiu 12.

Fiţi siguri că toţi profeţii dinaintea 
noastră au stat fermi în zilele lor:

Nefi a realizat lucrarea neobişnuită 
de la Domnul în ciuda loviturilor lui 
Satana şi persecuţiilor venite din par-
tea fraţilor lui, Laman şi Lemuel 13.

Abinadi a depus mărturie despre 
Hristos în ciuda faptului că alţii erau 
neîncrezători în el, îl batjocoreau, iar 
moartea sa era o certitudine 14.

Cei 2.000 de tineri războinici şi-au 
apărat familiile împotriva celor care 
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dispreţuiau valorile Evangheliei 15.
Moroni a înălţat drapelul libertăţii 

pentru a apăra familiile poporului său 
şi libertatea religioasă 16.

Samuel a stat pe zid şi a profeţit de-
spre venirea lui Hristos, în timp ce se 
arunca cu pietre şi se trăgea cu săgeţi 
asupra lui 17.

Profetul Joseph Smith a restaurat 
Evanghelia Salvatorului pecetluind 
mărturia lui cu sângele său 18.

Şi pionierii mormoni au stat fermi 
în faţa opoziţiei şi a greutăţilor, 
urmând un profet în călătoria lor mă-
reaţă şi stabilirea lor în vest.

Aceşti mari slujitori şi sfinţi ai lui 
Dumnezeu au fost capabili să stea 
fermi, deoarece au rămas fideli Salva-
torului. Gândiţi-vă la modul în care 
Salvatorul a stat ferm:

Tânăr fiind, Isus s-a ocupat con-
ştiincios de treburile Tatălui Său, 
predicând Evanghelia învăţătorilor 
din templu 19. De-a lungul întregii Sale 
slujiri El a îndeplinit responsabilităţile 
preoţiei – predare, tămăduire, slujire 
şi binecuvântarea celorlalţi. Când a 
fost necesar, El a stat cu tărie împo-
triva răului, chiar curăţind templu 20. Şi, 
întotdeauna, El a apărat adevărul – fie 
prin intermediul cuvintelor, fie printr-o 
linişte demnă. Când marii preoţi L-au 
acuzat înaintea lui Pilat, Isus, cu înţe-
lepciune şi curaj a refuzat să răspundă 
la minciuni şi a rămas calm.21

În grădina Ghetsimani, Salvatorul 
şi Mântuitorul nostru nu a dat înapoi 
de la a bea paharul amar al ispăşirii22. 
Şi pe cruce El a suferit din nou pentru 
a face voinţa Tatălui Său, până când, 
în cele din urmă, a putut spune: „S-a 
isprăvit” 23. El îndurase până la sfârşit. 
Ca răspuns la supunerea perfectă a 
Salvatorului de a sta ferm, Tatăl nos-
tru Ceresc a declarat: „Iată-L pe Fiul 
Meu Preaiubit, de Care Eu sunt foarte 
mulţumit, în Care Eu Mi-am slăvit 
numele” 24.

Iubiţii mei fraţi în preoţie, tineri şi 
în vârstă, să slăvim numele lui Dum-
nezeu stând fermi lângă Salvatorul 
nostru, Isus Hristos. Eu depun măr-
turia mea specială că El trăieşte şi că 
noi „[suntem] chemaţi cu o chemare 
sfântă” 25 să participăm la munca Sa. 
„De aceea, staţi în locuri sfinte şi nu 
vă clintiţi” 26. Stând supuşi şi neclintiţi 
în doctrina lui Dumnezeu, stăm în 
locuri sfinte, deoarece doctrina Sa 
este sacră şi nu se va schimba odată 
cu schimbările sociale sau politice din 
lume. Declar, asemenea apostolului 
Pavel: „Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, 
fiţi oameni [şi] întăriţi-vă” 27. Aceasta 
este rugăciunea mea fierbinte pentru 
dumneavoastră, în numele sfânt al lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 2 Timotei 3:1.
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 6. 2 Timotei 3:5.
 7. 2 Nefi 28:8.
 8. Neemia 6:3.
 9. Isaia 53:3; Mosia 14:3.
 10. Luca 4:8.
 11. Vezi Genesa 39:7–12.
 12. Vezi 1 Nefi 2.
 13. Vezi, de exemplu, 1 Nefi 18.
 14. Vezi Mosia 11–17.
 15. Vezi Alma 53, 56–58.
 16. Vezi Alma 46:11–13.
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 24. 3 Nefi 11:7.
 25. Alma 13:3; vezi, de asemenea, 2 Timotei 1:9.
 26. Doctrină şi legăminte 87:8.
 27. 1 Corinteni 16:13.



52 L i a h o n a

cvorumurilor învăţătorilor şi asistenţilor 
preşedinţilor cvorumurilor de preoţi.

Când am slujit ca preşedinte de mi-
siune, am observat o creştere uimitoare 
a calităţilor spirituale şi de conducere 
ale tinerilor băieţi în timpul misiunii 
lor. Dacă am putea cuantifica în vreun 
fel aceste calităţi de-a lungul anilor 
petrecuţi în cadrul Preoţiei aaronice şi 
în misiune, probabil ar arăta asemenea 
liniei albastre pe care o vedeţi în acest 
grafic. Consider că sunt cel puţin trei 
factori cheie care contribuie la creşte-
rea uimitoare din timpul misiunii: (1) 
avem încredere în aceşti tineri băieţi 
mai mult decât am avut vreodată, (2) 
avem aşteptări mari şi pline de dra-
goste de la ei şi (3) îi instruim din nou 
şi din nou pentru ca ei să se ridice cu 
brio la nivelul acestor aşteptări.

Cineva poate întreba pe bune drep-
tate: „De ce nu pot fi aplicate aceste 
principii în cazul preşedinţilor cvo-
rumurilor diaconilor?”. Dacă am face 
aceasta, probabil că dezvoltarea lor ar 
începe mult mai devreme şi ar arăta 
mai asemănătoare liniei verzi din gra-
fic. Pentru un moment, permiteţi-mi să 
vorbesc despre modul în care aceste 
principii se aplică în cazul unui preşe-
dinte al cvorumului diaconilor.

Primul – încrederea. Le putem 
încredinţa responsabilităţi mari pre-
şedinţilor cvorumurilor diaconilor. 
Domnul o face în mod sigur – pre-
cum se poate observa din faptul că 
El este dornic să le dea chei, însem-
nând dreptul de a prezida şi conduce 
lucrarea din cvorumurile lor. Drept 
dovadă a acestei încrederi, îi chemăm 
pe preşedinţii cvorumurilor diaconi-
lor prin revelaţie, nu doar luând în 
considerare vechimea în cvorum sau 
alţi factori similari. Fiecare conducă-
tor din Biserică, inclusiv preşedintele 
cvorumului diaconilor, are dreptul de 
a şti şi trebuie să ştie, că a fost che-
mat prin revelaţie. Această asigurare îl 

mama sa nu primise alinare ca urmare 
a binecuvântării oferite de episcop 
nu pentru că Domnul nu a onorat 
binecuvântarea episcopului, ci pentru 
că Domnul rezervase acea binecuvân-
tare pentru un tânăr băiat, pentru a-l 
învăţa că preoţia deţinută de un tânăr 
băiat este la fel de puternică precum 
cea deţinută de un bărbat, atunci când 
este exercitată în neprihănire.

În această seara, aş dori să vorbesc 
despre acea putere. Deşi mă voi adresa 
preşedinţilor cvorumurilor diaconilor, 
principiile discutate se aplică tuturor 
tinerilor care deţin Preoţia aaronică şi 
conducătorilor lor, inclusiv preşedinţilor 

Vârstnicul Tad R. Callister
din Preşedinţia celor Şaptezeci

În anul 1878, străbunicul meu, 
George F. Richards avea 17 ani. 
Precum se obişnuia, uneori, în acele 

vremuri, el fusese deja rânduit vârst-
nic. Într-o duminică, mama sa avea 
dureri mari. Pentru că tatăl lui nu era 
disponibil, episcopul şi alţi deţinători 
ai preoţiei au fost invitaţi să îi dea o 
binecuvântare, dar nu s-a simţit mai 
bine. În consecinţă, ea i-a cerut fiului 
ei, George, să-şi aşeze mânile pe capul 
ei. El a scris în jurnalul său: „Fiind co-
pleşit de suferinţa mamei şi de sarcina 
de a efectua o rânduială pe care nu 
o mai făcusem vreodată, m-am retras 
într-o altă cameră unde am plâns şi 
m-am rugat”.

După ce s-a liniştit, şi-a aşezat 
mâinile pe capul ei şi i-a dat o bine-
cuvântare foarte simplă. Mai târziu, el 
a observat: „Mama mea a încetat să 
geamă de durere şi a primit alinare 
chiar în timp ce mâinile mele erau 
încă aşezate pe capul ei”. A consemnat 
această observaţie deosebită în jurna-
lul său. El a spus că a simţit mereu că 

Puterea preoţiei 
exercitată de un  
tânăr băiat
Preoţia deţinută de un tânăr băiat este la fel de puternică 
precum cea deţinută de un bărbat, atunci când este 
exercitată în neprihănire.

Spiritualitate şi conducere

Ani de misiune

12 14 16 18 20
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ajută să ştie că Dumnezeu are încre-
dere în El şi îl susţine.

A doua şi a treia calitate sunt în 
strânsă legătură – aşteptările mari şi 
instruirea necesară pentru a le atinge. 
Am învăţat o lecţie importantă în 
câmpul misiunii: de obicei, eforturile 
misionarilor cresc sau scad în funcţie 
de aşteptările preşedintelui de misiune 
şi la fel se întâmplă în cazul preşedin-
ţilor cvorumurilor diaconilor. Dacă 
se aşteaptă de la ei doar să conducă 
adunările cvorumului şi să participe 
la adunările comitetului tinerilor cu 
membrii episcopatului, aceasta este tot 
ceea ce vor face. Dar dumneavoastră, 
stimaţi conducători, îi puteţi ajuta să 
aibă o perspectivă mai largă – pers-
pectiva Domnului. Şi de ce este pers-
pectiva atât de importantă? Deoarece 
atunci când perspectiva devine mai 
largă, creşte şi motivaţia.

Dreptul de a primi revelaţie este un 
lucru firesc pentru fiecare chemare din 
această Biserică. Astfel, aceşti preşe-
dinţi ai cvorumurilor diaconilor trebuie 
să ştie că au dreptul de a primi reve-
laţie pentru a-şi recomanda consilierii, 
dreptul de a primi revelaţie cu privire 
la salvarea celor pierduţi şi dreptul de 
a primi revelaţie pentru a-i instrui pe 
membrii cvorumurilor lor cu privire la 
responsabilităţile lor.

Un conducător înţelept îl va învăţa 
pe preşedintele cvorumului diaconi-
lor acele principii care îl vor ajuta să 
primească revelaţie. El îl poate învăţa 
despre promisiunea sigură a Dom-
nului: „Dacă vei întreba, vei primi 
revelaţie după revelaţie” (D&L 42:61). 
Domnul oferă revelaţii cu multă 
generozitate. Nu le-a reamintit El lui 
Joseph Smith şi lui Oliver Cowdery: 
„De fiecare dată când M-ai întrebat, 
ai primit răspuns de la Spiritul Meu” 
(D&L 6:14)? Acest principiu se aplică 
şi în cazul preşedinţilor cvorumuri-
lor diaconilor. Domnul vă iubeşte şi 

vrea să vă reveleze gândurile şi voia 
Sa. Vi-L puteţi imagina vreodată pe 
Domnul să aibă o problemă pe care 
să nu o poată rezolva? Eu nu pot. 
Datorită faptului că aveţi dreptul la 
revelaţie, El vă poate ajuta să rezol-
vaţi orice problemă pe care o aveţi 
ca preşedinte al cvorumului vostru, 
trebuie doar să Îi cereţi acest lucru.

Dumneavoastră, conducători minu-
naţi, trebuie să-l învăţaţi pe preşedin-
tele cvorumului diaconilor că revelaţia 
nu este un înlocuitor pentru muncă şi 
efort personal. Preşedintele Henry B. 
Eyring l-a întrebat odată pe preşe-
dintele Harold B. Lee: „Cum primesc 
revelaţie?”. Preşedintele Lee a răspuns: 
„Dacă doreşti să primeşti revelaţie, 
fă-ţi partea” 1. Conducătorul înţelept 
va discuta cu preşedintele cvorumului 
diaconilor despre munca spirituală 
pe care trebuie să o facă pentru a 
fi pregătit să primească revelaţie cu 
privire la recomandarea consilierilor 
săi. Este posibil ca el să trebuiască să 
adreseze şi să răspundă la întrebări 
precum acestea: Cine ar putea fi un 
exemplu bun care să-i înalţe spiritual 
pe ceilalţi băieţi? Sau cine ar fi sensibil 
la nevoile celor care au parte de încer-
cări speciale?

În cele din urmă, conducătorul în-
ţelept îl va învăţa cum să recunoască 
revelaţia şi cum să acţioneze conform 
ei. Trăim într-o lume agitată şi grăbită 
în care luminile puternice şi volumul 

tare sunt ceva obişnuit. Dar acest 
tânăr băiat trebuie să ştie că aceasta 
este calea lumii şi nu a Domnului. 
Salvatorul S-a născut într-un anonimat 
relativ oferit de o iesle; El a înfăptuit 
cea mai măreaţă şi incomparabilă 
faptă din toate timpurile, într-o gră-
dină liniştită; iar Joseph a avut Prima 
sa Viziune într-o dumbravă izolată. 
Răspunsurile lui Dumnezeu vin prin 
glasul blând şi încet – sentimente de 
pace sau alinare, impresii de a face lu-
cruri bune, luminare a minţii – câteo-
dată sub forma unor gânduri mărunte, 
care dacă sunt îngrijite şi hrănite cu 
pioşenie pot deveni măreţe. Câteodată 
aceste impresii sau gânduri vă pot de-
termina, dragi preşedinţi ai cvorumu-
rilor diaconilor, să recomandaţi drept 
consilier sau să oferiţi o responsabili-
tate unui tânăr băiat care, în prezent, 
este mai puţin activ.

Cu ani în urmă, ca preşedinţie de 
ţăruş, am fost inspiraţi să chemăm un 
bărbat bun în calitate de funcţionar al 
ţăruşului. În acel moment, nu venea 
la Biserică în mod regulat. Cu toate 
aceaste, noi ştiam că dacă accepta 
chemarea, el urma să facă o treabă 
minunată.

I-am oferit chemarea, însă el a 
răspuns: „Nu, nu cred că pot face 
aceasta”.

Apoi, am avut un sentiment. Am 
spus: „Atunci, cred că ţăruşul Glendale 
nu va avea un funcţionar al ţăruşului”.
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Şocat, el a răspuns: „Cum aşa? 
Trebuie să aveţi un funcţionar al 
ţăruşului”.

Am răspuns: „Doriţi să chemăm pe 
altcineva să slujească în calitatea de 
funcţionar al ţăruşului când Dom-
nul ne-a inspirat să vă chemăm pe 
dumneavoastră?”.

„Bine”, a spus el, „o voi face”.
Şi a făcut-o. În rândul bărbaţilor 

şi al tinerilor băieţi sunt mulţi care 
vor accepta o chemare dacă ştiu că 
Domnul îi cheamă şi că Domnul are 
nevoie de ei.

Apoi, îl puteţi informa pe preşe-
dintele cvorumului diaconilor că una 
dintre aşteptările pe care Domnul le 
are de la el este să-i salveze pe cei 
pierduţi, atât pe membrii mai puţin 
activi cât şi cei care nu sunt membri. 
Domnul a făcut cunoscută impor-
tanţa misiunii Sale folosind aceste 
cuvinte: „Fiindcă Fiul omului a venit 
să mântuiască ce era pierdut” (Matei 
18:11). Dacă prioritatea Salvatorului 
constă în salvarea celor pierduţi, dacă 
prioritatea preşedintelui Thomas S. 
Monson constă în a face acelaşi lucru, 
precum ne-a demonstrat toată viaţa 
sa, nu trebuie să fie aceasta o priori-
tate pentru fiecare conducător, pentru 
fiecare preşedinte al cvorumului 
diaconilor din această Biserică? Esenţa 
conducerii noastre, ca parte centrală 
a slujirii noastre, trebuie să fie dorinţa 
arzătoare, convingătoare şi constantă 
de a-i găsi pe cei pierduţi şi de a-i 
aduce înapoi.

Un tânăr băiat care a fost vizitat 
de membrii cvorumului său a spus: 
„Am fost surprins azi, când… 30 de 
persoane au venit dintr-o dată la mine 
acasă. Mă face să vreau să merg la 
Biserică acum”. Cum ar putea tinerii  
să refuze o asemenea demonstraţie  
de dragoste şi atenţie?

Sunt bucuros când aud nume-
roasele povestiri ale preşedinţilor 

cvorumurilor diaconilor care au 
dobândit perspectiva şi care predau o 
parte sau toată lecţia în cadrul adună-
rilor cvorumului lor. Cu câteva săptă-
mâni în urmă, am participat la o clasă 
a cvorumului diaconilor. Un băiat în 
vârstă de 12 ani a predat o lecţie de  
25 de minute despre ispăşire. El a 
început prin a-i întreba pe ceilalţi 
diaconi ce credeau că este ispăşirea. 
Apoi, a împărtăşit scripturi semnifica-
tive şi a pus întrebări bine gândite la 
care ei au răspuns. Dându-şi seama 
că materialul pregătit nu acoperea în-
treaga oră, a avut prezenţa de spirit şi, 
probabil anumite sfaturi din partea ta-
tălui său, de a-i întreba pe conducăto-
rii prezenţi care erau întrebările despre 
ispăşire de care avuseseră parte din 
partea oamenilor în timpul misiunii 
lor şi cum le-au răspuns. Apoi, el a 
încheiat depunându-şi mărturia. Am 
fost uimit de ceea ce am auzit. Mi-am 
spus: „Nu-mi amintesc să fi oferit o 
parte importantă a lecţiei când am fost 
un tânăr deţinător al Preoţiei aaro-
nice”. Ne putem creşte aşteptările în 
ceea ce-i priveşte pe aceşti tineri băieţi 
şi le putem lărgi perspectiva, iar ei vor 
acţiona în consecinţă.

Dumneavoastră, dragi conducă-
tori, îi înălţaţi spiritual cel mai mult 
pe aceşti preşedinţi ai cvorumurilor 
diaconilor când îi lăsaţi să conducă 
şi când atenţia clasei nu este îndrep-
tată asupra dumneavoastră. Slujiţi cel 
mai bine cu credinţă şi sârguinţă în 

chemarea dumneavoastră nu atunci 
când predaţi o lecţie extraordinară, ci 
când îi ajutaţi pe ei să predea o lecţie 
extraordinară; nu când salvaţi dum-
neavoastră pe cineva dintre ei, ci când 
îi ajutaţi pe ei să facă acest lucru.

Un vechi proverb spune aşa: „Nu 
muri până ce nu ţi-ai atins potenţialul”. 
În mod asemănător, vă spun dumnea-
voastră, stimaţi conducători adulţi, nu 
fiţi eliberaţi din chemările dumnea-
voastră fără să vă fi atins potenţialul. 
Folosiţi fiecare ocazie pentru a-i învăţa 
pe tinerii noştri; învăţaţi-i cum să pre-
gătească o ordine de zi, cum să con-
ducă adunări cu demnitate şi căldură, 
cum să salveze fiecare persoană în 
parte, cum să pregătească şi să predea 
o lecţie inspirată şi cum să primească 
revelaţie. Acesta este modul prin 
care vă puteţi măsura succesul – prin 
abilităţile de conducere şi moştenirea 
spirituală pe care le-aţi înrădăcinat în 
minţile şi inimile acestor tineri băieţi.

Dacă voi, dragi preşedinţi ai cvo-
rumurilor diaconilor, vă veţi îndeplini 
chemarea cu credinţă şi sârguinţă, veţi 
fi instrumente în mâinile lui Dumne-
zeu 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. Şi, apoi, când faceţi le-
găminte în templu şi deveniţi misionari 
şi viitori conducători ai acestei Biserici, 
veţi şti cum să primiţi revelaţie, cum să 
salvaţi fiecare persoană în parte şi cum 
să predaţi doctrina împărăţiei cu pu-
tere şi autoritate. Atunci veţi fi devenit 
tineri de viţă nobilă. Depun mărturie 
despre aceasta în numele lui Isus  
Hristos, care este Salvatorul şi Mântui-
torul lumii, amin. ◼

NOTĂ
 1. În Henry B. Eyring, „Waiting upon the 

Lord”, în Brigham Young University 1990–
1991 Devotional and Fireside Speeches 
(1991), p. 17.
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clasă pentru a se asigura că era  
în siguranţă. Şi nu a fost de mirare  
că, având jucători de fotbal drept 
prieteni apropiaţi, nimeni nu a mai 
jignit-o pe Chy.

Acel sezon de fotbal era unul 
captivant pentru echipă. Dar, cu tot 
entuziasmul de pe urma unui sezon 
fără înfrângeri, aceşti tineri băieţi nu 
au uitat de Chy. Au invitat-o să se 
alăture echipei pe teren după fiecare 
meci. Chy s-a simţit iubită şi apreciată. 
S-a simţit în siguranţă. Era fericită.

Echipa de fotbal a mers mai 
departe şi a câştigat turneul final. 
Dar, în şcoala lor, s-a întâmplat ceva 
mai important decât campionatul 
de fotbal. Exemplul acestor tineri 
băieţi i-a motivat pe alţi elevi să fie 
mai toleranţi, mai prietenoşi. Acum 
se tratează unii pe alţii cu mai multă 
bunătate şi respect.

La nivel naţional, mass-media a 
aflat ce-au făcut aceşti tineri băieţi şi a 
împărtăşit povestea lor în întreaga ţară. 
Ceea ce a început ca un efort de a sluji 
unei singure persoane inspiră alte mii 
de oameni să facă la fel.

Mama lui Chy îi numeşte pe aceşti 
tineri băieţi „îngeri deghizaţi”. Carson 

şi fundaşul de bază al echipei de fot-
bal. L-a rugat să o ajute să descopere 
cine era vinovat de acele jigniri.

Carson a fost de acord să ajute, dar, 
în inima sa, a simţit că poate face mai 
mult decât doar să descopere cine 
era vinovat de acele fapte. Spiritul i-a 
şoptit că trebuia s-o ajute pe Chy să se 
simtă iubită.

Carson a rugat câţiva colegi de 
echipă să-l ajute să-i slujească lui 
Chy. Au invitat-o să servească prânzul 
împreună cu ei. Au condus-o până la 

David L. Beck
preşedintele general al Tinerilor Băieţi

Bucuria de a sluji
Dragi tineri băieţi, deţinători ai 

Preoţiei aaronice, sunteţi fii preaiubiţi 
ai lui Dumnezeu, iar El are o lucrare 
măreaţă pentru voi. Pentru a duce la 
bun sfârşit această lucrare, trebuie să 
vă îndepliniţi responsabilitatea sacră 
de a sluji altora 1.

Ştiţi ce înseamnă a sluji? Gândiţi-vă 
la această întrebare în timp ce vă voi 
vorbi despre o fată pe nume Chy 
Johnson.

Anul trecut, când Chy a început 
liceul, ea a devenit subiect de glume 
obraznice şi grosolane. A fost jignită, 
împinsă şi luată în derâdere în timp ce 
se îndrepta spre clasă – unii elevi chiar 
au aruncat cu gunoi în ea. Probabil că 
şi voi aţi văzut tineri care au fost trataţi 
astfel la voi în şcoală.

Pentru prea mulţi tineri, anii de 
adolescenţă sunt o perioadă de 
singurătate şi frică. Nu trebuie să fie 
aşa. Din fericire pentru Chy, în şcoala 
ei erau tineri băieţi care au înţeles ce 
înseamnă să slujească.

Mama lui Chy le-a cerut profeso-
rilor de la şcoală să ajute pentru ca 
jignirile să înceteze, dar acestea au 
continuat. Apoi l-a contactat pe Carson 
Jones, un deţinător al Preoţiei aaronice 

Datoria voastră  
sacră de a sluji
Din momentul în care aţi fost rânduiţi la preoţie, aţi  
primit puterea, autoritatea şi datoria sacră de a sluji.
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şi prietenii săi se grăbesc să adauge 
că Chy le-a binecuvântat vieţile mai 
mult decât au binecuvântat-o ei pe-a 
lui Chy. Iată ce se întâmplă când te 
pierzi pe tine însuţi în slujirea altora – 
te regăseşti 2. Te schimbi şi te dezvolţi 
în moduri în care nu ar fi posibil 
altfel. Aceşti tineri băieţi au cunoscut 
bucuria de a sluji şi continuă să caute 
ocazii de a-i binecuvânta pe alţii. Sunt 
nerăbdători să ofere slujire altora în 
lunile ce vor urma, când vor începe 
să slujească în calitate de misionari cu 
timp deplin3.

O nevoie şi o datorie
Sunt mii de oameni asemenea lui 

Chy Johnson în întreaga lume – oa-
meni care au nevoie să simtă dra-
gostea Tatălui Ceresc. Sunt în şcolile 
voastre, în cvorumurile voastre şi chiar 
în familiile voastre. Unii vă vin repede 
în minte. Alţii au nevoi mai puţin 
evidente. Practic, fiecare persoană 
pe care o cunoaşteţi poate fi binecu-
vântată într-un fel de slujirea voastră. 
Domnul Se bizuie pe voi să le întindeţi 
o mână de ajutor.

Nu trebuie să fiţi sportivi faimoşi 
pentru a sluji altora. Din momentul în 
care aţi fost rânduiţi la preoţie, aţi pri-
mit puterea, autoritatea şi datoria sacră 
de a sluji. Preşedintele James E. Faust 

ne-a învăţat: „Preoţia este autoritatea 
delegată omului de a sluji în numele 
lui Dumnezeu” 4. Preoţia aaronică 
deţine cheile slujirii îngerilor 5.

Pe măsură ce daţi dovadă de dra-
goste faţă de copiii Tatălui Ceresc, El 
vă va ajuta şi îngerii vă vor sprijini 6. 
Veţi primi putere să binecuvântaţi vieţi 
şi să salvaţi suflete.

Isus Hristos este exemplul vostru. El 
„n-a venit să I se slujească, ci [ca] El să 
slujească” 7. A sluji înseamnă a iubi şi a 
purta de grijă altora. Înseamnă să avem 
grijă de nevoile lor fizice şi spirituale. 
Simplu spus, înseamnă să facem ceea 
ce ar face Salvatorul dacă ar fi aici.

Familia voastră
Începeţi cu cei din căminul vostru. 

Acesta este locul în care puteţi oferi 
cea mai importantă slujire 8.

Vreţi să faceţi un experiment intere-
sant? Data viitoare când mama voastră 
vă roagă să o ajutaţi cu treburile din 
casă, spuneţi ceva de genul: „Mulţumesc 
că m-ai rugat, mamă! Mi-ar face plă-
cere să ajut”. Apoi uitaţi-vă la reacţia 
ei. Poate că ar fi bine ca unii dintre voi 
să-şi recapituleze lecţiile despre oferi-
rea primului ajutor înainte de aceasta. 
S-ar putea să-i produceţi un şoc. După 
ce-o ajutaţi să-şi revină, veţi descoperi 
că relaţia voastră cu ea s-a îmbunătăţit 

în mod vizibil şi că Spiritul se simte 
mai mult în căminul vostru.

Acesta este unul dintre modurile în 
care puteţi sluji familiei voastre; mai 
sunt multe altele. Slujiţi când vorbiţi 
cu blândeţe membrilor familiei. Slujiţi 
când îi trataţi pe fraţii şi surorile voas-
tre ca pe cei mai buni prieteni.

Poate, cel mai important lucru, 
slujiţi când îl sprijiniţi pe tatăl vostru în 
responsabilităţile sale de conducător 
spiritual în cămin. Oferiţi-vă sprijinul 
şi încurajarea depline cu privire la 
seara în familie, rugăciunea în familie 
şi studiul scripturilor împreună, ca 
familie. Faceţi-vă partea în a vă asigura 
că Spiritul este prezent în cămin. Acest 
lucru îl va întări pe tatăl vostru în rolul 
său şi vă va pregăti să fiţi taţi într-o 
bună zi. Dacă nu aveţi tată în cămin, 
responsabilitatea voastră de a sluji 
familiei voastre este şi mai necesară.

Cvorumul vostru
Aveţi, de asemenea, datoria de a 

sluji în cadrul cvorumului vostru.
Puterea preoţiei pătrunde în în-

treaga lume. Mulţi dintre voi răspund 
chemării preşedintelui Monson de a 
salva. Astăzi sunt mai mulţi deţinători 
ai Preoţiei aaronice activi decât au fost 
vreodată în istoria Bisericii. Totuşi sunt 
mulţi inactivi care au nevoie de voi.

Anul trecut, în iunie, când a fost 
creată o nouă ramură în Bangalore,  
India, singurul tânăr băiat care parti-
cipa la adunarea preoţiei era un dia-
con rânduit recent, pe nume Gladwin.

Gladwin, alături de preşedintele 
Tinerilor Băieţi şi preşedintele de 
ramură, a început să sune tinerii băieţi 
mai puţin activi şi să-i viziteze în cămi-
nele lor. La scurt timp după aceea, un 
al doilea tânăr băiat, Samuel, a început 
să vină din nou la Biserică.

În fiecare săptămână, Gladwin 
şi Samuel i-au sunat pe cei care nu 
participaseră la adunările cvorumului 
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şi au împărtăşit ceea ce învăţaseră. De 
asemenea, i-au sunat sau i-au vizitat 
cu ocazia zilelor lor de naştere. Unul 
câte unul, tinerii băieţii mai puţin 
activi le-au devenit prieteni şi au înce-
put să accepte invitaţiile de a veni la 
activităţile cvorumului, de a participa 
la adunările cvorumului şi, în cele din 
urmă, de a sluji şi ei, la rândul lor. As-
tăzi, toţi tinerii băieţi din ramură sunt 
activi în Biserică.

Scripturile ne învaţă că membrii 
cvorumurilor Preoţiei aaronice au 
datoria de a se aduna în consiliu şi de 
a se edifica – sau de a se fortifica şi 
întări – unii pe ceilalţi 9. Voi edificaţi în 
timp ce predaţi adevăruri ale Evanghe-
liei, împărtăşiţi experienţe spirituale 
şi depuneţi mărturie. Programa de 
învăţământ pentru tineri încurajează 
astfel de interacţiuni în adunările 
cvorumurilor, dar acest lucru se poate 
întâmpla numai atunci când fiecare 
membru al cvorumului se simte iubit 
şi respectat. Ridiculizările şi glumele 
pe seama altora nu îşi au locul în 
adunările cvorumului – mai ales când 

se împărtăşesc sentimente în public. 
Preşedinţiile cvorumurilor trebuie să ia 
atitudine şi să se asigure că adunările 
cvorumurilor sunt un loc sigur în care 
toţi cei prezenţi pot participa.

Apostolul Pavel ne-a atras atenţia: 
„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă 
din gură; ci unul bun, pentru zidire, 
după cum e nevoie, ca să dea har 
celor ce-l aud” 10.

Deţinătorii preoţiei nu folosesc 
niciodată un limbaj vulgar sau murdar. 
Niciodată nu-i înjosesc sau rănesc pe 
alţii. Ei îi clădesc şi-i întăresc mereu pe 
alţii. Acesta este un mod simplu, dar 
eficient de a sluji.

În toate timpurile
Lucrarea de slujire nu se limitează 

la rânduieli sau la vizite de acasă ori la 
proiecte de slujire ocazionale. Noi sun-
tem mereu deţinători ai preoţiei – nu 
doar duminica şi nu doar când purtăm 
cămaşă albă şi cravată. Avem înda-
torirea să slujim oriunde ne-am afla. 
Slujirea nu este doar un lucru pe care-l 
facem – ea defineşte cine suntem.

Slujiţi în fiecare zi. Ocaziile sunt 
peste tot în jurul vostru. Căutaţi-le! 
Rugaţi-L pe Domnul să vă ajute să le 
recunoaşteţi. Veţi descoperi că majo-
ritatea dintre acestea constau în fapte 
mărunte şi neprefăcute, care îi ajută 
pe alţii să devină ucenici ai lui Isus 
Hristos 11.

Pe măsură ce vă străduiţi să fiţi 
demni de Spirit, veţi recunoaşte gân-
duri şi sentimente care vă îndeamnă să 
slujiţi. Răspunzând la aceste îndem-
nuri, veţi primi mai multe, iar ocaziile 
şi abilitatea voastră de a sluji se vor 
înmulţi şi îmbunătăţi.

Tinerii mei fraţi, depun mărturie că 
vi s-a oferit autoritatea şi puterea mag-
nificei Preoţii aaronice pentru a sluji în 
numele lui Dumnezeu.

Depun mărturie că, pe măsură ce 
faceţi acest lucru, veţi fi un instrument 
în mâinile lui Dumnezeu pentru a-i 
ajuta pe alţii. Viaţa voastră va fi mai 
plăcută şi mai plină de însemnătate. 
Veţi dobândi o mai mare tărie de a re-
zista ispitei. Veţi găsi adevărata fericire 
– acea fericire pe care o cunosc doar 
adevăraţii ucenici ai lui Isus Hristos.

Mă rog ca voi să simţiţi bucuria ce 
vine din îndeplinirea responsabilităţii 
voastre sacre de a sluji, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 84:111.
 2. Vezi Marcu 8:35.
 3. Vezi Trent Toone, „Kindness of Arizona High 

School QB Carson Jones and Teammates 
Has Gone Viral”, Deseret News, 9 nov. 2012, 
deseretnews.com/article/865566351/Kind-
ness-of-Arizona-high-school-QB-Carson- 
Jones-and-teammates-has-gone-viral.html.

 4. James E. Faust, „Mesaj pentru nepoţii  
mei”, Liahona, mai 2007, p. 54; subliniere 
adăugată.

 5. Vezi Doctrină şi legăminte 13:1.
 6. Vezi Doctrină şi legăminte 84:88.
 7. Vezi Matei 20:27–28.
 8. Vezi Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 2.4.5.
 9. Vezi Doctrină şi legăminte 107:85.
 10. Efeseni 4:29.
 11. Vezi Manualul 2, 3.2.3.
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se clatină. El cade. Îl mustrăm pentru 
că nu reuşeşte? Desigur că nu. Care 
tată îşi pedepseşete pruncul pentru că 
s-a poticnit? Noi încurajăm, aplaudăm 
şi lăudăm fiecare pas mic, deoarece cu 
fiecare pas, copilul devine mai asemă-
nător părinţilor săi.

Dragi fraţi, în comparaţie cu 
perfecţiunea lui Dumnezeu, noi, 
muritorii, abia dacă suntem asemenea 
pruncilor neîndemânatici şi şovăitori. 
Însă Tatăl nostru Ceresc iubitor do-
reşte să devenim asemănători Lui şi, 
dragi fraţi, acesta trebuie să fie şi ţelul 
nostru veşnic. Dumnezeu înţelege că 
acest lucru nu se va întâmpla dintr-o 
dată, ci pas cu pas.

Eu nu cred într-un Dumnezeu 
care stabileşte reguli şi dă porunci 
doar pentru ca noi să greşim şi ca El 
să poată să ne pedepsească. Eu cred 
într-un Tată Ceresc care ne iubeşte 
şi Îi pasă de noi şi care se bucură de 
fiecare efort pe care-l facem pentru 
a progresa şi a deveni ca El. Chiar şi 
atunci când ne poticnim, El ne în-
deamnă să nu ne descurajăm – să nu 
renunţăm sau să nu ne eschivăm ni-
ciodată de la a ne îndeplini responsa-
bilităţile – ci să prindem curaj, să avem 
credinţă şi să continuăm să încercăm.

Tatăl nostru din Cer îi îndrumă pe 
copiii Săi şi trimite adesea ajutor divin 
nevăzut celor care doresc să-L urmeze 
pe Salvator.

Ucenic al lui Isus Hristos
Şi aceasta ne duce la următoarea ti-

tulatură pe care o avem în comun: toţi 
cei care se străduiesc, cu sinceritate, să 
Îl urmeze pe Hristos sunt numiţi uce-
nicii Săi. Deşi recunoaştem că niciunul 
dintre noi nu este perfect, nu folosim 
acest lucru drept scuză pentru a ne 
coborî standardele, pentru a nu trăi 
conform privilegiilor noastre, pentru 
a amâna ziua pocăinţei noastre sau 
pentru a refuza să devenim ucenici 

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă.

Fiu al Tatălui Ceresc
O titulatură care ne defineşte pe 

noi toţi, în cel mai esenţial mod, este 
aceea de fiu al Tatălui Ceresc. Indi-
ferent de ceea ce suntem sau ceea ce 
facem în viaţă, nu trebuie să uităm 
niciodată că suntem literalmente copiii 
de spirit ai lui Dumnezeu. Am fost 
copiii Săi înainte de a veni în această 
lume şi vom fi copiii Săi pentru 
totdeauna. Acest adevăr fundamental 
trebuie să influenţeze percepţia asupra 
propriei persoane, asupra fraţilor şi 
surorilor noastre şi asupra vieţii însăşi.

Din nefericire, niciunul dintre noi 
nu se ridică la nivelul cerinţelor acestei 
titulaturi „căci toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu” 1.

Uneori, eşecul de a ne atinge po-
tenţialul poate fi descurajator, mai ales 
când ştim ce înseamnă să fim un fiu 
al lui Dumnezeu. Duşmanului îi place 
să profite de aceste sentimente ale 
noastre de nepotrivire. Satana vrea să 
vă identificaţi mai degrabă cu păcatele 
dumneavoastră şi nu cu potenţialul 
dumneavoastră divin. Dragi fraţi, nu-l 
ascultaţi.

Cu toţii am văzut un prunc care 
învaţă să meargă. Face un pas mic şi 

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Dragii mei fraţi şi iubiţi prieteni, 
inima mea este plină de re-
cunoştinţă şi bucurie că pot fi 

alături de dumneavoastră. Vă felicit pe 
dumnevoastră, taţi şi bunici, care i-aţi 
adus pe fiii şi nepoţii dumneavoastră. 
Vă felicit pe voi, tineri băieţi, care aţi 
ales să fiţi prezenţi astăzi. Acesta este 
locul unde trebuie să vă aflaţi. Sper 
că puteţi simţi frăţeasca legătură care 
ne uneşte şi, mă rog ca aici, alături de 
fraţii voştri, să vă puteţi găsi locul, să 
aveţi parte de ajutor şi prietenie.

Noi, bărbaţii, ne identificăm, 
uneori, prin intermediul titulaturilor. 
Mulţi dintre noi avem mai multe titu-
laturi şi fiecare dintre ele spune ceva 
important despre identitatea noastră. 
De exemplu, anumite titulaturi des-
criu rolurile noastre în cadrul familiei, 
precum fiu, frate, soţ şi tată. Alte 
titulaturi descriu ocupaţia pe care o 
avem în lume, precum doctor, soldat 
sau meşteşugar. Şi unele descriu 
chemările pe care le avem în cadrul 
Bisericii.

Astăzi, aş dori să sugerez patru titu-
laturi care consider că se aplică tuturor 
deţinătorilor preoţiei din întrega lume 
– titulaturi care ne pot ajuta să ne re-
cunoaştem rolurile personale în planul 
etern al lui Dumnezeu şi potenţialul 
în calitate de deţinători ai preoţiei în 

Patru titulaturi
Aş dori să sugerez patru titulaturi… care ne pot ajuta să 
ne recunoaştem rolurile personale în planul etern al lui 
Dumnezeu şi potenţialul în calitate de deţinători ai preoţiei.
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mai buni, mai perfecţi şi mai rafinaţi ai 
Învăţătorului şi Regelui nostru.

Amintiţi-vă că Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
nu este clădită pentru oameni perfecţi 
sau care nu sunt afectaţi de ispitele 
lumeşti, ci, mai degrabă, este clădită 
pentru oameni ca dumneavoastră şi 
ca mine. Şi ea este clădită pe stânca 
Mântuitorului nostru, Domnul Isus 
Hristos 2, prin a Cărui ispăşire putem 
fi curătaţi şi putem deveni „cetăţeni… 
din casa lui Dumnezeu” 3.

Fără ispăşirea lui Isus Hristos, viaţa 
ar fi fără sens, lipsită de speranţă şi 
viitor. Datorită ispăşirii, viaţa este o 
călătorie înălţătoare spiritual, plină de 
îndrumare, de creştere şi dezvoltare 
care duce la viaţa veşnică în prezenţa 
Tatălui nostru Ceresc.

Deşi scopul ispăşirii este acela 
de a ne ajuta pe toţi să devenim mai 
asemănători lui Hristos, menirea ei nu 
este aceea de a ne face pe toţi la fel. 
Câteodată confundăm diferenţele de 
personalitate cu păcatul. Putem chiar 
gândi, în mod greşit, că dacă cineva 
este diferit, înseamnă că nu este plăcut 
în faţa lui Dumnezeu. Această menta-
litate îi determină pe unii să creadă că 
Biserica doreşte să îi facă pe toţi mem-
brii să fie la fel – că noi toţi trebuie să 
arătăm, să simţim, să gândim şi să ne 
comportăm la fel. Aceasta ar contra-
zice înţelepciunea lui Dumnezeu, care 
a creat fiecare om diferit de fratele lui 
şi fiecare fiu diferit de tatăl său. Nici 
măcar gemenii identici nu au aceeaşi 
personalitate şi identitate spirituală.

Contrazice, de asemenea, dorinţa 
şi scopul Bisericii lui Isus Hristos, care 
recunoaşte şi apără libertatea morală 
de a alege – cu toate consecinţele 
sale profunde – a fiecărui copil al lui 
Dumnezeu. În calitate de ucenici ai lui 
Isus Hristos, suntem uniţi în mărturia 
noastră despre Evanghelia restaurată 
şi în angajamentul nostru de a ţine 

poruncile lui Dumnezeu. Dar avem 
preferinţe culturale, sociale şi politice 
diferite.

Biserica devine mai puternică pe 
măsură ce profităm de această diversi-
tate şi ne încurajăm unii pe alţii să ne 
dezvoltăm şi să ne folosim talentele 
pentru a-i întări şi înălţa spiritual pe 
ceilalţi ucenici.

Dragi fraţi, ucenicia este o călătorie 
de-o viaţă în care Îl urmăm pe Salva-
torul nostru. De-a lungul căii noastre 
metaforice de la Betleem la Căpă-
ţâna, vom avea multe ocazii de a ne 
abandona călătoria. Uneori, calea va 
părea mai dificilă decât ne-am fi dorit. 
Dar, ca deţinători ai preoţiei, trebuie să 
avem curajul de a-L urma pe Mântuito-
rul nostru, chiar şi atunci când crucea 
noastră pare să fie prea grea de purtat.

Cu fiecare pas pe care îl facem pen-
tru a-L urma pe Fiul lui Dumnezeu, 
ni se va reaminti că nu suntem încă 
perfecţi. Dar fie ca noi să fim ucenici 
neabătuţi şi statornici! Să nu renunţăm! 

Să fim fideli legămintelor noastre! Să 
ne uităm totdeauna către Avocatul şi 
Mântuitorul nostru pe măsură ce ne 
îndreptăm spre El, cu paşi imperfecţi!

Vindecător al sufletelor
Dragi fraţi, dacă Îl urmăm cu ade-

vărat pe Domnul nostru Isus Hristos, 
trebuie să acceptăm în totalitate a treia 
titulatură: vindecător al sufletelor. Noi, 
cei care am fost rânduiţi la preoţia lui 
Dumnezeu suntem chemaţi să „[vinde-
căm] rănile” 4.

Este datoria noastră să încurajăm, 
să îndreptăm, să întărim, să înălţăm 
spiritual şi să vindecăm. Însărcina-
rea noastră este de a urma exemplul 
Salvatorului şi de a ne întinde bra-
ţele către cei care suferă. Noi „[jelim] 
împreună cu cei care jelesc… şi [îi 
mângâiem] pe aceia care au nevoie 
să fie mângâiaţi” 5. Pansăm rănile 
celor suferinzi. Noi „[ajutăm] pe slabi, 
[înălţăm] mâinile obosite şi [întărim] 
genunchii care se clatină” 6.
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În calitate de învăţători de acasă, 
noi suntem vindecători. În calitate de 
conducători ai preoţiei, noi suntem 
vindecători. În calitate de taţi, fii, fraţi 
şi soţi, noi trebuie să fim vindecători 
devotaţi şi loiali. Într-o mână avem 
recipientul cu ulei consacrat pen-
tru binecuvântarea celor bolnavi; în 
cealaltă mână avem o bucată de pâine 
pentru a-i hrăni pe cei flămânzi şi în 
inimile noastre avem cuvântul plăcut 
al lui Dumnezeu „care vindecă sufle-
tul rănit” 7.

Aceasta este prima şi cea mai 
importantă responsabilitate a noastră 
în calitate de deţinători ai preoţiei – şi 
este valabilă atât pentru deţinătorii 
Preoţiei aaronice, cât şi pentru cei ai 
Preoţiei lui Melhisedec. Evanghelia 
restaurată a lui Isus Hristos binecuvân-
tează vieţi nu doar atunci când credem 
în ea – ci cu atât mai mult atunci când 
trăim conform învăţăturilor ei. Punerea 
în practică a principiilor Evangheliei 
este ceea ce înalţă spiritual indivizii şi 
ceea ce întăreşte familiile. Avem pri-
vilegiul şi responsabilitatea să facem 
ceea ce este drept, nu doar să vorbim 
despre ceea ce este drept.

Salvatorul este Făcătorul de minuni. 
El este marele Vindecător. El este 
exemplul nostru, lumina noastră, chiar 
şi în momentele cele mai întunecate, 
iar El ne arată calea cea dreaptă.

Să Îl urmăm! Să ne îndeplinim rolul 
şi să devenim vindecători slujindu-I 
lui Dumnezeu şi slujindu-le semenilor 
noştri.

Moştenitor al vieţii eterne
A patra titulatură pe care cu toţii o 

deţinem ne duce înapoi la prima titu-
latură din lista noastră. În calitate de 
fii ai Tatălui nostru Ceresc, noi suntem 
moştenitori a tot ceea ce El are.

„Însuşi Duhul adevereşte împreună 
cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.

Şi, dacă suntem copii, suntem şi 
moştenitori: moştenitori ai lui Dum-
nezeu, şi împreună moştenitori cu 
Hristos, dacă suferim cu adevărat 
împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi 
împreună cu El”.8

Dragii mei fraţi, gândiţi-vă la acest 
lucru: noi suntem împreună moşteni-
tori cu Hristos!

Prin urmare, are sens faptul că atât 
de mulţi dintre noi irosesc atât de mult 
din timpul, gândurile, mijloacele şi 
energia preţioase în căutarea prestigiu-
lui, a bunurilor lumeşti sau a recreerii 
prin intermediul dispozitivelor electro-
nice cele mai noi şi mai moderne?

Domnul ne-a făcut promisiunea 
divină că „toţi aceia care sunt credin-
cioşi astfel încât să obţină aceste două 
preoţii… [care îndeplinesc] cu credinţă 
şi sârguinţă chemările lor… Mă [vor 
primi] pe Mine, spune Domnul… şi 
acela care Mă primeşte pe Mine Îl 
primeşte pe Tatăl Meu… de aceea, tot 
ceea ce are Tatăl Meu îi va fi dat lui” 9.

Nu-mi pot imagina tot ceea ce 
înseamnă această promisiune. Dar 
ştiu că promisiunea este măreaţă, este 
divină, este veşnică şi merită tot efortul 
pe care-l depunem în această viaţă.

Cunoscând aceste lucruri, cum am 
putea noi să nu fim dornici şi bucu-
roşi să slujim Domnului şi semenilor 
noştri şi să ne îndeplinim respon-
sabilităţile din cadrul preoţiei lui 
Dumnezeu?

Aceasta este una dintre cele mai 
nobile lucrări care ne va provoca din 
toate punctele de vedere şi care ne 
va solicita toate abilităţile. Dorim să 
vedem cerurile deschizându-se şi să 
avem parte de îndrumările Duhului 
Sfânt care să ne arată calea? Atunci, 
haideţi să ne luăm secera şi să ajutăm 
în această lucrare – o cauză mult mai 
importantă decât cea personală!

Faptul de a le sluji lui Dumnezeu şi 
semenilor noştri ne va pune la încer-
care şi ne va transforma în ceva ce nu 
ne-am imaginat niciodată.
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Poate credeţi că nu este nevoie de 
dumneavoastră, că sunteţi trecut cu 
vederea sau că nu sunteţi dorit, că 
sunteţi neimportant.

Îmi pare sincer rău dacă vreun 
deţinător al preoţiei simte astfel. 
Cu siguranţă, nu sunteţi trecut cu 
vederea şi nu sunteţi nedorit de Tatăl 
nostru Ceresc. El vă iubeşte. Şi vă 
spun că în mod sigur este nevoie de 
dumneavoastră în Biserica din care 
faceţi parte.

Nu ştiţi că „Dumnezeu a ales lu-
crurile nebune ale lumii ca să facă de 
ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a 
ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă 
de ruşine pe cele tari” 10?

Poate este adevărat că suntem 
slabi. Poate că nu suntem înţelepţi sau 
puternici. Dar atunci când Dumne-
zeu lucrează prin intermediul nostru, 
nimeni şi nimic nu poate sta împotriva 
noastră.11

De aceea este nevoie de dumnea-
voastră. Aveţi contribuţia dumnea-
voastră specială de adus şi Dumnezeu 
poate mări acea contribuţie, într-un 
fel măreţ. Abilitatea dumneavoastră de 
a contribui nu depinde de chemarea 
dumneavoastră în Biserică. Ocaziile 
dumneavoastră de slujire sunt nenu-
mărate. Dacă staţi şi aşteptaţi pe mar-
gine, vă încurajez să vă implicaţi.

Nu aşteptaţi o anumită chemare 
pentru a vă implica din plin în clădirea 
împărăţiei lui Dumnezeu. În calita-
tea de deţinător al preoţiei, sunteţi 
deja chemat să participaţi la lucrare. 
Studiaţi zilnic cuvântul lui Dumne-
zeu, rugaţi-vă Tatălui Ceresc zilnic, 
trăiţi conform principiilor Evanghe-
liei restaurate, oferiţi mulţumiri lui 
Dumnezeu şi cereţi-I îndrumare. Apoi 
trăiţi conform cu ceea ce aţi învăţat, 
atât în cadrul familiei, cât şi în celelalte 
împrejurări ale vieţii.

În simfonia măreţului Compozi-
tor, aveţi partea dumneavostră de 

interpretat – notele dumneavoastră pe 
care trebuie să le cântaţi. Chiar dacă 
nu le cântaţi, simfonia va continua, 
în mod sigur, să fie interpretată. Dar, 
dacă vă ridicaţi şi vă alăturaţi corului şi 
permiteţi ca puterea lui Dumnezeu să 
lucreze în dumneavoastră, veţi vedea 
cum „[se deschid] zăgazurile cerului” şi 
cum El „[va turna] peste voi belşug de 
binecuvântare” 12. Atingeţi-vă potenţia-
lul de fiu al lui Dumnezeu şi puteţi fi o 
influenţă pozitivă în familia, căminul, 
comunitatea, naţiunea dumneavoastră 
şi în întreaga lume.

Şi pe parcurs, pe măsură ce „[vă 
pierdeţi] viaţa” în slujba altora 13, veţi 
creşte şi vă veţi dezvolta până ce veţi 
atinge „înălţimea staturii plinătăţii lui 
Hristos” 14. Atunci veţi fi pregătiţi să 
moşteneşti, împreună cu Hristos, tot 
ceea ce are Tatăl dumneavoastră.

Sunteţi importanţi pentru Dumnezeu
Dragii mei fraţi, dragii mei prieteni, 

sunteţi importanţi. Sunteţi iubiţi. Este 
nevoie de dumneavoastră. Această 

lucrare este adevărată. Preoţia, pe 
care aveţi privilegiul să o deţineţi, este 
într-adevăr a lui Dumnezeu.

Mă rog ca pe măsură ce meditaţi la 
numeroasele titulaturi ale unui deţi-
nător demn al preoţiei, să descoperiţi 
că aveţi parte de ajutor divin, care vă 
înalţă spiritual, mai mult ca niciodată, 
către moştenirea măreaţă pe care Tatăl 
dumneavoastră Ceresc v-a pregătit-o. 
Vă las această binecuvântare şi măr-
turia mea în numele sacru al lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Romani 3:23.
 2. Vezi Helaman 5:12.
 3. Efeseni 2:19.
 4. „Doamne, Îţi voi urma calea”, Imnuri,  

nr. 138.
 5. Mosia 18:9.
 6. Doctrină şi legăminte 81:5.
 7. Iacov 2:8.
 8. Romani 8:16–17.
 9. Doctrină şi legăminte 84:33, 35, 37–38.
 10. 1 Corinteni 1:27.
 11. Vezi Romani 8:31.
 12. Maleahi 3:10.
 13. Matei 16:25.
 14. Efeseni 4:13.
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s-au împrietenit. Când ea s-a întors la 
sediul misiunii, le-a povestit misionari-
lor despre el.

Primii doi vârstnici au sosit în 
luna septembrie a anului 2012. 
Băiatul orfan a fost primul lor botez 
în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă. În luna martie 
a acestui an, el a împlinit patru luni 
de când este membru. A fost rânduit 
preot în cadrul Preoţiei aaronice şi, 
astfel, el l-a putut boteza pe cel de-al 
doilea convertit la Biserică. A fost 
primul pionier deţinător al preoţiei 
care a adunat alături de el pe ceilalţi 
copii ai Tatălui Ceresc pentru a stabili 
Biserica într-un oraş de aproximativ 
130.000 de locuitori.

La data de 31 martie 2013, în du-
minica de Paşte, numărul membrilor 
Bisericii aflaţi în acel oraş a crescut la 
„uriaşa” cifră de şase. El a fost singu-
rul membru local care a participat la 
adunare, în acea duminică. Se lovise 
la genunchi cu o zi înainte, însă a fost 
hotărât să fie prezent. S-a rugat pentru 
a avea puterea să meargă la Biserică. 
Şi, astfel, a putut fi prezent. A luat din 
împărtăşanie alături de patru misio-
nari tineri şi de un cuplu misionar − 
aceasta fiind întreaga congregaţie.

Această povestire nu pare ieşită 
din comun dacă nu recunoaşteţi în 
ea tiparul mâinii lui Dumnezeu în 
clădirea împărăţiei Sale. Eu l-am văzut 
de multe ori.

L-am văzut în New Mexico, când 
eram tânăr. De generaţii întregi, pro-
feţii ne spun că trebuie să-i ajutăm pe 
misionari să-i găsească şi să-i înveţe pe 
cei cu inima sinceră şi, apoi, să-i iubim 
pe cei care intră în împărăţie.

M-am convins de ceea ce pot face 
conducătorii credincioşi ai preoţiei 
şi membrii. În anul 1955, am devenit 
ofiţer în Forţele Aeriene ale Statelor 
Unite. Episcopul meu de acasă mi-a 
dat o binecuvântare chiar înainte de 

pentru ca poruncile Sale să fie ţinute, 
puteţi fi siguri că El va face la fel şi 
pentru fiecare dintre voi.

Permiteţi-mi să vă spun cum a 
făcut El acest lucru pentru un băiat 
care deţine acum oficiul de preot în 
cadrul Preoţiei aaronice. El are 16 ani. 
Trăieşte într-o ţară în care misionarii 
au ajuns pentru prima dată în urmă 
cu numai un an. Ei au fost desemnaţi 
să slujească în două oraşe, însă nu în 
oraşul unde locuieşte acest băiat.

Când el era foarte mic, părinţii lui 
l-au adus în Utah, din motive legate 
de siguranţa sa. Familia a fost învăţată 
şi botezată de misionari. El nu fusese 
botezat în Biserică, deoarece nu împli-
nise încă opt ani.

Părinţii lui au murit într-un acci-
dent. Prin urmare, bunica lui a aranjat 
ca el să se întoarcă acasă, peste ocean, 
în oraşul unde se născuse.

Cu numai un an în urmă, în luna 
martie, în timp ce mergea pe stradă, 
a simţit că trebuia să i se adreseze 
unei femei pe care nu o cunoştea. I-a 
vorbit în puţina engleză pe care şi-o 
mai amintea. Era o asistentă medicală 
pe care preşedintele de misiune o 
trimisese în oraşul lui pentru a căuta 
o locuinţă şi asistenţă medicală pentru 
misionarii care urmau să slujească în 
scurt timp acolo. În timp ce vorbeau, 

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Domnul a declarat foarte clar, 
la începutul acestei ultime 
dispensaţii, că noi trebuie să 

propovăduim Evanghelia în întreaga 
lume. Ceea ce le-a spus celor câtorva 
deţinători ai preoţiei în anul 1831, este 
valabil şi pentru numeroşii deţinători 
ai preoţiei din prezent. Indiferent 
de vârsta, competenţa, chemarea în 
Biserică sau de locul unde trăim, sun-
tem chemaţi să conlucrăm în unitate 
pentru a-L ajuta în lucrarea Sa de a 
aduna suflete, până când El va veni 
din nou. Acelor primi lucrători în vie, 
El le-a spus:

„Şi iarăşi, vă spun vouă, Eu vă dau 
o poruncă pentru ca fiecare om, atât 
vârstnic, preot, învăţător şi, de aseme-
nea, membru, să meargă să lucreze cu 
toată puterea lui, cu munca mâinilor 
sale, pentru a pregăti şi a îndeplini 
lucrurile pe care Eu le-am poruncit.

Şi predica voastră să fie glasul de 
avertizare, fiecare către vecinul lui, cu 
blândeţe şi bunătate.

Şi ieşiţi din mijlocul celor răi. Sal-
vaţi-vă voi înşivă. Curăţiţi-vă, cei ce 
purtaţi vasele Domnului” 1.

Acum, voi, membri care deţineţi 
Preoţia aaronică, puteţi vedea că 
această poruncă a Domnului este 
valabilă şi pentru voi. Deoarece ştiţi că 
Domnul pregăteşte întotdeauna o cale 

Noi suntem uniţi
Mă rog ca, indiferent unde ne aflăm şi indiferent de 
îndatoririle pe care le avem în preoţia lui Dumnezeu, să fim 
uniţi în cauza de a duce Evanghelia în întreaga lume.
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a pleca la primul meu post, în Al-
buquerque, New Mexico.

În binecuvântarea pe care mi-a 
dat-o, el a spus că timpul pe care-l voi 
petrece în forţele aeriene va fi unul 
de slujire misionară. În prima mea 
duminică acolo, m-am dus la Biserică, 
în Ramura Unu Albuquerque. Un 
bărbat a venit spre mine, s-a prezentat 
ca fiind preşedintele de district şi mi-a 
spus că urma să mă cheme să slujesc 
în calitate de misionar al districtului.

I-am spus că urma să fiu acolo 
doar pentru câteva săptămâni, pentru 
instruire, iar apoi urma să fiu trimis în 
altă parte a lumii. El a spus: „Nu ştiu 
nimic despre ce o să se întâmple cu 

tine, însă noi trebuie să te chemăm să 
slujeşti”. În mijlocul instruirii mele cu 
caracter militar, prin ceea ce părea a fi 
o întâmplare, am fost ales, dintre sute 
de ofiţeri care participau la instruire, 
să-l înlocuiesc, la birou, pe un ofiţer 
care murise subit.

Prin urmare, în cei doi ani cât 
am stat acolo, am slujit în chemarea 
mea. În cele mai multe dintre seri 
şi în fiecare sfârşit de săptămână, 
am propovăduit Evanghelia lui Isus 
Hristos oamenilor pe care membrii ni-i 
aduceau.

Colegii mei şi cu mine făceam, 
în medie, pe lună, peste 40 de ore 
de slujire misionară fără să fi trebuit 

vreodată să batem la uşă pentru a găsi 
pe cineva căruia să-i propovăduim. 
Membrii ne ţineau atât de ocupaţi, 
încât adesea propovăduiam la două 
familii în aceeaşi seară. Eu însumi am 
văzut puterea şi binecuvântarea rezul-
tate din chemarea profeţilor, adresată 
fiecărui membru, de a fi misionar.

În ultima duminică premergătoare 
plecării mele din Albuquerque, a fost 
organizat primul ţăruş în acel oraş. 
Acum, acolo, există un templu sacru, 
o casă a Domnului, într-un oraş în 
care, la un moment dat, ne întâlneam 
într-o singură capelă cu sfinţii care-şi 
aduceau prietenii la noi pentru a fi 
învăţaţi şi pentru a simţi mărturia Spiri-
tului. Acei prieteni s-au simţit bineve-
niţi şi ca acasă în adevărata Biserică a 
Domnului.

Apoi, am văzut acest lucru în New 
England, când m-am dus la studii. Am 
fost chemat să slujesc în calitate de 
consilier al unui măreţ preşedinte de 
district, un om care fusese, la un mo-
ment dat, dezinteresat de Biserică şi 
care ajunsese un om cu o mare putere 
spirituală. Învăţătorul lui de acasă l-a 
iubit suficient de mult încât să-i ignore 
obiceiul de a fuma şi să poată vedea 
ceea ce putea să vadă Dumnezeu la 
el. Preşedintele de district şi cu mine 
mergeam cu maşina peste dealuri şi 
de-a lungul ţărmurilor pentru a vizita 
ramuri mici care erau situate de-a 
lungul statelor Massachusetts şi Rhode 
Island pentru a clădi şi binecuvânta 
împărăţia lui Dumnezeu.

În anii în care am slujit alături de 
acel conducător măreţ, i-am privit 
pe oameni aducându-şi prietenii în 
Biserică datorită exemplului lor şi al 
invitaţiei pe care le-au adresat-o de 
a-i asculta pe misionari. Mie, creşterea 
acelor ramuri mi se părea înceată şi 
şovăitoare. Însă, în duminica în care 
am plecat, după cinci ani petrecuţi 
acolo, în capela Longfellow Park din 
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Cambridge au venit doi apostoli pen-
tru a organiza districtul nostru într-un 
ţăruş.

După mulţi ani, m-am întors acolo 
pentru a conduce o conferinţă de 
ţăruş. Preşedintele de ţăruş m-a dus 
să văd un deal stâncos, în Belmont. 
Mi-a spus că acela ar fi un loc perfect 
pentru un templu al lui Dumnezeu. 
Astăzi, acolo este un templu. Când îl 
privesc, îmi aduc aminte de membrii 
umili alături de care am stat în ramuri 
mici, de vecinii pe care i-au invitat şi 
de misionarii care-i învăţau.

În această seară, se află aici un nou 
diacon. Am fost alături de el în aceeaşi 
duminică de Paşte în care preotul, 
despre care am vorbit mai devreme, 
s-a dus la adunarea la care a parti-
cipat un singur membru local. Acest 
diacon a radiat de fericire când tatăl 
său i-a spus că va participa, alături de 
el, la această adunare a preoţiei. Acest 
tată a fost un misionar extraordinar 
în aceeaşi misiune în care tatăl său a 
fost preşedinte. Am văzut ediţia din 
anul 1937 a Missionary Handbook 
(Îndrumarului misionarului) pe care 
l-a avut străbunicul său. Familia sa are 
o lungă tradiţie în ceea ce priveşte 
aducerea oamenilor în Biserică.

Aşadar, am vorbit cu episcopul 
acestui diacon pentru a afla la ce 
trebuie să se aştepte acest băiat atunci 
când îşi îndeplineşte responsabilitatea 
preoţiei de a participa la adunarea 
sufletelor pentru Domnul. Episcopul 
a descris cu entuziasm modul în care 

conducătorul muncii misionare din 
episcopie urmărea progresul simpati-
zanţilor. El primeşte acele informaţii în 
cadrul deselor întâlniri cu misionarii.

Episcopul şi membrii consiliului 
episcopiei sale discută despre fie-
care simpatizant care progresează. Ei 
hotărăsc ce pot să facă pentru a ajuta 
fiecare persoană şi familia acesteia să 
se împrietenească, înainte de botez, cu 
membrii Bisericii, pentru a-i include 
în activităţi şi pentru a se îngriji de cei 
botezaţi. El a spus că sunt momente 
când misionarii au atâtea discuţii pro-
gramate, încât îi iau cu ei, ca însoţitori, 
pe deţinătorii Preoţiei aaronice.

Planul episcopiei cu privire la 
munca misionară cuprinde obiective 
ale cvorumurilor preoţiei, care constau 
în invitarea unor persoane, pe care 
membrii acestora le cunosc, de a-i 
întâlni pe misionari. Chiar şi preşedin-
ţia cvorumului diaconilor este invitată 
să stabilească obiective şi să planifice 
pentru membrii cvorumului său mo-
dalităţi care să ajute la aducerea celor 
pe care ei îi cunosc în împărăţia lui 
Dumnezeu.

Diaconul din episcopia puter-
nică şi noul preot − convertitul − din 
noul şi micul grup de membri par 
să aibă ceva în comun unul cu altul 
sau cu voi. Poate că nu vedeţi o mare 
asemănare între experienţele de care 
aveţi parte în ceea ce priveşte clădirea 
Bisericii şi ceea ce am perceput eu 
ca fiind miracole în New Mexico şi în 
New England.

Dar există un singur mod în care 
noi suntem uniţi în responsabilitatea 
noastră în cadrul preoţiei. Ne sfinţim 
şi ne îndeplinim responsabilităţile indi-
viduale ce ţin de porunca de a duce 
Evanghelia tuturor copiilor Tatălui 
nostru Ceresc.

Avem experienţe similare în ceea 
ce priveşte modul în care Domnul 
clădeşte împărăţia Sa pe pământ. În 
Biserica Sa, cu toate uneltele şi orga-
nizaţiile minunate care ni s-au pus la 
dispoziţie, încă există adevărul funda-
mental propovăduit de profeţi despre 
modul în care trebuie să ne îndeplinim 
responsabilitatea din cadrul preoţiei 
de a face muncă misionară.

În cadrul conferinţei generale din 
luna aprilie a anului 1959, preşedin-
tele David O. McKay ne-a învăţat 
acest adevăr fundamental, tot aşa 
cum au făcut-o profeţii începând  
cu zilele sale, inclusiv preşedintele 
Thomas S. Monson. Preşedintele 
McKay a relatat în comentariile sale 
de încheiere că, în anul 1923 în 
Misiunea Britanică, a avut loc o in-
struire generală care a fost făcută cu-
noscută membrilor Bisericii din acea 
misiune. Li s-a spus să nu cheltuiască 
bani pentru reclame care să combată 
sentimentele negative pe care oame-
nii le aveau faţă de Biserică. Preşe-
dintele McKay a anunţat următoarea 
hotărâre: „Daţi-i fiecărui membru al 
Bisericii responsabilitatea ca, în anul 
1923, să fie misionar. Fiecare mem-
bru să fie misionar! O puteţi aduce 
pe mama dumneavoastră în Biserică 
sau poate pe tatăl dumneavoastră; 
poate pe colegul dumneavoastră 
de muncă. Cineva va auzi mesajul 
bun al adevărului prin intermediul 
dumneavoastră”.

Preşedintele McKay a continuat: 
„Acesta este, astăzi, mesajul meu. Fie-
care membru − un milion şi jumătate 
− să fie misionar! ” 2.

Los Angeles, California, SUA
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Când s-a anunţat, în anul 2002, că 
munca misionară devine responsa-
bilitatea episcopilor, m-am întrebat 
cum avea să se realizeze acest lucru. 
Fusesem episcop. Mi se părea că 
munca lor de a le sluji membrilor şi de 
a conduce organizaţiile din episcopia 
lor reprezenta un volum de muncă 
aproape de limita lor maximă la care 
puteau ajunge.

Un episcop pe care-l cunoşteam a 
văzut acest lucru nu ca pe o responsa-
bilitate suplimentară, ci ca pe o şansă 
de a uni episcopia într-o cauză mă-
reaţă în care fiecare membru devenea 
misionar. El a chemat un conducător 
al muncii misionare la nivel de episco-
pie. El însuşi s-a întâlnit cu misionarii 
în fiecare sâmbătă pentru a afla despre 
munca lor, pentru a-i încuraja şi pen-
tru a afla despre progresul simpatizan-
ţilor acestora. Consiliul episcopiei a 
găsit modalităţi prin care organizaţiile 
şi cvorumurile să folosească ocaziile 
de slujire ca pregătire misionară. În 
calitate de judecător în Israel, el i-a 
ajutat pe tineri să simtă binecuvântă-
rile ispăşirii pentru a-i menţine puri.

Recent, l-am întrebat cum explica 
creşterea rapidă a numărului de 

convertiţi din episcopia sa şi numărul 
sporit de tineri care sunt pregătiţi şi 
dornici să ducă Evanghelia lui Isus 
Hristos în întreaga lume. El a spus că, 
din punctul lui de vedere, fericirea 
de care aveau parte nu se datora 
doar faptului că ei au îndeplinit anu-
mite responsabilităţi, ci şi faptului că 
ei toţi au devenit uniţi în entuziasmul 
lor de a-i aduce pe oameni în comu-
nitatea sfinţilor.

Pentru unii dintre ei a fost chiar 
mai mult decât atât. Asemenea fiilor 
lui Mosia, ei au simţit efectele păcatu-
lui în viaţa lor şi minunata vindecare 
a ispăşirii care se produce în cadrul 
Bisericii lui Dumnezeu. Din dragoste 
faţă de Salvator şi din recunoştinţă faţă 
de darul pe care l-au primit de la El, ei 
au dorit să-i ajute, pe toţi aceia pe care 
puteau, să scape de tristeţea păcatului, 
să simtă bucuria iertării şi să-i adune 
în împărăţia lui Dumnezeu, unde au 
parte de protecţie.

Dragostea lui Dumnezeu şi dragos-
tea pentru prietenii şi vecinii lor au 
fost ceea ce i-a unit pentru a le sluji 
oamenilor. Ei au dorit să ducă Evan-
ghelia tuturor celor care trăiau în acea 
parte a lumii. Şi şi-au pregătit copiii să 

fie demni pentru a fi chemaţi de Dom-
nul să propovăduiască, să depună 
mărturie şi să slujească în alte părţi ale 
viei Sale.

Indiferent că are loc în episcopia 
mare, unde noul diacon îşi va îndeplini 
datoria de a împărtăşi Evanghelia şi 
de a clădi împărăţia sau în micul grup 
de departe unde slujeşte noul preot, 
ei voi fi uniţi în scop. Diaconul va fi 
inspirat de dragostea lui Dumnezeu 
să-şi întindă braţele către un prieten 
care nu este, încă, membru al Bisericii. 
El îşi va include prietenul într-o slujire 
sau activitate organizată de Biserică şi, 
apoi, îi va invita pe el şi pe familia lui 
să fie învăţaţi de misionari. Pentru cei 
care sunt botezaţi, el va fi prietenul de 
care ei vor avea nevoie.

Preotul îi va invita pe alţii să i se 
alăture în micul grup de sfinţi unde 
el a simţit dragostea lui Dumnezeu şi 
pacea binecuvântată a ispăşirii.

Dacă el continuă să-şi îndepli-
nească îndatoririle preoţiei cu credinţă, 
va vedea cum grupul va deveni o ra-
mură şi, apoi, cum un ţăruş al Sionului 
va fi întemeiat în oraşul său. Acolo va 
fi o episcopie cu un episcop grijuliu. 
Poate că unul dintre fiii sau nepoţii 
săi va duce, într-o zi, un slujitor al lui 
Dumnezeu la un deal din apropiere 
şi-i va spune: „Acesta ar fi un loc mi-
nunat pentru un templu”.

Mă rog ca, indiferent unde ne aflăm 
şi indiferent de îndatoririle pe care le 
avem în preoţia lui Dumnezeu, să fim 
uniţi în cauza de a duce Evanghelia în 
întreaga lume şi să-i încurajăm pe toţi 
oamenii pe care-i iubim să fie curăţiţi 
de păcat şi să fie fericiţi, alături de noi, 
în împărăţia lui Dumnezeu. În numele 
lui Isus Hristos, a Cărui Biserică este 
aceasta, amin. ◼

NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 38:40–42.
 2. David O. McKay, în Conference Report,  

apr. 1959, p. 122.
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şi rugăciune ferventă. În consecinţă, 
slujirea misionară devotată oferă  
drept recompensă bucurie eternă, atât 
în timpul vieţii muritoare, cât şi  
în eternitate.

Provocarea este aceea de a fi 
slujitori mai eficienţi în via Domnului. 
Aceasta este valabilă pentru noi toţi, 
indiferent de vârsta pe care o avem, 
nu doar pentru cei care se pregătesc 
să slujească în calitate de misionari cu 
timp deplin, căci fiecare dintre noi a 
primit porunca de a împărtăşi Evan-
ghelia lui Hristos.

Permiteţi-mi să vă sugerez o 
formulă care ne va asigura succesul: 
prima componentă, cercetaţi scrip-
turile cu sârguinţă; a doua compo-
nentă, planificaţi-vă viaţa având un 
scop (şi, eu aş adăuga, planificaţi-vă 
viaţa indiferent de vârsta pe care o 
aveţi); a treia componentă, propo-
văduiţi adevărul depunându-vă 
mărturia; şi, a patra componentă, 
slujiţi-L pe Domnul cu dragoste.

Să analizăm, pe rând, fiecare com-
ponentă a formulei.

Prima componentă, cercetaţi 
scripturile cu sârguinţă.

Scripturile depun mărturie despre 
Dumnezeu şi conţin cuvintele vieţii 
veşnice. Ele devin temelia mesajului 
nostru.

Programele de învăţământ ale 
Bisericii pun un accent deosebit pe 
scripturile sfinte, fiind elaborate şi 
coordonate printr-un efort de corelare. 
Suntem, de asemenea, încurajaţi să 
studiem scripturile în fiecare zi, atât 
individual, cât şi împreună cu familiile 
noastre.

Permiteţi-mi să fac referire doar la o 
singură trimitere la scripturi ce poate fi 
pusă în practică imediat în viaţa noas-
tră. În Cartea lui Mormon, în capitolul 
17 din Alma, citim relatarea despre 
bucuria simţită de Alma când i-a revă-
zut pe fiii lui Mosia şi când a remarcat 

toate zilele, până la sfârşitul veacului” 2.
Această poruncă divină, alături de 

promisiunea ei glorioasă, este motoul 
nostru de astăzi, tot aşa cum a fost şi 
la jumătatea timpului. Munca misio-
nară este o caracteristică distinctivă 
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă. Întotdeauna a 
fost; întotdeauna va fi. Profetul Joseph 
Smith a declarat: „După ce toate aces-
tea au fost spuse, cea mai mare şi mai 
importantă îndatorire este să predicăm 
Evanghelia” 3.

Într-un interval scurt de doi ani, toţi 
misionarii cu timp deplin care slujesc 
în prezent în această oaste regală a lui 
Dumnezeu îşi vor fi încheiat eforturile 
misionare cu timp deplin şi se vor fi 
întors la casele lor şi la cei dragi. În 
cazul vârstnicilor, cei care îi vor înlocui 
sunt, în această seară, deţinători ai 
Preoţiei aaronice în cadrul Bisericii.  
Tineri băieţi, sunteţi pregătiţi să 
răspundeţi? Sunteţi dornici să lucraţi? 
Sunteţi pregătiţi să slujiţi?

În cel mai fericit caz, munca mi-
sionară necesită o schimbare radi-
cală a modului de viaţă a persoanei 
respective. Necesită mult timp şi un 
devotament uriaş, sacrificiu altruist 

Preşedintele Thomas S. Monson

De două ori pe an, acest grandios 
Centru de conferinţe pare să ne 
spună, cu glasul său persuasiv: 

„Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit 
preoţia” 1. Există un spirit specific pre-
zent peste tot în cadrul adunării gene-
rale a preoţiei organizată de Biserică.

În această seară, sunt mii dintre ai 
noştri care-L slujesc cu timp deplin 
pe Domnul, în calitate de misionari ai 
Săi. Aşa cum am menţionat în mesajul 
meu din această dimineaţă, avem, în 
prezent, peste 65.000 de misionari în 
câmpul misiunii şi alte mii care aş-
teaptă să intre în Centrul de Pregătire 
a Misionarilor sau ale căror formulare 
sunt în prezent în curs de procesare. 
Îi iubim şi îi felicităm pe cei care sunt 
dornici şi nerăbdători să slujească.

În scripturile sfinte, nu există de-
claraţie mai clară, responsabilitate mai 
obligatorie, îndemn mai direct decât 
acea poruncă dată de Domnul înviat 
atunci când li S-a arătat, în Galileea, 
celor unsprezece ucenici. El a spus:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în 

Fii ai lui Dumnezeu, 
ce-aţi primit preoţia
Fie ca noi toţi să cercetăm scripturile cu sârguinţă, să ne 
planificăm viaţa având un scop, să propovăduim adevărul 
depunându-ne mărturia şi să-L slujim pe Domnul cu dragoste.
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fermitatea lor cu privire la cauza 
adevărului. Cronica ne relatează: „Ei 
se întăriseră în cunoaşterea adevăru-
lui; pentru că ei erau oameni cu bună 
înţelegere şi cercetaseră scripturile cu 
sârguinţă pentru ca să poată cunoaşte 
cuvântul lui Dumnezeu.

Dar aceasta nu este totul; ei se de-
daseră la multă rugăciune şi post; de 
aceea, aveau spiritul profeţiei şi spiritul 
revelaţiei şi atunci când propovăduiau, 
ei propovăduiau cu puterea şi autori-
tatea de la Dumnezeu” 4.

Dragi fraţi, cercetaţi scripturile 
cu sârguinţă.

A doua componentă a formulei 
noastre: planificaţi-vă viaţa având 
un scop.

Probabil că nicio generaţie de tineri 
nu a trebuit să ia decizii cu efect pe 
termen atât de lung ca cea a tineri-
lor din zilele noastre. Sunt necesare 
pregătiri pentru şcoală, misiune şi că-
sătorie. În cazul unora, serviciul militar 
va trebui inclus.

Pregătirea pentru misiune începe 
de timpuriu. Pe lângă pregătirea 
spirituală, părintele înţelept va pune 
la dispoziţie mijloacele prin care fiul 
tânăr să poate începe să-şi strângă 
bani pentru misiune. El poate fi, de 
asemenea, încurajat, odată cu trecerea 
anilor, să studieze o limbă străină, ast-
fel încât, dacă va fi cazul, abilităţile lui 
lingvistice să poată fi folosite. În cele 
din urmă, soseşte acea zi glorioasă, 
când episcopul şi preşedintele de 
ţăruş îl invită pe tânărul băiat în birou 
pentru un interviu. Se determină dem-
nitatea; se completează recomandarea 
de a sluji în misiune.

Nu există un alt timp în care în-
treaga familie să se uite şi să aştepte 
cu atâta nerăbdare poştaşul şi scri-
soarea care să conţină adresa de retur 
47 East South Temple, Salt Lake City, 
Utah. Scrisoarea soseşte, aşteptarea 
este copleşitoare; chemarea este citită. 

Adesea, locul de slujire desemnat este 
departe de casă. Indiferent de locul 
unde este chemat să slujească, răspun-
sul misionarului pregătit şi supus este 
acelaşi: „Voi sluji”.

Încep pregătirile pentru plecare. 
Dragi tineri băieţi, sper că voi apreciaţi 
sacrificiile pe care părinţii voştri le fac 
de bunăvoie pentru ca voi să slujiţi. 
Roadele muncii lor vă vor susţine, cre-
dinţa lor vă va încuraja, rugăciunile lor 
vă vor înălţa spiritual. Misiunea este o 
chestiune de familie. Chiar dacă pot fi 
despărţiţi de continente sau oceane, 
inimile lor vor fi unite.

Stimaţi fraţi, când vă planificaţi viaţa 
având un scop, nu uitaţi că ocaziile 
dumneavoastră de a face muncă 

misionară nu se limitează la perioada 
slujirii oficiale. În cazul acelora dintre 
dumneavoastră care vă satisfaceţi 
stagiul militar, timpul respectiv poate 
fi şi trebuie să fie util. În fiecare an, 
tinerii noştri care poartă uniformă 
aduc multe suflete în împărăţia lui 
Dumnezeu cinstindu-şi preoţia, trăind 
conform poruncilor lui Dumnezeu şi 
învăţându-i pe alţii cuvântul divin al 
Domnului.

Nu vă neglijaţi privilegiul de a fi mi-
sionari în timp ce vă dobândiţi educa-
ţia formală. Exemplul pe care-l daţi, în 
calitate de sfânt din zilele din urmă, va 
fi observat, analizat şi, adesea, urmat.

Dragi fraţi, indiferent de vârsta pe 
care o aveţi sau de circumstanţele 
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dumneavoastră, vă îndemn să vă pla-
nificaţi viaţa având un scop.

Trecem acum la a treia componentă 
a formulei noastre: propovăduiţi 
adevărul depunându-vă mărturia.

Supuneţi-vă sfatului apostolului 
Petru, care ne-a îndemnat: „Fiţi tot-
deauna gata să răspundeţi oricui vă 
cere socoteală de nădejdea care este 
în voi” 5. Înălţaţi-vă glasurile şi depu-
neţi mărturie despre adevărata natură 
a Dumnezeirii. Depuneţi-vă mărturia 
despre Cartea lui Mormon. Faceţi 
cunoscute adevărurile glorioase şi fru-
moase cuprinse în planul salvării.

În timp ce slujeam în calitate de 
preşedinte de misiune în Canada, cu 
mai mult de 50 de ani în urmă, un 
tânăr misionar care venise dintr-o 
comunitate mică, rurală s-a minunat 
de dimensiunile oraşului Toronto. 
El era mic ca statură, însă mare în 
mărturie. Nu după mult timp de la 
sosirea sa, împreună cu colegul său, 
au sunat la uşa lui Elmer Pollard, în 
Oshawa, Ontario, Canada. Părându-i 
rău pentru cei doi tineri care, în timpul 

unui viscol puternic, mergeau din uşă 
în uşă, domnul Pollard i-a invitat pe 
misionari în casa lui. Ei i-au prezentat 
mesajul lor. El nu a simţit Spiritul. La 
un moment dat, i-a rugat să plece şi 
să nu se mai întoarcă. Ultimele sale 
cuvinte, adresate vârstnicilor în timp 
ce aceştia ieşeau pe uşă, au fost rostite 
în batjocură: „Nu-mi puteţi spune că 
voi chiar credeţi că Joseph Smith a fost 
un profet al lui Dumnezeu!”.

Apoi, a închis uşa. Vârstnicii au 
început să meargă pe drum. Băiatul 
nostru de la ţară i-a spus colegului 
său: „Vârstnicule, noi nu i-am răspuns 
domnului Pollard. El a spus că noi 
nu credem că Joseph Smith a fost un 
profet adevărat. Să ne întoarcem şi 
să ne depunem mărturiile în faţa lui”. 
Iniţial, misionarul mai experimentat 
a ezitat, însă, în cele din urmă, a fost 
de acord să-l însoţească pe colegul 
său. Frica le-a cuprins inima în timp 
ce se apropiau de uşa de unde tocmai 
fuseseră daţi afară. Au bătut, l-au văzut 
pe domnul Pollard, au aşteptat un mo-
ment care a părut extrem de lung şi, 

apoi, cu putere venită de la Spirit, mi-
sionarul nostru neexperimentat a spus: 
„Domnul Pollard, aţi spus că noi nu 
credem cu adevărat că Joseph Smith a 
fost un profet al lui Dumnezeu. Vă de-
pun mărturie că Joseph a fost profet. 
El chiar a tradus Cartea lui Mormon. 
El I-a văzut pe Dumnezeu Tatăl şi pe 
Isus, Fiul. Eu ştiu aceste lucruri”.

Ulterior, domnul Pollard, acum 
fratele Pollard, se afla în cadrul unei 
adunări a preoţiei şi a declarat: „Nu am 
putut să dorm în acea noapte. Tot au-
zeam în minte cuvintele: «Joseph Smith 
a fost un profet al lui Dumnezeu. Eu 
ştiu acest lucru. Eu ştiu acest lucru. Eu 
ştiu acest lucru». A doua zi, le-am telefo-
nat misionarilor şi i-am rugat să revină. 
Mesajul lor, alături de mărturiile lor, au 
schimbat viaţa mea şi pe cea a familiei 
mele”. Stimaţi fraţi, propovăduiţi ade-
vărul depunându-vă mărturia.

Ultima componentă a formulei 
noastre este: slujiţi-L pe Domnul cu 
dragoste. Nu există înlocuitor pentru 
dragoste. Misionarii de succes îşi 
iubesc colegii, îşi iubesc conducătorii 
din cadrul misiunii şi iubesc preţioa-
sele persoane cărora le propovădu-
iesc. În a patra secţiune din Doctrină şi 
legăminte, Domnul a stabilit cerinţele 
pentru cei care slujesc. Să citim câteva 
versete:

„Voi care vă îmbarcaţi să-L slujiţi pe 
Dumnezeu, vedeţi să-L slujiţi cu toată 
inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul 
şi cu toată tăria voastră, pentru ca să 
puteţi sta fără prihană înaintea lui 
Dumnezeu în ultima zi…

Şi credinţa, speranţa, caritatea şi 
dragostea, cu ochiul îndreptat numai 
către slava lui Dumnezeu, îl califică 
pentru această lucrare.

Amintiţi-vă de credinţă, de virtute, 
de cunoaştere, de cumpătare, de 
răbdare, de bunătatea frăţească, de 
evlavie, de caritate, de umilinţă, de 
sârguinţă” 6.
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Ei bine, poate că toţi cei care-mi 
auziţi glasul vă întrebaţi: „Am crescut 
eu, astăzi, în credinţă, în virtute, în 
cunoaştere, în evlavie, în dragoste?”.

Prin intermediul slujirii dumnea-
voastră făcută acasă sau peste hotare, 
sufletele pe care le ajutaţi să fie salvate 
pot fi, de asemenea, cele pe care le 
iubiţi cel mai mult.

Cu mulţi ani în urmă, Craig Sud-
bury şi mama sa, Pearl, nişte prieteni 
dragi de-ai mei, au venit la mine la bi-
rou înainte ca Craig să plece pentru a 
sluji în Misiunea Australia Melbourne. 
Absenţa lui Fred Sudbury, tatăl lui 
Craig, era evidentă. Înainte cu 25 de 
ani, mama lui Craig se căsătorise cu 
Fred, care nu a împărtăşit dragostea ei 
faţă de Biserică şi care, fireşte, nu era 
membru al Bisericii.

Craig mi-a mărturisit dragostea lui 
profundă şi fermă pentru părinţii lui 
şi speranţa sa ca, într-un anume fel, 
tatăl său să simtă influenţa Spiritu-
lui şi să-şi deschidă inima faţă de 
Evanghelia lui Isus Hristos. M-am 
rugat pentru a primi inspiraţie cu 
privire la modul în care ar putea fi 
împlinită o asemenea dorinţă. Am 

primit inspiraţie şi i-am spus lui Craig: 
„Slujeşte-L pe Domnul cu toată inima 
ta. Fii supus chemării tale sacre! În 
fiecare săptămână, scrie-le părinţi-
lor tăi o scrisoare; din când în când, 
scrie-i personal tatălui tău şi spune-i 
cât de mult îl iubeşti, spune-i de ce 
eşti recunoscător pentru că eşti fiul 
lui”. Mi-a mulţumit şi, împreună cu 
mama lui, au ieşit din birou.

Trecuseră 18 luni de când o văzu-
sem ultima dată pe mama lui Craig, 
când ea a venit la mine la birou şi, 
printre lacrimi, mi-a spus: „Au trecut 
aproape doi ani de când Craig a plecat 
în misiune. Nu a fost săptămână în 
care să nu ne fi scris. Recent, soţul 
meu, Fred, s-a ridicat pentru prima 
dată în cadrul unei adunări de mărturii 
şi, spre surprinderea mea şi a tuturor 
celor prezenţi, a anunţat că a luat deci-
zia de a deveni membru al Bisericii. A 
mai spus că el şi cu mine vom merge 
în Australia pentru a-l întâlni pe Craig 
la sfârşitul misiunii sale, pentru ca 
Fred să fie ultimul botez al lui Craig în 
calitate de misionar cu timp deplin”.

Niciun misionar nu a fost mai 
mândru ca Craig Sudbury când, în 

îndepărtata Australie, el l-a ajutat pe 
tatăl său să intre în apa adâncă până la 
talie şi, ridicându-şi braţul drept în un-
ghi drept, a rostit următoarele cuvinte 
sacre: „Frederick Charles Sudbury, 
fiind împuternicit de Isus Hristos, eu te 
botez în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Duhului Sfânt”.

Dragostea şi-a repurtat victoria. 
Slujiţi-L pe Domnul cu dragoste.

Dragi fraţi, fie ca noi toţi să cerce-
tăm scripturile cu sârguinţă, să ne 
planificăm viaţa având un scop, să 
propovăduim adevărul depunân-
du-ne mărturia şi să-L slujim pe 
Domnul cu dragoste.

Păstorul perfect al sufletelor noas-
tre, Misionarul care a mântuit omeni-
rea, ne-a oferit asigurarea Sa divină:

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

Şi acum, dacă bucuria voastră va fi 
mare cu un singur suflet pe care l-aţi 
adus la Mine, în împărăţia Tatălui Meu, 
ce mare va fi bucuria voastră, dacă veţi 
aduce mai multe suflete la Mine!” 7.

Despre Cel care a rostit aceste 
cuvinte, eu îmi depun mărturia: El 
este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul şi 
Salvatorul nostru.

Mă rog ca noi să răspundem me-
reu invitaţiei Sale blânde: „Tu vino 
după Mine” 8. În numele Său sfânt − 
chiar numele lui Isus Hristos, Domnul 
− amin. ◼

NOTE
 1. „Fii ai lui Dumnezeu, ce-aţi primit preoţia”, 

Imnuri, nr. 205.
 2. Matei 28:19–20.
 3. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 348.
 4. Alma 17:2–3.
 5. 1 Petru 3:15.
 6. Doctrină şi legăminte 4:2, 5–6.
 7. Doctrină şi legăminte 18:15–16.
 8. Ioan 21:22.
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

insensibilitate care poate fi dobândită 
doar printr-un contact permanent şi 
necruţător cu răul, ea a acceptat faptul 
că ar putea fi ucisă în orice moment.

Apoi, la vârsta de 18 ani, Jane a 
descoperit Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă. Bucuria 
şi speranţa Evangheliei restaurate i-au 
atins inima şi a acceptat invitaţia de a 
fi botezată. Pentru prima dată, lumina 
a pătruns în viaţa ei şi ea a văzut un 
drum luminos în faţa ei. A părăsit 
întunericul din lumea ei şi a decis să 
meargă la o şcoală aflată la mare dis-
tanţă de cel care o abuza. În sfârşit, ea 
s-a simţit eliberată de mediul plin de 
întuneric şi rău – liberă să se bucure 
de pacea dulce şi de vindecarea mira-
culoasă a Salvatorului.

Totuşi, câţiva ani mai târziu, după 
ce persoana care a abuzat-o murise, 
Jane s-a văzut, din nou, chinuită de 
amintirile întâmplărilor oribile din 
tinereţea ei. O tristeţe şi furie pro-
funde ameninţau să distrugă minunata 
lumină pe care o găsise în Evanghelie. 
Şi-a dat seama că, dacă îşi va con-
centra atenţia asupra acelui întuneric, 
cel care a chinuit-o urma să aibă o 
victorie finală.

Ea a apelat la consiliere psiho-
logică, a cerut ajutor medical şi a 
început să îşi dea seama că, pentru 
ea, cea mai bună cale de a se vindeca 
era să înţeleagă şi să accepte faptul 
că întunericul există – dar să nu se 
concentreze tot timpul asupra lui. 
Deoarece, după cum ştia acum, există 
şi lumină – şi asupra acesteia ea a ales 
să se concentreze.

Ţinând cont de lucrurile prin care 
a trecut, Jane ar fi putut cu uşurinţă să 
devină o persoană răzbunătoare, crudă 
sau violentă. Dar acest lucru nu s-a 
întâmplat. Dar ea a rezistat ispitei de a 
răspândi întunericul prin a se com-
porta agresiv din cauza furiei, durerii şi 
cinismului. În schimb, ea s-a concentrat 

Accesul la cunoaştere
Preţuiesc un tablou pe care îl am 

în biroul meu, intitulat Accesul la cu-
noaştere. A fost realizat de un prieten 
de-al meu, un artist danez, pe nume 
Johan Benthin, care a fost primul 
preşedinte de ţăruş din Copenhaga, 
Danemarca.

Tabloul înfăţişează o cameră în-
tunecată cu o uşă deschisă prin care 
străbate o lumină. Mi se pare intere-
sant faptul că lumina care străbate prin 
uşă nu umple întreaga cameră – ci 
doar spaţiul din faţa uşii.

Pentru mine, întunericul şi lumina 
din acest tablou sunt o metaforă a 
vieţii. O parte a condiţiei noastre de 
fiinţe muritoare este să ne simţim, 
uneori, ca şi cum am fi înconjuraţi 
de întuneric. Poate că am pierdut 
pe cineva drag; poate că un copil 
s-a depărtat de la calea cea dreaptă; 
poate că am fost diagnosticaţi cu o 
boală gravă; poate că avem probleme 
legate de locul de muncă sau poate 
că suntem copleşiţi de îndoieli şi 
temeri; sau poate că ne simţim singuri 
sau respinşi.

Chiar dacă ne simţim pierduţi în 
mijlocul problemelor noastre curente, 
Dumnezeu ne promite speranţa ofe-
rită de lumina Sa – El promite să ne 
lumineze calea înaintea noastră şi să 
ne arate drumul care să ne scoată din 
întuneric.

O cameră întunecată
Aş dori să vă vorbesc despre o 

femeie care a crescut într-o cameră 
întunecată – o să o numesc Jane.

Încă de la vârsta de trei ani, Jane 
a fost, în repetate rânduri, bătută, 
denigrată şi abuzată. A fost amenin-
ţată şi batjocorită. Se trezea în fiecare 
dimineaţă fără a şti dacă va mai su-
pravieţui până a doua zi. Cei care ar 
fi trebuit să o protejeze erau cei care 
au torturat-o şi au permis ca abuzul 
să continue.

Pentru a se putea proteja, Jane a 
învăţat să fie lipsită de sentimente. 
Ea nu mai spera să fie salvată, aşa 
că a renunţat la sentimente pentru a 
se proteja de ororile realităţii în care 
trăia. Nu exista lumină în lumea ei, aşa 
că s-a lăsat pradă întunericului. Cu o 
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Speranţa luminii oferite 
de Dumnezeu
În timp ce căutăm să ne dezvoltăm dragostea faţă de 
Dumnezeu şi ne străduim să ne iubim aproapele, lumina 
Evangheliei ne va cuprinde şi ne va înălţa.
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Sfinţi din zilele din urmă 
se adună, în întreaga 
lume, cu ocazia celei de-a 
183-a Conferinţe Gene-
rale Anuale. În imaginile 
prezentate, în sensul acelor 
de ceasornic începând din 
stânga sus, sunt membri şi 
misionari din Guayaquil, 
Ecuador; Pretoria, Africa 
de Sud; Santiago, Chile; 
Copenhaga, Danemarca; 
oraşul New York, New 
York, SUA; Brasília, Brazilia 
şi Edinburgh, Scoţia.



75m a i  2 0 1 3

asupra speranţei că va fi vindecată cu 
ajutorul lui Dumnezeu. Ea a ales să fie 
o sursă de lumină şi şi-a dedicat viaţa 
pentru a-i ajuta pe alţii. Această decizie 
a ajutat-o să uite trecutul şi să-şi cro-
iască un viitor glorios şi luminos.

A devenit învăţătoare, iar astăzi, la 
câteva decenii mai târziu, dragostea 
ei a influenţat viaţa a sute de copii, 
ajutându-i să conştientizeze că sunt va-
loroşi, că sunt importanţi. Ea a devenit 
o apărătoare neobosită a celor slabi, a 
celor persecutaţi şi a celor descurajaţi. 
Ea îi ajută, îi întăreşte şi îi inspiră pe 
toţi cei din jurul ei.

Jane a învăţat că vindecarea se 
produce atunci când te îndepărtezi de 
întuneric şi te îndrepţi către speranţa 
oferită de o lumină mai strălucitoare. 
Atunci când a pus în practică în viaţa 
ei credinţa, speranţa şi caritatea, ea 
a reuşit nu numai să îşi transforme 
propria viaţă, dar şi să binecuvânteze 
pentru totdeauna vieţile multora.

Lumina este atrasă de lumină
Poate că unii dintre dumneavoastră 

simţiţi că întunericul vă acaparează 
din ce în ce mai mult. S-ar putea să vă 
simţiţi copleşiţi de griji, frică şi îndo-
ială. Pentru dumneavoastră şi pentru 
fiecare dintre noi, repet un adevăr 
minunat şi sigur: lumina lui Dumne-
zeu este adevărată. Este disponibilă 
tuturor! Dă viaţă tuturor lucrurilor 1. 
Are puterea de a calma cea mai pu-
ternică durere. Poate fi un leac pentru 
singurătatea şi boala sufletelor noastre. 
În momentele de disperare, ne poate 
aduce o speranţă plină de strălucire. 
Ne poate lumina viaţa chiar şi în cele 
mai negre momente. Ne poate lumina 
calea şi ne poate ajuta să trecem prin 
cea mai întunecată noapte, aşteptând 
promisiunea unui nou răsărit.

Acesta este „Spiritul lui Isus Hris-
tos”, care „dă lumină fiecărui om care 
vine pe lume” 2.

Cu toate acestea, lumina spirituală 
este rareori obţinută de aceia care stau 
pur şi simplu în întuneric, aşteptând 
ca cineva să o aprindă. Este nevoie să 
dăm dovadă de credinţă, să căutăm şi 
să recunoaştem lumina lui Hristos. Lu-
mina spirituală nu poate fi percepută 
cu ochiul firesc. Însuşi Isus Hristos 
ne-a învăţat: „Eu sunt lumina care stră-
luceşte în întuneric şi întunericul nu a 
înţeles-o” 3. Pentru că „omul firesc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dum-
nezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; 
şi nici nu le poate înţelege, pentru că 
trebuiesc judecate duhovniceşte” 4.

Cum căutăm şi recunoaştem spe-
ranţa oferită de lumina lui Dumnezeu?

În primul rând, începeţi acum, 
indiferent de circumstanţele în 
care vă aflaţi.

Este minunat să ştim că noi nu tre-
buie să fim perfecţi ca să avem parte 
de binecuvântările şi darurile Tatălui 
nostru Ceresc. Noi nu trebuie să aştep-
tăm până devenim perfecţi pentru a 
primi binecuvântările lui Dumnezeu. 
De fapt, Dumnezeu începe să ne bi-
necuvânteze în momentul în care noi 
începem să căutăm lumina.

Cel mai bun loc de unde puteţi 
începe este chiar locul în care vă aflaţi 
acum. Nu contează cât de nepregătiţi 

credeţi că sunteţi sau cât de în urmă 
credeţi că vă aflaţi faţă de alţii. Chiar 
în momentul în care dumneavoastră 
începeţi să Îl căutaţi pe Tatăl dum-
neavoastră Ceresc, în acel moment, 
speranţa luminii Sale va începe să se 
trezească, să crească şi să vă înnobi-
leze sufletul 5. S-ar putea ca întunericul 
să nu dispară cu totul deodată, dar 
lumina se va ivi, la fel de sigur cum 
noaptea se sfârşeşte la apariţia zorilor.

În al doilea rând, îndreptaţi-vă 
inima către Domnul.

Exprimaţi-vă în rugăciune cele 
mai profunde sentimente şi explicaţi 
Tatălui dumneavoastră Ceresc ceea 
ce simţiţi. Recunoaşteţi faptul că aveţi 
slăbiciuni. Exprimaţi-vă recunoştinţa 
şi cele mai profunde sentimente şi do-
rinţe. Spuneţi-I ce încercări aveţi de în-
fruntat. Rugaţi-L, în numele lui Hristos, 
să vă ofere sprijin şi tărie. Rugaţi-vă 
ca urechile să vă fie deschise, pentru 
a putea auzi glasul Său. Rugaţi-vă ca 
ochii să vă fie deschişi, pentru a putea 
vedea lumina Sa.

În al treilea rând, mergeţi în 
lumină.

Tată dumneavoastră Ceresc ştie că 
veţi face greşeli. El ştie că vă veţi po-
ticni – poate chiar de multe ori. Acest 
lucru Îl întristează, dar El vă iubeşte. El 
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nu doreşte să vă risipească speranţa şi 
dorinţa de a progresa. Dimpotrivă, El 
doreşte să progresaţi şi să deveniţi per-
soana care sunteţi menită să deveniţi.

În acest scop, El L-a trimis pe acest 
pământ pe Fiul Său să lumineze calea 
şi să trecem în siguranţă peste pietrele 
de poticnire puse în calea noastră. El 
ne-a oferit Evanghelia, care ne învaţă 
calea pe care trebuie să o urmeze un 
ucenic. Ne învaţă lucrurile pe care tre-
buie să le ştim, să le facem şi ne învaţă 
cum trebuie să fim pentru a păşi în 
lumina Sa, mergând pe urmele Fiului 
Său Preaiubit, Salvatorul nostru.

Lumina învinge întunericul
Da, vom face greşeli.
Da, vom şovăi.
Dar, în timp ce căutăm să ne dez-

voltăm dragostea faţă de Dumnezeu 
şi ne străduim să ne iubim aproapele, 
lumina Evangheliei ne va cuprinde şi 
ne va înălţa. Întunericul va dispărea 
cu siguranţă, deoarece nu poate exista 
în prezenţa luminii. Pe măsură ce 
ne apropiem de Dumnezeu El Se va 
apropia de noi 6. Şi, zi de zi, speranţa 
luminii oferite de Dumnezeu va creşte 
în noi, „din ce în ce mai strălucitoare, 
crescând mereu până în miezul zilei” 7.

Îi invit pe toţi cei care simt că merg 
în întuneric să se bazeze pe această 
promisiune sigură făcută oamenilor 
de către Salvator: „Eu sunt Lumina lu-
mii; cine Mă urmează pe Mine, nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii” 8.

O lumină în Africa
Cu mulţi ani în urmă, soţia mea, 

Harriet, şi cu mine am avut o expe-
rienţă memorabilă care ne-a dat ocazia 
să vedem această promisiune înde-
plinită. Ne aflam în vestul Africii, o 
frumoasă parte a lumii în care Biserica 
creşte şi sfinţii din zilele din urmă sunt 
încântători. Totuşi, ţările din vestul 

Africii trec prin multe încercări. În 
mod special, m-am întristat din pricina 
sărăciei pe care am văzut-o. În oraşe, 
rata şomajului este mare şi familiile 
se luptă deseori pentru a-şi asigura 
necesităţile zilnice şi pentru siguranţa 
lor. Mi s-a frânt inima să văd că mulţi 
din membrii preţioşi ai Bisericii trăiesc 
într-o asemenea sărăcie. Dar am aflat, 
de asemenea, că aceşti membri demni 
se ajută unul pe celălalt pentru a-şi 
uşura greutăţile lor mari.

În cele din urmă, am ajuns la una 
dintre casele de întruniri de lângă 
un oraş mare. Dar, în loc să întâlnim 
oameni împovăraţi şi absorbiţi de în-
tuneric, noi am descoperit oameni bu-
curoşi care radiau lumină! Bucuria pe 
care o simţeau faţă de Evanghelie era 
molipsitoare şi ne-a înălţat spiritele. 
Iubirea cu care ne-au înconjurat ne-a 
făcut să ne simţim umili. Zâmbetele lor 
erau sincere şi molipsitoare.

Îmi amintesc că, atunci, m-am între-
bat dacă existau oare pe faţa pămân-
tului oameni mai fericiţi decât ei. Chiar 

dacă acei sfinţi dragi erau copleşiţi de 
dificultăţi şi încercări, ei erau plini de 
lumină!

În timpul adunării, la scurt timp 
după ce începusem să vorbesc, a avut 
loc o pană de curent în clădire şi noi 
am rămas într-un întuneric total.

Timp de câteva minute, nu am pu-
tut să văd pe nimeni din congregaţie, 
dar am putut vedea şi simţi zâmbetele 
minunate ale sfinţilor noştri. O, cât de 
mult mi-a plăcut să fiu cu acei oameni 
minunaţi!

Capela a rămas în continuare în 
întuneric, aşa că m-am aşezat lângă 
soţia mea şi am aşteptat ca lumina să 
revină. În timp ce aşteptam, s-a întâm-
plat ceva remarcabil.

Câţiva membri au început să cânte 
unul dintre imnurile restaurării. Apoi, 
alţii s-au alăturat lor. Şi, apoi, încă 
mulţi alţii. La scurt timp, glasurile 
calde şi emoţionante ale corului for-
mat au umplut capela.

Aceşti membri ai Bisericii nu aveau 
nevoie de cărţile de imnuri; ei ştiau 
pe de rost fiecare cuvânt al fiecărui 
imn pe care îl cântau. Şi au cântat imn 
după imn cu o putere şi un spirit care 
mi-au atins sufletul.

În cele din urmă, luminile s-au 
aprins din nou şi camera a fost 
inundată de lumină. Când Harriet şi 
cu mine ne-am uitat unul la celălalt, 
aveam lacrimi pe obraji.

În mijlocul unui mare întuneric, 
aceşti sfinţi minunaţi şi frumoşi au 
umplut clădirea Bisericii şi sufletele 
noastre cu lumină.

A fost o experienţă care ne-a mişcat 
profund – una pe care Harriet şi cu 
mine nu o vom uita niciodată.

Veniţi la lumină
Da, din când în când, vieţile noastre 

par că sunt afectate sau chiar învăluite 
în întuneric. Uneori, noaptea care ne 
înconjoară ni se va părea apăsătoare, 



77m a i  2 0 1 3

Dumnezeu a înviat pe acest Isus… 
şi noi toţi suntem martori ai Lui” 4.

În acea zi, a avut loc o revărsare in-
contestabilă a Spiritului şi 3.000 de su-
flete au fost botezate. Şi, întocmai cum 
promisese Isus, semne şi miracole 
aveau loc după credinţa oamenilor.

Când Biserica lui Isus Hristos a fost 
restaurată pe pământ în urmă cu 183 
de ani, porunca Domnului dată grupu-
lui mic de ucenici ai Săi a fost aceeaşi 
pe care El o dăduse cu secole înainte: 
„Şi glasul de avertizare se va îndrepta 
către toţi oamenii” 5 . „Pentru că, 
adevărat, sunetul trebuie să se răspân-
dească… în toată lumea şi în cele mai 
îndepărtate locuri ale pământului.” 6

„Toţi oamenii”? „Toată lumea”? „În 
cele mai îndepărtate locuri ale pămân-
tului”? Era posibil?

Salvatorul i-a asigurat pe sfinţii Săi 
din zilele din urmă 7 de acest lucru, 
însă au putut ei să întrezărească am-
plitudinea şi destinul acestei minunate 
lucrări? Mai mult ca sigur că ei s-au 
întrebat dacă vor fi însoţiţi de miracole 
în munca de vestire a Evangheliei.

Încă o dată, credinţa a biruit teama 
şi mii de oameni au fost botezaţi. În 
Anglia, vârstnicul Wilford Woodruff 
a găsit o comunitate întreagă care 
aştepta sosirea sa. Spiritul Domnului 

descurajatoare şi înfricoşătoare.
Inima mea este îndurerată din 

cauza necazurilor pe care le aveţi de 
înfruntat, din cauza singurătăţii dure-
roase sau a temerilor greu de suportat 
pe care le trăiţi.

Totuşi, eu depun mărturie că spe-
ranţa noastră vie se află în Isus Hristos! 
El este calea adevărată, neprihănită şi 
puternică ce duce către cunoaşterea 
divină.

Eu depun mărturie că, avându-L pe 
Hristos, întunericul nu ne va învinge. 
Întunericul nu va fi triumfător în faţa 
luminii lui Hristos.

Eu depun mărturie că întunericul 
nu poate exista în faţa luminii străluci-
toare a Fiului Dumnezeului Cel Viu!

Invit pe fiecare dintre dumnea-
voastră să-şi deschidă inima faţă de 
El. Căutaţi-L prin studiu şi rugăciune. 
Veniţi la Biserica Lui, chiar la Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă. Învăţaţi despre El şi despre 
Evanghelia Lui, participaţi în mod ac-
tiv, ajutaţi-vă unii pe alţii şi slujiţi-I cu 
bucurie Dumnezeului nostru.

Dragi fraţi şi surori, chiar şi după 
cea mai întunecată noapte, Salvato-
rul lumii vă va conduce treptat către 
zorii dulci şi strălucitori care, fără 
îndoială, vor răsări şi în interiorul 
dumneavoastră.

Pe măsură ce vă îndreptaţi către 
speranţa luminii oferite de Dumnezeu, 
veţi descoperi compasiunea, dragostea 
şi bunătatea unui Tată Ceresc iubitor, 
„în [care] nu este întuneric” 9. Depun 
mărturie despre aceasta în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 88:11–13.
 2. Doctrină şi legăminte 84:45–46.
 3. Doctrină şi legăminte 6:21.
 4. 1 Corinteni 2:14.
 5. Vezi Alma 34:31.
 6. Vezi Iacov 4:8; Doctrină şi legăminte 88:63.
 7. Doctrină şi legăminte 50:24.
 8. Ioan 8:12.
 9. 1 Ioan 1:5.

Vârstnicul Neil L. Andersen
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Existenţa muritoare a lui Isus 
Hristos a abundat în miracole: o 
mamă virgină, o stea nouă pe cer, 

îngeri apărând păstorilor, orbii tămă-
duiţi, schilozii vindecaţi, îngerii din 
grădina Ghetsimani şi de la mormânt 
şi miracolul suprem − învierea Sa 
glorioasă.

Vi-i puteţi imagina pe cei unspre-
zece apostoli pe muntele din apro-
pierea Galileei, când Domnul înviat 
a venit la ei şi le-a spus: „Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile, bo-
tezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh” 1? „Duceţi-vă în 
toată lumea, şi propovăduiţi Evanghe-
lia la orice făptură.” 2

„Toate neamurile”? „Toată lumea”? 
„Orice făptură”? Era posibil? Deşi Isus 
îi asigurase, mai mult ca sigur că ei 
s-au întrebat dacă ei chiar urmau să 
fie însoţiţi de miracole în munca de 
vestire a Evangheliei.3

Credinţa a biruit teama şi, Petru 
plin de credinţă, şi-a ridicat glasul 
spunând:

„Voi toţi cei care locuiţi în Ierusa-
lim… ascultaţi cuvintele mele…

Isus din Nazaret… [care a fost] dat 
în mâinile voastre… voi L-aţi răstig-
nit şi L-aţi omorât prin mâna celor 
fărădelege…

Este un miracol!
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.”
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S-a coborât asupra lor, iar el a botezat 
45 de predicatori şi mai multe sute 
de membri în timpul primei sale luni 
petrecută la ferma Benbow.8

Este la fel şi în zilele noastre. Când 
vârstnicul David A. Bednar şi cu mine 
slujeam în calitate de misionari, cu 
aproximativ 40 de ani în urmă (şi vă 
asigur că noi doi nu suntem cei mai în 
vârstă foşti misionari care stau acum 
pe fotoliile roşii), erau 16.000 de mi-
sionari. Aşa cum preşedintele Tomas S. 
Monson a anunţat ieri, acum, avem 
65.000 – mai mulţi decât am avut vreo-
dată. La acea vreme, erau 562 de ţă-
ruşi. Astăzi, sunt mai mult de 3.000. La 
acea vreme, aveam episcopii şi ramuri 
în 59 de ţări. Astăzi, avem congregaţii 
în 189 dintre cele 244 de naţiuni şi 
teritorii din întreaga lume. Noi, mem-
brii Bisericii suntem puţini, aşa cum a 
prezis Nefi. 9 Dar, în acelaşi timp dum-
neavoastră şi cu mine suntem martori 
oculari ai cuvintelor profetice rostite 
de Daniel: „piatra… [dezlipită]… fără 
ajutorul vreunei mâini… [umple] tot 
pământul” 10.

Aceasta este o vreme remarcabilă 
în care au loc miracole. În urmă cu 
şase luni, când preşedintele Monson 
a anunţat reducerea vârstei necesare 
pentru tinerii băieţi şi tinerele fete 
care doresc să slujească în misiune, 
a avut loc o revărsare incontestabilă 
a Spiritului. Credinţa a biruit teama şi 
tineri băieţi şi tinere fete au acţionat. 
În joia care a urmat conferinţei, am 
fost desemnat să recomand Primei 
Preşedinţii chemări în misiune Am 
fost impresionat să văd formularele 
tinerilor băieţi în vârstă de 18 ani şi ale 
tinerelor fete în vârstă de 19 ani care 
îşi modificaseră deja planurile, care îşi 
efectuaseră deja vizitele medicale, care 
fuseseră intervievaţi de episcopii lor 
şi de preşedinţii lor de ţăruş şi care-şi 
trimiseseră deja formularele pentru a 
merge în misiune – toate acestea în 

doar cinci zile. Alte mii de tineri li s-au 
alăturat acum. Este un miracol!

Suntem recunoscători pentru cre-
dinţa energizantă a surorilor noastre 
misionare, pentru numărul crescând 
de misionari din ţări din întreaga lume 
şi pentru numărul crescând de cu-
pluri căsătorite care sunt pregătite să 
slujească. Au fost anunţate 58 de noi 
misiuni, iar Centrul nostru de pregă-
tire a misionarilor din Provo, care este 
plin până la refuz, are un coleg nou în 
Mexico City.

Preşedintele Thomas S. Monson 
a spus: „Noi tratăm cu cea mai mare 
seriozitate porunca Salvatorului… 
«Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele Ta-
tălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh»” 11. 
„Această cauză… va continua să 
avanseze, schimbând şi binecuvântând 
vieţi… Nicio forţă din întreaga lume nu 
poate opri lucrarea lui Dumnezeu.” 12

Suntem martorii miracolelor Dom-
nului în timp ce Evanghelia Sa este 
propovăduită în întreaga lume.

Dragi fraţi şi surori, aşa cum Dom-
nul 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. Şi dumneavoastră sunteţi o 
parte importantă a acestui miracol în 
desfăşurare.

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” 13. Iar 

dumneavoastră, foşti misionari, găsiţi 
vechiul ecuson. Nu îl purtaţi, dar 
aşezaţi-l undeva unde îl puteţi vedea. 
Domnul are nevoie de dumneavoastră 
acum mai mult decât oricând pentru 
a fi o unealtă în mâinile Sale. Aveţi o 
contribuţie de adus acestui miracol.

Fiecare membru neprihănit al 
Bisericii s-a gândit la modul în care 
să împărtăşească Evanghelia. Unii 
împărtăşesc Evanghelia în mod firesc, 
iar noi putem învăţa multe lucruri de 
la ei.14 Unii se străduiesc şi se întreabă 
cum pot face mai bine, dorind ca acel 
sentiment de vinovăţie pe care îl simt 
uneori să se depărteze de la ei.

Dorinţa noastră de a împărtăşi 
Evanghelia ne face pe toţi să îngenun-
chem în rugăciune, ceea ce este nor-
mal, deoarece avem nevoie de ajutorul 
Domnului.

Preşedintele Monson ne-a cerut 
să ne rugăm pentru „zonele unde 
influenţa noastră este limitată şi unde, 
în acest moment, nu ni se permite să 
împărtăşim Evanghelia în mod liber” 15. 
Dacă ne rugăm Tatălui nostru din Cer 
cu sinceritate şi fiind uniţi, Domnul va 
continua să deschidă uşi importante 
pentru noi.

Ne rugăm, de asemenea, pentru a 
avea propriile ocazii de a împărtăşi 
Evanghelia. Apostolul Petru a spus: 
„Fiţi totdeauna gata să răspundeţi ori-
cui… cere socoteală de nădejdea care 
este în voi” 16.

Având în vedere confuzia 17 şi tul-
burarea 18 prezente în lumea de astăzi 
nu este de mirare că tot mai puţini 
oameni frecventează locurile de preas-
lăvire. Deşi mulţi doresc să fie mai 
aproape de Dumnezeu şi să înţeleagă 
mai bine scopul vieţii, au întrebări 
pentru care nu şi-au primit răspunsul. 
Inimile multora sunt deschise faţă de 
adevăr, dar precum a descris profetul 
Amos, „vor umbla istoviţi încoace şi 
încolo, ca să caute cuvântul Domnului 
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şi tot nu-l vor găsi.” 19 Dumneavoastră 
îi puteţi ajuta să primească răspunsuri 
la întrebările lor. În conversaţiile dum-
neavoastră zilnice puteţi să completaţi 
credinţa lor în Hristos 20.

Salvatorul a spus: „Ţineţi sus lu-
mina, pentru ca aceasta să lumineze 
lumea. Iată, Eu sunt lumina pe care 
voi o veţi ţine înălţată” 21.

Vă promit că, în timp ce vă rugaţi 
pentru a şti cu cine să vorbiţi, nume şi 
chipuri vă vor veni în minte. Cuvinte 
ce trebuie rostite vă vor fi date chiar în 
clipa în care aveţi nevoie 22 . Vă vor fi 
oferite ocazii. Credinţa va birui teama 
şi Domnul vă va binecuvânta cu pro-
priile dumneavoastră miracole.

Salvatorul ne-a învăţat modul în 
care să împărtăşim Evanghelia. Îmi 
place povestea lui Andrei, care a între-
bat: „Învăţătorule, unde locuieşti?” 23. 
Isus ar fi putut să-i răspundă spunân-
du-i unde locuia. Dar, în schimb, El i-a 
spus lui Andrei: „Veniţi de vedeţi” 24. 
Îmi place să cred că Salvatorul spunea 
de fapt: „Veniţi să vedeţi nu doar unde 
locuiesc, ci şi modul în care trăiesc. 
Veniţi de vedeţi cine sunt Eu. Veniţi de 
simţiţi Spiritul”. Nu ştim toate lucrurile 

despre acea zi, dar ştim că atunci când 
Andrei l-a găsit pe fratele său Simon, 
i-a spus: „Noi am găsit pe Mesia” 25.

În cazul celor care sunt interesaţi 
de conversaţiile noastre, noi putem 
urma exemplul Salvatorului invitân-
du-i: „Veniţi de vedeţi”. Unii ne vor 
accepta invitaţia, iar alţii nu. Fiecare 
dintre noi cunoaşte o persoană 
care a fost invitată de mai multe ori 
înainte de a accepta invitaţia „veniţi 
de vedeţi”. Putem, de asemenea, să 
ne gândim la cei care au fost cândva 
cu noi, dar care acum sunt tot mai rar 
zăriţi, invitându-i să se întoarcă şi să 
mai vadă încă o dată.

Noi respectăm alegerea şi nevoia 
de timp ale fiecărei persoane. Domnul 
a spus: „Lăsaţi ca fiecare om să aleagă 
pentru el însuşi” 26 . Lipsa de interes 
a unei persoane nu trebuie să dimi-
nueze prietenia şi dragostea noastră 
faţă de acea persoană. Indiferent dacă 
invitaţia dumneavoastră „veniţi de ve-
deţi” adresată altora este sau nu accep-
tată, veţi simţi aprobarea Domnului şi, 
cu acea aprobare, veţi avea mai multă 
credinţă de a vă împărtăşi convingerile 
în mod repetat.

Pentru cei care folosesc Interne-
tul si telefonul mobil, sunt puse la 
dispoziţie noi modalităţi de a le spune 
altora „veniţi de vedeţi”. Haideţi să fa-
cem din împărtăşirea online a credin-
ţei noastre o parte a vieţii noastre de zi 
cu zi. LDS.org, Mormon.org, Face-
book, Twitter – toate oferă ocazii.

Pentru a împărtăşi Evanghelia, 
membrii tineri din Boston au făcut 
mai multe bloguri 27. Oamenii care 
s-au alăturat Bisericii au început să 
înveţe online despre Evanghelie, iar 
apoi au fost învăţaţi de misionari. 
Această experienţă i-a ajutat, de 
asemenea, pe tineri să aibă mai multă 
credinţă atunci când vorbesc perso-
nal despre Evanghelie. Unul dinte 
ei a spus: „Acest lucru nu înseamnă 
muncă misionară. Acest lucru în-
seamnă să te distrezi făcând munca 
misionară” 28.

Noi toţi facem această lucrare îm-
preună. Împreună cu ceilalţi membri 
ai episcopiei şi cu misionarii, planifi-
căm, ne rugăm şi ne ajutăm reciproc. 
Vă rog să-i amintiţi pe misionarii cu 
timp deplin în gândurile şi rugăciunile 
dumneavoastră. Faceţi-le cunoştinţă 

Aceste cupluri din Mozambic care s-au căsătorit vineri şi s-au botezat, alături de copiii lor, sâmbătă, aleg să Îl urmeze  
pe Salvator, pe Isus Hristos.
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cu familia şi prietenii dumneavoastră. 
Domnul are încredere în ei şi i-a che-
mat pentru a-i învăţa şi binecuvânta 
pe cei care Îl caută.

Preşedintele Misiunii Mozambic 
Maputo, Paulo Kretly, a împărtăşit 
următoarea experienţă: „În Mozam-
bic este ceva obişnuit ca bărbatul şi 
femeia să-şi trăiască viaţa împreună 
[fără a fi căsătoriţi, deoarece] tradiţia 
africană solicită o zestre foarte scumpă 
din partea familiei miresei, zestre pe 
care cele mai multe cupluri nu şi-o 
permit” 29.

Membrii şi misionarii s-au gândit şi 
s-au rugat pentru a şti cum să ajute.

Răspunsul la rugăciunile lor a fost 
că ei trebuiau să accentueze legea 
castităţii şi importanţa căsătoriei şi a 
familiei veşnice. Şi, în timp ce ajutau 
cuplurile să se pocăiască şi să se căsă-
torească legal, ei le învăţau despre fe-
ricirea care rezultă doar dacă Îl urmăm 
pe Isus Hristos.

Aceasta este o fotografie în care 
se află cupluri din două oraşe diferite 
din Mozambic. S-au căsătorit vineri, 
iar sâmbătă au fost botezaţi împreună 
cu fiul lor cel mare 30. Prietenilor şi 
familiei le-a fost adresată invitaţia 
„veniţi de vedeţi” şi sute „[au venit de 
au văzut].”

După ce a fost botezată, o soră a 
spus: „Am fost puşi în situaţia de a 
alege între a urma tradiţia părinţilor 
noştri sau a-L urma pe Isus Hristos. 
Am ales să-L urmăm pe Hristos” 31.

Poate că nu locuiţi în Mozambic, 
dar în propriul dumneavoastră mod, în 
propria dumneavoastră cultură, puteţi 
să împărtăşiţi Evanghelia restaurată lui 
Isus Hristos.

Rugaţi-vă Tatălui dumneavoastră 
Ceresc. Aceasta este lucrarea Lui sacră. 
El vă va îndruma ce să faceţi. El vă va 
deschide uşi, va îndepărta blocaje şi 
vă va ajuta să depăşiţi obstacole. Dom-
nul a declarat: „Glasul de avertizare 

se va îndrepta către toţi oamenii, prin 
gura ucenicilor Mei… şi nimeni nu-i 
va împiedica” 32.

Depun mărturie că „glasul Domnu-
lui se [va îndrepta] până la marginile 
pământului, pentru ca toţi care vor să 
audă să poată auzi” 33. Este un miracol! 
Este un miracol! În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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Deşi fiii lui Helaman au fost 
persecutaţi şi aruncaţi în închisoare, 
acele cuvinte pe care le auziseră i-au 
încurajat mereu. Ei au fost protejaţi şi 
înconjuraţi de un stâlp de foc. Apoi, 
s-a auzit un glas, care le-a spus celor 
care-i ţineau prizonieri:

„Pocăiţi-vă, şi nu mai căutaţi să-i 
distrugeţi pe slujitorii Mei…

Nu era glasul tunetului şi nici nu 
era acesta glasul unui zgomot tumul-
tuos, ci iată, acesta era un glas liniştit, 
de o blândeţe deplină, ca şi cum ar 
fi fost o şoptire care pătrundea chiar 
până în suflet” 3.

Noi putem învăţa de la acel glas din 
cer. Nu era tare, dojenitor sau înjosi-
tor; era un glas liniştit de o blândeţe 
deplină, care oferea atât instrucţiuni 
ferme, cât şi speranţă.

Modul în care le vorbim copiilor 
noştri şi cuvintele pe care le folosim îi 
pot încuraja şi înălţa spiritual şi le pot 
întări credinţa de a rămâne pe calea 
care duce înapoi la Tatăl Ceresc. Ei vin 
pe acest pământ pregătiţi să asculte.

Un exemplu de copil care ascultă 
a avut loc într-un magazin de textile. 
Magazinul era plin de cumpărători 
în momentul în care a devenit clar 
pentru toată lumea că o mamă intrase 
în panică pentru că-şi pierduse fiul. La 
început, ea l-a strigat pe nume. „Con-
nor”, spunea ea în timp ce se deplasa 
foarte repede prin magazin. Pe măsură 
ce timpul trecea, glasul ei a crescut în 
intensitate exprimând din ce în ce mai 
multă panică. În scurt timp, agenţii de 
pază ai magazinului au fost anunţaţi 
şi toţi cei prezenţi în magazin au fost 
implicaţi în căutarea copilului. Au tre-
cut minute bune fără ca el să fie găsit. 
Desigur, mama lui Connor devenea 
mai agitată odată cu trecerea timpului 
şi-l striga pe nume în mod repetat.

O clientă, după ce s-a rugat în gând, 
a avut sentimentul că băieţelul, Con-
nor, era înspăimântat auzindu-şi mama 

Ceresc şi în Isus Hristos prin interme-
diul cuvintelor pe care le rostesc.

În Helaman, capitolul 5, citim: „Şi 
acum, fiii mei, aduceţi-vă aminte, adu-
ceţi-vă aminte că pe stânca Mântuito-
rului nostru, care este Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, trebuie să vă clădiţi voi 
temelia voastră” 1.

Acestea erau cuvintele pe care He-
laman le-a rostit către fiii săi. Şi, citim 
mai departe: „Şi ei şi-au adus aminte 
de cuvintele lui; şi… au mers mai de-
parte… pentru a propovădui cuvântul 
lui Dumnezeu printre tot poporul” 2.

Rosemary M. Wixom
preşedinta generală a Societăţii Primare

Un tată tânăr a aflat recent de 
decesul extraordinarei sale 
învăţătoare din clasa a doua. În 

amintirea ei, el a scris: „Dintre toate 
sentimentele şi experienţele de ca-
re-mi aduc aminte, sentimentul cel mai 
puternic care-mi revine în minte este 
acela de «alinare». Este adevărat că m-a 
învăţat ortografie, gramatică şi mate-
matică, însă, cel mai important, ea m-a 
învăţat să-mi placă să fiu copil. La ora 
dânsei, era în regulă să scrii greşit un 
cuvânt, din când în când; «Vom lucra 
asupra acestui aspect», spunea dânsa. 
Era în regulă să verşi, să stropeşti sau 
să pătezi; «Vom repara şi vom curăţa», 
spunea dânsa. Era în regulă să încerci, 
era în regulă să accepţi provocări, era 
în regulă să visezi, să te bucuri de 
acele plăceri care rezultă din lucrurile 
neînsemnate pe care doar copiii le 
găsesc entuziasmante”.

Una dintre cele mai mari influenţe 
pe care un om le poate avea în această 
lume este aceea pe care o are asupra 
unui copil. Crezurile şi preţuirea de 
sine ale copiilor sunt modelate în 
primii lor ani de viaţă. Toţi cei care-mi 
pot auzi glasul au puterea de a spori 
încrederea unui copil în el însuşi şi 
de a mări credinţa unui copil în Tatăl 

Cuvintele pe  
care le rostim
Modul în care le vorbim copiilor noştri şi cuvintele pe care le 
folosim îi pot încuraja şi înălţa spiritual şi le pot întări credinţa.
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care-l striga pe nume. Ea i-a spus 
acest lucru unei alte femei implicată în 
căutare şi au întocmit repede un plan. 
Împreună, au început să meargă prin-
tre mesele cu textile, repetând, cu un 
glas liniştit, cuvintele: „Connor, dacă-mi 
poţi auzi glasul, spune: «Sunt aici»”. În 
timp ce mergeau, încet, către partea 
din spate a magazinului repetând 
acele cuvinte, au auzit un glas timid, 
încet spunând: «Sunt aici»”. Connor se 
ascundea între rolele de material textil 
de sub o masă. Un glas de o blândeţe 
deplină a fost ceea ce l-a încurajat pe 
Connor să răspundă.

Rugaţi-vă pentru a cunoaşte  
nevoile copilului

Pentru a vorbi inimii unui copil, noi 
trebuie să cunoaştem nevoile copilu-
lui. Dacă ne rugăm pentru a cunoaşte 
acele nevoi, cuvintele pe care le rostim 
pot avea puterea de a le pătrunde în 
inimă. Eforturile noastre sunt amplifi-
cate când căutăm îndrumarea Duhului 
Sfânt. Domnul a spus:

„Spuneţi gândurile pe care am să vi 
le pun în inima voastră…

Pentru că vi se va da vouă chiar în 
ceasul acela, da, chiar în acel moment, 
ceea ce va trebui să spuneţi” 4.

Deconectaţi-vă şi ascultaţi cu dragoste
Din nefericire, elementele perturba-

toare ale acestei lumi îi împiedică pe 

mulţi copii să audă cuvinte încuraja-
toare care să le poată influenţa părerea 
despre ei înşişi.

Doctorul Neal Halfon, medicul care 
conduce Centrul pentru copii, familii 
şi comunităţi mai sănătoase din cadrul 
UCLA, vorbeşte despre „neglijarea 
parentală benignă”. Un exemplu i-a 
inclus pe un copil în vârstă de 18 luni 
şi pe părinţii lui:

„«Fiul lor părea fericit, activ şi im-
plicat în activităţi, plăcându-i în mod 
evident timpul petrecut cu părinţii şi 
să mănânce pizza… După cină, mama 
s-a ridicat pentru a face ceva, lăsându-l 
pe tată să aibă grijă de copil.»

Tatăl… a început să-şi citească 
mesajele din telefon în timp ce 
copilaşul încerca să-i capteze atenţia 
aruncând bucăţi din coaja pizzei. 
Atunci, tatăl a început să-i acorde din 
nou atenţie fiului său, uitându-se la el 
şi jucându-se cu el. Cu toate acestea, 
nu după mult timp, tatăl a început să 
se uite la un film cu băieţelul lui pe 
care-l avea în telefon, până când s-a 
întors soţia lui…

[Dr.] Halfon a observat o întunecare 
a luminii interioare a copilului, o slă-
bire a legăturii dintre părinte şi copil.” 5

Răspunsul la rugăciunea noastră 
privind modul în care putem înde-
plini nevoile copiilor noştri poate 
fi acela de a nu mai folosi atât de 
mult aparatura electronică. Ocaziile 

preţioase de a interacţiona şi con-
versa cu propriii copii sunt irosite 
când suntem preocupaţi cu lucruri 
care ne distrag atenţia. De ce nu 
alegem un timp, în fiecare zi, când 
să ne deconectăm de tehnologie şi 
să creăm o legătură unul cu celălalt? 
Închideţi, pur şi simplu, toată apara-
tura electronică. Când faceţi aceasta, 
căminul dumneavoastră poate să pară 
tăcut, la început; puteţi chiar să aveţi 
sentimentul că nu ştiţi ce să faceţi 
sau ce să spuneţi. Apoi, după ce le 
acordaţi atenţie deplină copiilor dum-
neavoastră, va începe o conversaţie şi 
vă veţi putea bucura de faptul de a vă 
asculta unul pe altul.

Scriem ca să-i convingem pe copiii noştri
Îi putem influenţa, de asemenea, 

pe copiii noştri prin cuvintele pe care 
le scriem către ei. Nefi scrie: „Noi 
lucrăm cu sârguință ca să scriem, ca 
să-i convingem pe copiii noştri… să 
creadă în Hristos şi să se împace cu 
Dumnezeu” 6.

Preşedintele Thomas S. Monson a 
împărtăşit experienţa lui Jay Hess, un 
pilot militar care a fost doborât deasu-
pra Vietnamului de Nord, în anii 1960: 
„Timp de doi ani, familia lui nu a ştiut 
dacă murise sau dacă era în viaţă. 
Cei ce-l luaseră prizonier în Hanoi 
i-au permis, în cele din urmă, să scrie 
acasă, dar i-au limitat mesajul la 25 de 
cuvinte”. Preşedintele Monson a între-
bat: „Ce am spune, dumneavoastră şi 
cu mine, familiilor noastre dacă am fi 
în aceeaşi situaţie − nu i-am văzut de 
peste doi ani şi nu ştim dacă îi vom 
mai vedea vreodată din nou? Dorind 
să comunice ceva ce familia sa ar fi 
putut recunoaşte ca venind de la el şi 
dorind, de asemenea, să le dea un sfat 
preţios, fratele Hess a scris [următoa-
rele cuvinte]: «Aceste lucruri sunt im-
portante: căsătoria în templu, misiunea 
şi studiile. Mergeţi înainte, stabiliţi-vă 
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În primul rând, am observat că 
în cele mai fericite căsnicii soţul şi 
soţia consideră relaţia lor ca fiind un 
mărgăritar de mare preţ, o comoară 
inestimabilă. Amândoi îşi lasă taţii 
şi mamele şi hotărăsc împreună să 
întemeieze o căsnicie care va prospera 
pentru veşnicie. Ei înţeleg că păşesc 
pe o cale rânduită în mod divin. Ei 
ştiu că nicio altă relaţie de orice fel nu 
poate să aducă la fel de multă bucurie, 
să genereze la fel de mult bine, sau 
să producă la fel de mult rafinament 
personal. Priveşte şi învaţă: cei mai 
buni parteneri consideră căsnicia ca 
fiind nepreţuită.

Al doilea lucru este credinţa. Căs-
niciile eterne de succes sunt clădite 
pe temelia credinţei în Domnul Isus 
Hristos şi învăţăturilor Sale. 1 Am 
observat că acele cupluri care pri-
vesc căsniciile ca pe ceva nepreţuit, 
urmează tipare de credinţă: participă 
la adunarea de împărtăşanie şi la 
alte adunări în fiecare săptămână, 
desfăşoară seara în familie, se roagă 
şi studiază scripturile împreună şi în 
mod individual şi plătesc zeciuiala 
integral. Obiectivul comun este acela 
de a fi supuşi şi buni. Ei nu consideră 
poruncile ca fiind un bufet din care 

ţeluri, scrieţi istoria, faceţi fotografii de 
familie de două ori pe an»” 7.

Ce cuvinte le-aţi scrie copiilor 
dumneavoastră dacă aţi avea dreptul 
la maximum 25 de cuvinte?

Tânărul tată despre care am vorbit 
mai devreme, cel care a scris despre 
memoriile sale legate de învăţătoarea 
sa din clasa a doua, are acum o fetiţă 
frumoasă. El simte încrederea cerească 
ce i-a fost încredinţată. Care va fi 
viitorul ei atunci când va creşte? Ce-i 
va spune el care să pătrundă profund 
în inima ei? Ce cuvinte o vor încuraja, 
o vor înălţa spiritual şi o vor ajuta să 
rămână pe cărare? Va conta dacă el 
îşi face timp să-i şoptească: „Eşti un 
copil al lui Dumnezeu”? Îşi va aduce 
ea aminte, într-o bună zi, că tatăl ei i-a 
rostit, adesea, cuvintele: „Iubesc tot ce 
are legătură cu tine”?

Nu aceasta a spus Tatăl nostru Ce-
resc Fiului Său şi nouă, tuturor, atunci 
când a afirmat: „Acesta este Fiul Meu 
Preaiubit”, iar apoi a adăugat: „în care 
Îmi găsesc plăcerea” 8?

Fie ca acele cuvinte pe care le 
rostim şi le scriem copiilor noştri să 
reflecte dragostea pe care Tatăl nostru 
Ceresc o are pentru Fiul Său, Isus Hris-
tos, şi pentru noi. Şi, apoi, fie ca noi să 
ne oprim şi să ascultăm, căci, la rândul 
lui, copilul este foarte capabil să ros-
tească multe lucruri mari şi minunate. 
Eu spun aceste lucruri în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Helaman 5:12.
 2. Helaman 5:14; subliniere adăugată.
 3. Helaman 5:29–30.
 4. Doctrină şi legăminte 100:5–6.
 5. Lois M. Collins, „Baby’s Development 

Potentially Harmed by Parents Texting”, 
Deseret News, 4 iunie 2012, deseretnews 
.com/article/print/865556895/Babys- 
development-potentially-harmed-by- 
parents-texting.html.

 6. 2 Nefi 25:23.
 7. Thomas S. Monson, „Să găseşti bucuria  

de a trăi”, Liahona, nov. 2008, p. 86.
 8. Matei 3:17.

Vârstnicul L. Whitney Clayton
din Preşedinţia celor Şaptezeci

Într-o seară, în urmă cu mai mulţi 
ani, soţia mea şi cu mine am mers 
în vizită acasă la familia unuia dintre 

fiii noştri, pentru a lua cina împreună 
cu el, cu soţia şi copiii lor. O caracte-
ristică obişnuită pentru o familie care 
are copii mici: foarte multă gălăgie şi 
distracţie şi mai multă. La scurt timp 
după cină, nepoata noastră în vârstă de 
patru ani, Anna, şi cu mine eram încă 
la masă. Înţelegând că beneficiază de 
toată atenţia mea, s-a ridicat în picioare 
pe bancă şi m-a fixat cu privirea. Când 
a fost sigură că mă uitam la ea, mi-a 
poruncit pe un ton solemn: „Priveşte 
şi învaţă!”. Apoi, ea a dansat şi a cântat 
un cântec pentru mine.

Îndemnul Annei de a „[privi şi a 
învăţa]” era înţelepciune venită din gura 
unui copilaş. Noi putem să învăţăm 
foarte mult privind şi, pe urmă, gândin-
du-ne la ceea ce am văzut şi simţit. 
Păstrând în minte acest lucru, daţi-mi 
voie să vă împărtăşesc câteva princi-
pii pe care le-am observat privind şi 
învăţând din căsnicii minunate, în care 
există multă credinţă. Aceste principii 
clădesc căsnicii puternice şi fericite 
care sunt compatibile cu principiile ce-
reşti. Vă adresez invitaţia de a privi şi a 
învăţa alături de mine.

Căsnicia – priveşte  
şi învaţă!
Promisiunile Domnului sunt oferite tuturor celor care urmează 
modelul de viaţă care clădeşte căsnicii sfinte şi fericite.
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pot ciuguli şi alege doar ofertele cele 
mai atrăgătoare.

Credinţa este temelia fiecărei virtuţi 
care întăreşte căsnicia. Consolidarea 
credinţei întăreşte căsnicia. Credinţa 
creşte în timp ce respectăm porun-
cile, în acelaşi mod cresc şi bucuria şi 
armonia din căsnicie. Astfel, ţinerea 
poruncilor este esenţială în vederea 
întemeierii unei căsnicii eterne pu-
ternice. Priveşte şi învaţă: credinţa în 
Domnul Isus Hristos reprezintă teme-
lia căsniciilor fericite şi veşnice.

Al treilea lucru este pocăinţa. Am 
observat modul în care căsniciile 
fericite se bazează pe darul pocăinţei. 
Aceasta reprezintă un element esenţial 
în cadrul fiecărei căsnicii bune. Soţii 
care, în mod regulat, se autoexami-
nează în mod cinstit şi care urmează 
cu promptitudine paşii necesari pentru 
a se pocăi şi a se perfecţiona, au parte 
în căsniciile lor de un leac vindecător. 
Pocăinţa ajută la restaurarea şi menţi-
nerea armoniei şi păcii.

Umilinţa este cea mai importantă 
parte a pocăinţei. O persoană umilă 
este altruistă, nu egoistă. Nu caută 
propriul interes şi nici nu vorbeşte de 
parcă ar fi superioară moral faţă de 
ceilalţi. Mai degrabă, umilinţa răs-
punde cu blândeţe 2 şi ascultă cu ama-
bilitate pentru a înţelege, nu pentru a 
se apăra. Umilinţa acceptă faptul că o 

persoană nu o poate schimba pe alta, 
dar cu ajutorul credinţei, cu efort şi 
cu ajutorul lui Dumnezeu putem avea 
parte de propria noastră schimbare 
măreaţă a inimii.3 Trăirea experienţei 
de schimbare în inimă ne determină 
să-i tratăm pe alţii, în special pe soţii 
sau soţiile noastre, cu blândeţe.4 Umi-
linţa înseamnă că atât soţul, cât şi soţia 
caută să se binecuvânteze, să se ajute 
şi să se ridice reciproc, punându-l pe 
celălalt pe primul plan atunci când iau 
o decizie. Priveşte şi învaţă: pocăinţa şi 
umilinţa clădesc căsnicii fericite.

Al patrulea lucru este respectul. Am 
observat că, în cadrul căsniciilor reuşite 
şi fericite, soţul şi soţia se tratează unul 
pe celălalt ca parteneri egali. Obiceiu-
rile de pretutindeni şi din orice vreme 
în care soţii îşi dominau soţiile ori le 
tratau ca fiind partenere inferioare în 
cadrul căsniciei nu sunt în acord cu 
legea divină şi trebuie să fie înlocuite 
de principii şi tipare de conduită.

Soţii şi soţiile care au căsnicii minu-
nate iau decizii în unanimitate, fiecare 
dintre ei având drepturi depline în ce 
priveşte exprimarea şi luarea deciziei.5 
Ei îşi canalizează eforturile, în primul 
rând, asupra căminului şi a faptului de 
a se ajuta reciproc în ceea ce priveşte 
responsabilităţile comune 6. Căsniciile 
lor sunt clădite pe cooperare, nu pe 
negociere. Cina şi timpul petrecut cu 

familia care urmează cinei devin cel 
mai important eveniment din ziua 
respectivă şi lucrul pentru care merită 
depuse cele mai mari eforturi. Ei în-
chid aparatele electronice şi renunţă la 
distracţia personală pentru a se putea 
ajuta la treburile casnice. În măsura 
în care se poate, ei citesc, în fiecare 
seară, împreună cu propriii copii şi 
amândoi îi pregătesc pe cei mici de 
culcare. Ei merg la culcare împreună. 
Dacă circumstanţele şi responsabili-
tăţile le permit, soţii şi soţiile lucrează 
deopotrivă pentru a face cea mai 
importantă muncă, şi anume – munca 
din căminele noastre.

Acolo unde există respect, există 
şi sinceritate, element cheie pentru 
căsniciile fericite. Nu există secrete 
cu privire la problemele relevante în 
căsniciile clădite pe respect reciproc şi 
sinceritate. Soţul şi soţia iau împreună 
toate deciziile cu privire la aspectul 
financiar şi amândoi cunosc toate 
detaliile.

Loialitatea este o formă de res-
pect. Profeţii ne învaţă că partenerii 
căsniciilor de succes sunt „înverşunaţi 
în a fi loiali” unul altuia.7 Ei se asigură 
că rămân demni din toate punctele 
de vedere în timp ce folosesc mijloa-
cele media. Nu îşi permit să aibă vreo 
experienţă secretă pe Internet. Ei îşi 
cunosc în mod reciproc parolele de 
la reţelele de socializare. Ei nu se uită 
la profilul virtual al vreunei persoane 
într-un mod care ar trăda încrederea 
sacră a jumătăţii lor. Nu fac şi nu 
spun niciodată ceva care ar putea fi 
nepotrivit, fie virtual, fie fizic. Priveşte 
şi învaţă: căsniciile minunate sunt 
clădite pe respect deplin, sinceritate 
şi loialitate.

Al cincilea lucru este dragostea. 
Cele mai fericite căsnicii pe care le-am 
văzut radiază supunere faţă de una 
dintre cele mai fericite porunci – aceea 
de a „trăi împreună în dragoste” 8. 
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Adresându-se soţilor, Domnul a 
poruncit: „Iubeşte-ţi nevasta cu toată 
inima ta şi lipeşte-te de ea şi de 
nimeni altul” 9. Unul dintre manualele 
de instrucţiuni ale Bisericii ne învaţă: 
„Termenul a se lipi înseamnă a fi de-
votat şi loial în totalitate unei anumite 
persoane. Cuplurile căsătorite se lipesc 
de Dumnezeu şi unul de celălalt slu-
jindu-se şi iubindu-se unul pe celălalt, 
precum şi ţinând legămintele cu o 
loialitate totală unul faţă de celălalt şi 
faţă de Dumnezeu. „Atât soţul cât şi 
soţia lasă în urmă viaţa lor de per-
soane necăsătorite şi fac din căsnicia 
[lor] prioritatea principală a vieţii lor… 
Ei nu permit niciunei alte persoane 
sau niciunui alt lucru să aibă, în viaţa 
lor, o prioritate mai mare decât ţinerea 
legămintelor pe care le-au făcut cu 
Dumnezeu şi unul cu celălalt” 10. Pri-
veşte şi învaţă: soţii cuplurilor care au 
succes sunt devotaţi complet iubirii pe 
care o simt unul pentru celălalt.

Există oameni ale căror căsnicii 
nu sunt atât de fericite pe cât îşi 
doresc, oameni care nu s-au căsătorit 
niciodată, oameni care sunt divorţaţi, 
oameni care sunt părinţi singuri sau 
care, din motive diferite, nu se află 
în postura de a se căsători. Aceste 
circumstanţe pot fi pline de provo-
cări şi suferinţe, dar această stare nu 
trebuie să fie veşnică. Acelora dintre 
dumneavoastră care vă aflaţi într-o 
astfel de situaţie şi, cu toate acestea, 
„[faceţi] cu voioşie toate lucrurile 
care stau în puterea [voastră]” pentru 
a persevera, fie ca cerurile să vă 
binecuvânteze din belşug 11. Faceţi tot 
ce puteţi pentru a întemeia o familie 
veşnică, inclusiv să vă pregătiţi să 
deveniţi un soţ bun sau o soţie bună. 
Respectaţi poruncile şi încredeţi-vă în 
Domnul şi în dragostea Sa perfectă 
pe care o simte pentru voi. Într-o zi, 
fiecare binecuvântare promisă cu 
privire la căsătorie va fi a voastră 12.

Unul dintre cele mai frumoase ver-
sete din Cartea lui Mormon spune sim-
plu: „Şi ei au fost căsătoriţi şi au fost 
daţi pentru căsătorie şi au fost binecu-
vântaţi în acord cu mulţimea făgăduie-
lilor pe care Domnul le făcuse lor”  13. 
Promisiunile Domnului sunt oferite 
tuturor celor care urmează modelul 
de viaţă care clădeşte căsnicii sfinte şi 
fericite. Astfel de binecuvântări vin ca 
o consecinţă încântătoare, anticipată a 
vieţii trăită cu credinţă conform Evan-
gheliei lui Isus Hristos.

Sunt recunoscător pentru soţia mea 
minunată, Kathy, care este iubirea 
vieţii mele.

Căsătoria este un dar de la Dum-
nezeu pentru noi; calitatea căsniciilor 
noastre este un dar din partea noastră 
oferit Lui. Depun mărturie despre 

marele plan al Tatălui nostru Ceresc 
iubitor, care oferă căsătorii eterne 
minunate. În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼

NOTE
 1. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129.
 2. Vezi Proverbele 15:1.
 3. Vezi Alma 5:11–12, 26–31.
 4. Vezi Moroni 7:43–48; 8:25–26.
 5. Vezi Doctrină şi legăminte 107:27–31.
 6. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, p. 129.
 7. Vezi Thomas S. Monson, „Puterea preoţiei”, 

Liahona, mai 2011, p. 68; Gordon B.  
Hinckley, „Life’s Obligations,” Liahona,  
mai 1999, p. 4.

 8. Doctrină şi legăminte 42:45.
 9. Doctrină şi legăminte 42:22.
 10. Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 1.3.1.
 11. Doctrină şi legăminte 123:17.
 12. Vezi Manualul 2, 1.3.3.
 13. 4 Nefi 1:11.
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ai remuşcări… dacă vrei să fii bărbat 
şi să trăieşti fericit – atunci acordă o 
atenţie deosebită legii lui Dumnezeu. 
Făcând acest lucru, vei putea avea, 
în afara acestor libertăţi preţioase, pe 
care încerci să le aperi, o altă libertate 
de care şi alţii au nevoie, şi anume 
libertatea faţă de păcat; căci, într-ade-
văr, «supunerea faţă de lege înseamnă 
libertate»” 2.

De ce expresia „supunere faţă de 
lege înseamnă libertate” a avut atât de 
mult sens în acea perioadă? De ce ni 
se pare tuturor acum că are sens?

Poate pentru că avem cunoştinţe 
primite prin revelaţie despre viaţa 
noastră premuritoare. Noi ştim că, 
la începutul timpului, atunci când 
Dumnezeu, Tatăl Etern, ne-a prezentat 
planul Său, Satana a dorit să modifice 
acest plan. El a spus că va salva toţi 
oamenii. Niciun suflet nu avea să fie 
pierdut, iar Satana era convins că va 
putea duce la bun sfârşit proiectul său. 
Dar acesta avea un preţ de neaccep-
tat – distrugerea libertăţii de a alege a 
omului, care era şi este un dar oferit 
de Dumnezeu (vezi Moise 4:1–3). De-
spre acest dar, preşedintele Harold B. 
Lee a spus: „Pe lângă darul vieţii, liber-
tatea de a alege este cel mai mare dar 
al lui Dumnezeu pentru omenire” 3. În 
consecinţă, nu a fost lipsit de însem-
nătate faptul că Satana a desconsiderat 
libertatea omului de a alege. De fapt, 
a devenit principala problemă care a 
dus la declanşarea războiului din cer. 
Victoria în războiul din cer a fost o vic-
torie a libertăţii de a alege a omului.

Totuşi, Satana nu s-a oprit. Planul 
său de rezervă – planul pe care l-a pus 
în aplicare din timpul lui Adam şi al 
Evei – a fost de a ispiti bărbaţi şi femei, 
în mod special pentru a demonstra că 
nu merităm darul libertăţii de a alege 
oferit de Dumnezeu. Satana are multe 
motive pentru a face ceea ce face. 
Poate că cel mai puternic motiv este 

Astăzi, ne aflăm în mijlocul unui 
alt război. Acesta nu este unul purtat 
cu arme. Este un război al gândurilor, 
cuvintelor şi faptelor. Este un război 
împotriva păcatului şi, mai mult ca 
oricând, avem nevoie să ni se reamin-
tească să ţinem poruncile. Concepţiile 
laice devin etalon şi multe dintre 
aceste principii şi practici sunt într-un 
conflict direct cu cele care au fost 
instituite de Însuşi Domnul, pentru 
beneficiul copiilor Săi.

În cărticica maro, imediat după 
scrisoarea din partea Primei Preşedin-
ţii, se găseşte o introducere adresată 
persoanelor înrolate, intitulată „Supu-
nerea faţă de lege înseamnă libertate”. 
Introducerea face o comparaţie între 
legea militară, care „este pentru binele 
tuturor celor care sunt înrolaţi”, şi 
legea divină.

În introducere se afirmă: „De ase-
menea, în univers, unde Dumnezeu 
porunceşte, există o lege – o lege… 
universală şi eternă – cu anumite bine-
cuvântări şi pedepse neschimbătoare”.

Ultimele cuvinte din introducere 
se concentrează asupra supunerii 
faţă de legea lui Dumnezeu: „Dacă 
doreşti să te întorci la cei dragi fără să 

Vârstnicul L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Anul trecut, de Crăciun, am 
primit un cadou special încărcat 
cu multe amintiri. Nepoata mea 

mi l-a dăruit. Era unul dintre lucrurile 
pe care le-am lăsat în vechea locuinţă 
a familiei noastre, atunci când m-am 
mutat după ce m-am căsătorit. Cadoul 
a fost această cărticică maro pe care 
o ţin în mână. Este o carte care a fost 
dată soldaţilor SZU care s-au înrolat 
în forţele armate în timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial. Eu personal, 
am considerat cartea ca fiind un cadou 
din partea preşedintelui Heber J. Grant 
şi a consilierilor săi, J. Reuben Clark jr. 
şi David O. McKay.

La începutul acestei cărţi, aceşti trei 
profeţi ai Domnului au scris: „Eve-
nimentele din cadrul forţelor armate 
nu ne permit să păstrăm o legătură 
personală permanentă cu voi, fie 
directă sau printr-o altă persoană. Cea 
mai bună opţiune a noastră este să 
vă oferim vouă acele fragmente din 
revelaţiile moderne şi din explicaţiile 
principiilor Evangheliei, care să vă 
aducă, indiferent de locul unde vă veţi 
afla, speranţă şi credinţă reînnoite şi, 
de asemenea, alinare, mângâiere şi 
pace în suflet” 1.

Supunerea faţă de 
lege înseamnă libertate
Bărbaţii şi femeile au primit libertatea lor de a alege ca un 
dar de la Dumnezeu, dar libertatea lor şi, apoi, fericirea 
eternă vin odată cu supunerea faţă de legile Sale.
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răzbunarea, dar, de asemenea, el vrea 
ca toţi bărbaţii şi toate femeile să fie 
nenorociţi la fel cum este el. Niciunul 
dintre noi nu trebuie să subestimeze 
cât de motivat este Satana ca să reu-
şească. Rolul său în planul etern al lui 
Dumnezeu creează „o opoziţie în toate 
lucrurile” (2 Nefi 2:11) şi ne pune la 
încercare libertatea de a alege. Fiecare 
alegere, pe care eu sau dumneavoastră 
o facem, reprezintă un test cu privire la 
libertatea noastră de a alege – faptul că 
alegem să fim supuşi sau nesupuşi po-
runcilor lui Dumnezeu reprezintă, de 
fapt, o alegere dintre „[libertate şi viaţă 
veşnică]” sau „[robie şi moarte]”.

Această doctrină de bază ne este 
predată în mod clar în 2 Nefi, capito-
lul al doilea: „Prin urmare, oamenii 
sunt liberi în trup; şi le sunt date toate 
lucrurile care sunt de folos omului. 
Şi ei sunt liberi să aleagă libertatea şi 
viaţa veşnică, prin intermediul marelui 
Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să 
aleagă robia şi moartea, potrivit robiei 
şi puterii diavolului; căci el caută ca 
toţi oamenii să fie nenorociţi la fel ca 
şi el” (2 Nefi 2:27).

În multe privinţe, această lume a 
fost mereu în război. Eu cred că, atunci 
când Prima Preşedinţie mi-a trimis acea 
cărticică maro, ei erau mai îngrijoraţi 
de un război mult mai mare decât cel 
de-al Doilea Război Mondial. De ase-
menea, eu cred că ei au sperat că acea 
carte va fi un scut al credinţei împotriva 
lui Satana şi a armatelor sale din cadrul 
acestui război mai mare – războiul 
împotriva păcatului – şi că va fi un 
lucru care să îmi amintească să trăiesc 
conform poruncilor lui Dumnezeu.

Un mod de a ne evalua pe noi în-
şine şi de a ne compara cu generaţiile 
anterioare îl reprezintă unul din cele 
mai vechi standarde cunoscute omului 
– cele zece porunci. Pentru cea mai 
mare parte a lumii civilizate, în mod 
special pentru lumea iudeo-creştină, 

cele zece porunci au fost cea mai 
acceptată şi de durată graniţă dintre 
bine şi rău.

În opinia mea, patru din cele zece 
porunci sunt luate în serios astăzi ca şi 
în trecut. Ca civilizaţie, noi dispreţuim 
şi condamnăm crima, furtul şi min-
ciuna, şi încă mai credem în respon-
sabilitatea pe care copiii o au faţă de 
părinţii lor.

Dar ca societate, în general, noi 
desconsiderăm în mod curent celelalte 
şase porunci:

• Dacă priorităţile lumeşti reprezintă 
vreun indiciu că acest lucru este 
adevărat, cu siguranţă, noi avem 
„alţi dumnezei” pe care îi conside-
răm mai importanţi decât adevăra-
tul Dumnezeu.

• Avem ca idoli celebrităţi, stiluri de 
viaţă, bogăţia şi, da, uneori imagini 
sau obiecte cioplite.

• Folosim numele lui Dumnezeu în 
tot felul de moduri profane, inclu-
siv în exclamaţiile şi înjurăturile 
noastre.

• Folosim ziua sabatului pentru 
cele mai mari competiţii sportive, 
cele mai bune activităţi recreative, 
făcând cele mai multe cumpărături 
şi făcând aproape orice altceva în 
afară de a preaslăvi.

• Considerăm relaţiile de natură 
sexuală din afara căsătoriei ca fiind 
relaxante şi distractive.

• Şi invidia faţă de altul a devenit un 
mod de viaţă mult prea frecvent. 
(Vezi Exodul 20:3–17.)

Profeţii din toate dispensaţiile ne-au 
avertizat în mod constant în legătură 
cu încălcarea a două dintre cele mai 
grave porunci – cea legată de crimă şi 
adulter. Eu văd o bază comună pentru 
aceste două porunci cruciale – cre-
dinţa că viaţa însăşi este un dar de 
la Dumnezeu şi că trupurile noastre 
fizice, templele vieţii muritoare, ar 
trebui create în cadrul limitelor pe 
care le-a stabilit Dumnezeu. Ca omul 
să înlocuiască legile lui Dumnezeu cu 
propriile sale reguli în ceea ce pri-
veşte conceperea sau luarea unei vieţii 
reprezintă cel mai grav exemplu al în-
gâmfării şi limita extremă a păcatului.

Principalele efecte ale acestor 
atitudini depreciative faţă de caracterul 
sacru al căsătoriei sunt consecinţele 
care se resfrâng asupra familiilor – 
legăturile de familie se deteriorează cu 
o viteză alarmantă. Această deteriorare 
produce pagube mari în societate. 
Văd în mod direct o cauză şi un efect. 
Când renunţăm la angajamentul şi 
fidelitatea faţă de partenerul nostru de 
căsătorie, noi distrugem legăturile care 
menţin unită societatea noastră.

Un mod mai bun de a ne gândi 
la porunci este să le considerăm ca 
fiind sfaturi iubitoare de la un Tată 
Ceresc înţelept şi atotştiutor. Ţelul Său 



88 L i a h o n a

îl reprezintă fericirea noastră eternă, 
iar poruncile Sale sunt instrucţiunile 
necesare, pe care El ni le-a dat, pentru 
a putea să ne întoarcem la El, ceea ce 
reprezintă singurul mod prin care noi 
vom putea fi fericiţi pentru eternitate. 
Cât de importante sunt căminul şi 
familia pentru fericirea noastră eternă? 
La pagina 141 din cărticica mea maro 
scrie: „Într-adevăr, raiul nostru nu 
este decât o reprezentare a căminelor 
noastre în eternitate” 4.

Doctrina familiei şi a căminului a 
fost recent reafirmată cu o mare clari-
tate şi putere în „Familia: o declaraţie 
oficială către lume”. În ea s-a decla-
rat natura eternă a familiilor şi, apoi, 
s-a explicat legătura cu preaslăvirea 
în templu. De asemenea, declaraţia 
a afirmat care este legea pe care se 
bazează fericirea eternă a familiilor, şi 
anume, „sacrele puteri de procreare să 
fie întrebuinţate numai între bărbat şi 
femeie, căsătoriţi legal ca soţ şi soţie” 5.

Dumnezeu le oferă revelaţii 
profeţilor Săi despre faptul că există 
principii morale. Păcatul va fi în-
totdeauna păcat. Nesupunerea faţă 
de poruncile Domnului ne va priva 

totdeauna de binecuvântările Sale. 
Lumea se schimbă constant şi în mod 
dramatic, dar Dumnezeu, poruncile 
Sale şi binecuvântările promise nu 
se schimbă. Ele sunt permanente şi 
neschimbătoare. Bărbaţii şi femeile au 
primit libertatea lor de a alege ca un 
dar de la Dumnezeu, dar libertatea lor 
şi, apoi, fericirea eternă vin odată cu 
supunerea faţă de legile Sale. Aşa cum 
Alma l-a sfătuit pe fiul său neascultător 
Corianton, „ticăloşia niciodată nu a 
fost fericire” (Alma 41:10).

În aceste zile ale restaurării plenitu-
dinii Evangheliei, Domnul ne-a dat din 
nou revelaţii despre binecuvântările 
promise nouă dacă ne vom supune 
poruncilor Sale.

În Doctrină şi legăminte, secţiunea 
130, citim:

„Este o lege, irevocabil hotărâtă 
în cer dinainte de crearea aces-
tei lumi, pe care se bazează toate 
binecuvântările;

Şi când obţinem orice binecuvân-
tare de la Dumnezeu, aceasta este  
prin supunere faţă de acea lege pe 
care este bazată binecuvântarea”  
(D&L 130:20–21).

Cu siguranţă, nu poate exista o 
doctrină explicată mai puternic în 
scripturi decât cea a poruncilor nes-
chimbătoare ale Domnului şi a legătu-
rii lor cu fericirea şi bunăstarea noastră 
ca persoane individuale, ca familii şi 
ca societate. Există principii morale 
absolute. Nesupunerea faţă de porun-
cile Domnului ne va priva totdeauna 
de binecuvântările Sale. Aceste lucruri 
nu se schimbă.

Într-o lume în care îndrumarea 
morală a societăţii şovăie, Evanghe-
lia restaurată a lui Isus Hristos nu 
şovăie niciodată şi nici ţăruşii, epis-
copiile, familiile şi membrii săi nu  
ar trebui să şovăie. Noi nu trebuie  
să acceptăm doar poruncile pe care 
le considerăm importante, ci trebui 
să acceptăm toate poruncile lui  
Dumnezeu. Noi trebuie să fim fermi 
şi neclintiţi, având o încredere de-
plină în consecvenţa Domnului şi 
încrezându-ne pe deplin în promisiu-
nile Sale.

Fie ca noi să fim totdeauna lumina 
lumii, să fim un exemplu în ţinerea 
poruncilor care nu s-au schimbat 
niciodată şi nici nu se vor schimba 
vreodată. Aşa cum această cărticică 
i-a încurajat pe soldaţii SZU care s-au 
înrolat să fie puternici din punct de 
vedere moral în vreme de război, fie 
ca noi, în acest război din zilele din 
urmă, să fim un far de lumină pentru 
toată lumea şi, mai ales, pentru copiii 
lui Dumnezeu care sunt în căutarea 
binecuvântărilor Domnului. Depun 
mărturie despre aceasta în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Prima Preşedinţie, în Principles of the  

Gospel (1943), p. i.
 2. Principles of the Gospel, p. v, vii, viii.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Harold B. Lee (2000), p. 4.
 4. Stephen L Richards, în Principles of the 

Gospel, p. 141.
 5. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129.
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ghid de nădejde − supunerea. Când 
ne supunem poruncilor lui Dumne-
zeu, primim o cunoaştere a adevărului 
şi răspunsuri la întrebările noastre cele 
mai importante.

Noi învăţăm să fim supuşi de-a 
lungul vieţii noastre. De când suntem 
foarte mici, persoanele responsabile 
de grija noastră stabilesc îndrumări şi 
reguli pentru a ne garanta siguranţa. 
Viaţa ar fi mai simplă pentru noi toţi 
dacă am respecta acele reguli în tota-
litate. Totuşi, mulţi dintre noi, învăţăm 
din experienţe înţelepciunea de a fi 
supus.

Când eram copil, fiecare vară, de 
la începutul lunii iulie până la începu-
tul lunii septembrie, mi-o petreceam 
împreună cu familia mea la cabana 
noastră din Vivian Park, canionul 
Provo din Utah.

Unul dintre prietenii mei cei mai 
buni din timpul acestor zile lipsite de 
griji din canion a fost Danny Larsen, 
a cărui familie avea, de asemenea, o 
cabană în Vivian Park. Ne petreceam 
fiecare zi hoinărind în acest paradis 
al băieţilor, pescuind în râu, adunând 
pietre şi alte comori, mergând în ex-
cursii, căţărându-ne şi, pur şi simplu, 
bucurându-ne de fiecare minut din 
fiecare oră din fiecare zi.

Într-o dimineaţă, Danny şi cu mine 
am hotărât ca în acea seară să facem 
un foc de tabără cu toţi prietenii noştri 
din canion. Trebuia doar să facem 
curăţenie într-o porţiune din câm-
pul din apropiere unde să ne putem 
aduna cu toţii. Iarba care acoperea 
câmpul în luna iunie devenise uscată 
şi plină de spini, îngreunându-ne 
situaţia. Am început să rupem iarba 
mai înaltă, gândindu-ne să curăţăm o 
zonă mare, în formă de cerc. Am tras 
şi-am smuls cu toată puterea noastră, 
dar nu am reuşit decât să rupem câţiva 
pumni de buruieni încăpăţânate. Ştiam 
că această operaţiune avea să ne ia 

Unii oameni s-ar putea întreba: 
„Unde se găseşte un asemenea adevăr 
şi cum îl putem recunoaşte?”. Într-o 
revelaţie dată prin profetul Joseph 
Smith în Kirtland, Ohio, în mai 1833, 
Domnul a declarat:

„Adevărul este cunoaşterea lucruri-
lor aşa cum sunt, şi aşa cum au fost, şi 
aşa cum o să fie…

Spiritul adevărului este de la 
Dumnezeu…

Şi niciun om nu primeşte plenitudi-
nea, dacă nu ţine poruncile Lui.

Acela care ţine poruncile [lui Dum-
nezeu] primeşte adevărul şi lumina 
până când este slăvit în adevăr şi 
cunoaşte toate lucrurile” 2.

Ce promisiune glorioasă! „Acela 
care ţine poruncile [lui Dumnezeu] 
primeşte adevărul şi lumina până când 
este slăvit în adevăr şi cunoaşte toate 
lucrurile.”

Nu este nevoie ca dumneavoastră 
sau eu, în această perioadă în care 
avem multă cunoaştere, când plenitu-
dinea Evangheliei a fost restaurată, să 
navigăm pe mări necunoscute sau să 
umblăm pe drumuri nemarcate în cău-
tarea adevărului. Un Tată Ceresc iubi-
tor ne-a trasat calea şi ne-a oferit un 

Preşedintele Thomas S. Monson

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, cât sunt de recu-
noscător să mă aflu alături de 

dumneavoastră în această dimineaţă. 
Fac apel la credinţa şi la rugăciunile 
dumneavoastră în timp ce răspund 
privilegiului de a vă vorbi.

De-a lungul timpurilor, bărbaţii şi 
femeile au căutat cunoaştere şi înţe-
legere cu privire la această existenţă 
muritoare şi la locul şi scopul lor în 
ea, cât şi la calea spre pace şi fericire. 
Fiecare dintre noi este implicat într-o 
asemenea căutare.

Această cunoaştere şi înţelegere 
este disponibilă întregii omeniri. Ea 
se găseşte în adevăruri care sunt 
veşnice. În Doctrină şi legăminte, 
secţiunea 1, versetul 39, citim: „Pentru 
că iată, luaţi seama, Domnul este 
Dumnezeu şi Spiritul mărturiseşte, şi 
mărturia este adevărată, şi adevărul 
va rămâne în vecii vecilor”.

Un poet cunoscut a scris:

Chiar de cer şi pământ poate-or 
dispărea

Numai adevărul mereu va  
dura,

Etern, neschimbat el va sta.1

Supunerea aduce 
binecuvântări
Când ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, primim  
o cunoaştere a adevărului şi răspunsuri la întrebările  
noastre cele mai importante.
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întreaga zi şi energia şi entuziasmul 
nostru scădeau.

Apoi, în mintea mea de copil de 
opt ani, mi-a venit ideea unei soluţii 
pe care am considerat-o perfectă. I-am 
spus lui Danny: „Tot ce trebuie să fa-
cem este să dăm foc acestor buruieni. 
Vom arde doar un cerc de buruieni!” 
El a fost repede de acord şi eu am 
fugit la cabană să iau nişte chibrituri.

Ca să nu credeţi că la vârsta fragedă 
de opt ani aveam voie să folosim 
chibrituri, vreau să vă asigur că ne 
era interzis atât lui Danny, cât şi mie, 
să folosim chibrituri fără a fi suprave-
gheaţi de un adult. Amândoi fusese-
răm avertizaţi de mai multe ori despre 
pericolele focului. Cu toate acestea, 
ştiam unde ţinea familia mea chibritu-
rile şi noi trebuia să curăţăm câmpul 
de buruieni. Fără să mă gândesc de 
două ori, am fugit în cabană şi am luat 
câteva beţe de chibrituri, asigurându-mă 
că nu mă vede nimeni. Le-am ascuns 
repede într-un buzunar.

Am fugit înapoi la Danny, entuzias-
mat că soluţia problemei noastre se 
afla în buzunarul meu. Îmi amintesc că 
mă gândeam că focul va arde numai 
porţiunea dorită de noi şi că apoi se 
va stinge de la sine, ca prin magie.

Am aprins un chibrit de o piatră şi 
am dat foc ierbii uscate de iunie. S-a 
aprins ca şi cum ar fi fost îmbibată cu 
benzină. La început, Danny şi cu mine 
am fost încântaţi să vedem cum dispă-
reau buruienile dar în scurt timp a fost 
clar că focul nu avea să se stingă de 
la sine. Am intrat în panică şi ne-am 
dat seama că nu puteam face nimic 
ca să-l oprim. Flăcările ameninţătoare 
au început să ardă iarba în sus, spre 
munte, punând în pericol pinii şi tot 
ce le stătea în cale.

În cele din urmă, nu am avut altă 
soluţie decât să fugim după ajutor. 
Curând, toţi bărbaţii şi toate femeile 
din Vivian Park alergau înainte şi 

înapoi cu saci din pânză uzi, luptându- 
se cu flăcările, în încercarea de a le 
stinge. După mai multe ore, ultimele 
flăcări ce ardeau mocnit au fost înă-
buşite. Bătrânii pini au fost salvaţi, la 
fel şi casele care ar fi putut fi atinse de 
flăcări.

Danny şi cu mine am învăţat câteva 
lecţii grele dar importante în ziua 
aceea – una majoră fiind importanţa 
supunerii.

Există reguli şi legi pentru a ne 
ajuta să fim în siguranţă din punct de 
vedere fizic. În acelaşi mod, Domnul 
ne-a dat îndrumări şi porunci pen-
tru a ne ajuta să fim în siguranţă din 
punct de vedere spiritual, ca să putem 
călători cu bine în această existenţă 
muritoare înşelătoare şi, în final, să ne 
întoarcem la Tatăl nostru Ceresc.

Cu multe secole în urmă, Samuel a 
declarat cu îndrăzneală unei generaţii 
de oameni care fuseseră învăţaţi de-
spre tradiţia jertfelor de animale: „As-
cultarea face mai mult decât jertfele, şi 
păzirea cuvântului Său face mai mult 
decât grăsimea berbecilor” 3.

În această dispensaţie, Domnul i-a 
revelat profetului Joseph Smith că El 
cere „inima şi un suflet binevoitor, şi 
cei care sunt binevoitori şi supuşi vor 
mânca cele mai bune roade ale ţinutu-
lui Sionului în aceste zile din urmă” 4.

Toţi profeţii, din vechime sau 
moderni, au ştiut că supunerea este 
esenţială pentru salvarea noastră. Nefi 
a declarat: „Mă voi duce şi voi face 
lucrurile pe care Domnul le-a porun-
cit” 5. Deşi alţii s-au clătinat în credinţa 
şi supunerea lor, Nefi nu a refuzat nici 
măcar odată să facă ceea ce Domnul 
i-a cerut. Multe generaţii au fost bine-
cuvântate datorită acestui lucru.

Povestea lui Avraam şi Isaac este o 
poveste emoţionantă despre supu-
nere. Cât de greu şi dureros trebuie 
să fi fost pentru Avraam să se supună 
poruncii lui Dumnezeu de a-l duce pe 

preaiubitul său fiu, Isaac, în ţara Moria 
să-l ofere ca jertfă. Ne putem imagina 
tristeţea din inima lui Avraam în timp 
ce călătorea spre locul desemnat? Cu 
siguranţă, chinul i-a distrus trupul şi i-a 
torturat mintea pe măsură ce îl lega pe 
Isaac, îl aşeza pe altar şi îşi lua cuţitul 
să-l omoare. Având credinţă neclintită 
şi încredere deplină în Domnul, el a 
împlinit porunca Sa. Cât de minunat 
a fost când Dumnezeu a pronunţat 
cuvintele următoare, şi cât de fericit 
trebuie să fi fost Avraam când le-a au-
zit: „Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i 
faci nimic; căci ştiu acum că te temi de 
Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul 
tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine” 6.

Avraam fusese încercat şi testat şi, 
datorită credinţei şi supunerii sale, 
Domnul i-a făcut această promisiune 
glorioasă: „Toate neamurile pămân-
tului vor fi binecuvântate în sămânţa 
ta, pentru că ai ascultat de porunca 
Mea!” 7

Chiar dacă nouă nu ni se cere să 
demonstrăm supunerea noastră într-un 
mod atât de dramatic şi de dureros din 
punct de vedere emoţional, şi nouă ni 
se cere să fim supuşi.

Preşedintele Joseph F. Smith a de-
clarat în octombrie 1873: „Supunerea 
este prima lege din cer” 8.

Preşedintele Gordon B. Hinckley 
a spus: „Supunerea faţă de poruncile 
lui… Dumnezeu este esenţială pentru 
fericirea sfinţilor din zilele din urmă, 
pentru pacea sfinţilor din zilele din 
urmă, pentru progresul sfinţilor din 
zilele din urmă, pentru prosperitatea 
sfinţilor din zilele din urmă şi salvarea 
eternă şi exaltarea acestui popor” 9.

Supunerea este o caracteristică co-
mună a profeţilor; de-a lungul istoriei, 
aceasta le-a oferit tărie şi cunoaştere. 
Este esenţial ca noi să ne dăm seama 
că şi noi avem dreptul la această sursă 
de tărie şi cunoaştere. Este uşor dispo-
nibilă pentru fiecare dintre noi, cei din 
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prezent, când ne supunem poruncilor 
lui Dumnezeu.

De-a lungul anilor, am cunoscut 
nenumărate persoane care au fost, în 
mod deosebit, credincioase şi supuse. 
Ele m-au binecuvântat şi m-au inspirat. 
Aş dori să vă împărtăşesc o povestire 
despre două dintre aceste persoane.

Walter Krause a fost un membru 
neclintit al Bisericii care a locuit, 
împreună cu familia sa, în ceea ce se 
numea Germania de Est de după cel 
de-al Doilea Război Mondial. În ciuda 
greutăţilor pe care le-a înfruntat din 
cauza lipsei de libertate din acel colţ 
al lumii din perioada aceea, fratele 
Krause era un om care-L iubea şi-L 
slujea pe Domnul. El şi-a îndeplinit 

cu credinţă şi conştiinciozitate fiecare 
îndatorire care i-a fost încredinţată.

Cealaltă persoană, Johann Denn-
dorfer, născut în Ungaria, a fost con-
vertit la Biserică în Germania şi a fost 
botezat acolo în anul 1911, la vârsta de 
17 ani. Nu după mult timp, s-a întors 
în Ungaria. După cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, el a constatat că era pur 
şi simplu prizonier în propria ţară, în 
oraşul Debreţin. Poporul maghiar fu-
sese, de asemenea, privat de libertate.

Fratele Walter Krause, care nu îl cu-
noştea pe fratele Denndorfer, a primit 
însărcinarea de a fi învăţătorul lui de 
acasă şi de a-l vizita cu regularitate. 
Fratele Krause l-a sunat pe colegul 
său din echipa de învăţători de acasă 

şi i-a spus: „Am primit însărcinarea 
de a-l vizita pe fratele Johann Denn-
dorfer. Puteţi veni cu mine în această 
săptămână să-l vizităm şi să-i oferim 
un mesaj din Evanghelie?”. Şi apoi a 
adăugat: „Fratele Denndorfer locuieşte 
în Ungaria”.

Colegul lui, luat prin surprindere, a 
întrebat: „Când plecăm?”.

„Mâine”, a răspuns fratele Krause.
„Când ne vom întoarce acasă?”, l-a 

întrebat colegul lui.
Fratele Krause a răspuns: „O, cam 

într-o săptămână – dacă ne întoarcem”.
Cei doi colegi învăţători de acasă au 

pornit să-l viziteze pe fratele Denndor-
fer, călătorind cu trenul şi cu autobu-
zul din nord-estul Germaniei până în 
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Debreţin, Ungaria – o călătorie lungă. 
Fratele Denndorfer nu fusese vizitat 
de învăţători de acasă de dinainte de 
război. Acum, când i-a văzut pe aceşti 
doi slujitori ai Domnului, a fost cople-
şit de recunoştinţă pentru că veniseră. 
La început, el nu a dat mâna cu ei. În 
schimb, s-a dus în dormitorul său şi 
a luat dintr-un dulăpior o cutie care 
conţinea zeciuiala pe care o păstrase 
de mulţi ani. El a dat zeciuiala învă-
ţătorilor lui de acasă şi a spus: „Acum 
sunt la zi faţă de Domnul. Acum mă 
simt demn să strâng mâna slujitorilor 
Domnului!” Fratele Krause mi-a spus 
mai târziu că fusese mişcat mai mult 
decât se poate exprima în cuvinte să 
vadă că acest frate credincios, care nu 
avusese contact cu Biserica de mulţi 
ani, păstrase cu supunere şi grijă zece 
la sută din venitul său modest pentru 
a-şi plăti zeciuiala. Păstrase aceşti bani 
fără să ştie când sau dacă va avea pri-
vilegiul să-şi plătească zeciuiala.

Fratele Walter Krause a decedat în 
urmă cu nouă ani, la vârsta de 94 de 
ani. El a slujit cu credinţă şi supunere 
întreaga sa viaţă şi a fost o inspiraţie 
pentru mine şi pentru toţi cei care l-au 
cunoscut. Când i s-a cerut să înde-
plinească ceva, el nu a pus niciodată 
întrebări, nu a murmurat niciodată şi 
nu a găsit scuze.

Fraţi şi surori, testul cel mare al 
acestei vieţi este supunerea. „Şi îi vom 

pune la probă prin aceasta”, a spus 
Domnul, „pentru a vedea dacă ei vor 
face toate lucrurile pe care Domnul, 
Dumnezeul lor, le va porunci lor” 10.

Salvatorul a declarat: „Pentru că 
toţi aceia care doresc o binecuvântare 
din mâinile Mele trebuie să trăiască 
legea care a fost stabilită pentru acea 
binecuvântare şi condiţiile legii, aşa 
cum au fost instituite încă dinainte de 
crearea lumii” 11.

Nu există un exemplu mai mare 
de supunere decât Salvatorul nostru. 
Pavel a spus despre El:

„Măcar că era Fiu, a învăţat să as-
culte prin lucrurile pe care le-a suferit.

Şi după ce a fost făcut desăvârşit, 
S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, 
urzitorul unei mântuiri veşnice” 12.

Salvatorul a dat dovadă de dragoste 
sinceră faţă de Dumnezeu, trăind o 
viaţă perfectă, onorând misiunea Sa 
sacră. Nu a fost niciodată mândru. 
Inima Sa nu a fost niciodată umflată în 
mândrie. Nu a fost niciodată necredin-
cios. A fost întotdeauna umil. A fost 
întotdeauna sincer. A fost întotdeauna 
supus.

Deşi a fost ispitit de stăpânul 
înşelătoriilor, care este diavolul, 
deşi a fost slăbit fizic din cauză că a 
postit 40 de zile şi 40 de nopţi şi era 
flămând, totuşi, când cel rău i-a făcut 
cele mai atrăgătoare şi tentante pro-
puneri, El ne-a dat un exemplu divin 

de supunere, refuzând să se abată de 
la ceea ce ştia că era drept.13

Când a trecut prin agonia din 
Ghetsimani, unde a îndurat o durere 
atât de cumplită încât „sudoarea I se 
făcuse ca nişte picături mari de sânge, 
care cădeau pe pământ” 14, El a fost 
exemplul perfect al unui Fiu ascul-
tător, spunând: „Tată, dacă voieşti, 
depărtează paharul acesta de la Mine! 
Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta” 15.

În acelaşi mod în care Salvatorul i-a 
instruit pe apostolii Săi din vechime, 
ne instruieşte şi pe dumneavoastră şi 
pe mine: „Tu vino după Mine!” 16 Sun-
tem dispuşi să ne supunem?

Cunoaşterea pe care o căutăm, 
răspunsurile la care tânjim şi tăria pe 
care o dorim astăzi pentru a face faţă 
provocărilor unei lumi complexe şi 
schimbătoare pot fi ale noastre când 
ne supunem de bunăvoie poruncilor 
Domnului. Citez, din nou, cuvintele 
Domnului: „Acela care ţine poruncile 
[lui Dumnezeu] primeşte adevărul şi 
lumina până când este slăvit în adevăr 
şi cunoaşte toate lucrurile” 17.

Mă rog cu umilinţă să fim binecu-
vântaţi cu recompensele mari pro-
mise celor supuşi. În numele lui Isus 
Hristos, Domnul şi Salvatorul nostru, 
amin. ◼

NOTE
 1. „Ce-i adevărul?” Imnuri, nr. 173.
 2. Doctrină şi legăminte 93:24, 26–28.
 3. 1 Samuel 15:22.
 4. Doctrină şi legăminte 64:34.
 5. 1 Nefi 3:7.
 6. Genesa 22:12.
 7. Genesa 22:18.
 8. Joseph F. Smith, „Discourse”, Deseret News, 

12 nov. 1873, p. 644.
 9. Gordon B. Hinckley, „If Ye Be Willing and 

Obedient”, Ensign, dec. 1971, p. 125.
 10. Avraam 3:25.
 11. Doctrină şi legăminte 132:5.
 12. Evrei 5:8–9.
 13. Vezi Matei 4:1–11.
 14. Luca 22:44.
 15. Luca 22:42.
 16. Ioan 21:22.
 17. Doctrină şi legăminte 93:28.
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ridicându-l literalmente din morţi, con-
form relatării oferite de Marcu 5.

Luând în considerare această po-
veste emoţionantă din scripturi, doresc 
să mă adresez în mod direct tinerilor 
din Biserică – tineri ca vârstă, tineri în 
calitatea lor de membri sau celor cu 
o credinţă recent dobândită. Într-un 
mod sau altul, acest lucru ar trebui să 
includă pe aproape fiecare dintre noi.

Primul lucru de observat cu privire 
la această relatare este că, atunci când 
se confruntă cu un test al credinţei, 
tatăl îşi afirmă, mai întâi, tăria şi doar 
apoi îşi recunoaşte limitările. Declara-
ţia sa iniţială este afirmativă şi făcută 
fără ezitare: „Cred, Doamne!” Tutu-
ror celor care vor să aibă mai multă 
credinţă doresc să le spun: amintiţi-vă 
de acest om! În momente de frică sau 
îndoială sau în perioade nesigure, păs-
traţi credinţa pe care o aveţi deja, chiar 
dacă acea credinţă este limitată. De-a 
lungul dezvoltării personale, prin care 
toţi trecem în această viaţă muritoare, 
noi toţi vom îndura la nivel spiritual 
ceva asemănător suferinţei acestui 
băiat sau disperării acestui părinte. 
Atunci când acele momente vor veni şi 
vor apărea probleme, ale căror rezol-
vare nu este imediată, ţineţi-vă bine de 
ceea ce ştiţi deja şi fiţi puternici până 
când veţi primi mai multă cunoaştere. 

ultima speranţă, acest tată îşi afirmă 
credinţa pe care o are şi Îl imploră  
pe Salvatorul lumii: „Dar dacă [Tu]  
poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi  
ajută-ne.” 3 Abia pot citi aceste cuvinte 
fără să-mi dea lacrimile. Pronumele 
la forma de plural noi este, în mod 
evident, folosit în mod intenţionat. 
De fapt, omul spune: „Toată familia 
noastră imploră. Lupta noastră nu se 
opreşte niciodată. Suntem la capătul 
puterilor. Fiul nostru cade în apă. Cade 
în foc. El este mereu în pericol şi nouă 
ne este teamă mereu. Nu ştim la cine 
altcineva putem apela. Ne poţi ajuta 
Tu? Vom fi recunoscători pentru orice 
– o binecuvântare parţială, o fărâmă 
de speranţă, puţină alinare care să 
uşureze povara purtată de mama aces-
tui băiat în fiecare zi a vieţii ei”.

La întrebarea „Dar dacă [Tu] poţi 
face ceva”, adresată de acest tată, i se 
răspunde de Învăţător cu aceeaşi între-
bare: „Dacă [Tu] poţi [crede]” 4.

Scriptura spune „Îndată” – nu încet, 
nici cu scepticism, nici cu cinism, 
ci „îndată” – tatăl îşi exprimă tare, 
cu sinceritate, durerea părintească: 
„Cred, Doamne! Ajută necredinţei 
mele!”. Ca răspuns la credinţa nouă şi 
încă parţială, Isus îl vindecă pe băiat, 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Odată, Isus s-a întâlnit cu un 
grup de oameni care purtau 
o discuţie aprinsă cu ucenicii 

Săi. Atunci când Salvatorul a întrebat 
care este cauza disputei, tatăl unui 
copil suferind a păşit înainte şi a spus 
că el a venit la ucenicii lui Isus pentru 
a obţine o binecuvântare pentru fiul 
său, pe care aceştia nu au putut să i-o 
ofere. Deoarece băiatul încă scrâşnea 
din dinţi, făcea spume la gură şi se 
tăvălea pe jos în faţa lor, tatăl, proba-
bil cu ultima fărâmă de speranţă şi cu 
disperare în glas, a apelat la Isus:

„Dar dacă poţi face ceva”, a spus el, 
„fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.

Isus a răspuns: «Tu zici: Dacă 
poţi!… Toate lucrurile sunt cu putinţă 
celui ce crede!».

Îndată tatăl copilului a strigat cu 
lacrimi: «Cred, Doamne! Ajută necre-
dinţei mele!»” 1.

Credinţa iniţială a acestui om, aşa 
cum el recunoscuse, era limitată. Dar 
el avea o dorinţă urgentă şi arzătoare 
pentru singurul său copil. Ni s-a spus 
că acest lucru este suficient pentru în-
ceput. „Chiar dacă nu faceţi nimic mai 
mult decât să doriţi să credeţi”, spune 
Alma, „lăsaţi această dorinţă să lucreze 
în voi, chiar până când credeţi” 2. Fiind 

„Cred, Doamne!”
Recunoaşteţi-vă cu sinceritate nedumeririle şi îngrijorările, 
dar mai întâi întăriţi puţina credinţă pe care o aveţi, 
deoarece toate lucrurile sunt posibile celor care cred.

S E S I U N E A  D E  D U M I N I C Ă  D U PĂ - A M I A Z Ă  | 7 apri l ie 2013
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Acesta a fost evenimentul, miracolul 
despre care Isus a spus: „Dacă aţi avea 
credinţă cât un grăunte de muştar, aţi 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici 
colo», şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu 
neputinţă” 6. Nu este important cât de 
multă credinţă sau cunoaştere aveţi – 
ci onestitatea de care daţi dovadă faţă 
de credinţa pe care o aveţi sau faţă de 
adevărul pe care îl cunoaşteţi deja.

A doua observaţie este doar o 
variaţie a primei. Atunci când apar 
probleme şi se ivesc întrebări, nu în-
cepeţi călătoria dumneavoastră în cău-
tarea credinţei spunând cât de multă 
credinţă nu aveţi, pornind de la „lipsa 
[dumneavoastră] de credinţă”. Acesta 
este un lucru foarte dificil! Permiteţi-mi 
să explic: Nu vă cer să pretindeţi că 
aveţi o credinţă pe care de fapt nu o 
aveţi. Vă cer să fiţi fideli faţă de cre-
dinţa pe care o aveţi. Uneori ne com-
portăm ca şi cum o declaraţie sinceră 
a îndoielii este o manifestare mai mare 
de curaj moral decât este o declara-
ţie sinceră a credinţei. Nu este aşa! 
Aşadar, să ne amintim cu toţii mesajul 
clar din această relatare scripturală: Fii 
pe cât se poate de sincer cu îndoielile 
tale atât cât este necesar să fii. Viaţa e 
plină de astfel de îndoieli legate de un 
lucru sau altul. Dar, dacă dumneavoas-
tră şi familia dumneavoastră doriţi să 
fiţi vindecaţi, nu lăsaţi acele îndoieli să 
împiedice credinţa să-şi înfăptuiască 
miracolele.

De asemenea, dumneavoastră 
aveţi mai multă credinţă decât credeţi 
datorită a ceea ce Cartea lui Mormon 
numeşte „[dovezile] măreţe” 7. „Îi veţi 
cunoaşte după roadele lor”, a spus 
Isus 8, iar roadele unei vieţi trăite 
conform principiilor Evangheliei sunt 
vizibile în vieţile sfinţilor din zilele 
din urmă de peste tot. Aşa cum Petru 
şi Ioan le-au spus unor oameni din 
vechime, vă spun şi eu astăzi: „Căci 
noi nu putem să nu vorbim despre ce 

am văzut şi am auzit”, şi ceea ce am 
văzut şi am auzit este că „s-a făcut o 
minune vădită” în vieţile a milioane de 
membri ai acestei Biserici. Acest lucru 
nu poate fi negat.9

Dragi fraţi şi surori, aceasta este o 
muncă divină aflată în desfăşurare, cu 
binecuvântări care sunt văzute pretu-
tindeni, deci vă rog, nu vă îngrijoraţi 
prea mult dacă, din când în când, apar 
probleme care trebuie examinate, 
înţelese şi rezolvate. Probleme apar şi 
vor apărea. În această Biserică, ceea 
ce ştim va fi mereu mai important 
decât ceea ce nu ştim. Şi amintiţi-vă, 
în această lume, fiecare trebuie să 
trăiască având credinţă.

Deci, fiţi blânzi faţă de slăbiciunile 
umane – slăbiciunile dumneavoas-
tră, dar şi ale celor care slujesc într-o 
Biserică condusă de bărbaţi şi femei 
voluntari, supuşi morţii. Cu excepţia 
Singurului Său Fiu Născut care a fost 
perfect, Dumnezeu a avut de-a face 
doar cu oameni imperfecţi. Acest lucru 
trebuie să fie foarte frustrant pentru 
El, dar El îl acceptă aşa cum e. Astfel 
trebuie să facem şi noi. Şi, atunci când 
vedeţi imperfecţiune, amintiţi-vă că în 
divinitatea lucrării nu există delimitări. 
Aşa cum a sugerat un scriitor talen-
tat, atunci când se revarsă plinătatea 

infinită, nu este vina uleiului dacă 
există unele pierderi deoarece vasele 
au o capacitate limitată care nu îl 
poate cuprinde 10. Aceste vase ne re-
prezintă pe dumneavoastră şi pe mine, 
aşa că fiţi răbdători, blânzi şi iertători.

O ultimă observaţie legată de 
această poveste: atunci când sunteţi 
cuprinşi de îndoială sau vă este greu, 
nu vă fie frică să cereţi ajutor. Şi, dacă 
vom cere ajutor cu umilinţă şi since-
ritate, aşa cum acest tată a cerut, noi 
vom putea să-l primim. Scripturile 
descriu o astfel de dorinţă sinceră ca 
fiind cu o „[intenţie adevărată]”, urmată 
„cu toată inima, fără ipocrizie sau 
înşelăciune în faţa lui Dumnezeu” 11. 
Ca răspuns la acel fel de implorare 
continuă, eu depun mărturie că Dum-
nezeu va trimite întotdeauna ajutor din 
ambele părţi ale vălului pentru a ne 
întări credinţa.

Am spus că mă adresez celor tineri. 
Încă fac acest lucru. Un băiat în vârstă 
de 14 ani mi-a spus recent, cu o oa-
recare ezitare: „Frate Holland, nu pot 
încă să spun că ştiu că Biserica este 
adevărată, dar eu cred că este.” L-am 
îmbrăţişat foarte tare pe acel băiat. 
I-am spus cu toată puterea sufletului 
meu că acest cuvânt, credinţă, este 
unul preţios, şi, faptul de a îl recu-
noaşte, este un gest şi mai preţios, 
şi că nu trebuie să îşi ceară vreodată 
scuze pentru că are „doar [credinţă]”. 
I-am spus că Hristos Însuşi a spus: „Nu 
te teme, crede numai” 12, o expresie 
care, de altfel, l-a ajutat pe tânărul 
Gordon B. Hinckley în misiunea sa 13. 
I-am spus acestui băiat că a avea 
credinţă este întotdeauna primul pas 
spre convingere şi că toate articolele 
de credinţă care definesc credinţa 
noastră reafirmă cu tărie expresia: „Noi 
credem” 14. Şi i-am spus cât de mândru 
sunt de el pentru sinceritatea stră-
daniei sale de a afla că Biserica este 
adevărată.
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Acum, după ce am trăit şi am 
învăţat timp de aproape 60 de ani din 
momentul în care eram un tânăr de  
14 ani care abia credea, eu declar 
unele lucruri pe care, acum, le ştiu. 
Eu ştiu că Dumnezeu este tot timpul, 
în orice mod şi în toate circumstan-
ţele Tatăl nostru iubitor şi iertător din 
Cer. Eu ştiu că Isus a fost singurul 
Său Copil perfect, a cărui viaţă a fost 
oferită cu dragoste atât prin voinţa Ta-
tălui, cât şi a Fiului pentru mântuirea 
noastră, a tuturor celor care nu suntem 
perfecţi. Eu ştiu că El s-a înălţat din 
acea moarte pentru a trăi din nou 
şi, pentru că El a făcut acest lucru, îl 
vom face şi noi, dumneavoastră şi cu 

mine. Eu ştiu că Joseph Smith, care 
a recunoscut că nu este perfect 15, a 
fost, cu toate acestea, un instrument 
ales în mâinile lui Dumnezeu pentru 
a restaura Evanghelia nepieritoare pe 
pământ. De asemenea, ştiu că făcând 
acest lucru – mai ales prin traducerea 
Cărţii lui Mormon – el m-a învăţat mai 
mult despre dragostea lui Dumnezeu, 
despre natura divină a lui Hristos şi 
despre puterea preoţiei decât oricare 
alt profet despre care am citit, pe care 
l-am auzit sau pe care l-am cunoscut 
vreodată într-o viaţă de căutări. Eu ştiu 
că preşedintele Thomas S. Monson, 
care înaintează cu devotament şi 
bucurie pe măsură ce se apropie de 

cea de-a 50-a aniversare a rânduirii 
sale ca apostol, este astăzi succeso-
rul de drept al chemării de profet. La 
această conferinţă, am văzut cu toţii că 
el este într-adevăr succesorul de drept 
al chemării de profet. Eu ştiu că alţi 14 
bărbaţi, pe care îi susţineţi ca profeţi, 
văzători şi revelatori, îl susţin pe el cu 
mâinile lor, inimile lor şi cu propriile 
lor chei apostolice.

Vă declar aceste lucruri cu credinţa 
fermă pe care Petru a numit-o „cu-
vântul proorociei făcut şi mai tare” 16. 
Credinţa mea, cândva asemenea unei 
seminţe mici, a crescut şi a devenit 
un pom al vieţii, aşa că, dacă vă este 
testată puţin credinţa acum sau în alte 
momente din viaţa dumneavoastră, vă 
invit să vă sprijiniţi de mine. Eu ştiu că 
această muncă reprezintă chiar adevă-
rul lui Dumnezeu şi ar fi periculos să 
permitem îndoielilor sau spiritelor  
rele să ne oprească să trăim conform 
învăţăturilor şi principiilor ei. Conti-
nuaţi să speraţi! Mergeţi mai departe! 
Recunoaşteţi-vă cu sinceritate nedu-
meririle şi îngrijorările, dar mai întâi 
întăriţi, pentru totdeauna, puţina cre-
dinţă pe care o aveţi, deoarece toate 
lucrurile sunt posibile celor care cred. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Marcu 9:22–24; vezi, de asemenea,  

versetele 14–21.
 2. Alma 32:27; subliniere adăugată.
 3. Marcu 9:22; subliniere adăugată.
 4. Marcu 9:22, 23; subliniere adăugată.
 5. Vezi Marcu 9:24–27.
 6. Matei 17:20.
 7. Helaman 5:50.
 8. Matei 7:16.
 9. Vezi Faptele apostolilor 4:16, 20.
 10. Adaptare după Alfred Edersheim,  

The Life and Times of Jesus the Messiah,  
2 volume (1883), 2:108.

 11. 2 Nefi 31:13.
 12. Marcu 5:36.
 13. Vezi Gordon B. Hinckley, în Conference 

Report, oct. 1969, p. 114.
 14. Vezi Articolele de credinţă 1:1–13.
 15. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 550.
 16. 2 Petru 1:19.
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De-a lungul slujirii Sale, Isus a dat 
porunci. El ne-a învăţat: „Dacă Mă 
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (Ioan 
14:15; vezi, de asemenea, versetele 
21, 23). El a spus că ţinerea porunci-
lor Sale îi va face pe ucenicii Săi să 
renunţe la ceea ce El a numit „ce este 
înălţat între oameni” (Luca 16:15) şi 
„datina aşezată de oameni” (Marcu 
7:8; vezi, de asemenea, versetul 13). El 
a mai avertizat: „Dacă aţi fi din lume, 
lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru 
că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu 
v-am ales din mijlocul lumii, de aceea 
vă urăşte lumea” (Ioan 15:19). Aşa 
cum a descris ulterior apostolul Petru, 
ucenicii lui Isus trebuie să fie „un po-
por pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat 
ca să fie al Lui” (1 Petru 2:9).

Sfinţii din zilele din urmă înţeleg 
că nu trebuie să fim „din lume” sau să 
respectăm „datina aşezată de oameni”, 
însă, asemenea altor ucenici ai lui 
Hristos, uneori ne este dificil să ne 
separăm de lume şi de datinile ei. Unii 
îşi trăiesc viaţa după căile lumeşti, 
deoarece, aşa cum Isus a spus despre 
unii cărora El le-a propovăduit, „au 
iubit mai mult slava oamenilor decât 
slava lui Dumnezeu” (Ioan 12:43). 
Aceste eşecuri de a-L urma pe Hris-
tos sunt mult prea numeroase şi prea 
delicate pentru a fi enumerate aici. Ele 
cuprind o gamă largă, de la practicile 
lumeşti precum corectitudinea politică 
şi extremismul în ceea ce priveşte 
modul de îmbrăcare şi de îngrijire, la 
devierile de la valorile de bază precum 
natura şi rolul etern al familiei.

Învăţăturile lui Isus nu au fost me-
nite să fie teoretice. Menirea lor a fost 
mereu aceea de a fi puse în practică. 
Isus ne-a învăţat: „Orişicine aude 
aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl 
voi asemăna cu un om cu judecată” 
(Matei 7:24; vezi, de asemenea, Luca 
11:28) şi „Ferice de robul acela, pe 
care stăpânul său, la venirea lui, îl va 

şi Ioan. Voi trece în revistă exemple 
şi învăţături cuprinse în aceste patru 
evanghelii din Biblie şi invit pe fiecare 
dintre noi şi pe toţi ceilalţi creştini să 
se gândească la modul în care această 
Biserică restaurată este a Sa şi la 
modul în care fiecare dintre noi este 
demn să fie ucenic al lui Hristos.

Isus ne-a învăţat că botezul este ne-
cesar pentru a putea intra în împărăţia 
lui Dumnezeu (vezi Ioan 3:5). El Şi-a 
început slujirea prin a fi botezat (vezi 
Marcu 1:9), iar El şi ucenicii Săi i-au 
botezat pe alţii (vezi Ioan 3:22–26). 
Noi facem la fel.

Isus Şi-a început propovăduirea  
invitându-Şi ascultătorii să se pocă-
iască (vezi Matei 4:17). Acesta este  
în continuare mesajul slujitorilor Săi 
către lume.

Vârstnicul Dallin H. Oaks
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Unul dintre cele mai îndrăgite 
imnuri ale noastre, interpretat 
în această dimineaţă de Corul 

Tabernacolului, începe cu următoarele 
cuvinte:

„«Urmaţi-Mă», a spus Domnul.
Noi toţi să Îi urmăm drumul.
Căci doar astfel ca El vom fi,
Lui Dumnezeu, umili copii” 1.

Aceste cuvinte, inspirate de către 
invitaţia din vechime a Salvatorului 
adresată ucenicilor Săi (vezi Matei 
4:19), au fost scrise de către John Ni-
cholson, un convertit scoţian. Aseme-
nea multora dintre conducătorii din 
vechime ai Bisericii noastre, el a avut 
parte de puţină educaţie şcolară, însă 
a avut o dragoste profundă faţă de 
Salvatorul nostru şi de planul salvării.2

Toate mesajele din cadrul aces-
tei conferinţe ne ajută să călcăm pe 
urmele Salvatorului nostru, al Cărui 
exemplu şi ale Cărui învăţături defi-
nesc calea fiecărui ucenic al lui Isus 
Hristos.

Asemenea tuturor celorlalţi creştini, 
membrii Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă studiază 
viaţa Salvatorului nostru aşa cum 
este descrisă în Noul Testament în 
evangheliile după Matei, Marcu, Luca 

Ucenici ai lui Hristos
A-L urma pe Hristos nu este un lucru întâmplător sau 
ocazional, ci un angajament continuu şi un mod de viaţă 
care este valabil în toate timpurile şi în toate locurile.
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găsi făcând aşa” (Matei 24:46). Într-un 
alt imn îndrăgit, cântăm:

„Doamne Îţi voi urma calea,
Învăţând să Te iubesc…
Şi-am să Te iubesc pe Tine;
Doamne, Te voi urma” 3.

Aşa cum Isus ne-a învăţat, cei 
care-L iubesc ţin poruncile Sale. Ei 
sunt supuşi, aşa cum ne-a învăţat 
preşedintele Thomas S. Monson în 
această dimineaţă. A-L urma pe Hris-
tos nu este un lucru întâmplător sau 
ocazional, ci un angajament continuu 
şi un mod de viaţă care este valabil 
în toate timpurile şi în toate locurile. 
Salvatorul ne-a învăţat acest princi-
piu şi modul în care trebuie să ni se 
reamintească şi să fim întăriţi să-l ur-
măm atunci când a instituit rânduiala 
împărtăşaniei (cuminecătura, cum o 
numesc alţii). Ştim, din revelaţia mo-
dernă, că El le-a poruncit ucenicilor 
Lui să ia din acele simboluri în amin-
tirea Sa (vezi Ghid pentru scripturi, 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 
Matei 26:22, 24 şi Marcu 14:21–24). 
Membrii Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă urmează 
acea poruncă în fiecare săptămână 
participând la o adunare de preaslă-
vire unde iau din pâine şi apă şi fac 
legământ că îşi vor aminti totdeauna 
de El şi că vor ţine poruncile Sale.

Isus ne-a învăţat că „[oamenii] 
trebuie să se roage necurmat” (Luca 
18:1). El ne-a şi dat acel exemplu, 
cum ar fi atunci când „a petrecut toată 
noaptea în rugăciune către Dumne-
zeu” (Luca 6:12) înainte de a-i chema 
pe cei Doisprezece Apostoli ai Săi. 
Asemenea altor creştini, noi ne rugăm 
în timpul tuturor adunărilor noastre 
de preaslăvire. Ne rugăm, de aseme-
nea, pentru îndrumare şi propovă-
duim că trebuie să ne rugăm des, în 
particular, şi să îngenunchem zilnic 

în rugăciune cu familia. Asemenea lui 
Isus, ne rugăm Tatălui nostru din Cer 
şi facem aceasta în numele sacru al lui 
Isus Hristos.

Salvatorul i-a chemat pe cei Doi-
sprezece Apostoli pentru a ajuta în Bi-
serica Sa şi le-a dat cheile şi autoritatea 
de a continua lucrarea Lui după moar-
tea Sa (vezi Matei 16:18–19; Marcu 
3:14–15; 6:7; Luca 6:13). Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă, fiind Biserica restaurată a lui 
Isus Hristos, urmează acest exemplu 
în organizarea sa şi în modul ei de a le 
conferi apostolilor cheile şi autoritatea.

Unii cărora Isus le-a spus să-L 
urmeze nu au răspuns imediat, ci au 
cerut o amânare pentru a se îngriji de 
obligaţii familiare importante. Isus a 
spus: „Oricine pune mâna pe plug, şi 
se uită înapoi, nu este destoinic pentru 
împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62). 
Mulţi sfinţi din zilele din urmă pun în 
practică prioritatea propovăduită de 
Isus. Aceasta include exemplul minu-
nat al miilor de misionari în vârstă şi al 
altora care şi-au lăsat copiii şi nepoţii 
pentru a îndeplini responsabilităţile 
misionare la care au fost chemaţi.

Isus a propovăduit că Dumnezeu 
a creat bărbatul şi femeia şi că băr-
batul trebuie să-şi lase părinţii şi să 
se lipească de nevasta sa (vezi Marcu 
10:6–8). Angajamentul nostru faţă de 
această învăţătură este bine cunoscut.

În cunoscuta pildă despre oaia 
rătăcită, Isus ne-a învăţat că trebuie să 
facem tot ce ne stă în putinţă pentru 

a căuta pe oricine care s-a rătăcit 
de turmă (vezi Matei 18:11–14; Luca 
15:3–7). Aşa cum ştim, preşedintele 
Thomas S. Monson a accentuat puter-
nic acest lucru în exemplul şi învăţă-
turile sale memorabile despre salvarea 
semenilor noştri, bărbaţi şi femei.4

În eforturile noastre de a-i salva 
pe cei rătăciţi, noi urmăm exemplul 
unic al Salvatorului nostru şi învăţătu-
rile Sale tandre despre dragoste: „Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi” (Matei 22:39). El ne-a poruncit 
chiar să ne iubim vrăjmaşii (vezi Luca 
6:27–28). Şi, în măreţele Sale învăţături 
de la sfârşitul slujirii Sale în viaţa muri-
toare, El a spus:

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă 
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, 
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii” (Ioan 
13:34–35).

Ca parte a iubirii noastre faţă de 
ceilalţi, Isus ne-a învăţat că, atunci 
când ni se face o nedreptate de către 
oameni, noi trebuie să-i iertăm (vezi 
Matei 18:21–35; Marcu 11:25–26; Luca 
6:37). Deşi mulţi au probleme cu 
această poruncă dificilă, cu toţii cu-
noaştem exemple înălţătoare de sfinţi 
din zilele din urmă care au dat dovadă 
de iertare plină de dragoste, chiar şi 
atunci când li s-au făcut nedreptăţi 
grave. De exemplu, Chris Williams s-a 
bazat pe credinţa sa în Isus Hristos 
pentru a-l ierta pe şoferul beat care a 
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provocat moartea soţiei sale şi a doi 
dintre copiii lor. La doar două zile 
după tragedie şi încă foarte îndurerat, 
acest om iertător, slujind pe atunci în 
calitate de unul dintre episcopii noştri, 
a spus: „În calitate de ucenic al lui 
Hristos, nu am altă opţiune” 5.

Cei mai mulţi dintre creştini le dă-
ruiesc celor săraci şi nevoiaşi, aşa cum 
ne-a învăţat Isus (vezi Matei 25:31–46; 
Marcu 14:7). În ceea ce priveşte 
urmarea acestei învăţături a Salvato-
rului nostru, Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă şi membrii 
ei excelează. Membrii noştri fac donaţii 
generoase pentru acţiuni caritabile, 
slujesc personal şi oferă alte daruri 
celor săraci şi nevoiaşi. Mai mult, mem-
brii noştri postesc timp de două mese 
în fiecare lună şi donează cel puţin 
contravaloarea acelor mese sub forma 
unei donaţii de post, bani pe care epis-
copii şi preşedinţii noştri de ramură îi 
folosesc pentru a-i ajuta pe membrii 
noştri nevoiaşi. Postirea noastră pentru 
a-i ajuta pe cei flămânzi este un act de 
caritate şi, când este făcută cu intenţie 
adevărată, ea este un ospăţ spiritual.

Mai puţin cunoscută este slujirea 
umanitară mondială a Bisericii noastre. 
Folosind bani donaţi de membri gene-
roşi, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă trimite alimente, 
îmbrăcăminte şi alte lucruri necesare 
pentru a alina suferinţa adulţilor şi co-
piilor din întreaga lume. Aceste donaţii 
umanitare, totalizând sute de milioane 
de dolari în ultimul deceniu, sunt 

făcute fără a se ţine seama de religie, 
rasă sau naţionalitate.

În efortul nostru uriaş de alinare 
care a urmat cutremurului de pământ 
şi tsunamiului care au avut loc în 
Japonia, în anul 2011, au fost oferite 
ajutoare în valoare de 13 milioane de 
dolari americani constând în numerar 
şi provizii pentru situaţii de urgenţă. 
Pe lângă aceasta, peste 31.000 de 
voluntari sponsorizaţi de Biserică au 
oferit peste 600.000 de ore de slu-
jire. Ajutorul nostru umanitar acordat 
victimelor uraganului Sandy din estul 
Statelor Unite a inclus donaţii mari de 
resurse diverse plus aproape 300.000 
de ore de slujire ce au constat în efor-
turi de curăţare depuse de aproximativ 
28.000 de membri ai Bisericii. Printre 
multe alte exemple de anul trecut, noi 
am oferit 136.000 de kilograme de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte refugia-
ţilor din Ciad. În ultimii 25 de ani, noi 
am ajutat aproximativ 30 de milioane 
de oameni în 179 de ţări.6 Cu adevărat, 
oamenii numiţi „mormoni” ştiu cum să 
dăruiască celor săraci şi nevoiaşi.

În ultima Sa învăţătură consemnată 
în Biblie, Salvatorul nostru i-a îndru-
mat pe ucenicii Săi să ducă învăţă-
turile Sale fiecărei naţiuni şi fiecărui 
om. Încă de la începutul restaurării, 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă a căutat să urmeze 
acea învăţătură. Chiar şi când eram o 
Biserică nouă, săracă, ce avea parte 
de multe încercări şi care avea doar 
câteva mii de membri, primii noştri 

conducători au trimis misionari peste 
oceane, la est şi la vest. Ca popor, 
noi am continuat să propovăduim 
mesajul creştin, iar astăzi programul 
nostru misionar unic are peste 60.000 
de misionari cu timp deplin, la care 
se adaugă alte câteva mii care slujesc 
cu jumătate de normă. Avem misio-
nari în peste 150 de ţări şi teritorii din 
întreaga lume.

În cadrul măreţei Sale cuvântări de 
pe munte, Isus ne-a învăţat: „Voi fiţi 
dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vos-
tru cel Ceresc este desăvârşit” (Matei 
5:48). Scopul acestei învăţături şi cel 
al urmării Salvatorului nostru este de 
a veni la Tatăl, despre care Salvato-
rul nostru a spus că este „Tatăl Meu 
şi Tatăl vostru… Dumnezeul Meu şi 
Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17).

Din revelaţia modernă, speci-
fică Evangheliei restaurate, ştim că 
porunca de a tinde spre perfecţiune 
face parte din planul lui Dumnezeu 
Tatăl pentru salvarea copiilor Săi. 
Conform acelui plan, noi suntem cu 
toţii moştenitori ai părinţilor noştri 
cereşti. „Suntem copii ai lui Dumne-
zeu”, ne-a învăţat apostolul Pavel, „şi, 
dacă suntem copii, suntem şi moşte-
nitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, 
şi împreună moştenitori cu Hristos” 
(Romani 8:16–17). Aceasta înseamnă, 
aşa cum ni se spune în Noul Testa-
ment, că suntem „moştenitori ai vieţii 
veşnice” (Tit 3:7) şi că dacă venim la 
Tatăl, noi vom „moşteni aceste lucruri” 
(Apocalipsa 21:7) − tot ceea ce El 
are − concept pe care mintea noastră 
de oameni muritori cu greu îl poate 
înţelege. Însă putem, cel puţin, să 
înţelegem că împlinirea acestui destin 
suprem în eternitate este posibilă 
numai dacă Îl urmăm pe Salvatorul 
nostru, Isus Hristos, care ne-a învăţat 
că „nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine” (Ioan 14:6). Noi căutăm să-L 
urmăm şi să devenim mai asemănători 
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Dumnezeu şi L-au preaslăvit, mulţi 
şi-au sacrificat poziţia în societate, 
averile şi chiar viaţa pentru a-L apăra 
pe Dumnezeu şi pentru a-şi apăra 
credinţa.1

În calitate de sfinţi din zilele din 
urmă şi de creştini, şi noi avem o cre-
dinţă puternică şi profundă în Dum-
nezeu, Tatăl Etern şi în Fiul Său, Isus 
Hristos. Devotamentul faţă de Dumne-
zeu este întotdeauna o chestiune sacră 
şi personală între fiecare dintre noi şi 
Creatorul nostru.

Lui, acum şi în viaţa de după moarte. 
Acesta este motivul pentru care, în  
ultimele strofe ale imnului nostru  
„Urmaţi-Mă”, cântăm:

„E de ajuns să ştim oare,
Că Îi urmăm a Sa cale,
În valea tristă, pe pământ?
Nu; ci şi sus, în cerul sfânt…

Căci bogăţii, împărăţii,
Şi fericire vom primi,
Îndemnul Său de vom urma,
«Urmaţi-Mă» de-a pururea” 7.

Eu depun mărturie despre Salva-
torul nostru, Isus Hristos, ale Cărui 
învăţături şi al Cărui exemplu căutăm 
să le urmăm. El ne invită pe toţi cei 
care suntem împovăraţi să venim la 
El, să învăţăm despre El, să-L urmăm 
şi, astfel, să avem parte de odihnă 
pentru sufletele noastre (vezi Matei 
4:19; 11:28). Depun mărturie despre 
adevărul mesajului Său şi despre  
misiunea şi autoritatea divine ale  
Bisericii Sale restaurate, în numele  
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. „Urmaţi-Mă”, Imnuri, nr. 74.
 2. Vezi Karen Lynn Davidson, Our Latter-day 

Hymns: The Stories and the Messages 
(1988), p. 142–143, 419.

 3. „Doamne, Îţi voi urma calea”, Imnuri,  
nr. 138.

 4. Vezi, de exemplu, Heidi S. Swinton, To  
the Rescue: The Biography of Thomas S. 
Monson (2010), p. 149–161; Thomas S. 
Monson, „To the Rescue”, Liahona, iulie 
2001, p. 57–60.

 5. Chris Williams, în Jessica Henrie, „Father 
Relies on Faith to Forgive Intoxicated  
Teen Driver”, Deseret News, 1 aug. 2012, 
deseretnews.com/article/865559847/Let-It- 
Go-Chris-Williams-shares-his-story-of- 
tragedy-and-forgiveness.html; vezi, de 
asemenea, Chris Williams, Let It Go: A True 
Story of Tragedy and Forgiveness (2012).

 6. Vezi „Emergency Response: Church Assists 
Worldwide”, Church News, 9 mart. 2013,  
p. 9; Welfare Services Emergency Response 
(Răspuns în situaţii de urgenţă al Serviciilor 
de bunăstare), „2012 Year in Review”, p. 8.

 7. Imnuri, nr. 74.

Vârstnicul Christoffel Golden jr.
din Cei Şaptezeci

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, sunt recunoscător să mă 
pot adresa dumneavoastră în 

această după-amiază, în cadrul acestei 
conferinţe generale înălţătoare!

Înainte de a vorbi despre acest 
subiect, pe care îl consider foarte 
sacru, aş dori să îmi exprim recunoş-
tinţa faţă de devotamentul de care au 
dat dovadă atât de mulţi creştini de-a 
lungul vremurilor, inclusiv strămoşii 
mei francezi protestanţi şi cei irlan-
dezi catolici. Pentru că au crezut în 

Tatăl şi Fiul
La baza Evangheliei lui Isus Hristos şi a puterii Sale de  
a salva se află înţelegerea corectă a naturii Tatălui şi Fiului.
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Dorinţa noastră de a avea viaţă 
veşnică nu este nimic altceva decât 
dorinţa de a înţelege cine este Dumne-
zeu şi de a ne întoarce să trăim alături 
de El. Salvatorul S-a rugat Tatălui Său: 
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Isus Hristos, pe care 
L-ai trimes Tu” 2.

Chiar şi având această declaraţie 
oferită de Însuşi Salvatorul nostru, 
părerea predominantă cu privire la 
natura Tatălui şi a Fiului, existentă 
de-a lungul secolelor şi împărtăşită 
de majoritatea oamenilor, este în mod 
clar în contradicţie cu învăţăturile din 
scripturile sfinte.

Afirmăm cu respect că la baza 
Evangheliei lui Isus Hristos şi a puterii 
Sale de a salva se află înţelegerea co-
rectă a naturii Tatălui şi Fiului.3

Importanţa acestui principiu funda-
mental al Evangheliei lui Isus Hristos 
este confirmată de Prima Viziune a 
profetului Joseph Smith care a avut 
loc în anul 1820. Profetul a scris: „Am 
văzut două Personaje, ale căror strălu-
cire şi slavă întreceau orice descriere 
şi care stăteau deasupra mea, în aer. 
Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemân-
du-mă pe nume, şi a spus, arătând 
către celălalt – Acesta este Fiul Meu 
Iubit. Ascultă-L! ” 4.

Această experienţă a băiatului 
Joseph, urmată de multe alte viziuni 
şi revelaţii, ne arată că Dumnezeu 
există cu adevărat; Tatăl şi Fiul Său, 
Isus Hristos, sunt două fiinţe separate 
şi distincte; omul este creat după 
chipul lui Dumnezeu; Tatăl nostru 
Ceresc este literalmente Tatăl lui 
Isus Hristos; Dumnezeu continuă să 
Se arate oamenilor; Dumnezeu este 
totdeauna aproape de noi şi interesat 
de ceea ce facem; El ne răspunde la 
rugăciuni.

Chiar dacă apariţii similare ale 
Tatălui şi Fiului sunt relativ rare în 

scrierile sfinte, faptul remarcabil este 
că Prima Viziune se potriveşte atât de 
bine cu alte evenimente consemnate 
în scripturile sfinte.

În Noul Testament, de exemplu, 
citim mărturia finală a lui Ştefan 
înainte de a fi martirizat: El a spus: 
„Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul 
omului stând în picioare la dreapta lui 
Dumnezeu” 5.

În timpul unei viziuni măreţe pe 
insula Patmos, apostolul Ioan Îi vede 
pe „Domnul Dumnezeu, Cel Atotpu-
ternic” 6 şi pe Mielul lui Dumnezeu, 
care „[ne-a răscumpărat]… cu sângele 
[Său]” 7.

În Cartea lui Mormon, doctrina 
referitoare la Tatăl şi Fiul susţine, ca 
o mărturie maiestuoasă, Biblia Sfântă. 
Cartea lui Mormon consemnează vizita 
Salvatorului nostru făcută nefiţilor, 
când glasul Tatălui, în prezenţa a 
aproape 2.500 de nefiţi, Îl prezintă pe 
Hristosul înviat: „Iată-L pe Fiul Meu 
Preaiubit, de Care Eu sunt foarte mul-
ţumit, în Care Eu Mi-am slăvit numele 
– ascultaţi-L pe El” 8.

În cele patru evanghelii, Hristos 
Însuşi face referire la Tatăl Său din 
Cer de 160 de ori, iar în timpul slujirii 
Sale scurte, de trei zile, printre nefiţi, 
precum este consemnat în Cartea lui 

Mormon, El Îl menţionează pe Tatăl 
Său de 122 de ori.

De exemplu, în Matei, Isus spune: 
„Nu orişicine-Mi zice: «Doamne, 
Doamne!» va intra în împărăţia ceru-
rilor, ci cel ce face voia Tatălui meu 
care este în ceruri” 9.

În Ioan, El mărturiseşte: „Fiul nu 
poate face nimic de la Sine; El nu face 
decât ce vede pe Tatăl făcând” 10.

Şi în Luca, El exclamă: „Tată, în 
mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” 11.

De fiecare dată când Domnul 
nostru face referire la Tatăl Său Ceresc, 
face acest lucru cu cel mai mare res-
pect şi cu cea mai mare supunere.

Spunând aceasta, sper să nu existe 
neînţelegeri. Isus Hristos este ma-
rele Iehova, Dumnezeul lui Israel, 
Mesia cel promis şi, datorită ispăşirii 
Sale infinite, este Salvatorul nostru şi 
Mântuitorul lumii. Apostolul Pavel a 
declarat despre El: „În urmă, va veni 
sfârşitul, când [Hristos] va da împărăţia 
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după 
ce [Hristos] va fi nimicit orice domnie, 
orice stăpânire şi orice putere” 12.

În seara dinaintea ispăşirii Salvato-
rului, El a rostit măreaţa Sa rugăciune 
mijlocitoare adresată Tatălui Său.  
El a spus:

„Şi Mă rog nu numai pentru ei  
[cu alte cuvinte, apostolii Săi], ci şi 
pentru cei ce vor crede în Mine prin 
cuvântul lor.

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, 
Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca, şi ei 
să fie una în noi, pentru ca lumea să 
creadă că Tu M-ai trimes.

Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai 
dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum 
şi Noi suntem una” 13.

Tatăl şi Fiul sunt fiinţe distincte, 
dar Ei sunt perfect uniţi şi sunt una, 
în putere şi scop. Această unitate 
nu este doar a Lor; ci, Ei doresc ca 
această unitate să fie pentru toţi 
cei care, cu devotament, vor urma 
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poruncile Lor şi se vor supune 
acestora.

Cum poate cel care Îl caută cu 
adevărat pe Dumnezeu să ajungă să-I 
cunoască pe Tatăl şi pe Fiul? Salvatorul 
nostru ne-a promis: „Dar Mângâieto-
rul, adică Duhul Sfânt… vă va învăţa 
toate lucrurile” 14.

În Cartea lui Mormon, Nefi, vorbind 
despre doctrina lui Hristos, a decla-
rat că Duhul Sfânt „depune mărturie 
despre Tatăl şi Fiul” 15.

Este adevărat că puterea sau in-
fluenţa Duhului Sfânt poate fi simţită, 
ocazional, conform voinţei Domnu-
lui, de orice persoană, indiferent de 
convingerea religioasă a acesteia. Dar 
îndrumarea deplină sau darul Duhu-
lui Sfânt poate fi primită doar după 
ce o persoană a primit cu „o inimă 
frântă şi un spirit smerit” 16 rându-
iala botezului şi pe cea a acordării 
darului Duhului Sfânt 17 prin aşezarea 
mâinilor pe cap. Acestea şi celelalte 
rânduieli sacre pot fi înfăptuite doar 
sub îndrumarea şi puterea preoţiei 
lui Dumnezeu. Cu privire la aceasta, 
suntem învăţaţi:

„Şi această preoţie mai mare admi-
nistrează Evanghelia şi deţine cheia 

tainelor împărăţiei, chiar cheia cunoaş-
terii lui Dumnezeu.

De aceea, puterea divinităţii se 
manifestă în rânduielile ei” 18.

Având această cunoaştere, doctrina 
referitoare la Tatăl şi Fiul este doctrina 
cu privire la familia eternă. Fiecare 
fiinţă umană a existat înainte, în cali-
tate de copil de spirit, având părinţi 
cereşti,19 Hristos fiind Primul Născut al 
Tatălui în această familie cerească.20

Acest lucru este valabil pentru 
fiecare dintre noi. Noi suntem copiii 
Tatălui nostru Ceresc.

Preşedintele Ezra Taft Benson, care 
a avut o perspectivă profetică, ne-a 
spus: „Ceea ce ne va surprinde cel mai 
mult, când vom trece de partea cea-
laltă a vălului, va fi faptul că ne vom 
da seama cât de bine Îl cunoaştem pe 
Tatăl nostru [din Cer] şi cât de cunos-
cut ne este chipul Său” 21.

Am învăţat că nu este posibil să 
exprim prin cuvinte aceste lucruri care 
ne sunt făcute cunoscute doar prin 
intermediul Duhului Sfânt şi a pute-
rii lui Dumnezeu. În acord cu aceste 
lucruri, îmi depun mărturia solemnă 
despre realitatea, apropierea şi bunăta-
tea Tatălui nostru Etern şi a Fiului Său 

Sfânt, Isus Hristos. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Kenneth Scott Latourette, A History 

of Christianity, volumul 1: Beginnings to 
1500, ediţie revizuită (1975) şi A History 
of Christianity, volumul 2: Reformation to 
the Present, ediţie revizuită (1975); vezi, 
de asemenea, Diarmaid MacCulloch, The 
Reformation (2003).

 2. Ioan 17:3.
 3. Vezi Lectures on Faith (1985), p. 38–44.
 4. Joseph Smith – Istorie 1:17.
 5. Faptele Apostolilor 7:56.
 6. Apocalipsa 4:8.
 7. Apocalipsa 5:9.
 8. 3 Nefi 11:7.
 9. Matei 7:21; subliniere adăugată.
 10. Luca 5:19; subliniere adăugată.
 11. Luca 23:46; subliniere adăugată.
 12. 1 Corinteni 15:24. Pentru mai multe detalii 

despre Salvator şi misiunea Sa, vezi  
„The Living Christ: The Testimony of the 
Apostles”, Liahona, apr. 2000, p. 2–3.

 13. Ioan 17:20–22; subliniere adăugată.
 14. Ioan 14:26.
 15. 2 Nefi 31:18.
 16. 3 Nefi 9:20; Moroni 6:2.
 17. Vezi Ioan 3:5; 3 Nefi 11:31–38.
 18. Doctrină şi legăminte 84:19–20.
 19. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129.
 20. Vezi Coloseni 1:15; Doctrină şi legăminte 

93:21.
 21. Ezra Taft Benson, „Jesus Christ – Gifts and 

Expectations”, în Speeches of the Year, 1974 
(1975), p. 313; vezi, de asemenea, „Jesus 
Christ – Gifts and Expectations”, Tambuli, 
mai 1977, p. 24.
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2. E nevoie de două persoane pentru  
a se isca o ceartă

Unul dintre motourile soţiei mele 
este: „E nevoie de două persoane 
pentru a se isca o ceartă, iar eu nu voi 
fi niciodată una dintre ele”.

Domnul a descris în mod clar 
trăsăturile care trebuie să se reflecte 
în relaţiile noastre cu alţi oameni. 
Acestea sunt convingerea, răbdarea 
îndelungată, bunătatea, blândeţea şi 
dragostea sinceră 2.

În anumite culturi, actele de vio-
lenţă domestică au loc din ce în ce 
mai puţin, ceea ce ne bucură. Cu toate 
acestea, suntem încă departe de a eli-
mina abuzul emoţional. Răul cauzat de 
această formă de abuz rămâne întipărit 
în mintea noastră, ne afectează per-
sonalitatea, sădeşte sentimente de ură 
în inimile noastre, duce la pierderea 
încrederii în sine şi ne umple de frică.

Pecetluirea în templu ca soţ şi soţie 
nu este suficientă. Trebuie, de aseme-
nea, să trăim o viaţă celestă.

3. Un copil care cântă este un copil fericit
Acesta este un alt moto pe care 

soţia mea îl aminteşte în mod frecvent.
Salvatorul a înţeles importanţa mu-

zicii sacre. În scripturi este consemnat 
că, după ce au sărbătorit Paştele: „Au 
cântat cântările de laudă [şi] au ieşit în 
muntele Măslinilor” 3.

Şi, vorbind prin intermediul profe-
tului Joseph Smith, El a spus: „Pentru 
că sufletul Meu se bucură în cânte-
cul inimii; da, cântecul drepţilor este 
o rugăciune pentru Mine şi i se va 
răspunde cu o binecuvântare asupra 
capetelor lor” 4.

Cât de emoţionant este să auzim un 
copil, care a fost învăţat de părinţii săi, 
cum cântă „Copil al Domnului” 5!

4. Vreau să-mi dai o îmbrăţişare
Cuvintele „te iubesc”, „mulţumesc 

foarte mult” şi „iartă-mă” sunt ca un 

şi soţie”, dar a adăugat imediat după 
aceea, „până când moartea vă va 
despărţi”.

Aşadar am făcut sacrificiile necesare 
pentru a economisi suficienţi bani să 
cumpărăm două bilete dus până la 
Templul Mesa din Arizona.

În templu, am îngenuncheat înain-
tea altarului, iar un slujitor autorizat  
a rostit cuvintele pe care am dorit  
să le aud, prin care am fost decla-
raţi soţ şi soţie pentru timp şi toată 
eternitatea.

Un prieten ne-a invitat la Şcoala 
de duminica. În timpul adunării, s-a 
ridicat şi ne-a prezentat celor din 
clasă. La sfârşitul adunării, un frate 
s-a apropiat de mine şi a dat mâna cu 
mine, dându-mi o bancnotă de 20 de 
dolari. La scurt timp după aceea, un alt 
frate mi-a întins mâna şi, spre surprin-
derea mea, mi-a dat, de asemenea, 
o bancnotă. M-am uitat repede după 
soţia mea, care se afla în cealaltă parte 
a încăperii, şi am strigat: „Blanquy, dă 
mâna cu fiecare!”.

După puţin timp primisem sufi-
cienţi bani pentru a ne întoarce în 
Guatemala.

„În gloria celestă sunt trei ceruri sau 
grade;

Şi, pentru a-l obţine pe cel mai 
înalt, un om trebuie să intre în acest 
ordin al preoţiei” 1.

Vârstnicul Enrique R. Falabella
din Cei Şaptezeci

Unii părinţi au ca motiv de scuză 
pentru greşelile făcute în cămin 
faptul că nu există şcoală în 

care să poată învăţa cum să fie pă-
rinţi buni.

În realitate, există o astfel de şcoală 
şi poate fi cea mai bună dintre toate. 
Această şcoală se numeşte cămin.

În timp ce mă gândesc la expe-
rienţe din trecutul meu, îmi amintesc 
momente preţioase pe care le-am trăit 
alături de soţia mea. În timp ce vă voi 
împărtăşi aceste experienţe, poate vă 
veţi aminti experienţe proprii – atât 
fericite, cât şi triste din care învăţăm în 
egală măsură.

1. Templul este locul
Când m-am întors din misiune, am 

cunoscut o tânără frumoasă cu părul 
negru şi lung până în talie. Avea ochii 
mari şi foarte luminoşi şi un zâmbet 
molipsitor. M-a cucerit din prima clipă 
în care am văzut-o.

Soţia mea îşi stabilise obiectivul de 
a se căsători în templu, deşi atunci era 
nevoie de o călătorie de aproximativ 
6.400 de kilometri pentru a ajunge la 
cel mai apropiat templu.

Căsătoria noastră civilă a fost atât 
un eveniment fericit, cât şi unul trist, 
căci am fost căsătoriţi doar pentru 
această viaţă. Ofiţerul stării civile a 
rostit cuvintele: „Şi acum vă declar soţ 

Căminul: şcoala vieţii
[Lecţiile] se învaţă acasă – locul de pe pământ care  
poate deveni un colţ de rai.
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leac pentru suflet. Ele transformă 
lacrimile în fericire. Oferă alinare 
sufletului abătut şi sunt în ton cu 
sentimentele pline de tandreţe ale 
inimii noastre. Aşa cum plantele se 
ofilesc fără apa atât de necesară, iu-
birea noastră se stinge şi moare dacă 
punem capăt cuvintelor şi gesturilor 
de dragoste.

Îmi amintesc zilele în care obişnu-
iam să trimitem scrisori de dragoste 
prin poştă, cum adunam câteva 
monede pentru a-i suna pe cei dragi 
ai noştri dintr-o cabină telefonică sau 
cum desenam ori scriam poezii de 
dragoste pe coli albe de hârtie.

Astăzi, toate acestea par atât de 
demodate încât le-am putea expune 
într-un muzeu!

Tehnologia din zilele noastre ne 
permite să înfăptuim miracole. Cât de 
uşor este să trimiţi un mesaj text de 
dragoste şi recunoştinţă! Tinerii fac 
acest lucru tot timpul. Mă întreb dacă 
acest obicei şi altele, la fel de fru-
moase, continuă după ce ne înteme-
iem un cămin. În unul dintre mesajele 
text pe care le-am primit recent de la 
soţia mea este scris: „O îmbrăţişare cât 

cerul de mare, un sărut cald ca soarele 
şi o seară luminoasă ca luna. Să ai o zi 
frumoasă, te iubesc”.

Simt că plutesc de fericire când 
primesc un astfel de mesaj.

Tatăl nostru din Cer este un exem-
plu desăvârşit când vine vorba de 
exprimarea iubirii. Când L-a prezen-
tat pe Fiul Său, El a folosit cuvintele: 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea” 6.

5. Îndrăgesc Cartea lui Mormon şi Îl 
iubesc pe Salvatorul meu, Isus Hristos

Mă emoţionez când o văd pe soţia 
mea că citeşte Cartea lui Mormon în 
fiecare zi. Când face aceasta, simt măr-
turia pe care o are, prin simplul fapt 
că văd bucuria de pe chipul ei în timp 
ce citeşte paragrafele care mărturisesc 
despre misiunea Salvatorului.

Cât de înţelepte sunt cuvintele Sal-
vatorului nostru: „Cercetaţi scripturile, 
pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa 
vecinică, dar tocmai ele mărturisesc 
despre Mine” 7!

Inspirat de acestea, am întrebat-o 
pe nepoata mea, Raquel, care a învăţat 
recent să citească: „Ce-ai spune dacă 

ţi-ai stabili un obiectiv să citeşti Cartea 
lui Mormon?”.

Răspunsul ei a fost: „Bunicule, dar 
e foarte greu. Este o carte mare”.

Apoi am rugat-o să citească o 
pagină pentru mine. Am luat un ceas 
şi am cronometrat-o. I-am spus: „Ţi-a 
luat doar trei minute, iar versiunea în 
limba spaniolă a Cărţii lui Mormon 
are 642 de pagini, aşadar ai nevoie de 
1.926 de minute”.

Ca să nu o sperii şi mai mult, am 
împărţit acel număr la 60 de minute şi 
i-am spus că ar avea nevoie de doar 
32 de ore să o citească – mai puţin de 
o zi şi jumătate!

Apoi mi-a spus: „Atunci e aşa de 
uşor, bunicule”!

În cele din urmă, Raquel, fratele ei 
Esteban şi ceilalţi nepoţi ai noştri au 
avut nevoie de mai mult timp decât atât 
deoarece aceasta este o carte ce trebuie 
citită în spiritul rugăciunii şi meditaţiei.

Odată cu trecerea timpului, pe 
măsură ce învăţăm să ne desfătăm 
în scripturi, vom exclama asemenea 
psalmistului: „Ce dulci sunt cuvintele 
Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci 
decât mierea în gura mea” 8!

6. Nu este suficient să cunoaştem 
scripturile; trebuie să trăim în acord  
cu principiile lor

Îmi amintesc că, după ce m-am 
întors din misiune, timp în care citisem 
scripturile cu sârguinţă, am crezut 
că ştiam totul. În timp ce am mers 
împreună la întâlniri, Blanquy şi cu 
mine am studiat scripturile împreună. 
Am folosit multe dintre notiţele şi 
referinţele făcute de mine pentru a-i 
împărtăşi cunoştinţele mele despre 
Evanghelie. După ce ne-am căsătorit 
am ajuns la o concluzie izbitoare în 
timp ce am învăţat o lecţie importantă 
de la ea: poate că am încercat să o 
învăţ Evanghelia, dar ea m-a învăţat 
cum să o pun în practică.
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nevoie umană primară. Faptul de a fi 
acceptat de oameni buni ne motivează. 
Sporeşte sentimentul de autoapreciere 
şi de încredere în sine. Cei care nu 
au parte de acceptare din partea unui 
anumit grup de multe ori caută acest 
lucru în altă parte. Se pot îndrepta 
către oameni care nu sunt interesaţi de 
bunăstarea lor. Se pot ataşa de aşa-zişi 
prieteni şi, în încercarea de a dobândi 
aprecierea pe care o caută, fac lucruri 
care ştiu că nu sunt drepte. Caută 
acceptare purtând haine produse de 
o anumită firmă pentru a transmite un 
sentiment de apartenenţă sau statut. 
Pentru anumiţi indivizi, dobândirea 
unui rol sau a unei poziţii proeminente 
poate indica, de asemenea, un mod de 
a căuta acceptare. Ei îşi pot defini va-
loarea prin prisma unei poziţii pe care 
o deţin sau a unui statut dobândit.

Chiar şi în cadrul Bisericii întâlnim 
uneori această mentalitate. Dobân-
direa acceptării din partea surselor 
necorespunzătoare sau din motive 
incorecte ne poate duce pe o cale 
periculoasă – de natură să ne ducă în 
rătăcire şi, chiar, către pieire. În loc să 
ne simţim preţuiţi şi să avem încredere 
în noi, ne vom simţi, în cele din urmă, 
abandonaţi şi inferiori.

Când Salvatorul a încheiat cuvânta-
rea de pe munte, El a oferit acest sfat 
înţelept: „De aceea, pe orişicine aude 
aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl 
voi asemăna cu un om cu judecată, 
care şi-a zidit casa pe stâncă” 9.

Cei care trăiesc conform principiilor 
celeste găsite în scripturi oferă alinare 
celor aflaţi în suferinţă. Aduc bucu-
rie celor deprimaţi, îndrumare celor 
pierduţi, pace celor aflaţi în suferinţă şi 
oferă călăuzire sigură celor care caută 
adevărul.

În concluzie:

1.  Templul este locul.
2.  E nevoie de două persoane pentru 

a se isca o ceartă, iar eu nu voi fi 
niciodată una dintre ele.

3.  Un copil care cântă este un copil 
fericit.

4.  Vreau să-mi dai o îmbrăţişare.
5.  Îndrăgesc Cartea lui Mormon şi 

Îl iubesc pe Salvatorul meu, Isus 
Hristos.

6.  Nu este suficient să cunoaştem 
scripturile; trebuie să trăim în  
acord cu principiile lor.

Aceste lecţii şi multe altele se învaţă 
acasă – locul de pe pământ care 
poate deveni un colţ de rai 10. Depun 
mărturie că Evanghelia lui Isus Hristos 
şi planul Tatălui nostru Ceresc oferă 
o călăuză sigură în această viaţă şi 
promisiunea vieţii veşnice, în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 131:1–2.
 2. Vezi Doctrină şi legăminte 121:41.
 3. Marcu 14:26.
 4. Doctrină şi legăminte 25:12.
 5. „Copil al Domnului”, Imnuri, nr. 191.
 6. Matei 3:17; vezi, de asemenea, Marcu 1:11; 

3 Nefi 11:7.
 7. Ioan 5:39.
 8. Psalmii 119:103.
 9. Matei 7:24.
 10. Vezi Teachings of Presidents of the Church: 

David O. McKay (2003), p. 43, 150.

Vârstnicul Erich W. Kopischke
din Cei Şaptezeci

Îmi amintesc că, atunci când eram 
copil, tatăl meu mă lua uneori cu 
el pentru a face lucruri împreună. 

Aveam o mică grădină la câţiva kilo-
metri depărtare de locuinţa noastră şi, 
în fiecare anotimp, erau întotdeauna 
foarte multe de făcut în vederea pre-
gătirii grădinii. Lucram la foişor sau 
construiam ori reparam garduri. Îmi 
amintesc că această muncă avea loc 
mereu când afară era ger, când ningea 
tare sau când ploua torenţial. Dar 
mi-a plăcut. Tatăl meu obişnuia să mă 
înveţe modul în care să fac lucrurile cu 
răbdare şi bunăvoinţă.

Într-o zi m-a rugat să strâng un 
şurub şi m-a avertizat: „Aminteşte-ţi, 
dacă îl strângi prea tare, se va rupe”. 
Cu mândrie, am dorit să îi arăt ce pot 
face. Am strâns cu toată puterea şi, 
bineînţeles, am rupt şurubul. A făcut 
un comentariu hazliu şi am luat-o 
de la capăt. Chiar şi când „greşeam”, 
întotdeauna simţeam dragostea sa şi 
încrederea sa în mine. A decedat cu 
mai mult de zece ani în urmă, dar con-
tinui să-mi amintesc învăţăturile sale, 
să simt dragostea sa, să mă pot bucura 
de încurajarea şi să simt acceptarea sa.

Sentimentul de a fi acceptat de o 
persoană pe care o iubim reprezintă o 

Să fim acceptaţi  
de Domnul
Căutarea şi primirea acceptării Domnului ne vor conduce  
la cunoaşterea că suntem aleşi şi binecuvântaţi de El.
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Alma l-a sfătuit pe fiul său, Hela-
man: „Vezi să te uiţi către Dumnezeu 
şi să trăieşti” 1. Sursa supremă de 
împuternicire şi de acceptare nesfâr-
şită este reprezentată de Tatăl nostru 
Ceresc şi Fiul Său, Isus Hristos. Ei ne 
cunosc. Ei ne iubesc. Ei nu ne ac-
ceptă pentru titlul sau poziţia noastră. 
Ei nu se uită la statutul nostru. Ei se 
uită în inima noastră. Ei ne acceptă 
pentru ceea ce suntem şi pentru ceea 
ce ne străduim să devenim. A căuta şi 
a primi acceptare din partea Lor, va fi 
întotdeauna un fapt care ne va înălţa 
şi încuraja.

Vă voi împărtăşi un tipar simplu 
care, dacă este urmat, ne poate ajuta 
pe noi toţi să avem parte de accepta-
rea supremă. Acest tipar a fost făcut 
cunoscut de către Domnul prin inter-
mediul profetului Joseph Smith: „Ade-
vărat vă spun vouă, toţi aceia, dintre 
ei, care ştiu că inima lor este cinstită 
şi frântă, şi spiritul lor este smerit, şi 
sunt dornici să respecte legămintele 
prin sacrificiu – da, fiecare sacrificiu 
pe care Eu, Domnul, îl voi porunci – 
aceştia sunt acceptaţi de Mine” 2.

Acest tipar constă în trei paşi simpli:

1.  să ştim că inima noastră este  
cinstită şi frântă,

2.  să ştim că spiritul nostru este  
smerit şi

3.  să fim dornici să respectăm legă-
mintele prin sacrificiu, aşa cum  
a poruncit Domnul.

Mai întâi, trebuie să ştim că inima 
noastră este cinstită şi frântă. Cum ştim 
acest lucru? Începem cu o autoe-
valuare sinceră. Inima este centrul sen-
timentelor noastre. Privind înăuntrul 
inimii noastre, ne autoevaluăm. Ceea 
ce nu ştie nimeni din jurul nostru, 
noi ştim cu siguranţă. Ştim care sunt 
motivele şi dorinţele noastre. Când ne 
autoevaluăm în mod sincer şi corect, 

nu ne justificăm greşelile şi nici nu ne 
păcălim singuri.

De asemenea, există o cale prin 
care putem judeca dacă inima noastră 
este frântă. O inimă frântă este o inimă 
blândă, deschisă şi receptivă. Când 
Îl aud pe Salvator spunând: „Iată, Eu 
stau la uşă, şi bat” 3, Îl aud bătând 
la uşa inimii mele. Dacă Îi deschid 
această uşă, sunt mult mai receptiv la 
îndemnurile Spiritului şi accept mai 
mult voia lui Dumnezeu.

Pe măsură ce, în mod sincer şi 
rugându-ne, medităm cu privire la mă-
sura în care inima noastră este cinstită 
şi frântă, suntem învăţaţi de către Du-
hul Sfânt. Primim o confirmare plăcută 
sau o corectare tandră care ne invită 
să acţionăm.

Apoi, trebuie să ştim că spiritul 
nostru este smerit. Cuvântul smerit, în 
Dicţionarul Oxford, are următoarea 
definiţie: „sentiment de remuşcare sau 
dovadă de remuşcare în momentul 
în care cineva recunoaşte faptul că a 
greşit” 4. Dacă avem spiritul smerit, ne 
recunoaştem păcatele şi defectele. Pu-
tem fi învăţaţi „despre [toate] lucrurile 

legate de dreptate” 5. Simţim întristare 
după voia lui Dumnezeu şi suntem 
dornici să ne pocăim. Un spirit smerit 
este dornic să asculte „[chemările] 
Spiritului Sfânt.” 6

Un spirit smerit este manifestat prin 
bunăvoinţa şi hotărârea noastră de a 
acţiona. Suntem dornici să ne umilim 
înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim, 
să învăţăm şi să ne schimbăm. Suntem 
dornici să ne rugăm: „Facă-se nu voia 
Mea, ci a Ta” 7.

Al treilea pas pe care trebuie să îl 
facem pentru a fi acceptaţi de Domnul 
este hotărârea luată cu bună ştiinţă de 
a respecta legămintele prin sacrificiu, 
„da, fiecare sacrificiu pe care Eu, Dom-
nul, îl voi porunci” 8. Prea des, credem 
că termenul sacrificiu se referă la ceva 
măreţ sau greu de făcut pentru noi. În 
anumite situaţii, acest lucru poate fi 
adevărat, dar de cele mai multe ori se 
referă la faptul de a trăi zilnic aseme-
nea unui adevărat ucenic al lui Hristos.

Un mod în care respectăm legă-
mintele prin sacrificiu este acela de 
a lua în mod demn din împărtăşanie 
în fiecare săptămână. Ne pregătim 
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în mod conştient pentru rânduiala 
sacră. Reînnoim şi confirmăm din nou 
promisiunile sacre făcute Domnului. 
În acest fel, simţim acceptarea Lui 
şi primim asigurarea Sa că eforturile 
noastre sunt recunoscute şi păcatele 
noastre sunt iertate prin intermediul 
ispăşirii lui Isus Hristos. În timpul 
acestei rânduieli, Domnul ne promite 
că, în măsura în care suntem dornici 
să luăm asupra noastră numele Fiului 
Său şi să ne amintim totdeauna de El 
şi să ţinem poruncile pe care El ni le-a 
dat, vom avea totdeauna Spiritul Său 
cu noi. Faptul de a avea Duhul Sfânt 
ca însoţitor permanent reprezintă indi-
catorul suprem al acceptării noastre de 
către Dumnezeu.

Alte modalităţi de a respecta legă-
mintele prin sacrificiu sunt acceptarea 
unei chemări în cadrul Bisericii şi slu-
jirea cu credinţă în acea chemare sau 
acceptarea invitaţiei adresată de către 
profetul nostru Thomas S. Monson de 
a ne întinde braţele către cei care stau 
pe margine şi care au nevoie de sal-
vare spirituală. Respectăm legămintele 
prin sacrificiu slujind în mod discret 
în cartierul nostru sau în comunitate 

ori identificând numele strămoşilor 
noştri şi înfăptuind pentru ei lucrarea 
din templu. Respectăm legămintele 
prin sacrificiu prin simplul fapt de a ne 
strădui să fim neprihăniţi, să fim des-
chişi şi de a da ascultare îndemnurilor 
Spiritului în viaţa noastră de zi cu zi. 
Uneori, pentru a respecta legămintele 
nu trebuie să facem nimic mai mult 
decât să rămânem fermi şi credincioşi 
atunci când ne confruntăm cu dificul-
tăţi şi provocări ale vieţii.

După ce ne explică tiparul privind 
modul în care putem fi acceptaţi de 
El, Domnul foloseşte un exemplu 
deosebit pentru a arăta modul în care 
vom avea de câştigat, în calitate de 
persoane individuale şi ca familii, dacă 
noi căutăm acceptarea Sa. El a spus: 
„Pentru că Eu, Domnul, îi voi face 
să producă la fel ca un pom foarte 
roditor, care este sădit într-un pământ 
fertil, lângă o apă curgătoare, pură, 
care dă multe fructe preţioase” 9.

Pe măsură ce, în mod personal, dăm 
ascultare Spiritului Domnului şi simţim 
acceptarea Sa, vom fi binecuvântaţi 
peste puterea noastră de a înţelege 
şi vom produce multe roade ale 

neprihănirii. Ne vom număra printre cei 
cărora El le-a spus: „Bine, rob bun şi 
credincios; ai fost credincios în puţine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 
intră în bucuria stăpânului tău” 10.

Căutarea şi primirea acceptării 
Domnului ne vor conduce la cunoaş-
terea că suntem aleşi şi binecuvân-
taţi de El. Vom dobândi o încredere 
sporită că El ne va conduce şi ne 
va îndruma către bine. Îndurarea Sa 
blândă va deveni clară în inima, viaţa 
şi familia noastră.

Din toată inima vă invit să căutaţi 
acceptarea Domnului şi să vă bucuraţi 
de binecuvântările Sale promise. Pe 
măsură ce urmăm tiparul simplu pe 
care Domnul ni l-a prezentat, vom 
ajunge să cunoaştem că suntem accep-
taţi 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 11 şi vom avea o 
stare de fericire 12. Ne vom găsi printre 
cei cărora Domnul le-a spus:

„Nu vă temeţi, copii mici, pentru că 
sunteţi ai Mei şi Eu am biruit lumea şi 
voi sunteţi dintre cei pe care Tatăl Meu 
Mi i-a dat;

Şi nimeni dintre cei pe care Mi i-a 
dat Tatăl nu va fi pierdut” 13.

În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Alma 37:47.
 2. Doctrină şi legăminte 97:8.
 3. Apocalipsa 3:20.
 4. Oxford Dictionaries Online, „contrite  

(smerit)” oxforddictionaries.com.
 5. Alma 21:23.
 6. Mosia 3:19.
 7. Luca 22:42.
 8. Doctrină şi legăminte 97:8.
 9. Doctrină şi legăminte 97:9.
 10. Matei 25:21.
 11. Vezi Mosia 2:1–3.
 12. Vezi Mosia 2:41.
 13. Doctrină şi legăminte 50:41–42.



te teme” (Luca 5:10). El a repetat acest 
sfat de multe ori în timpul slujirii Sale. 
Salvatorul le-a spus sfinţilor Săi din 
zilele noastre: „De aceea, îndrăzniţi şi 
nu vă temeţi, pentru că Eu, Domnul, 
sunt cu voi şi am să stau lângă voi” 
(D&L 68:6).

Domnul va sta alături de Biserica 
Sa şi poporul Său şi-i va păstra în 
siguranţă până la venirea Sa. În Sion şi 
în ţăruşii săi va fi pace, pentru că El a 
declarat: „Şi pentru ca adunarea în ţi-
nutul Sionului şi în ţăruşii săi să poată 
fi pentru apărare şi pentru refugiu 
împotriva furtunii şi împotriva mâniei 
când aceasta va fi revărsată fără ames-
tec pe întreg pământul” (D&L 115:6).

Biserica este ca un zid protector 
pentru membrii ei. Deşi condiţiile din 
lume pot fi, uneori, supărătoare, sfinţii 
din zilele din urmă credincioşi vor 
găsi loc de refugiu în ţăruşii Sionului. 
Domnul a hotărât ca piatra care s-a 
dezlipit din munte fără ajutorul vreu-
nei mâini să se rostogolească şi să um-
ple tot pământul (vezi Daniel 2:31–45; 
D&L 65:2). Şi nicio putere omenească 
nu poate s-o oprească din drumul ei.

Profetul Nefi a avut o viziune în 
care a văzut că, în ultimele zile, puterea 
Mielului lui Dumnezeu se va pogorî 
„asupra celor care făcuseră legământ 
cu Domnul”, iar ei vor fi „înarmaţi cu 
dreptate şi cu puterea lui Dumnezeu în 
mare slavă” (1 Nefi 14:14).

vor întâmpla în cursul vieţii lor. Unele 
dintre acestea le vor pune la încercare 
curajul şi le vor mări credinţa. Dar, 
dacă ei caută prin rugăciune ajutor şi 
îndrumare, lor li se va da putere asu-
pra lucrurilor adverse”.

Şi, mai târziu, el a adăugat: „Valorile 
morale de care civilizaţia însăşi trebuie 
să depindă se înrăutăţesc continuu.  
Cu toate acestea, eu nu mă tem de 
viitor” („Nu vă temeţi”, Liahona, mai 
2004, p. 77, 78).

Dragi fraţi şi surori, nu trebuie să 
ne temem de viitor sau să permitem 
ca speranţa şi îndrăzneala să ne fie 
şovăielnice, deoarece Dumnezeu 
este cu noi. Printre primele sfaturi 
consemnate pe care le-a oferit Isus în 
Galileea noilor Săi ucenici chemaţi se 
numără invitaţia din trei cuvinte: „Nu 

Vârstnicul Bruce D. Porter
din Cei Şaptezeci

Într-o seară de joi, în Ierusalim, Isus 
şi ucenicii Lui s-au întâlnit într-o 
cameră de sus pentru a sărbători 

Paştele. Bărbaţii care au fost cu El nu 
au ştiut că acea cină urma să fie cu-
noscută, într-o bună zi, drept Cina cea 
de taină. Dacă ar fi ştiut acest lucru şi 
însemnătatea sa, ar fi plâns.

Dar Învăţătorul lor a înţeles pe 
deplin că, la scurt timp, urma să treacă 
prin chinurile din Ghetsimani şi de pe 
Căpăţâna. Cele mai dificile momente 
din istoria lumii erau iminente; cu 
toate acestea, Isus le-a spus: „În lume 
veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu 
am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Trăim în vremuri tulburi şi nesi-
gure despre care Domnul i-a profeţit 
lui Enoh că vor fi „zilele răutăţii şi 
ale răzbunării” (Moise 7:60). Deşi, în 
viitor, putem avea parte de încercări şi 
momente dificile, şi noi avem motive 
să îndrăznim şi să ne bucurăm, pentru 
că trăim în ultima dispensaţie în care 
Dumnezeu a restaurat Biserica şi îm-
părăţia Sa pe pământ pentru a pregăti 
întoarcerea Fiului Său.

În cadrul conferinţei din luna 
aprilie a anului 2004, preşedintele 
Boyd K. Packer a vorbit despre nepoţii 
săi şi despre lumea din ce în ce mai 
nesigură în care trăiesc. El a spus: „Ei 
vor vedea multe evenimente care se 

Dimineţi frumoase
Nu trebuie să ne temem de viitor sau să permitem ca  
speranţa şi îndrăzneala să ne fie şovăielnice, deoarece 
Dumnezeu este cu noi.
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Fiecare dintre noi şi dintre membrii 
familiilor noastre poate fi înarmat cu 
puterea lui Dumnezeu ca mijloc de 
apărare dacă, pur şi simplu, va rămâne 
fidel Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă şi-I va permite 
Spiritului să-i fie îndrumător. Poate că 
vom avea încercări şi nu vom înţelege 
tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
Dar, dacă ne încredem cu umilinţă şi 
răbdare în Domnul, El ne va oferi tărie 
şi îndrumare pentru a face faţă fiecărei 
provocări pe care o avem de înfruntat. 
Când singura noastră dorinţă este de 
a-L mulţumi pe El, noi vom fi binecu-
vântaţi cu o pace sufletească profundă.

În primele zile ale restaurării, mem-
brii Bisericii au avut parte de încercări 
grele. Referitor la acele momente, 
preşedintele Brigham Young a spus: 
„Când am fost înconjurat de gloate 
care mă ameninţau cu moartea şi dis-
trugerea în fiecare moment, îmi amin-
tesc că m-am simţit la fel de fericit [şi] 
liniştit în inima mea precum mă simt 
acum. Şansele de reuşită pot părea 
foarte neclare şi mici, dar nu a fost 
niciun moment în care să nu ştiu că 
rezultatele aduse de această Evanghe-
lie vor fi benefice cauzei adevărului” 
(Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young [1997], p. 357).

Colegul meu din misiune, Paul, a 
fost o persoană care, mereu, strălucea 
de bucurie. După ce a devenit tată, a 
fost diagnosticat cu scleroză multiplă. 
În ciuda necazurilor care au urmat, 
el a continuat să-i slujească pe alţii 
cu bucurie şi să-şi păstreze simţul 
umorului. Odată, a intrat în biroul 
meu în primul său cărucior cu rotile 
şi a spus: „Viaţa este mai bună într-un 
cărucior cu rotile motorizat”. Îmi voi 
aduce aminte totdeauna de el cum, cu 
câţiva ani înainte de a muri, ţinea torţa 
olimpică ridicată şi mergea în căru-
ciorul său cu rotile în timp ce sute de 
oameni ovaţionau. Asemenea acelei 

flăcări mereu aprinse, credinţa lui 
Paul nu s-a stins niciodată din pricina 
greutăţilor vieţii.

Când eram student la Universitatea 
Brigham Young, am locuit într-o casă 
împreună cu mai mulţi tineri. Colegul 
meu de cameră, Bruce, a fost cea mai 
optimistă persoană pe care am cunos-
cut-o vreodată. Nu l-am auzit niciodată 
vorbind în mod negativ despre vreo 
persoană sau despre vreo situaţie şi 
era imposibil să nu te simţi încurajat 
în prezenţa sa. Buna sa dispoziţie 
era rezultatul unei încrederi ferme în 
Salvator şi în Evanghelia Sa.

Într-o zi rece de iarnă, un alt 
prieten de-al meu, Tom, se plimba 
prin campusul universităţii. Era abia 
ora 7:00 dimineaţa, iar campusul era 
pustiu şi învăluit în întuneric. Ningea 
abundent şi bătea un vânt aspru. „Ce 
vreme groaznică”, s-a gândit Tom. 
Mergând mai departe, în întuneric 
şi prin zăpadă, a auzit pe cineva 
cântând.

Cum era de aşteptat, printre fulgii 
de nea s-a ivit prietenul nostru mereu 
optimist, Bruce. Cu braţele îndreptate 
către cer, el cânta o piesă din muzica-
lul de pe Broadway, Oklahoma: „O, 
ce dimineaţă frumoasă! „O, ce clipe 
senine! Am un sentiment puternic că 
azi totul va fi bine!” (Richard Rodgers 
şi Oscar Hammerstein II, „Oh, What a 
Beautiful Mornin’”, [1943]).

În anii ce-au urmat de-atunci, acel 
glas plăcut din mijlocul furtunii cum-
plite a devenit pentru mine un simbol 
ce defineşte credinţa şi speranţa. 
Chiar şi într-o lume din ce în ce mai 
întunecată, noi, sfinţii din zilele din 
urmă, putem cânta cu bucurie, ştiind 
că puterile cerului sunt date Bisericii 
şi poporului lui Dumnezeu. Ne putem 
bucura de faptul că ştim că va urma 
o dimineaţă frumoasă – zorii zilei 
milenare, când Fiul lui Dumnezeu va 
apărea la răsărit şi va domni din nou 
pe pământ.

Mă gândesc, de asemenea, la alte 
două dimineţi frumoase din istoria lu-
mii. În frumoasa dimineaţă a unei zile 
senine din primăvara anului 1820, în 
Palmyra, New York, un tânăr băiat 
pe nume Joseph Smith a mers într-o 
dumbravă şi a îngenuncheat în rugă-
ciune. Răspunsul la acea rugăciune, 
apariţia Tatălui şi a Fiului, a inaugurat 
dispensaţia plenitudinii timpurilor şi 
restaurarea Bisericii lui Isus Hristos 
pe pământ.

Iar zorii unei alte dimineţi şi mai 
frumoase s-au ivit acum aproape 
2.000 de ani, în imediata apropiere a 
zidurilor Ierusalimului. Soarele a avut, 
fără o îndoială, o strălucire deosebită 
în acea dimineaţă de Paşte. Un grup 
mic de femei venise la mormântul 
din grădină, sperând să poată unge 
trupul Domnului răstignit. Doi îngeri 
au întâmpinat femeile şi au decla-
rat: „Pentru ce căutaţi între cei morţi 
pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a 
înviat” (Luca 24:5–6).

Depun mărturie despre triumful lui 
Isus Hristos asupra păcatului şi morţii. 
Mărturisesc despre planul milos al Ta-
tălui Etern şi despre dragostea Sa ne-
pieritoare. Este rugăciunea mea ca, de 
fiecare dată când ne trezim dimineaţa, 
să privim spre cer şi să spunem cu 
credinţă: „O, ce dimineaţă frumoasă!”, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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biruind ceea ce s-ar putea numi 
efectele directe ale căderii – moartea 
fizică şi moartea spirituală. Moartea 
fizică este bine înţeleasă; moartea 
spirituală înseamnă separarea omului 
de Dumnezeu. Potrivit cuvintelor 
lui Pavel: „Şi după cum toţi mor 
în Adam, tot aşa, toţi vor învia în 
Hristos” (1 Corinteni 15:22). Această 
răscumpărare de la moartea fizică şi 
de la cea spirituală este atât univer-
sală, cât şi necondiţionată.3

Al doilea aspect al ispăşirii Sal-
vatorului este răscumpărarea de la 
ceea ce s-ar putea numi consecinţele 
indirecte ale căderii – păcatele proprii 
care nu au nicio legătură cu încălcarea 
lui Adam. Din cauza căderii, noi ne 
naştem într-o lume muritoare, în care 
păcatul – adică nesupunerea faţă de 
legea instituită de Divinitate – este 
prezent peste tot. Vorbind despre noi 
toţi, Domnul spune:

„Tot aşa, când ei încep să crească, 
păcatul se concepe în inima lor şi ei 
gustă amarul pentru a învăţa cum să 
preţuiască binele.

o corectează, spunem că s-a răscum-
părat. Fiecare dintre aceste înţelesuri 
sugerează aspecte diferite ale măre-
ţei răscumpărări înfăptuite de Isus 
Hristos prin ispăşirea Sa, care include, 
conform definiţiei din dicţionar, „eli-
berarea de păcat şi pedepsele pentru 
acesta printr-un sacrificiu făcut pentru 
păcătos” 2.

Răscumpărarea înfăptuită de 
Salvator are două aspecte. Primul, ea 
plăteşte pentru încălcarea lui Adam 
şi căderea, care a rezultat, a omului, 

Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

În perioada colonizării, forţa de 
muncă era foarte căutată în Ame-
rica. În secolul al XVIII-lea şi la 

începutul secolului al XIX-lea, poten-
ţialii muncitori imigranţi erau recrutaţi 
în Marea Britanie, Germania şi alte 
ţări europene, dar mulţi dintre cei 
care doreau să plece nu-şi permiteau 
să achite costul călătoriei. Nu era un 
lucru neobişnuit ca aceştia să călăto-
rească după ce încheiau un contract 
prin care se obligau să muncească 
după sosire, o anumită perioadă de 
timp, fără a fi plătiţi. Alţii veneau 
promiţând că membrii familiei care se 
aflau deja în America aveau să achite 
costul călătoriei la sosire dar, dacă 
acest lucru nu se întâmpla, noii veniţi 
erau obligaţi să muncească în schim-
bul preţului călătoriei. Termenul folosit 
pentru a descrie acest tip de imigranţi 
era „răscumpărători”. Ei trebuiau să 
răscumpere costul călătoriei – să-şi 
cumpere libertatea – prin munca lor.1

Printre cele mai importante titluri 
care Îl descriu pe Isus Hristos este 
acela de Răscumpărător. Aşa cum am 
arătat în scurta mea relatare despre 
„răscumpărătorii” imigranţi, cuvântul 
răscumpăra înseamnă a plăti o da-
torie sau a te achita de o obligaţie. A 
răscumpăra poate însemna şi a salva 
sau a elibera plătind o răscumpărare. 
Dacă cineva comite o greşeală şi, apoi, 

Răscumpărarea
În măsura în care Îl urmăm pe Hristos, noi căutăm să 
participăm la lucrarea Sa de răscumpărare.
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Şi lor le este dat să deosebească 
binele de rău; de aceea, ei pot acţiona 
pentru ei înşişi” (Moise 6:55–56).

Pentru că ne aflăm la vârsta 
responsabilităţii şi facem alegeri, 
răscumpărarea păcatelor noastre 
este condiţionată – condiţionată de 
mărturisirea şi abandonrea păcatului şi 
întoarcerea spre o viaţă pioasă sau, cu 
alte cuvinte, condiţionată de pocăinţă 
(vezi D&L 58:43). Domnul porunceşte: 
„De aceea, învaţă-i pe copiii tăi că toţi 
oamenii, de pretutindeni, trebuie să 
se pocăiască sau ei nu vor putea, în 
niciun mod, să moştenească împără-
ţia lui Dumnezeu, pentru că niciun 
lucru care nu este curat nu poate locui 
acolo sau nu poate locui în prezenţa 
Sa” (Moise 6:57).

Suferinţele Salvatorului în Ghetsi-
mani şi agonia Sa pe cruce ne răscum-
pără păcatele prin împlinirea cerinţelor 
dreptăţii. El arată milă şi îi iartă pe cei 
care se pocăiesc. Ispăşirea împlineşte, 
de asemenea, ceea ce dreptatea ne 
datorează nouă, vindecând şi com-
pensând orice suferinţă am îndurat 
fără să avem vreo vină. „Căci iată, El 
suferă durerile tuturor oamenilor, da, 
durerile fiecărei făpturi vii, atât bărbaţi, 
cât şi femei şi copii, care fac parte din 
familia lui Adam” (2 Nefi 9:21; vezi, de 
asemenea, Alma 7:11–12).4

În măsura în care Îl urmăm pe Hris-
tos, noi căutăm să participăm la lucra-
rea Sa de răscumpărare şi să ajutăm 

la realizarea ei. Cea mai mare slujire 
pe care o putem face altora în această 
viaţă, începând cu cei din propria 
familie, este să-i aducem la Hristos 
prin credinţă şi pocăinţă; astfel ei pot 
simţi actul răscumpărării înfăptuit de 
El – pace şi bucurie acum şi nemu-
rire şi viaţă eternă în lumea care va 
veni. Munca misionarilor noştri este o 
expresie magnifică a iubirii răscumpă-
rătoare a Domnului. Ca mesageri au-
torizaţi ai Săi, ei oferă binecuvântările 
incomensurabile ale credinţei în Isus 
Hristos, pocăinţei, botezului şi darului 
Duhului Sfânt, deschizând calea spre 
renaştere spirituală şi răscumpărare.

De asemenea, putem ajuta la răs-
cumpărarea de către Domnul a celor 
aflaţi dincolo de mormânt. „Vârstnicii 
credincioşi ai acestei dispensaţii, când 
părăsesc viaţa muritoare, continuă 
munca lor de predicare a Evanghe-
liei pocăinţei şi mântuirii, prin sa-
crificiul Singurului Fiu Născut al lui 
Dumnezeu, printre aceia care sunt 
în întuneric şi sub robia păcatului în 
marea lume a spiritelor morţilor” (D&L 
138:57). Cu ajutorul muncii pentru cei 
morţi pe care o înfăptuim în templele 
lui Dumnezeu, pot fi eliberaţi chiar şi 
aceia care au murit în robia păcatului.5

Deşi cele mai importante aspecte 
ale răscumpărării au legătură cu po-
căinţa şi iertarea, există şi un aspect 
temporal foarte important. Se spune 
că Isus umbla din loc în loc şi făcea 

bine (vezi Faptele apostolilor 10:38), îi 
vindeca pe bolnavi şi infirmi, hrănea 
mulţimi înfometate şi propovăduia 
despre o cale nespus mai bună. „Fiul 
omului n-a venit să I se slujească, ci 
El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răs-
cumpărare pentru mulţi” (Matei 20:28). 
La fel putem face şi noi, sub influenţa 
Spiritului Sfânt, putem merge din loc 
în loc şi să facem bine, urmând exem-
plul de răscumpărare al Învăţătorului.

Acest fel de muncă de răscumpă-
rare înseamnă să-i ajutăm pe oameni 
cu problemele pe care le au. Înseamnă 
să ne împrietenim cu cei sărmani şi 
cu cei slabi, să alinăm suferinţe, să 
îndreptăm greşeli, să apărăm adevărul, 
să întărim generaţia care se ridică şi 
să creăm siguranţă şi fericire în cămin. 
O mare parte a muncii noastre de răs-
cumpărare pe pământ înseamnă să-i 
ajutăm pe alţii să crească şi să-şi reali-
zeze speranţele şi aspiraţiile drepte.

Un exemplu din romanul Mizera-
bilii al lui Victor Hugo, deşi ficţiune, 
m-a impresionat şi m-a inspirat mereu. 
Aproape de începutul povestirii, 
episcopul Bienvenu îi oferă hrană şi 
adăpost peste noapte lui Jean Valjean, 
care tocmai fusese eliberat din închi-
soare, unde stătuse 19 ani pentru că 
furase o pâine pentru a-i hrăni pe co-
piii înfometaţi ai surorii lui. Abrutizat şi 
înrăit, Valjean răspunde bunătăţii epis-
copului Bienvenu furându-i obiectele 
de argint. Reţinut ulterior de jandarmi 
suspicioşi, Valjean minte că argintăria 
îi fusese dăruită. Când jandarmii l-au 
adus înapoi în casa episcopului, spre 
marea surpriză a lui Valjean, episcopul 
Bienvenu confirmă istorisirea sa şi, 
pentru a fi mai convingător, spune: 
„«Dar ţi-am dat şi sfeşnicele care sunt 
şi ele din argint şi pe care le-ai fi putut 
vinde cu 200 de franci. De ce nu le-ai 
luat împreună cu tăvile?»…

Episcopul s-a apropiat de el şi i-a 
spus în şoaptă:
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«Nu uita niciodată că mi-ai promis 
că vei folosi acest argint pentru a de-
veni un om onest».

Jean Valjean, care nu-şi amintea 
de această promisiune, era derutat. 
Episcopul… a continuat, vorbind în 
mod serios:

«Jean Valjean, fratele meu, tu nu 
mai aparţii răului, ci binelui. Sufletul 
tău este ceea ce cumpăr pentru tine. 
Îl scap de gândurile întunecate şi de 
condamnare şi îl dau lui Dumnezeu!»”.

Jean Valjean a devenit, într-adevăr, 
un om nou, un om onest şi binefăcă-
torul multora. De-a lungul vieţii, el a 
păstrat cele două sfeşnice de argint 
care-i aminteau că viaţa sa fusese 
răscumpărată pentru a-I sluji lui 
Dumnezeu.6

Unele feluri de răscumpărare 
temporală au la bază eforturi unite. 
Răscumpărarea temporală este unul 
dintre motivele pentru care Salvatorul 
a creat o biserică. Pentru că suntem 
organizaţi în cvorumuri şi organiza-
ţii auxiliare şi în ţăruşi, episcopii şi 
ramuri, noi ne putem învăţa şi încuraja 
unul pe altul în Evanghelie şi putem 
apela la oameni şi resurse pentru a 
face faţă exigenţelor vieţii. Oamenii 
care acţionează singuri sau în grupuri 
ad-hoc nu pot asigura întotdeauna 
mijloacele necesare pentru a soluţiona 

probleme mai mari. Ca ucenici ai lui 
Isus Hristos, noi suntem o comunitate 
de sfinţi, organizată pentru a ajuta la 
răscumpărarea nevoilor semenilor 
noştri sfinţi şi ale multor altora de pe 
glob la care putem ajunge.

Datorită acţiunilor noastre uma-
nitare de anul trecut, menţionate de 
vârstnicul Dallin H. Oaks, 890.000 de 
oameni din 36 de ţări au apă potabilă, 
70.000 de oameni din 57 de ţări au 
scaune cu rotile, 75.000 de oameni 
din 25 de ţări au vederea mai bună şi 
oameni din 52 de ţări au primit ajutor 
după dezastre naturale. Conlucrând cu 
alte organizaţii, Biserica a contribuit la 
vaccinarea a aproximativ 8 milioane 
de copii şi i-a ajutat cu bunuri nece-
sare vieţii pe sirienii din taberele de 
refugiaţi din Turcia, Liban şi Iordania. 
În acelaşi timp, în anul 2012, membrii 
nevoiaşi ai Bisericii au beneficiat de o 
asistenţă, provenită din daruri de post 
şi alte donaţii, în valoare de peste 500 
de milioane de dolari. Vă mulţumim 
pentru generozitatea dumneavoastră.

Toate acestea nu includ actele indi-
viduale de bunătate şi asistenţă – da-
ruri de alimente, îmbrăcăminte, bani, 
îngrijire şi mii de alte forme de alinare 
şi ajutorare – prin care putem participa 
la lucrarea de răscumpărare al cărei 
model este Hristos. În copilărie, am 

fost martorul eforturilor mamei mele 
de a răscumpăra o femeie aflată la ne-
voie. Cu mulţi ani în urmă, când copiii 
îi erau mici, mama a suferit o operaţie 
care aproape i-a luat viaţa şi care a 
imobilizat-o la pat aproape un an. În 
această perioadă, membrii familiei şi ai 
episcopiei ne-au ajutat, pe mama şi pe 
noi. Pentru a primi şi mai mult ajutor, 
preşedinta Societăţii de Alinare din 
episcopie, sora Abraham, le-a reco-
mandat părinţilor mei să angajeze o 
femeie din episcopie care avea nevoie 
disperată de un loc de muncă. Pentru 
a vă relata cele întâmplate, voi folosi 
numele fictive de Sara şi Annie pentru 
această femeie şi fiica ei. Aceasta este 
relatarea mamei mele:

„Îmi amintesc totul clar de parcă 
s-ar fi întâmplat ieri. Zăceam în pat 
şi sora Abraham a adus-o pe Sara la 
uşa dormitorului. Inima mi-a îngheţat. 
Aveam în faţă cea mai puţin atrăgă-
toare persoană pe care o cunoscusem 
vreodată – atât de slabă, neîngrijită, 
nepieptănată, cu umerii încovoiaţi, cu 
capul plecat şi privirea în podea. Purta 
o rochie veche, cu patru numere mai 
mare. Nu şi-a ridicat privirea şi vorbea 
atât de încet încât nu o puteam auzi. 
În spatele ei, stătea ascunsă o fetiţă 
de aproximativ trei ani. Ce puteam 
să fac eu cu această făptură? După ce 
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au ieşit din cameră, am plâns necon-
tenit. Aveam nevoie de ajutor, nu de 
mai multe probleme. Sora Abraham 
a stat o vreme cu ea şi, în scurt timp, 
au făcut ordine în casă şi au pregătit 
câteva feluri de mâncare bune. Sora 
Abraham m-a rugat să încerc câteva 
zile, [spunând] că această fată trecea 
printr-o perioadă grea şi avea nevoie 
de ajutor.

Când Sara a venit în dimineaţa 
următoare, am reuşit s-o determin să 
se apropie de patul meu şi astfel am 
putut să aud ce spune. A întrebat ce 
doream să facă. I-am spus şi, apoi, am 
adăugat: «Dar cei mai importanţi sunt 
băieţii mei; stai cu ei, citeşte-le – ei 
sunt mai importanţi decât casa». Era o 
bucătăreasă bună, ţinea casa curată, 
spăla rufele şi se purta bine cu băieţii.

Pe parcursul săptămânilor, am aflat 
povestea Sarei. [Pentru că nu auzea 
bine, nu a avut rezultate bune la 
şcoală şi, în cele din urmă, a renunţat. 
S-a măritat la o vârstă fragedă cu un 
bărbat care obişnuia să bea. S-a născut 
Annie şi a devenit bucuria vieţii Sarei. 
Într-o noapte de iarnă, soţul ei a venit 
beat acasă, le-a silit pe Sara şi Annie să 
urce în maşină în pijamale şi, apoi, le-a 
lăsat pe marginea şoselei. De atunci 
nu l-au mai văzut. În picioarele goale 
şi tremurând de frig, Sara şi Annie au 
străbătut pe jos mai mulţi kilometri 
până la casa mamei ei.] Mama ei le-a 
permis să stea în casa ei şi, în schimb, 
ea trebuia să facă toată curăţenia în 
casă, să gătească şi să se îngrijească de 
sora şi fratele ei care erau la liceu.

Am dus-o pe Sara la un medic 
orelist şi a primit un aparat auditiv… 
Am determinat-o să urmeze forma de 
învăţământ pentru adulţi şi a obţi-
nut diploma de bacalaureat. A urmat 
cursuri serale, a absolvit facultatea şi a 
predat în învăţământul pentru cei cu 
nevoi speciale. Şi-a cumpărat o căsuţă. 
Annie s-a căsătorit în templu şi a avut 
doi copii. În cele din urmă, Sara s-a 
operat la urechi şi, în final, a putut să 
audă. Mulţi ani mai târziu, s-a pensio-
nat şi a slujit într-o misiune… Sara ne-a 
mulţumit deseori şi mi-a spus că a în-
văţat atât de multe de la mine, mai ales 
când i-am spus că fiii mei erau mai im-
portanţi decât casa. A spus că aceasta a 
învăţat-o să se poarte la fel cu Annie… 
Sara este o femeie deosebită”.

Ca ucenici ai lui Isus Hristos, noi 
trebuie să facem tot ce putem pentru 
a-i răscumpăra pe alţii din suferinţă şi 
poveri. Cea mai mare slujire a noastră 
în scopul răscumpărării va fi să-i con-
ducem la Hristos. Dacă El nu ne-ar fi 
răscumpărat de la moarte şi păcat, am 
fi avut doar o Evanghelie a dreptăţii 
sociale. Aceasta ar fi putut oferi un 
oarecare ajutor şi reconciliere în pre-
zent, dar nu ar fi avut nicio putere să 
coboare din cer dreptatea perfectă şi 
mila infinită. Răscumpărarea supremă 
este oferită de Isus Hristos şi numai 
de El. Cu umilinţă şi recunoştinţă, Îl 
recunosc drept Răscumpărătorul, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Merriam-Webster’s Collegiate Dictio-

nary, ediţia a 10-a (1993), „redemptioner”.
 2. Webster’s New World College Dictionary, 

ediţia a 3-a (1988), „redeem”.
 3. „Fiul lui Dumnezeu a ispăşit pentru pă-

catul original drept pentru care păcatele 
părinţilor nu pot cădea pe capul copiilor, 
pentru că ei sunt puri de la crearea lumii” 
(Moise 6:54). Prin răscumpărarea înfăptuită 
de Hristos, toţi biruiesc mormântul şi sunt 
înviaţi la nemurire. Pe lângă aceasta, toţi 
biruie moartea spirituală fiind readuşi în 
prezenţa lui Dumnezeu pentru a fi judecaţi. 
Isus a spus: „Aşa cum eu am fost înălţat [pe 

cruce] de către oameni, tot astfel oamenii 
vor fi înălţaţi de către Tatăl, pentru ca să 
stea înaintea Mea ca să fie judecaţi după 
faptele lor” (3 Nefi 27:14). Cei care vor fi 
curăţaţi de păcat vor rămâne cu Dumnezeu 
în împărăţia cerească, dar cei care nu se vor 
fi pocăit şi nu vor fi curăţaţi nu vor putea 
locui cu un Dumnezeu sfânt şi, după jude-
cată, vor trebui să plece şi, prin urmare, să 
aibă, din nou, parte de moarte spirituală. 
Aceasta este numită uneori cea de-a doua 
moarte sau venirea din nou a morţii spiri-
tuale (vezi Helaman 14:15–18).

 4. Cu privire la păcatele noastre, scripturile 
vorbesc de faptul că unii nu primesc be-
neficiile răscumpărării: „Cei ticăloşi rămân 
ca şi cum nu s-ar fi făcut mântuirea, dacă 
legăturile morţii nu vor fi dezlegate” (Alma 
11:41). „Acela care nu practică nicio cre-
dinţă prin pocăinţă este expus la întreaga 
lege a cerinţelor dreptăţii; de aceea, marele 
şi veşnicul plan al mântuirii este reali-
zat numai pentru acela care are credinţă 
prin pocăinţă” (Alma 34:16). Dacă un om 
respinge ispăşirea Salvatorului, el trebuie 
să-şi răscumpere singur dreptatea. Isus a 
spus: „Căci iată, Eu, Dumnezeu, am suferit 
aceste lucruri pentru toţi, pentru ca ei să 
nu sufere, dacă ei se vor pocăi; dar dacă nu 
se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca 
şi Mine” (Doctrină şi legăminte 19:16–17). 
Suferinţa, din cauza păcatului, a unei per-
soane nerăscumpărate este cunoscută sub 
numele de iad. Înseamnă să fii în puterea 
diavolului şi este descrisă în scripturi prin 
metafore ca a fi în lanţuri sau în lac de foc 
şi pucioasă. Lehi i-a implorat pe fiii săi să 
aleagă răscumpărarea înfăptuită de Hristos 
„şi să nu alegeţi moartea veşnică potrivit cu 
voinţa trupului şi cu răutatea care este în 
el, care îi dă putere spiritului diavolului să 
vă înrobească, să vă coboare pe voi în iad, 
pentru ca el să poată să domnească peste 
voi în împărăţia sa” (2 Nefi 2:29). Chiar şi 
aşa, datorită ispăşirii lui Isus Hristos, iadul 
ia sfârşit şi aceia care sunt siliţi să treacă 
prin el sunt „mântuiţi din mâinile diavolu-
lui la ultima înviere” (Doctrină şi legăminte 
76:85). Cei relativ puţini „fii ai pierzaniei” 
sunt „singurii asupra cărora a doua moarte 
va avea vreo putere; da, adevărat, singurii 
care nu vor fi mântuiţi la timpul ales de 
Domnul, după ce au suportat mânia Lui” 
(Doctrină şi legăminte 76:32, 37–38).

 5. Profetul Joseph Smith a exultat: „Morţii să 
cânte imnuri de laudă veşnică regelui Ema-
nuel, care a stabilit, înainte de a fi lumea, 
ceea ce ne va da nouă puterea să-i răscum-
părăm din închisoare; pentru că prizonierii 
vor fi liberi” (Doctrină şi legăminte 128:22).

 6. Vezi Victor Hugo, Les Misérables, (1992),  
p. 91–92.
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Vă îndemn să studiaţi mesajele după 
ce vor fi tipărite în numerele următoare 
ale revistelor Ensign şi Liahona.

Ne exprimăm recunoştinţa pentru 
fiecare persoană care ne-a vorbit, 
precum şi pentru cei care au rostit 
rugăciuni. De asemenea, muzica a fost 
înălţătoare şi ne-a inspirat. Îndrăgim 
minunatul nostru Cor al Tabernacolu-
lui şi mulţumim, de asemenea, tuturor 
celorlalţi care au interpretat muzica.

Ne exprimăm recunoştinţa pentru 
surorile din preşedinţia generală şi  
Comitetul General al Tinerelor Fete 
care au fost eliberate ieri din chemă-
rile lor. Slujirea lor a fost remarcabilă  
şi devotamentul lor a fost complet.

Noi am susţinut, prin ridicarea 
mâinii, fraţi şi surori care au primit 
chemări noi în cadrul acestei confe-
rinţe. Vrem ca fiecare dintre ei să ştie 
că aşteptăm cu nerăbdare să slujim 
alături de ei în lucrarea Învăţătorului.

fost atinse şi mărturiile noastre despre 
această lucrare divină au fost întărite în 
timp ce am simţit Spiritul Domnului. Fie 
ca noi să ne amintim pentru mult timp 
ceea ce am auzit în aceste două zile. 

Preşedintele Thomas S. Monson

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, ce conferinţă minunată 
am avut! Ştiu că veţi fi de acord 

cu mine când spun că mesajele au fost 
pline de inspiraţie. Inimile noastre au 

Până ce ne  
vom revedea
Dragi fraţi şi surori, mă rog ca… Domnul să vă binecuvânteze 
şi să aibă grijă de dumneavoastră. Fie ca pacea Sa promisă să 
fie cu dumneavoastră acum şi totdeauna.
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Dragi fraţi şi surori, suntem o 
Biserică mondială. Membrii noştri se 
găsesc în întreaga lume. Vă îndemn să 
fiţi cetăţeni buni ai naţiunilor în care 
trăiţi şi vecini buni în comunităţile 
dumneavoastră, ajutându-i atât pe cei 
de alte credinţe, cât şi pe ai noştri. Fie 
ca noi să fim toleranţi, cât şi plini de 
bunătate şi de dragoste, cu cei care nu 
împărtăşesc crezurile şi standardele 
noastre. Salvatorul a adus pe acest 
pământ un mesaj de dragoste şi bună-
voinţă faţă de toţi oamenii. Fie ca noi 
să urmăm, totdeauna, exemplul Său.

Mă rog ca noi să fim atenţi la 
nevoile celor din jurul nostru. Există 
persoane, în special printre cei tineri, 
care sunt implicate, în mod tragic, în 
lucruri precum consumul de droguri, 
imoralitate, pornografie şi aşa mai 
departe. Există acei oameni care sunt 
singuri, inclusiv văduvele şi văduvii, 
care îşi doresc mult să aibă parte de 
compania şi afecţiunea altora. Fie ca 
noi să fim totdeauna pregătiţi să ne 
oferim ajutorul şi să dăm dovadă de 
dragoste.

Trăim într-o perioadă din istoria 
lumii în care sunt multe încercări 

dificile, însă şi multe ocazii şi motive 
de bucurie. Există, desigur, acele  
momente în care avem parte de  
dezamăgiri, dureri şi chiar tragedii  
în vieţile noastre. Cu toate acestea, 
dacă ne punem încrederea în Dom-
nul, El ne va ajuta să ne depăşim 
greutăţile, indiferent de natura lor. 
Psalmistul ne oferă această asigurare: 
„Seara vine plânsul, iar dimineaţa 
veselia” 1.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, vreau ca dumneavoastră să 
ştiţi cât de recunoscător sunt pentru 
Evanghelia lui Isus Hristos, restaurată 
în aceste zile din urmă prin interme-
diul profetului Joseph Smith. Este 
cheia fericirii noastre. Fie ca noi să 
fim umili şi să ne rugăm şi să avem 
credinţa că Tatăl nostru Ceresc ne 
poate îndruma şi binecuvânta în vie-
ţile noastre.

Vă depun mărturia mea personală 
că Dumnezeu trăieşte, că El aude 
rugăciunile inimilor umile. Fiul Său, 
Salvatorul şi Mântuitorul nostru, ne 
vorbeşte fiecăruia: „Iată, Eu stau la 
uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul 
Meu şi deschide uşa, voi intra la el” 2. 

Fie ca noi să credem aceste cuvinte  
şi să profităm de această promisiune.

Acum, când această conferinţă se 
află la final, invoc binecuvântările 
cerului asupra fiecăruia dintre dum-
neavoastră. Fie ca ale dumneavoastră 
cămine să fie pline de pace, armonie, 
amabilitate şi dragoste. Fie ca ele să 
fie pline de Spiritul Domnului. Fie ca 
dumneavoastră să vă hrăniţi şi să vă 
întăriţi mărturiile despre Evanghelie, 
pentru ca ele să vă protejeze împotriva 
loviturilor lui Satana.

Dragi fraţi şi surori, mă rog ca până 
ce ne vom revedea din nou, peste 
şase luni, Domnul să vă binecuvân-
teze şi să aibă grijă de dumneavoas-
tră. Fie ca pacea Sa promisă să fie cu 
dumneavoastră acum şi totdeauna. 
Vă mulţumesc pentru rugăciunile 
dumneavoastră oferite pentru mine şi 
celelalte autorităţi generale. Vă suntem 
profund recunoscători. În numele 
Salvatorului şi Mântuitorului nostru, 
Căruia Îi slujim, chiar Isus Hristos, 
Domnul, amin. ◼

NOTE
 1. Psalmii 30:5.
 2. Apocalipsa 3:20.
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A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  T I N E R E L O R  F E T E  | 24 mar t ie 2013

Tema adunărilor comune ale 
Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete, 
în anul 2013, a fost luată din 

Doctrină şi legăminte, secţiunea 87. 
Această instrucţiune se găseşte în trei 
secţiuni distincte; în mod evident, 
îndemnul este important. El explică 
modul în care putem primi protecţie, 
tărie şi pace în vremuri neliniştite. 
Instrucţiunea inspirată este: „Staţi în 
locuri sfinte şi nu vă clintiţi” 1.

Meditând la această temă, nu pot 
decât să mă întreb: „Care sunt «[locu-
rile] sfinte» la care se referă Tatăl Ce-
resc?”. Preşedintele Ezra Taft Benson  
ne-a sfătuit: „Locurile sfinte sunt 
templele noastre, capelele noastre, 
căminele noastre şi ţăruşii Sionului, 
care sunt… «pentru apărare şi pentru 
refugiu»” 2. Pe lângă aceste locuri, cred 
că fiecare dintre noi poate găsi mai 
multe locuri sfinte. Este natural ca, în 
primul rând, să ne gândim la cuvântul 
loc ca la un mediu fizic sau o așezare 
geografică. Totuşi, potrivit dicţio-
narului, un loc poate fi „o condiţie 
distinctă, poziţie sau stare de spirit” 3. 
Aceasta înseamnă că locurile sfinte 
pot, de asemenea, include momente 
de timp − momente în care Duhul 
Sfânt ne mărturiseşte, momente în care 
simţim dragostea Tatălui Ceresc sau 
momente în care primim răspuns la 
rugăciunile noastre. Mai mult, eu cred 
că de fiecare dată când aveţi curajul să 
apăraţi ceea ce este drept, în special 
în situaţii în care nimeni altcineva nu 
face asta, vă creaţi un loc sfânt.

De-a lungul vieţii scurte dar măreţe 
a lui Joseph Smith, el cu adevărat a 
„[stat] în locuri sfinte” şi nu s-a clintit. 
Când a fost adolescent, s-a simţit tulbu-
rat de tumultul religios din comunitatea 
lui şi a vrut să ştie care dintre toate 
bisericile era adevărată. Zona împădu-
rită din apropierea casei sale a devenit 
un loc sfânt pentru el când a îngenun-
cheat printre copaci şi a rostit prima sa 

Ann M. Dibb
a doua consilieră în Preşedinţia Generală a Tinerelor Fete

Locurile voastre sfinte
Fie că sunt aşezări geografice sau momente din timp,  
[locurile voastre sfinte] sunt la fel de sacre şi au putere 
incredibilă de a întări.
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rugăciune cu glas tare. Rugăciunea sa 
a primit răspuns şi sfinţii din zilele din 
urmă de astăzi numesc acea pădure 
Dumbrava sacră.

Tinerele Fete din lume stau în 
locuri sfinte în mijlocul naturii în ta-
berele Tinerelor Fete. O conducătoare 
mi-a împărtăşit experienţa unei tinere 
fete. Această fată era mai puţin activă 
şi a fost puţin sceptică în legătură cu 
experienţa spirituală pe care ar fi putut 
să o aibă în pădure. După prima zi în 
tabără, i-a spus conducătoarei: „Mă 
simt foarte bine, dar, vă rog, am putea 
evita să vorbim despre Spirit? Am venit 
în tabără să mă bucur de natură, să fiu 
cu prietenele mele şi să mă distrez!” 
Cu toate acestea, la finalul adunării 
de mărturii, aceeaşi fată a recunoscut, 
cu lacrimi în ochi: „Nu vreau să merg 
acasă. Cum pot păstra ceea ce simt 
acum, acest Spirit, cu mine tot tim-
pul?”. Ea descoperise un loc sfânt.

Un alt loc sfânt din viaţa lui Joseph 
Smith a fost propriul său dormitor. 
Acest lucru poate fi greu de crezut 
pentru că, la fel ca mulţi dintre voi, 
el împărţea dormitorul cu fraţii lui. 
Acesta a devenit un loc sfânt când 
Joseph s-a rugat cu credinţă mare, cu 
umilinţă şi cu o cerinţă specială. El a 
explicat: „După ce m-am urcat în pat 
pentru noapte, m-am adresat în rugă-
ciune şi implorare Atotputernicului  
Dumnezeu să-mi ierte toate păcatele 
şi slăbiciunile mele” 4. Cei trei ani 
care trecuseră de când Joseph avu-
sese viziunea în Dumbrava sacră nu 
fuseseră uşori. Joseph în vârstă de 
şaptesprezece ani îndurase batjocură, 
fusese ridiculizat şi intimidat. Însă în 
acea noapte, în dormitorul lui Joseph 
a apărut îngerul Moroni, drept răspuns 
la rugăciunea sa. Joseph a primit cu-
noaştere şi mângâiere. În acea noapte, 
dormitorul lui a devenit un loc sfânt.

În timp ce mă uitam la un mesaj 
mormon pentru tineri, am fost martoră 

la un alt dormitor care a devenit un 
loc sfânt. Mesajul video o prezintă pe 
Ingrid Delgado, o tânără fată din El 
Salvador, împărtăşind sentimentele ei 
cu privire la templu. Ea spune: „Este 
bine să ştim că avem un loc în care să 
ne putem îndepărta de lucrurile din 
lume, să primim rânduieli sacre şi să-i 
putem ajuta pe cei care nu le-au putut 
primi în această viaţă”. În timp ce  
vorbeşte, înregistrarea video o arată  
pe Ingrid citind din scripturi, înconju-
rată de afişe mormone, citate, cartea 
Progresul personal, fotografii cu familia 
ei şi cu templul şi da, animalele ei de 
pluş preferate 5. Probabil, fără să-şi fi 
dat seama, şi-a creat propriul loc sfânt, 
departe de lucrurile lumii. Mă întreb 
de câte ori Ingrid a citit din scripturi, a 
simţit Spiritul şi a primit răspunsuri la 
rugăciunile ei în acest loc sfânt pe care 
şi l-a creat…

Un alt loc sfânt neaşteptat din viaţa 
lui Joseph Smith a fost închisoarea 
Liberty. Vârstnicul Jeffrey R. Holland a 
spus: „Nu a existat în viaţa lui Joseph o 
perioadă mai împovărată decât această 
încarcerare cumplită, ilegală şi nejusti-
ficată”. Vârstnicul Holland a continuat, 
explicând că închisoarea Liberty a fost 
numită „închisoarea-templu” datorită 
experienţelor sacre pe care profetul 
Joseph Smith le-a avut acolo6.

Este posibil ca unele dintre voi, 
tinere fete, să treceţi prin propria 
voastră închisoare Liberty, un loc în 
care sunteţi umilite, un loc în care nu 
simţiţi bunătate, un loc în care sunteţi 
batjocorite, intimidate, chinuite sau 
poate chiar rănite fizic. Vouă, eu vă 
ofer cuvintele vârstnicului Holland: 
„Puteţi avea experienţe sacre, revela-
toare, profund instructive cu Domnul 
în cele mai cumplite experienţe din 
vieţile voastre… în timp ce înduraţi 
cele mai dureroase nedreptăţi, când vă 
confruntaţi cu greutăţi şi opoziţie care 
par mai greu de depăşit decât orice 

altă situaţie cu care v-aţi confruntat 
vreodată” 7. Cu alte cuvinte, la fel ca 
profetul Joseph Smith, voi vă puteţi 
crea şi puteţi sta în locuri sfinte, chiar 
şi în momentele cele mai dificile prin 
care treceţi.

O tânără adultă, Kirsten, mi-a îm-
părtăşit experienţa ei dureroasă. Liceul 
a fost pentru ea închisoarea Liberty. 
Din fericire, sala de repetiţii a formaţiei 
muzicale i-a oferit uşurare sufletească. 
Ea a spus: „Când păşeam în această 
încăpere, era ca şi cum aş fi păşit 
într-un loc sigur. Nu se făceau remarci 
batjocoritoare sau care ridiculizau, nu 
se folosea un limbaj blasfemator. În 
schimb, se auzeau cuvinte de încura-
jare şi de dragoste. Eram buni unii cu 
alţii. Era un loc fericit. Sala de repetiţii 
se umplea de Spirit în timp ce exer-
sam şi cântam. Încăperea era aşa în 
special datorită influenţei instructoru-
lui formaţiei. Era un bun creştin. Îmi 
amintesc că liceul a fost un loc în care 
m-am purificat din punct de vedere 
spiritual. A fost greu, dar am învăţat 
să răspund pozitiv adversităţii. Voi fi 
mereu recunoscătoare pentru refugiul 
meu, locul meu sfânt, sala de repetiţii 
a formaţiei muzicale” 8.

Aţi meditat în această seară la 
locurile voastre sfinte? Am rugat sute 
de tinere fete să-mi descrie locurile 
lor sfinte. Fie că sunt locuri geogra-
fice sau momente din timp, ele sunt 
la fel de sacre şi au putere incredibilă 
de a întări. Acestea sunt nouă dintre 
răspunsurile lor emoționante:

• Unu: „când am fost în spital și-l 
ţineam în braţe pe frăţiorul meu 
nou-născut”.

• Doi: „de fiecare dată când îmi citesc 
binecuvântarea patriarhală, simt că 
Tatăl meu Ceresc mă cunoaşte şi 
mă iubeşte”.

• Trei: „ziua în care am împlinit 12 
ani, tinerele fete din episcopie 
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mi-au decorat uşa cu inimioare de 
hârtie 9. M-am simţit iubită, accep-
tată şi fericită!”

• Patru: „în timp ce citeam din 
scripturile mele într-o zi, o expre-
sie «mi-a atras atenţia». Găsisem un 
răspuns la rugăciunile mele”.

• Cinci: „Mergeam la o petrecere 
unde oamenii consumau alcool şi 
făceau alte lucruri de neacceptat. 
Spiritul mi-a spus să mă întorc 
şi să plec acasă. Aşa am făcut şi 
bineînțeles, au existat consecinţe 
care mi-au afectat situaţia socială. 
Totuşi, acel moment mi-a dat 
încrederea de care aveam nevoie 
să ştiu că puteam trăi conform 
Evangheliei”.

• Şase: „în timpul împărtăşaniei, mă 
gândeam la ispăşire. Mi-am dat 
seama că trebuia să iert pe cineva 
pe care eram supărată. Alegerea 
mea de a ierta a fost o faptă pozi-
tivă care urma să aducă ispăşirea  
în viața mea de zi cu zi”.

• Şapte: „după ce am participat la 
lecţiile „Începuturi noi” împreună 
cu mama mea, ea m-a sărutat pe 
obraz şi mi-a spus că mă iubeşte. 
Aceasta era pentru prima oară 
când făcea acest lucru din câte îmi 
puteam aminti”.

• Opt: „având asigurarea episco-
pului meu, am ştiut că promisiu-
nea din scripturi este adevărată: 
«De vor fi păcatele voastre cum e 
cârmâzul, se vor face albe ca ză-
pada» 10. Am simţit speranţă şi  
am ştiut că puteam începe proce-
sul lung de pocăinţă”.

• Ultimul: „într-o seară, mi-am adunat 
curajul pentru a-mi împărtăşi senti-
mentele despre Evanghelie şi pen-
tru a oferi Cartea lui Mormon celei 
care-mi era cea mai bună prietenă. 
Mai târziu, am avut privilegiul de a 
participa la botezul ei. Acum, noi 
mergem la Biserică împreună”.

Îmi permiteţi să vă împărtăşesc 
unul dintre locurile mele sfinte? 
Odată, mă simţeam copleşită, în-
spăimântată şi complet singură. M-am 
rugat, în gând: „Tată Ceresc, nu ştiu 
ce să fac. Te rog, te rog, ajută-mă!” 
Curând după aceea, o persoană a 
venit spre mine, în mod neaşteptat, 
şi-a pus mâna pe umărul meu şi mi-a 
vorbit cu sinceritate şi încurajare. 
În acel moment am simțit pace. Am 
simțit că mi s-a răspuns la rugăciune. 
Se schimbase totul. Cuvintele preşe-
dintelui Spencer W. Kimball mi-au ve-
nit în minte: ,,Dumnezeu ne observă 
şi veghează asupra noastră. Dar, de 
obicei, El ne îndeplineşte nevoile prin 
intermediul unei alte persoane” 11. 
Pentru mine, acel loc devenise sfânt.

Dragi tinere fete, sunt nenumărate 
alte locuri sfinte pe care aş fi dorit să 
le împărtăşim unele celorlalte. Când vă 
întoarceţi acasă în această seară, vă în-
curajez să scrieţi în jurnalul vostru care 
sunt acele locuri pe care le recunoaş-
teţi şi vi le amintiţi. Îmi este foarte clar 
că mii dintre voi staţi în locuri sfinte. 
Aceste locuri vă oferă protecţie, tărie 
şi pace în timpuri neliniştite. Mărturiile 
voastre devin mai puternice datorită 
faptului că apăraţi adevărul şi neprihă-
nirea în moduri glorioase.

Voi, tineretul nobil al Bisericii,  
sunteţi eroinele mele. Vă iubesc.  
Simt incredibila dragoste pe care Tatăl 
Ceresc o are pentru voi şi vă depun 
mărturie că Evanghelia lui Isus Hristos 
este adevărată. El aşteaptă, pregătit să 
vă sprijine când „staţi în locuri sfinte 
şi nu vă clintiţi”. Îl iubesc şi-l susţin 
pe preşedintele Thomas S. Monson, 
profetul nostru adevărat care ne încu-
rajează. Spun aceste lucruri în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 87:8; vezi, de 

asemenea, Doctrină şi legăminte 45:32; 
101:22.

 2. Ezra Taft Benson, „Prepare Yourself for  
the Great Day of the Lord”, New Era, mai 
1982, p. 50; vezi, de asemenea, Doctrină  
şi legăminte 115:6.

 3. Merriam-Webster Online, „place” (loc), 
merriam-webster.com/dictionary/place.

 4. Joseph Smith—Istorie 1:29.
 5. Vezi „Practice, Celebration, Dedication: 

Temple Blessings in El Salvador” (Repetiţie, 
celebrare, dedicare: binecuvântările emplului 
în El Salvador) lds.org/youth/video.

 6. Jeffrey R. Holland, „Lessons from Liberty 
Jail”, Ensign, sept. 2009, p. 26, 28.

 7. Jeffrey R. Holland, „Lessons from Liberty 
Jail”, p. 28.

 8. Conversaţie personală cu autoarea.
 9. Uneori, în Statele Unite, se spune „heart 

attack” (atacul inimilor).
 10. Isaia 1:18.
 11. Spencer W. Kimball, „The Abundant Life”, 

Ensign, iulie 1978, p.4; Tambuli, iunie 
1979, p. 3.

San Salvador, El Salvador
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a explicat simbolismul celei de-a zecea 
fecioare pe care a descris-o ca fiind o 
fată virtuoasă şi credincioasă, pregătită 
să facă şi să respecte legămintele sacre 
făcute în templu. Asemenea celorlalte 
fecioarele înţelepte, pregătirea ei indi-
viduală s-a făcut în timp ce a adăugat 
untdelemn în candela ei, picătură cu 
picătură, trăind o viaţă neprihănită în 
mod constant. Am observat împle-
titura frumoasă din părul ei. Megan 
a explicat că împletitura reprezenta 
legătura acestei tinere fete virtuoase 
cu generaţii nenumărate. O şuviţă 
reprezenta dragostea şi respectul pen-
tru strămoşii ei, a doua, influenţa sa 
neprihănită asupra familiei actuale şi a 
treia, legătura dintre viaţa sa şi vieţile 
generaţiilor care vor urma.

Am întâlnit o altă tânără fată, a cărei 
pregătire spirituală a generat neprihă-
nire în viaţa multor generaţii.

Într-o frumoasă după amiază de 
septembrie, eu şi soţul meu eram la 
templu, aşteptând ocazia de a parti-
cipa la rânduielile din templu. Chris, 
un prieten de-al nostru, a intrat în 
cameră. A fost o plăcere să-l vedem 
pe acest tânăr băiat, care se întorsese 
recent din misiune din Rusia.

Când sesiunea era pe punctul de 
a începe, o tânără drăguţă s-a aşezat 
lângă mine. Era radioasă, zâmbitoare 
şi plină de lumină. Am dorit s-o cu-
nosc, aşadar m-am prezentat în şoaptă. 
Ea şi-a şoptit numele, Kate, şi am 
recunoscut că numele ei de familie era 
al unei familii care trăise în Michigan 
unde locuise şi familia mea. Kate era 
fiica lor cea mare, care cu cinci săptă-
mâni în urmă se întorsese din misiune, 
din Germania.

În timpul sesiunii, mi-a venit în 
minte gândul: „Prezint-o pe Kate 
lui Chris”. Am lăsat de-o parte acest 
îndemn gândindu-mă: „Când, unde, 
cum?”. Când ne pregăteam să plecăm, 
Chris a venit să ne spună la revedere 

lucrarea de întocmire a istoriei familiei 
şi la munca în templu, vieţile voastre 
se împletesc cu cele ale strămoşilor 
voştri prin înfăptuirea rânduielilor 
necesare salvării pentru ei.

Staţi în locuri sfinte pentru voi şi 
familia voastră apropiată. Exemplul 
vostru neprihănit va fi o sursă de mare 
bucurie, indiferent de împrejurările fa-
miliei voastre. Alegerile voastre drepte 
vă vor pregăti să faceţi şi să ţineţi 
legăminte sacre care vor uni veşnic 
familia voastră.

Staţi în locuri sfinte pentru fami-
lia voastră viitoare. Hotărâţi-vă să fiţi 
pecetluite cu soţul vostru prin preoţia 
sfântă, în templu, când veţi începe 
viaţa ca familie eternă. Copiii voştri vor 
fi binecuvântaţi cu adevăr pe măsură 
ce veţi face ca exemplul vostru virtuos 
şi mărturia voastră puternică să devină 
parte din vieţile lor şi le veţi arăta 
direcţia spre calea legământului.

Am văzut aceste principii eterne 
prezentate la recentul Concurs In-
ternaţional de Artă pentru Tineret. 
Megan Warner Taylor a realizat o 
fotografie digitală, reprezentând o 
abordare modernă a pildei celor zece 
fecioare.4 M-am întâlnit cu Megan şi ea 

Mary N. Cook
prima consilieră în Preşedinţia Generală a Tinerelor Fete

Este o onoare pentru mine să mă 
adresez vouă, tinere fete credin-
cioase ale Bisericii. Vă vedem cum 

vă onoraţi legămintele în timp ce pro-
gresaţi în timpul vieţii şi ştim că vieţile 
voastre virtuoase îi vor binecuvânta pe 
strămoşii voştri, pe familiile voastre de 
acum şi pe membrii familiei care vor 
urma, pentru că, aşa cum a spus pre-
şedintele Gordon B. Hinckley: „Atunci 
când salvaţi o fată, salvaţi generaţii” 1.

Aţi pornit pe calea legământului 
când aţi fost botezate şi aţi primit darul 
Duhului Sfânt. Şi continuaţi în fiecare 
săptămână cu adunările de împărtă-
şanie, un loc sfânt unde vă reînnoiţi 
legământul făcut la botez. Acum 
este timpul să vă pregătiţi să faceţi 
legăminte în templu. „Rânduielile şi 
legămintele sacre ce se fac în templele 
sfinte [ne] dau posibilitatea să [ne în-
toarcem] în prezenţa lui Dumnezeu, iar 
familiilor [noastre] să fie unite pentru 
eternitate.” 2

Staţi în locuri sfinte pentru strămo-
şii voştri. „Fiecare fiinţă umană care 
vine pe acest pământ este rezultatul 
a generaţii de părinţi. Avem o dorinţă 
puternică firească de a avea legături cu 
strămoşii noştri.” 3 Când participaţi la 

Atunci când salvaţi o 
fată, salvaţi generaţii
Vieţile voastre virtuoase îi vor binecuvânta pe strămoşii  
voştri, pe familiile voastre de acum şi pe membrii familiei  
care vor urma.
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şi eu am profitat de ocazie. Am tras-o 
pe Kate spre mine şi am şoptit: „Voi 
sunteţi doi tineri virtuoşi care trebuie 
să vă cunoaşteţi”. Am plecat de la tem-
plu satisfăcută că acţionasem conform 
îndemnului primit.

În drum spre casă, eu şi soţul meu 
ne-am amintit despre încercările pe 
care le-a avut familia lui Kate. De 
atunci, am ajuns s-o cunosc mai bine 
pe Kate şi ea m-a ajutat să înţeleg mo-
tivele expresiei sale de bucurie pe care 
am observat-o în acea zi la templu.

Kate a încercat totdeauna să stea pe 
calea legământului ei căutând locuri 
sfinte. Ea a fost crescută într-un cămin 
în care serile în familie, rugăciunile 
făcute împreună şi studiul scripturilor 
au făcut din căminul lor un loc sfânt. 
Copil fiind, ea a învăţat despre templu, 
iar cântecul „Îmi place să văd templul” 
era un cântec preferat în cadrul serii 
în familie.5 Când era mică, a observat 
exemplul părinţilor ei de a căuta un 
loc sfânt, când ei mergeau la templu la 
sfârşitul săptămânii, în loc să meargă 
la un film sau la un restaurant.

Ea îl iubea mult pe tatăl ei şi el a 
folosit autoritatea preoţiei pentru a o 
ajuta să facă primul ei legământ, acela 
al botezului. Apoi, deţinătorii preoţiei 
şi-au aşezat mâinile pe capul ei şi L-a 
primit pe Duhul Sfânt. Kate a spus: 
„Am fost încântată să-L primesc pe 
Duhul Sfânt şi am ştiut că mă va ajuta 
să stau pe calea către viaţa eternă”.

Viaţa a continuat pentru Kate 
într-un mod fericit şi binecuvântat. 
Când avea 14 ani, a început liceul 
şi i-a plăcut să participe la seminar, 
alt loc sfânt unde se învaţă despre 
Evanghelie. Într-o zi, învăţătoarea ei a 
început să vorbească despre încercări 
şi i-a asigurat că ne vom confrunta toţi 
cu ele. Ea şi-a spus în sinea ei: „Eu nu 
doresc încercări; nu vreau să aud de 
aşa ceva”.

La doar câteva săptămâni mai 
târziu, tatăl ei s-a trezit în dimineaţa de 
Paşte foarte bolnav. Kate a spus: „Tatăl 
meu era o persoană foarte sănătoasă; 
alerga la maraton. Mama mea a fost 
atât de îngrijorată de cât de bolnav 
era, încât l-a dus la spital. La 36 de ore 

după, a avut un atac puternic care i-a 
paralizat cea mai mare parte a trupu-
lui. Putea clipi, dar restul corpului nu 
funcţiona. Îmi amintesc că l-am văzut 
şi m-am gândit: «O, nu, se întâmplă. 
Învăţătoarea mea de la seminar avea 
dreptate. Am o încercare.»” În câteva 
zile, tatăl lui Kate a murit.

Continuând, Kate a spus: „A fost 
atât de greu. Niciodată nu vrei să-l 
pierzi pe eroul vieţii tale. Ştiam că acest 
lucru mă putea ajuta să mă dezvolt 
sau putea să-mi întârzie dezvoltarea. 
Nu am vrut să las să mi se distrugă 
viaţa pentru că aveam doar 14 ani. Am 
încercat să fiu cât mai aproape posibil 
de Domnul. Am citit mult din scripturi. 
Alma, capitolul 40, m-a asigurat că 
învierea este reală şi că prin ispăşirea 
lui Hristos puteam să fiu, din nou, cu 
tatăl meu. M-am rugat mult. Am scris 
în jurnalul meu cât de des am putut. 
Pentru a-mi menţine mărturia puter-
nică am scris-o. Am mers la Biserică şi 
am participat la Tinerele Fete în fiecare 
săptămână. M-am înconjurat de prie-
teni buni. Am stat aproape de rudele 

Queen Creek, Arizona, SUA



120 L i a h o n a

grijulii şi în special de mama mea, care 
a fost ancora familiei noastre. Am cerut 
binecuvântări ale preoţiei de la bunicul 
meu şi de la alţi deţinători ai preoţiei”.

Aceste alegeri constante, asemănă-
toare cu cele ale fecioarelor înţelepte, 
au adăugat untdelemn în candela lui 
Kate. Ea a fost motivată de dorinţa ei 
da a fi, din nou, cu tatăl ei. Kate ştia 
că tatăl ei putea vedea alegerile ei şi 
nu voia să-l dezamăgească. Ea dorea o 
relaţie eternă cu el şi a înţeles că stând 
pe calea legământului său va putea 
menţine această legătură cu el.

Cu toate acestea, încercările nu 
s-au sfârşit. Când Kate avea 21 de ani 
şi a înaintat hârtiile pentru misiunea 
sa, mama ei a fost diagnosticată cu 
cancer. Kate avea de luat o decizie 
importantă în viaţa ei. Să stea acasă şi 
să o ajute pe mame ei sau să meargă 
în misiune? Mama ei a primit o bi-
necuvântare a preoţiei în care i s-a 
promis că va depăşi boala. Asigurată 
de această binecuvântare, Kate a mers 
înainte cu credinţă şi a continuat cu 
planurile de a sluji în misiune.

Kate a spus: „Am făcut un pas în în-
tuneric, dar în timpul misiunii, în cele 
din urmă, lumina a apărut şi am primit 

vestea că binecuvântarea mamei s-a 
împlinit. Am fost foarte fericită că nu 
am amânat să-L slujesc pe Domnul. 
Când se întâmplă lucruri grele, cred 
că este uşor să ne oprim şi să nu mai 
vrem să înaintăm, dar dacă Îl punem 
pe Domnul pe primul loc, adversităţile 
pot duce spre binecuvântări frumoase. 
Puteţi să vedeţi mâna Sa şi să fiţi mar-
tori la miracole”. Kate a trăit realitatea 
cuvintelor preşedintelui Thomas S. 
Monson: „Ocaziile noastre cele mai 
importante vor fi găsite în momentele 
de mare încercare” 6.

Kate a avut o astfel de credinţă 
deoarece a înţeles planul salvării. Ea a 
ştiut că noi am trăit înainte, că viaţa pe 
pământ este o perioadă de testare şi că 
vom trăi din nou. Ea a avut credinţa că 
mama ei va fi binecuvântată, dar din 
experienţa cu tatăl său, a ştiut că dacă 
mama ei urma să moară, totul urma să 
fie bine. Ea a spus: „Eu nu doar am su-
pravieţuit morţii tatălui meu; ea a a avut 
o influenţă pozitivă asupra identităţii 
mele şi, dacă mama mea ar fi murit, s-ar 
fi întâmplat acelaşi lucru. Ar fi dus la o 
mărturie mai puternică în viaţa mea” 7.

În seara în care ne-am întâlnit la 
templu, Kate căuta un loc sfânt.  

Dorind să întreţeasă strâns relaţiile 
eterne care vin prin slujirea în templu, 
ea a urmat modelul lăsat de părinţii ei 
de a merge, în mod regulat, la templu.

Nu s-au întâmplat prea multe în 
seara în care i-am făcut cunoştinţă lui 
Kate cu Chris, dar duminica urmă-
toare, căutând un alt loc sfânt, Kate 
l-a văzut pe Chris printre sutele de 
tineri adulţi necăsătoriţi la o adunare 
de devoţiune organizată de institut. 
Acolo, au aflat mai multe unul despre 
celălalt. Câteva săptămâni mai târziu, 
Chris a invitat-o să vizioneze împreună 
conferinţa generală. Ei au continuat 
să caute locuri sfinte care au invitat 
Spiritul pe durata întregii lor relaţii şi, 
în cele din urmă, au fost pecetluiţi în 
templu, locul sfânt unde s-au cunos-
cut. Acum, amândoi îndeplinesc sacra 
responsabilitate de părinte, împletind 
mărturiile lor despre planul salvării în 
vieţile a trei mici băieţi, arătându-le 
drumul pe calea legământului.

Atunci când salvaţi o fată, veţi salva 
generaţii. Decizia luată de Kate la vârsta 
de 14 ani, de a sta pe cărare, a adăugat 
constant untdelemn în candela ei şi 
faptul de a sta în locuri sfinte a salvat şi 
va salva generații. Căutarea strămoşilor 
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Hotărârea sa de a se alătura Bisericii 
şi de a-şi părăsi căminul nu a fost una 
uşoară şi se poate vedea că vântul 
potrivnic suflă cu putere înspre ea. Ea 
stă fermă, făcând un lucru greu, dar ştie 
că acest lucru este corect. Urmaşii săi 
au amplasat această sculptură acolo, pe 
acel chei, ca tribut adus Kristinei, pen-
tru că hotărârea ei de a se alătura Bi-
sericii în acele zile a avut o importanţă 
eternă pentru generaţiile următoare.

Pentru mine, această sculptură a 
Kristinei vă reprezintă pe fiecare dintre 
voi. Asemenea Kristinei, voi vă con-
fruntaţi cu multe decizii importante şi 
faceţi zilnic alegeri, unele dintre ele di-
ficile, care vor modela nu doar viitorul 
vostru, ci şi destinul a generaţii. Voi, 
de asemenea, vă confruntaţi cu vânturi 
puternice şi distructive, presiuni din 
partea unor grupuri şi poluare morală. 
Şi, totuşi, staţi neclintite şi trăiţi potrivit 
principiilor Evangheliei în timp ce tre-
ceţi prin aceste încercări constante din 
societatea noastră. Asemenea Kristinei, 
voi sunteţi îndrumate de Duhul Sfânt. 
Voi luaţi decizii corecte. Sunteţi loiale 
şi de obârșie împărătească.

Nu pot să mă gândesc la un sfat 
mai important de la un Tată iubitor 
decât avertizarea Sa pentru fiecare 
dintre voi: „staţi în locuri sfinte… şi 
nu vă clintiţi” 1. El spune: Staţi ferme. 

Elaine S. Dalton
preşedinta generală a Tinerelor Fete

În această seară, stau într-un loc 
sfânt, la acest pupitru, în prezenţa 
profeţilor, văzătorilor şi revelatorilor 

şi a fiicelor cu descendenţă împără-
tească ale lui Dumnezeu. Este minu-
nat să te afli în acest timp pe pământ 
în calitate de tânără fată. Voi sunteţi 
fiicele alese ale Tatălui nostru Ceresc. 
Sper că înţelegeţi care este identitatea 
voastră şi cât de iubite sunteţi de Tatăl 
nostru Ceresc. El vă iubeşte pe fiecare 
dintre voi şi la fel vă iubesc şi eu.

Pe masa de scris din biroul meu, am 
o sculptură de bronz a unei tinere fete 
al cărei nume este Kristina. Originalul 
sculpturii Kristinei, în mărime naturală, 
se găseşte pe un chei în Copenhaga, 
Danemarca, poziţionată astfel încât ea 
priveşte dincolo de mare spre Sion. 

Rămâneţi neclintite!
Staţi ferme. Fiţi neclintite. „Apăraţi dreptatea şi 
neprihănirea.” Staţi martore. Fiţi un standard  
pentru lume. Staţi în locuri sfinte.

şi slujirea în templu au făcut ca inima 
ei să se întrepătrundă cu a lor. Partici-
parea la lucrarea de întocmire a istoriei 
familiei şi munca din templu va face 
ca, în mod asemănător, inimile voastre 
să se întrepătrundă şi va da strămoşilor 
voştri ocazia de a avea viaţă eternă.

Trăirea conform principiilor Evan-
gheliei în căminele voastre va adăuga, 
de asemenea, untdelemn în candelele 
voastre şi va întreţese tărie spirituală 
în căminele voastre şi va binecuvânta 
familia voastră viitoare în nenumărate 
moduri. Şi mai mult, cum a spus vârst-
nicul Robert D. Hales: „Dacă exemplul 
pe care l-am primit de la părinții noştri 
nu a fost bun, responsabilitatea noas-
tră este de a schimba ciclul… şi de a 
preda tradiţii corecte generaţiilor care 
vor urma” 8.

Hotărâţi-vă, acum, să faceţi tot ceea 
ce puteţi pentru a umple candelele 
voastre, pentru ca mărturia voastră 
puternică şi exemplul vostru să fie 
întreţesute în vieţile multor generaţii, 
din trecut, prezent şi viitor. Eu depun 
mărturie că viaţa voastră virtuoasă 
nu va salva doar generaţii, ci va salva 
viaţa voastră eternă, pentru că este 
singura cale de întoarcere la Tatăl 
nostru Ceresc şi de a găsi adevărata 
bucurie, acum şi în toată eternitatea. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „Standing Strong 

and Immovable”, Worldwide Leadership 
Training Meeting, 10 ian. 2004, p.20; vezi, 
de asemenea, Gordon B. Hinckley, „Our 
Responsibility to Our Young Women”, 
Ensign, sept. 1988, p.10.

 2. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 
Liahona, nov. 2010, p. 129.

 3. Russell M. Nelson, „Generaţii legate în 
dragoste”, Liahona, mai 2010, p. 92.

 4. Vezi Matei 25:1–13.
 5. Vezi „I Love to See the Temple”, Children’s 

Songbook, 95.
 6. Thomas S. Monson, „Meeting Your 

Goliath”, New Era,, iunie 2008, p. 7.
 7. Interviu personal cu autoarea, 2013.
 8. Robert D. Hales, „How Will Our Children 

Remember Us?” Ensign, nov. 1993, p. 10.
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Fiţi neclintite.2 „Apăraţi dreptatea şi 
neprihănirea.” 3 Staţi martore.4 Fiţi un 
stindard pentru lume. Staţi în locuri 
sfinte. Şi astfel, mesajul meu pentru 
fiecare dintre voi este unul simplu: 
Nu vă clintiţi.

În primul rând, nu vă clintiţi când 
alegeţi ce este drept. În aceste zile din 
urmă, nu există decizii neînsemnate. 
Alegerile pe care le faceţi acum sunt 
de importanţă crucială. Libertatea 

de a alege sau abilitatea de a alege, 
este unul dintre marile daruri date de 
Dumnezeu copiilor Lui. Este o parte a 
planului fericirii pe care voi şi cu mine 
l-am ales şi apărat în existenţa noastră 
premuritoare. Trăiţi-vă viaţa astfel încât 
să-L puteţi asculta şi auzi pe Duhul 
Sfânt şi El vă va ajuta să luaţi decizii 
corecte. El vă va „spune toate lucrurile 
pe care trebuie să le faceţi” 5.

Cu câteva săptămâni în urmă, 

m-am întors la vechiul meu liceu, 
prima dată după mulţi ani. Mergeam 
la o conferinţă de ţăruş care avea 
loc în sala de spectacole a liceu-
lui. Când am trecut pe coridoarele 
liceului meu, brusc, în mintea mea, 
au năpădit multe amintiri. Mi-am 
amintit exact cum mă simţeam când 
mergeam la liceu în calitate de tânără 
fată – lipsită de încredere, nesigură 
de mine, timidă şi foarte, foarte 
dornică a mă acomoda. Am intrat în 
sala de spectacole. Din nou, o serie 
de amintiri mi-au venit în minte. 
Eram familiarizată cu fiecare detaliu 
al acelei săli. Doar un singur lucru se 
schimbase – eu.

În acea zi, am avut ocazia să stau 
pe scenă la fel cum făcusem de multe 
ori în liceu ca reprezentant al ele-
vilor. An văzut chiar pe unii dintre 
foştii mei colegi printre cei prezenţi 
– cu unii ieşisem la întâlniri! Dar, de 
data aceasta, în loc de a conduce o 
adunare, am avut privilegiul – acolo în 
sala liceului meu – să „[fiu martoră]” 5 
şi să-mi depun mărturia despre Salva-
torul Isus Hristos.

Dragi tinere fere, asiguraţi-vă că 
relaţiile voastre cu ceilalţi sunt de 
o asemenea natură încât peste 40 
de ani de acum să nu fiţi stânjenite. 
Nicio presiune a unui grup, nicio 
acceptare, nicio popularitate nu me-
rită un compromis. Influenţa voastră 
asupra tinerilor băieţi îi va ajuta să 
rămână demni de puterea preoţiei 
lor, de legămintele din templu şi de 
slujirea misionară. Şi cine ştie? Peste 
40 de ani, poate unul dintre ei va 
veni la voi, acolo în sala de specta-
cole a liceului vostru şi vă va mulţumi 
pentru că l-aţi ajutat să rămână demn 
să îndeplinească datoria preoţiei de 
a sluji în misiune în mod onorabil. Şi 
cine ştie? Poate chiar veţi primi o scri-
soare de la una dintre soţiile acestor 
tineri băieţi, mulţumindu-vă pentru 
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influenţa pe care aţi avut-o asupra 
soţului ei şi asupra viitoarei familii, 
în zilele voastre de liceu. Alegerile 
voastră contează. Alegerile voastre 
de acum nu vă influenţează doar pe 
voi, ci ele îi influenţează şi pe alţii. 
Ele au semnificaţie eternă. Rămâneţi 
neclintite!

În al doilea rând, nu vă clintiţi 
din dorinţa şi angajamentul vostru 
de a rămâne virtuoase şi pure din 
punct de vedere sexual. Apreciaţi vir-
tutea. Puritatea voastră spirituală este 
una dintre cele mai importante surse 
de putere. Când aţi venit pe pământ 
vi s-a dat darul preţios de a avea un 
trup. Trupul vostru este controlat de 
mintea voastră şi este un dar divin 
prin care să vă exercitaţi dreptul 
vostru de a alege. Acesta a fost un 
dar care lui Satana nu i-a fost acordat 
şi, de aceea, el îşi îndreaptă aproape 
toate atacurile asupra trupului vostru. 
El vrea ca voi să dispreţuiţi, să folosiţi 
greşit şi să abuzaţi de trupul vostru. 
Indecenţa, pornografia, imoralita-
tea, tatuajele şi perforarea trupului, 
dependenţa de droguri şi dependenţe 
de tot felul sunt eforturi de a pune 
stăpânire pe acest dar preţios – trupul 
vostru – şi de a vă face greutăţi în 
exercitarea libertăţii de a alege. Pavel 
a întrebat: „Nu ştiţi că voi sunteţi 
Templul lui Dumnezeu şi că Duhul 
lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 7

Trupul vostru este un templu. De 
ce? Deoarece el are capacitatea de 
a adăposti nu numai spiritul vostru 
etern, ci şi spiritele eterne ale altora 
care vor veni pe pământ ca parte a  
familiei voastre eterne. Vârstnicul  
Dallin H. Oaks ne-a învăţat: „Puterea  
de a crea viaţă muritoare este [o] 
putere înălţătoare” 8. Rolul vostru este 
un rol înalt. Dumnezeu v-a acordat o 
încredere sacră! Voi sunteţi pregătite 
să fiţi mamele viitoarei generaţii. Men-
ţineţi-vă pure şi demne şi păziţi tot 

ceea ce este „mai drag şi mai preţios 
deasupra tuturor lucrurilor – virtutea 
şi castitatea voastră.9 În calitate de fiice 
alese ale Sale, sfatul înţelept adresat 
vouă personal este de a „[umbla] pe 
cărările virtuţii în faţa [Sa]” 10.

Virtutea este cheia de aur pentru 
intrarea în templu. Deci, în al treilea 
rând, fiţi neclintite în demnitate când 
faceţi şi ţineţi legăminte. Legământul 
pe care îl faceţi la botez vă va fixa 
pe calea virtuţii şi a fericirii când îl 
reînnoiţi în fiecare săptămână luând 
din împărtăşanie. Pe măsură ce ţineţi 
legământul făcut la botez, veţi arăta 
diferit, vă veţi îmbrăca diferit şi veţi 
acţiona în mod diferit faţă de lume. 
Ţinerea acestui legământ vă va per-
mite să fiţi îndrumate de Duhul Sfânt. 
Staţi în locuri sfinte şi nu vă apropiaţi 
de acele locuri, de muzică, mass me-
dia sau persoane care vă pot face să 
pierdeţi tovărăşia Duhului Sfânt.11 Şi, 
când ţineţi legămintele voastre, veţi 
rămâne demne şi pregătite să intraţi 
în templele sfinte ale Domnului.

În final, fiți neclintite în recunoaş-
terea ispăşirii Salvatorului. Ispăşirea 
este pentru voi şi pentru mine. Este 
o putere care ne dă ajutor şi posibi-
litatea să fim mântuite. Dacă nu vă 
simţiţi demne să staţi în locuri sfinte, 
nu mai purtaţi această povară nici 
măcar o zi în plus. În viaţa muritoare, 

noi toţi, vom face greşeli. Fiţi sigure 
că Salvatorul vă iubeşte atât de mult 
încât v-a dat posibilitatea să vă schim-
baţi şi să vă pocăiţi dacă faceţi o 
greşeală. Satana nu vrea să vă gândiţi 
că vă puteţi schimba.12 El va încerca 
să vă convingă că nu mai este nicio 
speranţă. Aceasta este o minciună. 
Vă puteţi întoarce. Vă puteţi pocăi. 
Puteţi fi pure şi sfinte datorită ispăşirii 
infinite a Salvatorului.

Acum, permiteţi-mi să închei cu 
una dintre cele mai minunate poveşti 
de dragoste spuse vreodată. Aţi putea 
întreba: „Ce legătură are o poveste de 
dragoste cu faptul de a sta în locuri 
sfinte?”. Are întru totul legătură cu a 
sta în locuri sfinte. Este povestea unei 
tinere fete numită Rebeca.13

După cum se relatează în poveste, 
Avraam îl însărcinează pe slujitorul 
lui să găsească o tânără fată care să 
fie soţia fiului său, Isaac. Ea trebuie să 
fie o fată pregătită pentru legământul 
căsătoriei – virtuoasă, pură şi demnă. 
Şi astfel, el îl trimite pe slujitorul său 
într-o călătorie lungă şi periculoasă, 
într-un loc numit Nahor. Motivul pen-
tru care el trebuie să meargă acolo 
este clar – bărbaţii sfinţi au nevoie de 
femei sfinte lângă ei. Când slujito-
rul s-a apropiat de oraşul lui Nahor, 
el s-a oprit la o fântână să dea apă 
cămilelor şi s-a rugat să fie îndrumat 
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către tânăra aleasă şi ca el să o poată 
recunoaşte după gestul ei de a-i oferi 
apă, lui şi celor 10 cămile ale lui. Am 
călătorit pe o cămilă şi ştiu bine cel 
puţin acest lucru – cămilele beau 
multă apă!

În Genesa, citim că Rebeca nu 
numai că a scos apă din fântână, ci a 
„alergat” 14 – sau s-a grăbit să îndepli-
nească sarcina. Atunci, slujitorul i-a dat 
brăţări şi bijuterii Rebecăi şi a între-
bat-o dacă exista loc pentru el să stea 
în casa tatălui ei. Sunt sigură că bijute-
riile au ajutat! În scripturi, citim: „Fata 
a alergat şi a istorisit mamei sale acasă 
cele întâmplate” 15. Rebeca trebuie să fi 
fost o alergătoare!

Slujitorul a povestit familiei Rebecăi 
scopul lungii sale călătorii şi Rebeca a 
fost de acord să devină soţia lui Isaac. 
Slujitorul a dorit să plece a doua zi cu 
Rebeca, dar familia ei a cerut să mai 
stea cu ei cel puţin 10 zile. Atunci, ei 
au întrebat-o pe Rebeca ce voia să 
facă, iar răspunsul ei a fost simplu: „Mă 
voi duce” 16. Nu sună acel răspuns ase-
mănător cu răspunsul miilor de tineri 
care au răspuns cu hotărâre: „Mă voi 
duce; voi face” 17, când profetul nostru, 

preşedintele Thomas S. Monson, a 
anunţat ocazia pentru tinerii băieţi şi 
tinerele fete de a sluji în misiuni la o 
vârstă mai mică?

Acum, morala şi sfârşitul aces-
tei poveşti de dragoste. Rebeca era 
pregătită şi demnă de a face şi a ţine 
legămintele sacre şi de a deveni soţia 
de legământ a lui Isaac. Ea nu trebuia 
să aştepte şi să se pregătească. Înainte 
de plecarea ei de acasă, a primit o bi-
necuvântare şi cuvintele mă impresio-
nează, pentru că i s-a promis că urma 
să devină „mama a mii de zeci de 
mii”  18. Dar partea cea mai frumoasă 
a acestei poveşti de dragoste este mo-
mentul când Rebeca l-a văzut prima 
oară pe Isaac şi când el a văzut-o 
prima oară. Nu se spune acest lucru în 
Biblie, dar eu cred că a fost dragoste 
la prima vedere! Pentru că „virtutea 
iubeşte virtutea; [şi] lumina este atrasă 
de lumină” 19. Când Isaac s-a dus să în-
tâlnească respectiva caravană, Rebeca 
„s-a dat jos de pe [cămila ei]” 20. Şi apoi 
se spune: „Şi el a iubit-o” 21. Aici este 
punctul când eu suspin.

Pentru amândouă fete, Kristina şi 
Rebeca nu a fost uşor să stea în locuri 

sfinte. Nu a fost uşor să stea neclintite. 
Vânturile au suflat cu violenţă, apa 
din fântână era grea şi despărţirea de 
familiile lor şi de viaţa dusă înainte, cu 
siguranţă, a fost grea. Dar ele au făcut 
alegeri corecte. Ele au fost îndrumate 
de Duhul Sfânt. Ele au fost virtuoase şi 
s-au pregătit singure să facă şi să ţină 
legăminte sacre. Domnul este un des-
cendent al Rebecăi. A ştiut ea, atunci, 
că acest lucru se va întâmpla? Nu! Sunt 
alegerile voastre importante? Da!

Dragi tinere fete, de alegerile voas-
tre, de puritatea voastră şi de vieţile 
voastre demne depind generaţii. Nu 
vă clintiţi. Aveţi un destin măreţ în faţa 
voastră. Acesta este momentul vostru! 
Cred, cu adevărat, că o tânără fată 
virtuoasă, condusă de Spirit, poate 
schimba lumea!

Eu depun mărturie că Salvatorul 
trăiește! El va fi cu voi. El vă va ajuta. 
Şi în momente dificile „îngerii [Lui 
vor fi] în inima voastră pentru a vă 
susţine” 22. În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼
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pe controlor să le deschidă una dintre 
uşile trenului şi, după ce acesta a 
trecut graniţa în Germania de Vest, au 
sărit din trenul aflat în mişcare spre li-
bertate. Ce mult am admirat-o pe sora 
mea pentru curajul ei!

Eu eram cel mai mic dintre copii şi 
mama mea a hotărât că noi doi vom 
traversa pe jos un lanţ muntos care 
separa cele două ţări. Îmi amintesc că 
ea a împachetat ceva de mâncare ca şi 
cum am fi mers într-o excursie sau la 
un picnic în munţi.

Am luat un tren cât de departe am 
putut şi apoi am mers pe jos multe 
ore, apropiindu-ne tot mai mult de 
graniţa cu Germania de Vest. Graniţele 
erau atent supravegheate, dar noi 
aveam o hartă şi cunoşteam timpul şi 
locul prin care avea să fie cel mai sigur 
să trecem. Puteam simți neliniştea 
mamei mele. A inspectat foarte bine 
zona să vadă dacă nu eram urmăriţi. 
Picioarele şi genunchii ei păreau să 
fie tot mai lipsiţi de putere cu fiecare 
pas pe care îl făcea. Am ajutat-o să 
care bagajul greu, plin cu alimente, 
documente importante şi poze de fa-
milie, pe măsură ce am urcat un ultim 
deal lung. Cu siguranţă, ea gândea că 
trecuserăm deja graniţa. Când în sfârşit 
a simţit că eram în siguranţă, ne-am 

trasee spre vest, lăsând toate bunu-
rile noastre în urmă.

Deoarece tatăl meu risca cel mai 
mult, el a luat-o pe drumul cel mai 
scurt, prin Berlin. Fraţii mei mai mari 
au luat-o spre nord şi fiecare şi-a găsit 
propriul drum spre vest. Sora mea 
− care avea vârsta multora dintre voi 
care vă aflaţi astăzi aici − împreună cu 
Helga Fassmann, învăţătoarea ei de la 
Tinerele Fete şi alte câteva persoane, 
au luat trenul care trecea tangenţial 
prin Germania de Vest. Ele l-au plătit 

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

În această seară, suntem onoraţi să-l 
avem alături de noi pe preşedintele 
Thomas S. Monson, profetul nostru 

iubit. Preşedinte Monson, ne rugăm 
pentru dumneavoastră neîncetat.

Dragi surori, vă mulţumesc pentru 
muzică şi cuvântul spiritual. A fost atât 
de inspirator şi potrivit pentru Paşte, 
perioada sacră pe care o sărbătorim în 
această săptămână.

Este o bucurie să mă aflu aici, ală-
turi de voi, tinere surori preţioase, şi 
de mamele voastre şi de minunatele 
voastre conducătoare. Aveţi spirite ra-
dioase şi zâmbete molipsitoare. Fără 
îndoială, Domnul este plin de grijă 
față de voi şi vă priveşte cu dragoste 
din cer.

Am crescut în Zwickau, în fosta 
Germanie de Est. Când aveam în 
jur de 11 ani, tatăl meu se afla sub 
supraveghere atentă fiind disident 
politic şi părinţii mei au considerat 
că singura soluţie pentru ca familia 
noastră să fie în siguranţă ar fi fost să 
fugim în Germania de Vest. Părin-
ţii mei au hotărât că planul cel mai 
sigur ar fi fost ca noi să plecăm în 
diferite momente şi să urmăm diferite 

Minunata voastră 
călătorie spre casă
Pe măsură ce folosiţi, cu bucurie, harta pe care Tatăl vostru 
iubitor v-a oferit-o pentru călătoria voastră, ea vă va conduce 
spre locuri sfinte şi vă veţi ridica la potenţialul vostru divin.

Sobral, Brazilia
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așezat şi am început să mâncăm prân-
zul pregătit pentru picnic. Sunt sigur 
că, pentru prima oară în acea zi, ea a 
respirat uşurată.

De-abia atunci am observat semnul 
de frontieră. Era în continuare în faţa 
noastră! Mâncaserăm pe partea greşită 
a graniţei. Ne aflam încă în Germania 
de Est!

Grănicerii ar fi putut apărea în orice 
moment!

Mama mea a împachetat repede 
mâncarea şi ne-am grăbit spre margi-
nea dealului cât de repede am putut. 
De această dată, nu am îndrăznit să ne 
oprim până când nu am ştiut sigur că 
am ajuns de partea cealaltă a graniţei.

Deşi fiecare membru al familiei 
noastre o luase pe un traseu diferit 
şi experimentase greutăţi diferite 
pe drum, în cele din urmă am ajuns 
cu toţii în siguranţă. În final, familia 
noastră s-a reunit. Ce zi glorioasă a 
fost aceea!

Povestiri despre călătorii
Ceea ce tocmai v-am spus este o 

călătorie foarte preţioasă pentru mine. 
Acum pot să mă uit în urmă şi să 
recunosc mai multe „călătorii” de acest 
fel pe care le-am făcut de-a lungul tim-
pului. Nu toate au necesitat trecerea 
unor şiruri de munţi sau unor graniţe 
politice; unele au avut mai mult de a 
face cu trecerea peste încercări sau 
creşterea în spirit. Dar toate acestea au 
fost călătorii. Cred că fiecare viaţă este 
o colecţie de „poveşti [individuale] 
despre călătorii”.

Sunt sigur că ştiţi că fiecare tradi-
ţie culturală este bogată în povestiri 
despre călătorii. De exemplu, cunoaş-
teţi, probabil, călătoria lui Dorothy şi 
a câinelui ei, Toto, din Vrăjitorul din 
Oz. Dorothy şi Toto au fost luaţi pe 
sus de o tornadă şi duşi în tărâmul lui 
Oz. Acolo, Dorothy a găsit acel drum 
galben, pavat cu cărămidă, care marca 

direcţia unei călătorii care, în cele din 
urmă, avea să o conducă spre casă.

Apoi, Ebenezer Scrooge, personajul 
lui Charles Dickens, care este purtat 
în călătoria sa, nu din loc în loc, ci din 
timp în timp. El călătoreşte tocmai în 
interiorul inimii sale şi acest lucru îl 
ajută să înţeleagă de ce devenise omul 
care era şi ce s-ar fi întâmplat dacă ar 
fi continuat pe acea cale a egoismului 
şi a nerecunoştinţei.1

Unul dintre marile romane clasice 
din literatura chineză este Călătorie 
spre vest. Scris în secolul al XVI-lea, 
acesta relatează foarte frumos aven-
tura şi pelerinajul unui călugăr care, cu 
ajutorul a patru personaje prietenoase, 
călătoreşte spre iluminare spirituală.

Şi, desigur, Bilbo Baggings, micul 
hobbit cuminte care tare ar fi prefe-
rat să rămână acasă şi să-şi mănânce 
supa. Dar, după ce a auzit o bătaie în 
uşă, el a dat ascultare chemării marelui 
necunoscut şi a ieşit în lume cu un 
vrăjitor şi un grup de pitici pentru a 
îndeplini o misiune periculoasă, dar 
extrem de importantă.2

O poveste universală
Nu-i aşa că ne plac poveştile aces-

tea pentru că ne putem identifica cu 
călătorii? Succesele sau eşecurile lor 
ne pot ajuta să ne găsim calea prin 
viaţă. Prezentarea video pe care am 

vizionat-o acum câteva minute spune 
o poveste minunată despre călătorii. 
Poate că aceste poveşti ne aduc, de 
asemenea, aminte de o călătorie care 
ar trebui să ne fie tuturor familiară 
− aceea în care noi toţi jucăm un rol 
important.

Povestea a început cu foarte mult 
timp în urmă, cu mult timp înainte 
ca pământul să se rotească pe orbita 
sa, cu mult timp înainte ca soarele să 
înceapă să-şi întindă razele calde în 
spaţiul cel rece, cu mult timp înainte 
ca făpturile mari şi mici să populeze 
planeta noastră. La începutul acestei 
poveşti, voi aţi trăit într-un loc înde-
părtat şi frumos.

Nu cunoaştem multe detalii despre 
viaţa din existenţa premuritoare, însă 
ştim câteva. Tatăl nostru Ceresc ne-a 
revelat cine este El, cine suntem noi şi 
cine am putea deveni.

Atunci, în acea primă stare, aţi ştiut 
cu certitudine absolută că Dumnezeu 
există pentru că L-aţi văzut şi L-aţi 
auzit. L-aţi cunoscut pe Isus Hristos 
care avea să devină Mielul lui Dumne-
zeu. Aţi avut credinţă în El. Şi aţi ştiut 
că destinul vostru nu era de a rămâne 
acolo, în siguranţa căminului vostru 
din lumea premuritoare. Chiar dacă v-a 
plăcut să trăiţi în acea existenţă eternă, 
aţi ştiut că trebuia să vă îmbarcaţi într-o 
călătorie. Urma să plecaţi din braţele 
Tatălui vostru, să treceţi printr-un văl 
al uitării, să primiţi un trup muritor şi 
să învăţaţi şi să aveţi experienţe care 
aveau să vă ajute să creşteţi şi să deve-
niţi mai asemănătoare Tatălui Ceresc şi 
să vă întoarceţi în prezenţa Sa.

În acel loc sfânt, înconjurate de 
cei pe care i-aţi cunoscut şi i-aţi iubit, 
întrebarea de pe buzele şi din inimile 
voastre trebuie să fi fost: „Oare mă voi 
întoarce în siguranţă în căminul meu 
din cer?”

Multe lucruri aveau să fie imposibil 
de controlat. Viaţa muritoare avea să 
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fie grea uneori, plină de experiențe 
neaşteptate de-a lungul drumului: boli, 
supărări, accidente, conflicte.

În lipsa amintirilor din existenţa 
premuritoare − a faptului că aţi trăit 
odată în prezenţa Tatălui Ceresc − 
aveaţi să recunoaşteţi glasul Lui în mij-
locul zgomotului şi a abaterii atenției 
din viaţa muritoare?

Călătoria care se aşternea în faţa 
voastră părea atât de lungă şi de  
nesigură − atât de riscantă.

Nu avea să fie uşor, dar ştiaţi că 
avea să merite orice efort.

Aşadar, eraţi acolo, la începutul 
călătoriei voastre eterne, aşteptând 
cu mare entuziasm şi speranţă − şi 
cu oarecare îngrijorare şi frică, îmi 
imaginez.

Ştiaţi că, în cele din urmă, Dumne-
zeu avea să fie drept − că bunătatea 
Sa avea să învingă. Participaserăţi la 
marile consilii din cer şi ştiuserăţi că 
Salvatorul şi Mântuitorul vostru, Isus 
Hristos, avea să pregătească o cale 
prin care să fiţi curăţate de păcat şi 
salvate de la moartea fizică. Ați avut 
credinţă că, în cele din urmă, aveaţi 
să vă bucuraţi şi să vă ridicaţi glasul 
împreună cu un cor din cer, cântând 
laude numelui Său cel sfânt.

Și astfel, aţi respirat adânc…
Şi aţi făcut un pas mare înainte…
Şi iata-vă!
Fiecare dintre voi v-aţi îmbarcat în 

propria călătorie minunată înapoi spre 
căminul vostru ceresc!

Harta voastră
Acum, pentru că sunteţi aici, pe 

pământ, ar putea fi înţelept să vă 
întrebaţi cum merge călătoria voastră. 
Sunteţi pe drumul cel drept? Deveniţi 
persoana care ați fost desemnată să fiți 
și s-a dorit să deveniţi? Faceţi alegerile 
care vă vor ajuta să vă întoarceţi la 
Tatăl vostru în cer?

El nu v-a trimis în această călătorie 
doar ca să hoinăriţi singure la întâm-
plare. El doreşte să vă întoarceţi acasă la 
El. El v-a dat părinţi iubitori şi conducă-
tori credincioşi din Biserică, împreună 
cu o hartă care descrie locul şi identifică 
pericolele; harta vă arată unde se află 
pacea şi fericirea şi vă va ajuta să vă 
planificaţi drumul înapoi spre casă.

Unde puteţi găsi această hartă?

• în scripturile sfinte;
• în cuvintele profeţilor şi apostolilor;
• şi în revelaţia personală de la  

Duhul Sfânt.

Această hartă este Evanghelia lui 
Isus Hristos, vestea cea bună şi calea 
plină de bucurii a unui ucenic al lui 
Hristos. Este exemplul şi sunt porun-
cile pe care ni le-a dat Avocatul şi 
Mentorul nostru care cunoaşte calea 
pentru că El este calea.3

Desigur, nu ne ajută cu nimic să 
avem o hartă dacă nu o studiem − 
dacă nu o folosim pentru a naviga prin 
viaţă. Vă invit să faceţi din studiul şi 
aplicarea cuvântului lui Dumnezeu o 
mare prioritate. Deschideţi-vă inima ca 
Duhul Sfânt să vă poată îndruma de-a 
lungul călătoriei voastre prin viaţă.

Harta voastră este plină de mesaje 
încurajatoare şi preţioase de la Tatăl 
vostru Ceresc şi Fiul Său, Isus Hristos. 
Astăzi, aş dori să împărtăşesc cu voi 
trei din acele mesaje care vă vor ajuta 
să aveţi o călătorie spre casa din cer 
încununată cu succes.

Primul mesaj: „Nu vă temeţi, 
pentru că Eu, Domnul, sunt cu 
voi” 4.

Nu sunteţi singure în această 
călătorie. Tatăl vostru Ceresc vă 
cunoaşte. Chiar şi atunci când nimeni 
altcineva nu vă aude, El vă aude. 
Când vă bucuraţi în neprihănire, El 
se bucură împreună cu voi. Când 

Copenhaga, Danemarca 
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sunteţi copleşite de încercări, El 
plânge împreună cu voi.

Interesul pe care îl are Tatăl Ceresc 
în voi nu depinde de cât de bogate 
sau frumoase ori sănătoase sau deş-
tepte sunteţi. El nu vă vede aşa cum 
vă vede lumea; El vă vede aşa cum 
sunteţi în realitate. El se uită la inima 
voastră.5 Şi El vă iubeşte 6 pentru că 
sunteţi copiii Lui.

Dragi surori, căutaţi-L cu toată 
inima şi Îl veţi găsi.7

Vă promit, nu sunteţi singure.
Acum, uitaţi-vă un moment la oa-

menii din jurul vostru. Unii pot fi con-
ducătorii voştri, prietenii sau membrii 
familiei voastre. Pe alţii, poate că nu 
i-aţi mai întâlnit niciodată. Totuşi, 
fiecare persoană pe care o vedeţi în 
jurul vostru − la această adunare sau 
în orice alt loc, azi sau în orice alt 
moment − a fost curajoasă în lumea 
premuritoare. Acea persoană modestă 
şi obişnuită care stă lângă voi poate 
fi una dintre măreţele persoane pe 
care le-ați iubit şi admirat în locuinţa 

spiritelor. Şi voi trebuie să fi fost un 
astfel de model de urmat!

Puteţi fi sigure de un lucru: fiecare 
persoană pe care o vedeţi − indife-
rent de rasă, religie, orientare politică, 
conformaţia trupului sau înfăţişare 
− face parte din familie. Tânăra fată la 
care vă uitaţi are acelaşi Tată Ceresc ca 
şi voi şi a plecat din prezenţa Sa plină 
de dragoste la fel ca şi voi, nerăbdă-
toare să vină şi să locuiască pe acest 
pământ pentru ca, într-o zi, să se poată 
întoarce la El.

Cu toate acestea, s-ar putea ca ea să 
se simtă singură, la fel cum vă simţiţi şi 
voi uneori. Uneori, ar putea chiar uita 
scopul călătoriei sale. Amintiţi-i, vă 
rog, prin cuvintele şi faptele voastre, 
că nu este singură. Suntem aici pentru 
a ne ajuta unii pe alţii.

Viaţa poate fi dificilă şi poate îm-
pietri inimile atât de mult încât unii 
oameni par a fi de neatins. Unii pot 
fi plini de mânie. Alţii îşi bat joc şi-i 
ridiculizează pe cei care cred într-un 
Dumnezeu iubitor. Dar gândiţi-vă la 

acest lucru: chiar dacă ei nu-şi amin-
tesc, au dorit şi ei, într-un anumit 
moment, să se întoarcă la Tatăl lor 
din Ceruri.

Nu este responsabilitatea voastră să 
convertiţi pe cineva. Aceasta este res-
ponsabilitatea Duhului Sfânt. Sarcina 
voastră este să vă împărtăşiţi crezurile 
şi să nu vă fie teamă. Fiţi prietene cu 
toţi, dar nu vă compromiteţi niciodată 
standardele. Rămâneţi fidele convinge-
rilor şi credinţei voastre. Fiţi hotărâte, 
pentru că sunteţi fiice a lui Dumnezeu 
şi El este alături de voi!

Al doilea mesaj: „Să vă iubiţi 
unii pe alţii, cum v-am iubit eu” 8.

V-aţi întrebat vreodată ce limbă 
am vorbit când am trăit în prezenţa 
lui Dumnezeu? Am mari bănuieli că a 
fost germana, deşi cred că nimeni nu 
ştie sigur. Dar ştiu că în viaţa noastră 
premuritoare am învăţat în mod direct, 
de la Tatăl spiritelor noastre, un limbaj 
universal − limbaj care are putere să 
depăşească bariere emoţionale, fizice 
şi spirituale.

Limbajul acela este dragostea pură 
a lui Isus Hristos.

Este cel mai puternic limbaj din 
lume.

Dragostea lui Hristos nu este o 
dragoste prefăcută. Nu este o dragoste 
exprimată printr-o felicitare. Nu este o 
dragoste elogiată în muzică şi în filme.

Această dragoste produce o ade-
vărată schimbare de caracter. Poate 
învinge ura şi topi invidia. Poate 
vindeca resentimente şi învinge senti-
mentele de amărăciune. Poate înfăptui 
miracole.

Noi am primit „primele lecţii” 9 în 
acest limbaj al dragostei când am fost, 
ca spirite, în prezenţa lui Dumnezeu şi 
aici, pe pământ, avem ocazii să exer-
săm acest limbaj şi să-l vorbim fluent. 
Voi puteți ști dacă învăţaţi acest limbaj 
al dragostei evaluând ceea ce vă moti-
vează gândurile şi faptele.Sydney, Australia
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Când gândurile voastre principale 
sunt concentrate asupra lucrurilor 
care vă vor aduce beneficii, motivaţiile 
voastre pot fi egoiste şi superficiale. 
Nu acesta este limbajul pe care vreţi 
să-l învăţaţi.

Dar, când gândurile şi comporta-
mentele voastre principale sunt con-
centrate asupra slujirii lui Dumnezeu 
şi altora − când doriţi cu adevărat 
să-i binecuvântaţi şi să-i înălţaţi pe 
cei din jurul vostru − atunci puterea 
dragostei pure a lui Hristos poate să 
lucreze în inima şi în viața voastră. 
Acesta este limbajul pe care vreţi  
să-l învăţaţi.

Pe măsură ce vorbiţi fluent acest 
limbaj şi-l folosiţi în interacţiunile cu 
ceilalţi, ei vor recunoaşte ceva în voi 
care s-ar putea să trezească în ei un 
sentiment ascuns demult, acela de a 
căuta calea cea dreaptă pentru a călă-
tori înapoi spre căminul lor ceresc. La 
urma urmei, limbajul dragostei este şi 
limba lor maternă.

Această influenţă profundă şi de 
durată este un limbaj care ajunge la 
fiecare suflet. Este un limbaj al înţele-
gerii, un limbaj al slujirii, un limbaj al 
înălţării, al bucuriei şi mângâierii.

Învăţaţi să folosiţi limbajul universal 
al dragostei lui Hristos.

Şi cel de-al treilea mesaj: „[Fiţi 
bucuroase]” 10.

Uneori nu avem răbdare în timpul 
călătoriei noastre, nu-i aşa? Dacă aveţi 
12 ani, aţi vrea să aveţi 14. La 14 ani, 
aţi vrea să aveţi 18. Şi la 18 ani, câteo-
dată, aţi vrea chiar să aveţi din nou 12 
şi să puteți s-o luaţi de la capăt.

Vor fi întotdeauna lucruri de care 
să vă plângeţi − lucruri care nu par 
să meargă tocmai bine. S-ar putea să 
vă petreceţi zilele fiind triste, singure, 
neînţelese sau nedorite. Dar nu aceasta 
este călătoria la care aţi sperat şi nu 
este călătoria pe care Tatăl Ceresc v-a 
trimis să o faceţi. Amintiţi-vă, sunteţi cu 
adevărat o fiică a lui Dumnezeu!

Ştiind acest adevăr, vă invit să mer-
geţi cu încredere şi bucurie. Da, dru-
mul este accidentat şi are ocolișuri şi 
chiar unele primejdii. Însă nu vă con-
centraţi pe acestea. Căutaţi fericirea 
pe care a pregătit-o Tatăl din Ceruri 
pentru voi în fiecare etapă a călătoriei 
voastre. Fericirea este destinaţia, dar 
este şi drumul spre destinaţie. „Pace în 
această lume şi viaţă veşnică în lumea 
care va veni” este ceea ce promite El.11 
De aceea, El ne porunceşte să „[fim] 
bucuroşi”.

Pe măsură ce folosiţi, cu bucurie, 
harta pe care v-a dat-o Tatăl pentru 

călătoria voastră, ea vă va conduce 
spre locuri sfinte şi vă veţi ridica la 
potenţialul vostru divin. Veţi creşte să 
fiţi fiica lui Dumnezeu care aţi sperat 
că veţi deveni.

Dragi surori, dragi tinere fete ale 
Bisericii, dragi tinere prietene, în cali-
tate de apostol al Domnului, vă las o 
binecuvântare că vă veţi găsi calea în 
această călătorie spre casă şi că veţi fi 
o inspiraţie pentru ceilalţi călători. De 
asemenea, promisiunea şi rugăciunea 
mea este că, pe măsură ce onoraţi şi 
trăiţi demne de legămintele, principiile 
şi valorile Evangheliei lui Isus Hristos, 
Tatăl Ceresc va fi acolo, la finalul că-
lătoriei voastre. Vă va îmbrăţişa şi veţi 
şti odată pentru totdeauna că aţi ajuns 
în siguranţă acasă. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Charles Dickens, A Christmas Carol.
 2. Vezi J. R. R. Tolkien, The Hobbit.
 3. Vezi Ioan 14:6.
 4. Doctrină şi legăminte 68:6; vezi, de 

asemenea, Isaia 41:10; Ioan 14:18.
 5. Vezi 1 Samuel 16:7.
 6. Vezi 1 Petru 5:6–7.
 7. Vezi Ieremia 29:13.
 8. Ioan 15:12; vezi, de asemenea, Ioan 13:34; 

Moroni 7:45–48.
 9. Doctrină şi legăminte 138:56.
 10. Doctrină şi legăminte 78:18; vezi, de 

asemenea, Ioan 16:33; 3 Nefi 1:13.
 11. Doctrină şi legăminte 59:23.
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Pentru tineri
• Preşedintele Thomas S. Monson a 

predat patru principii care ne pregă-
tesc pentru munca misionară – nu 
doar ca misionari cu timp deplin, ci 
şi ca membri ai Bisericii (pagina 66). 
Puteţi studia cuvântarea dânsului 
gândindu-vă la următoarea între-
bare: „Ce pot să fac pentru a fi un 
misionar mai bun acum?”.

• Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apos-
toli, ne-a învăţat că este în regulă să 
avem îndoieli şi întrebări şi, de ase-
menea, ne-a învăţat: „Ţineţi-vă tare 
de ceea ce ştiţi deja şi fiţi puternici 
până când veţi primi mai multă cu-
noaştere… Fiţi fideli faţă de credinţa 
pe care o aveţi ” (pagina 93). Vă pu-
teţi scrie în jurnalele voastre lucrurile 
în care credeţi, mărturia şi câteva 
experienţe spirituale pe care le-aţi 
avut. De asemenea, scrieţi întrebările 
pe care le aveţi şi păstraţi-le astfel 
încât, pe măsură ce citiţi din scripturi 
şi din această revistă, să căutaţi răs-
punsuri pentru ele.

• Mulţi vorbitori ne-au învăţat de-
spre supunere şi binecuvântările 
acesteia. De exemplu, preşedintele 

supus regulilor lui Dumnezeu. Cum 
v-a făcut să vă simţiţi faptul de a fi 
supuşi?

• Vârstnicul M. Russell Ballard din 
Cvorumul celor Doisprezece a spus 
o povestire despre o fetiţă care a 
crescut o plantă de roşii dintr-o 
sămânţă mică (pagina 18). Citiţi sau 
spuneţi din nou povestirea în ca-
drul familiei şi discutaţi despre ceea 
ce vă învaţă privind modul în care 
puteţi deveni ca Tatăl Ceresc. Puteţi 
stabili un ţel de a face ceva care să 
vă apropie de Tatăl Ceresc.

• Vârstnicul Enrique R. Falabella, 
din Cei Şaptezeci, a vorbit despre 
lucrurile care întăresc familiile 
(pagina 102). Dânsul ne-a învăţat 
că unele dintre cele mai impor-
tante cuvinte pe care trebuie să le 
spunem fiecărui membru al fami-
liei sunt: „Te iubesc”, „Mulţumesc 
foarte mult” şi „Iartă-mă”. Sora 
Rosemary M. Wixom, preşedinta 
generală a Societăţii Primare, a 
sugerat să spunem: „Iubesc tot ce 
are legătură cu tine” (pagina 81). 
Fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă 
când rostiţi aceste cuvinte membri-
lor familiei voastre. Îi face fericiţi? 
Cum vă simţiţi voi?

Numerele paginilor menţionate 
alături de idee indică prima 
pagină a cuvântării.

Pentru copii
• Preşedintele Thomas S. Monson 

a vorbit despre importanţa de a fi 
supus şi despre felul în care supu-
nerea are totdeauna consecinţe (pa-
gina 89). Gândiţi-vă la un moment 
în care v-aţi supus regulilor familiei. 
Sau la un moment în care v-aţi 

Să facem din 
conferinţă o parte  
din vieţile noastre
Gândiţi-vă să folosiţi unele dintre aceste activităţi şi întrebări 
ca punct de pornire pentru discuţii în familie sau cugetări 
personale.

E I  N E - A U  V O R B I T



131m a i  2 0 1 3

Monson ne-a învăţat: „Când ne 
supunem poruncilor lui Dumnezeu, 
primim o cunoaştere a adevărului 
şi răspunsuri la întrebările noastre 
cele mai importante” (pagina 89). 
Puteţi căuta în acest număr multele 
binecuvântări ale supunerii pentru 
a le sublinia sau transcrie. Iden-
tificarea acestor binecuvântări vă 
poate inspira să continuaţi să trăiţi 
în neprihănire.

• Mai mulţi vorbitori ne-au învăţat 
că putem sluji oricând, nu doar în 
timpul proiectelor de slujire. Fratele 
David L. Beck, preşedintele general 
al Tinerilor Băieţi, ne-a învăţat: „Slujiţi 
în fiecare zi. Ocaziile sunt peste tot 
în jurul vostru”. În cuvântarea fratelui 
Beck, puteţi citi câteva exemple de 
tineri care slujesc altora (pagina 55).

Pentru adulţi
• Mulţi dintre vorbitori au depus măr-

turie despre Isus Hristos. Ce puteţi 
învăţa despre caracterul Său divin, 
despre misiunea Sa divină şi despre 
slujirea Sa divină din cuvântările de 
la paginile 22, 70, 96, 99 şi 109?

• Subiectul lunii mai, din programa 
pentru tineri, este despre profeţi şi 

revelaţie. Dacă le predaţi tinerilor la 
Biserică sau aveţi copii adolescenţi, 
puteţi discuta cu ei programa şi 
această întrebare: „De ce este impor-
tant să-i ascultăm şi să-i urmăm pe 
profeţii în viaţă?”. Puteţi studia acest 
număr al revistei pentru a identifica 
profeţii şi avertizări care, dacă sunt 
luate în seamă, ne vor ajuta să pros-
perăm în vremuri grele.

• Câţiva vorbitori s-au concentrat 
asupra întăririi familiei. De exemplu, 

vârstnicul Richard G. Scott, din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a învăţat: „Când [Salvatorul] 
este punctul central al căminului 
dumneavoastră, atunci acolo există 
pace şi linişte” (pagina 29). Găsiţi 
modalităţi de a face ca Salvatorul 
să fie punctul central al căminului 
dumneavoastră pe măsură ce stu-
diaţi cuvântarea vârstnicului Scott, 
cât şi pe cele de la paginile 6, 81, 
83 şi 102. ◼

1 Samuel 16:7*
Matei 7:24; 28:19
Ioan 13:34-35; 14:6; 16:33
Mosia 3:19*; 18:8-9
Helaman 5:12*
3 Nefi 11:7

Moroni 9:9
Doctrină şi legăminte 42:22;  

59:23; 64:34; 84:88; 87:8;  
115:6

Joseph Smith – Istorie 1:17*
* Scripturi de bază de la seminar

PREDAŢI DIN SCRIPTURI

Puteţi studia următoarele scripturi, care au fost citate sau la care  
s-a făcut referire de mai multe ori în cadrul conferinţei generale:
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Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Următoarea listă cuprinde relatări, selectate dintre cele prezentate în cuvântările din cadrul conferinţei generale,  
care pot fi folosite în studiul personal, în serile în familie şi cu alte ocazii de predare. Numărul se referă la prima  
pagină a cuvântării.

VORBITOR RELATARE

Vârstnicul Neil L. Andersen (77) Cupluri din Mozambic Îl urmează pe Salvator, în loc să urmeze tradiţiile lor.

Vârstnicul M. Russell Ballard (18) O nepoată în vârstă de şapte ani revitalizează o plantă veştejită de roşii.

David L. Beck (55) Deţinători ai Preoţiei aaronice se împrietenesc cu o tânără fată care era subiectul 
glumelor proaste.
Un diacon din Bangalore, India, ajută la activarea tuturor tinerilor băieţi din ramura sa.

Vârstnicul Tad R. Callister (52) George F. Richards, în vârstă de şaptesprezece ani, învaţă despre puterea preoţiei 
când îi dă mamei sale o binecuvântare.

Vârstnicul D. Todd Christofferson (109) Mama lui D. Todd Christofferson ajută o tânără fată nevoiaşă să îşi atingă 
potenţialul.

Mary N. Cook (118) O tânără fată depăşeşte moartea tatălui ei şi lupta mamei sale cu cancerul  
exercitându-şi credinţa.

Vârstnicul Quentin L. Cook (32) O femeie hindu simte pace în timpul casei deschise de la Templul Suva din Fiji.

Episcopul Dean M. Davies (9) Cutremurul din Loma Prieta, California, SUA, din anul 1989 i-a reconfirmat, în minte  
şi în inimă, lui Dean M. Davies importanţa de a ne clădi vieţile pe o temelie sigură.

Ann M. Dibb (115) O tânără fată mai puţin activă simte Spiritul în timpul unei tabere a Tinerelor Fete.

Preşedintele Henry B. Eyring (62) Un băiat orfan devine primul membru al Bisericii într-un oraş de 130.000 de 
locuitori.
În timpul slujirii sale în New Mexico, SUA şi în New England, SUA, Henry B. Eyring  
vede mâna lui Dumnezeu în clădirea împărăţiei Sale.

Vârstnicul Enrique R. Falabella (102) Membrii Bisericii din Arizona, SUA, le dau lui Enrique R. Falabella şi soţiei sale 
bani pentru a se putea întoarce în Guatemala după căsătoria lor în templu.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland (93) Jeffrey R. Holland spune unui băiat în vârstă de 14 ani că nu trebuie să-şi ceară 
niciodată scuze pentru că „doar crede”.

Preşedintele Thomas S. Monson (66) Un bărbat din Canada cercetează Biserica şi i se alătură după ce doi misionari  
cu timp deplin depun mărturie puternică despre profetul Joseph Smith.
Exprimându-şi dragostea prin intermediul scrisorilor săptămânale, un misionar cu timp 
deplin îl aduce pe tatăl său în Biserică.
(89) La vârsta de opt ani, Thomas S. Monson învaţă să fie supus după ce dă foc unui 
câmp.
Un membru credincios al Bisericii din Ungaria îşi pune deoparte zeciuiala până  
când o poate da învăţătorilor săi de acasă.

Vârstnicul Richard G. Scott (29) Un misionar cu timp deplin doreşte să-şi întemeieze viitoarea familie după modelul 
oferit de familia preşedintelui său de misiune.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf (70) Sfinţii din Africa de Vest încep să cânte imnuri în timpul penei de curent care  
a avut loc în casa lor de întruniri.
Evanghelia o ajută pe o tânără fată să iasă din întunericul cauzat de abuzurile  
din copilărie.
(125) Dieter F. Uchtdorf şi membrii familiei sale părăsesc Germania de Est.
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Carole M. Stephens 
prima consilieră

Linda K. Burton 
preşedintă

Linda S. Reeves 
a doua consilieră

Carol F. McConkie 
prima consilieră

Bonnie L. Oscarson 
preşedintă

Jean A. Stevens 
prima consilieră

Rosemary M. Wixom 
preşedintă

Cheryl A. Esplin 
a doua consilieră

Larry M. Gibson 
primul consilier

David L. Beck 
preşedinte

David M. McConkie 
primul consilier

Russell T. Osguthorpe 
preşedinte

Matthew O. Richardson 
al doilea consilier

Preşedinţiile generale ale  
organizaţiilor auxiliare

SOCIETATEA DE ALINARE

TINERELE FETE

SOCIETATEA PRIMARĂ

TINERII BĂIEŢI

ŞCOALA DE DUMINICA

Neill F. Marriott 
a doua consilieră

Lecţiile din cadrul 
adunărilor Preoţiei lui 
Melhisedec şi ale Socie-

tăţii de Alinare din a patra 
duminică a fiecărei luni 
vor fi dedicate lecţiilor din 
„Învăţături pentru timpul 
nostru”. Fiecare lecţie poate 
fi pregătită dintr-una sau 
mai multe cuvântări de la 
cea mai recentă conferinţă 
generală (vedeţi tabelul de 
mai jos). Preşedinţii de ţăruş 
şi de district pot alege cu-
vântările care vor fi folosite 
sau pot încredinţa această 
responsabilitate episcopilor 
şi preşedinţilor de ramură. 
Conducătorii subliniază 
faptul că este important ca 
fraţii din cadrul Preoţiei lui 
Melhisedec şi surorile din 
cadrul Societăţii de Alinare 
să studieze aceleaşi cuvân-
tări în aceleaşi duminici.

Cei care iau parte la 
clasele din a patra duminică 
sunt îndemnaţi să studieze 
şi să aducă la lecţie numă-
rul revistei care cuprinde 
cea mai recentă conferinţă 
generală.

Sugestii pentru pregătirea 
unei lecţii din cuvântări

Rugaţi-vă ca Spiritul Sfânt 
să fie cu dumneavoastră în 

timp ce studiaţi şi predaţi 
din cuvântări. Este posibil 
să fiţi tentaţi, uneori, să 
pregătiţi lecţia folosind alte 
materiale, dar cuvântările 
din cadrul conferinţei repre-
zintă programa aprobată. 
Responsabilitatea dumnea-
voastră este de a-i ajuta pe 
alţii să înveţe şi să trăiască 
potrivit Evangheliei, aşa 
cum se propovăduieşte în 
cea mai recentă conferinţă 
generală a Bisericii.

Revedeţi cuvântările, 
căutând principii şi doctrine 
care să răspundă nevoilor 
membrilor clasei. Căutaţi, de 
asemenea, istorisiri, referinţe 
din scripturi şi declaraţii din 
cuvântări care să vă ajute să 
predaţi aceste adevăruri.

Întocmiţi un plan pentru 
predarea principiilor şi doc-
trinelor. Includeţi întrebări 
care să-i ajute pe membrii 
clasei:
• să caute principii şi doc-

trine în cuvântări;
• să se gândească la înţe-

lesul lor;
• să împărtăşească expli-

caţii, idei, experienţe şi 
mărturii;

• să pună în practică 
aceste principii şi doc-
trine în vieţile lor. ◼

Învăţături pentru  
timpul nostru

LUNILE ANULUI
MATERIALELE PENTRU LECŢIA DIN 
A PATRA DUMINICĂ

aprilie 2013 –  
octombrie 2013

Cuvântări ţinute în cadrul confe-
rinţei generale din aprilie 2013 *

octombrie 2013 – 
aprilie 2014

Cuvântări ţinute în cadrul conferin-
ţei generale din octombrie 2013 *

* Pentru lecţiile din a patra duminică din lunile aprilie şi octombrie, cuvântă-
rile pot fi selectate din cadrul conferinţei anterioare sau din cadrul celei mai 
recente conferinţe. Cuvântările sunt disponibile în multe limbi la conference 
.lds.org.
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Vârstnicul Ulisses Soares, din 
Primul Cvorum al celor Şaptezeci, a 
fost susţinut în calitate de membru al 
Preşedinţiei celor Şaptezeci.

Ca membre ale noii Preşedinţii 
generale a Tinerelor Fete au fost susţi-
nute Bonnie Lee Green Oscarson, pre-
şedintă; Carol Foley McConkie, prima 
consilieră; şi Neill Foote Marriott, a 
doua consilieră.

Au fost, de asemenea, susţinuţi  
trei noi membri ai Primului Cvorum 
al celor Şaptezeci: vârstnicul Edward 
Dube din Zimbabwe; vârstnicul  
S. Gifford Nielsen din Sugar Land, 
Texas, SUA; şi vârstnicul Arnulfo 
Valenzuela din Queretaro, Mexic. Au 
fost, de asemenea, susţinuţi cinci noi 
membri ai celui de-al Doilea Cvorum 
al celor Şaptezeci.

Elaine S. Dalton, fosta preşedintă 
generală a Tinerelor Fete, a slujit în 

Ş T I R I L E  B I S E R I C I I

„Inimile noastre au fost atinse”, a 
spus preşedintele Thomas S. Mon-
son în cadrul sesiunii de încheiere 

a celei de-a 183-a Conferinţe Gene-
rale Anuale, la data de 7 aprilie 2013, 
„şi mărturiile noastre despre această 
lucrare divină au fost întărite în timp 
ce am simţit Spiritul Domnului. Fie ca 
noi să ne amintim pentru mult timp 
ceea ce am auzit în aceste două zile”.

Peste 100.000 de oameni au partici-
pat la cele cinci sesiuni ale conferinţei 
generale în Centrul de conferinţe din 
oraşul Salt Lake, Utah, SUA, în pe-
rioada 6-7 aprilie. Milioane de oameni 
din întreaga lume au vizionat sau au 
ascultat la televizor, la radio, prin in-
termediul transmisiunilor prin satelit şi 
pe Internet. Fie că au vizionat transmi-
siunile în direct, fie că au accesat pe 
LDS.org fişierele video, audio sau text 
ale conferinţei, membrii au putut să 
aibă acces la conferinţă în 95 de limbi.

Preşedintele Monson a deschis con-
ferinţa anuală făcând cunoscute planu-
rile de a se construi temple în oraşul 
Cedar, Utah, SUA şi în Rio de Janeiro, 
Brazilia − numărul total de temple 
anunţate sau în construcţie ajungând, 
astfel, la 29. În prezent, numărul tem-
plelor în funcţiune este de 141.

Câteva schimbări au fost făcute în 
conducerea Bisericii în timpul sesiunii 
de sâmbătă după-amiază. Toate mem-
brele Preşedinţiei generale ale Tinere-
lor Fete au fost eliberate, iar vârstnicul 
Walter F. González a fost eliberat din 
chemarea de membru al Preşedinţiei 
celor Şaptezeci. Cincizeci şi unu de 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci au 
fost, de asemenea, eliberate.

A 183-a Conferinţă Generală Anuală 
include susţinerea unei noi Preşedinţii 
generale a Tinerelor Fete

PUTEŢI AJUTA

Preşedinţia generală a Tinerelor Fete, 
fie în calitate de consilieră, fie ca 
preşedintă, timp de 11 ani înainte de 
eliberarea ei, care a avut loc în luna 
aprilie.

Pentru a vedea lista completă a  
susţinerilor şi eliberărilor, deschideţi  
la pagina 26.

Citiţi biografiile conducătorilor nou 
chemaţi începând cu pagina 139. ◼

Atât preşedintele Thomas S. 
Monson, cât şi vârstnicul 

Russell M. Nelson, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, i-au 
încurajat pe membri să facă do-
naţii financiare în Fondul general 
pentru misionari. La data de 4 
aprilie 2013 slujeau în câmpul mi-
siunii 65.634 de misionari cu timp 
deplin şi peste 20.000 îşi primiseră 
chemările.

În timpul sesiunii de deschidere 
a conferinţei generale, preşe-
dintele Monson a spus: „Pentru 
a ajuta la menţinerea acestei 

forţe misionare şi pentru că mulţi 
dintre misionarii noştri provin din 
familii modeste, vă invităm, pe 
măsura posibilităţilor dumnea-
voastră, să contribuiţi cu genero-
zitate la Fondul general pentru 
misionari al Bisericii”.

Membrii pot face donaţii 
folosind chitanţa „Zeciuiala şi 
alte donaţii” şi scriind suma 
cu care doresc să contribuie în 
dreptul rubricii „Fond general 
− misionari”. Membrii pot face, 
de asemenea, donaţii online la 
ldsphilanthropies.org.



135m a i  2 0 1 3

Pe lângă numărul sporit de ti-
neri misionari datorat reducerii 
vârstei necesare pentru slujirea 

ca misionar, este, de asemenea, mare 
nevoie de cupluri de misionari seniori 
în misiunile din întreaga lume. Odată 
cu recenta creare a 58 de misiuni noi, 
va fi nevoie de şi mai multe cupluri de 
misionari seniori care să ofere expe-
rienţa de conducere şi sprijinul atât de 
vitale unei misiuni de succes.

În cadrul conferinţei din luna 
aprilie a anului 2013, preşedintele 
Thomas S. Monson a vorbit despre 
creşterea rapidă a numărului de misio-
nari şi şi-a exprimat dragostea pentru 
cei dornici să-L slujească pe Domnul 
în câmpul misiunii (vezi paginile 4, 
66). Vârstnicul Russell M. Nelson, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
a încurajat în mod concret cuplurile 

senioare să slujească. „Dumneavoastră, 
cuplurile căsătorite, mai în vârstă,  
pregătiţi-vă pentru ziua în care veţi 
merge în misiune. Vom fi foarte recu-
noscători pentru slujirea dumneavoas-
tră”, a spus el (vezi pagina 45).

În deschiderea conferinţei generale 
din luna octombrie a anului 2012, pre-
şedintele Monson a spus: „Avem în con-
tinuare nevoie de mai multe cupluri de 
misionari seniori. Dacă împrejurările vă 
permit, dacă urmează să vă pensionaţi şi 
dacă sănătatea vă permite, vă încurajez 
să vă oferiţi pentru a sluji în calitate de 
misionari cu timp deplin. Atât soţul,  
cât şi soţia vor avea o mare bucurie 
slujindu-le împreună copiilor Tatălui 
nostru” („Bine aţi venit la conferinţă”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 5).

Conducătorii Bisericii au încurajat, 
de foarte mulţi ani, cuplurile senioare 

Biserica are nevoie de maturitatea 
şi experienţa cuplurilor de misionari 
seniori

să slujească. Vârstnicul M. Russell 
Ballard, din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a spus: „Misiunile de 
pretutindeni au nevoie de mai multe 
cupluri. Maturitatea şi experienţa lor 
îi ajută să fie unii dintre cei mai buni 
misionari pe care-i avem. Abilităţile lor 
speciale… le permit să-i instruiască în 
mod eficient pe conducătorii locali, 
să întărească şi să reactiveze membri 
şi să aducă la Hristos oameni care nu 
sunt membri ai Bisericii” („Missionary 
Couples – Trading Something Good 
for Something Better”, Ensign, iunie 
1988, p. 9, 11).

Cuplurile demne care doresc să 
slujească în calitate de misionari sunt 
încurajate să-şi anunţe episcopul sau 
preşedintele de ramură despre dorinţa 
lor de a sluji. Durata slujirii poate varia 
între şase şi douăzeci şi trei de luni.

Cei care au întrebări despre 
misiunile seniorilor, put suna la 
1-800-453-3860, interior 2-6741 (sau 
1-801-240-6741), sau pot trimite  
e-mail la SeniorMissionaryServices@ 
ldschurch.org pentru a primi răspun-
suri la întrebări concrete. ◼

Maturitatea şi experienţa cuplurilor senioare le permit să-i instruiască în mod eficient pe conducătorii locali, să întărească 
membrii şi să aducă la Hristos oameni care nu sunt membri ai Bisericii.
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genealogişti şi cercetătorii în dome-
niul istoriei familiei, noile opţiuni vor 
atrage o gamă mai largă de vizitatori.

Noile opţiuni vor ajuta la avansa-
rea istoriei familiei dincolo de limitele 
cercetării şi vor atrage interesul unui 
număr mai mare de începători în isto-
ria familiei, tineri şi în vârstă. Vizitatorii 
pot, acum, să contribuie la crearea 
propriului lor arbore genealogic, la 
păstrarea şi împărtăşirea fotografiilor 
şi povestirilor despre familie – totul 
gratuit.

Fotografiile şi povestirile despre 
familie ajută la cunoaşterea strămoşi-
lor. Oamenii reali din spatele datelor 
ne pot învăţa principii precum munca 
asiduă, modul de a face faţă provo-
cărilor vieţii şi modul în care viaţa ne 
este influenţată de alegerile pe care le 
facem.

Faptul de a uşura consemnarea şi 
păstrarea istoriei familiei ne ajută să 
avem o legătură cu trecutul nostru şi 
să lăsăm o moştenire pentru viitor.

Noi opţiuni ale FamilySearch.org
FamilySearch Family  

Tree (Arborele genealogic  
FamilySearch). Pentru prima dată,  
pe FamilySearch.org, oamenii pot să 
înceapă, în mod colectiv, să-şi creeze 
arborele genealogic împărtăşit, în 
întregime online, începând cu adău-
garea de informaţii despre ei înşişi şi, 
apoi, despre generaţiile anterioare.

Caracteristici principale ale arbore-
lui genealogic:

• îl găsiţi pe FamilySearch.org la 
tab-ul „Family Tree”.

• arborele conţine deja peste 900 
de milioane de nume de persoane 
introduse de către utilizatori;

• este gratuit;
• le permite oamenilor să colaboreze 

la crearea, gestionarea şi împărtăşi-
rea istoriei familiei lor în întregime 
online;

• utilizatorii pot vedea ce au desco-
perit deja alţii cu privire la istoria 
familiei lor;

• utilizatorii pot anexa cu uşurinţă 
fotografii şi povestiri, precum şi 
linkuri sursă;

• utilizatorii îşi pot păstra permanent 
arborele genealogic împărtăşit pen-
tru generaţiile viitoare;

• opţiunea „grab and pull (apucă 
şi trage)” le permite utilizatorilor 
să-şi mişte cu uşurinţă arborele 
genealogic;

• utilizatorii vor avea acces la mi-
liarde de consemnări gratuite pe 
FamilySearch.org care-i vor ajuta 
să completeze ramurile lipsă ale 
arborelui lor genealogic.

Fotografii. Utilizatorii pot păstra 
fotografii preferate cu strămoşi, le pot 
anexa profilelor personale din Family-
Search Family Tree (Arborele genea-
logic FamilySearch) şi le pot împărtăşi 
prin intermediul site-urilor de sociali-
zare. Peste 200.000 de fotografii au fost 
deja adăugate, păstrate şi împărtăşite.

Povestiri. Utilizatorii pot scrie 
povestiri preferate despre un anumit 
strămoş în FamilySearch Family Tree 
(Arborele genealogic FamilySearch). 
Această opţiune permite familiilor  
să adune, să împărtăşească şi să 
păstreze continuu povestirile despre 
membrii lor.

Diagramă interactivă sub formă de 
evantai. În anul 2012, FamilySearch a 
testat o opţiune care le permitea utili-
zatorilor să se vadă pe ei înşişi şi să-şi 
vadă strămoşii într-o diagramă colorată 

Noi instrumente online ajută la 
păstrarea şi împărtăşirea fotografiilor 
şi amintirilor despre familie
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Cei care accesează  
FamilySearch.org vor remarca, 
începând cu luna aprilie a 

anului 2013, unele schimbări impor-
tante. Culorile vii, strălucitoare, pozele 
atractive şi numeroasele opţiuni noi 
oferă o diversitate de experienţe care 
depăşesc cercetarea propriu-zisă. 
Chiar dacă site-ul va continua să 
fie o destinaţie deosebită pentru 
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prezentată sub forma unui evantai. 
Această opţiune este, acum, îmbunătă-
ţită şi disponibilă pe FamilySearch.org.

Family Tree Wizard (Îndrumar 
privind crearea arborelui genea-
logic). Cei care sunt începători în 
ceea ce priveşte crearea arborelui 
genealogic vor găsi acest instrument 
ca fiind util. Într-o manieră plăcută, 
acest instrument adresează întrebări 
despre strămoşii dumneavoastră vii şi 
decedaţi, iar apoi creează legături în 
arborele genealogic pentru a vă ajuta 
să începeţi.

Live Help (Ajutor în direct). Inte-
resul faţă de istoria familiei devine 
din ce în ce mai mare în toată lumea. 
FamilySearch a lansat o comunitate 
mondială online care oferă opţiuni de 
asistenţă şi îndrumare privind cerce-
tarea, în mod gratuit, prin intermediul 
telefonului şi al chat-ului Web 24 de 
ore pe zi – acum în 10 limbi.

Languages (Limbi). Toate opţiunile 
şi serviciile noi vor fi disponibile în 10 
limbi. O colecţie de îndrumare video 
gratuite şi alte resurse online sunt 
puse la dispoziţie pentru toate opţiu-
nile. Pentru mai multe detalii, apăsaţi 
pe butonul Help (Ajutor). ◼
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Istoria familiei duce  
la schimbări în inimă
R. Scott Lloyd
Ştirile Bisericii

Multe centre de istorie a fami-
liei vor fi, în viitor, chiar acasă, 

a prezis vârstnicul Bradley D.  
Foster, din Cei Şaptezeci, într-o 
cuvântare rostită la data de 23 
martie, în cadrul Conferinţei pri-
vind tehnologia şi istoria familiei 
RootsTech 2013, ce a avut loc în 
oraşul Salt Lake, Utah, SUA.

Vârstnicul Foster, director exe-
cutiv adjunct al Departamentelor 
privind Istoria familiei, a spus că, în 
scurt timp, pe pământ vor fi nouă 
miliarde de oameni şi că Domnul 
a pregătit tehnologia care va face 
posibil să „legăm toate acele familii 
şi să creăm conexiuni între ele”.

El a accentuat importanţa de a 
lucra la realizarea istoriei familiei, 
de a afla povestiri despre strămoşii 
noştri – şi să nu facem doar muncă 

genealogică, găsind nume şi date. 
Pietrele funerare din toate cimiti-
rele din lume conţin un nume, o 
dată de naştere, o linie şi, apoi, o 
dată a decesului, a spus el. „Acea 
liniuţă dintre data naşterii şi cea a 
decesului pare atât de mică şi de 
neimportantă, însă ea cuprinde 
întreaga noastră istorie”, a spus el. 
„Aşadar, deşi ne concentrăm ade-
sea asupra descoperirii acelor date, 
dragostea noastră faţă de strămoşii 
noştri – întoarcerea inimilor noastre 
către strămoşii noştri – vine odată 
cu descoperirea liniuţei.”

Istoria familiei ne uneşte pe 
măsură ce împărtăşim povestiri şi 
conlucrăm, a explicat el. „Aşadar, 
genealogia duce la schimbări în dia-
gramele noastre; istoria familiei duce 
la schimbări în inima noastră.” ◼
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Vârstnicul 
Eldred G. Smith 
moare la vârsta 
de 106 ani
Sarah Jane Weaver
Ştirile Bisericii

Vârstnicul Eldred G. Smith, 
care a slujit în calitate de pa-
triarh al Bisericii în perioada 

1947-1979, a murit la data de 4 
aprilie 2013, la el acasă. Era în 
vârstă de 106 de ani.

Considerat ca fiind cel mai în 
vârstă bărbat din Utah, vârstnicul 
Smith a trăit mai mult decât oricare 
altă fostă autoritate generală.

Preşedintele Bisericii, Thomas S.  
Monson, l-a vizitat pe vârstnicul 
Smith cu ocazia ultimei sale ani-
versări a zilei de naştere, la data de 
9 ianuarie 2013. „Eldred Smith îmi 
este un bun prieten”, a spus pre-
şedintele Monson. „Am călătorit 
mulţi kilometri împreună. Îl iubesc 
şi îl respect pe acest om.”

Eldred G. Smith a fost chemat 
să slujească în calitate de patriarh 
al Bisericii la data de 10 aprilie 
1947, de către preşedintele de 
atunci al Bisericii, George Albert 
Smith, şi a fost ultimul bărbat 
care a avut această chemare. I s-a 
acordat statutul de emerit în anul 
1979. Chemarea respectivă a fost 
oferită prima dată în anul 1833, lui 
Joseph Smith senior, tatăl profetu-
lui Joseph Smith. Vârstnicul Smith 
este stră-strănepotul lui Hyrum, 
fratele profetului.

În timpul slujirii sale în calitate 
de patriarh al Bisericii, vârstni-
cul Smith a călătorit în multe 
zone ale lumii şi dat numeroase 

binecuvântări patriarhale acolo unde 
nu existau patriarhi. În anul 1966, el 
a călătorit împreună cu Thomas S. 
Monson, care pe atunci era vârstni-
cul Monson, în Australia şi Samoa 
pentru a da binecuvântări patriar-
hale membrilor de acolo. A fost 
prima dată când un patriarh care 
prezidează a vizitat Samoa. Astăzi, 
aproape fiecare ţăruş are un patriarh 
care locuieşte în cadrul limitelor sale 
geografice.

Atât preşedintele Monson, cât 
şi vârstnicul M. Russell Ballard, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
au vorbit la funeraliile vârstnicului 
Smith. Preşedintele Monson le-a citit 
membrilor familie o scrisoare de con-
doleanţe din partea Primei Preşedinţii, 
după care a spus: „Pentru moment, 
mi-am pierdut un prieten bun”.

Vârstnicul Ballard, care este, 
de asemenea, un stră-strănepot al 
lui Hyrum Smith, a vorbit despre 

contribuţia pe care vârstnicul Smith 
a avut-o cu privire la menţinerea vie 
a istoriei familiei lor. „Îl cinstim ca 
patriarh al Bisericii şi ca patriarh al 
familiei noastre extinse”, a spus el. A 
mai spus că ştie că vârstnicul Smith a 
simţit că cea mai mare realizare a sa 
a fost familia lui.

Eldred Smith s-a căsătorit cu 
Jeanne Audrey Ness în anul 1932; ei 
au avut cinci copii. După moartea 
ei, în luna iunie a anului 1977, el 
s-a căsătorit cu Hortense Child; ea 
slujea atunci în calitate de consilieră 
în cadrul Preşedinţiei generale a  
Tinerelor Fete. Ea a murit în luna 
mai a anului 2012.

Vârstnicul Smith are doi fii şi două 
fiice în viaţă (o altă fiică a decedat), 
22 de nepoţi în viaţă (alţi doi au 
decedat), 63 de strănepoţi şi 22 de 
stră-strănepoţi. ◼
Gerry Avant a contribuit cu informaţii la acest 
articol.

Preşedintele Thomas S. Monson, la dreapta, îl vizitează pe vârstnicul  
Eldred G. Smith, care a slujit în calitate de patriarh al Bisericii în perioada 
1947-1979, cu ocazia aniversării celei de-a 106-a zi de naştere a sa, la data  
de 9 ianuarie 2013. Vârstnicul Smith a murit la data de 4 aprilie, la el acasă.
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Vârstnicul Ulisses Soares, care a început să slujească în 
Preşedinţia celor Şaptezeci în luna ianuarie a anului 
2013, a văzut cu propriii ochi creşterea rapidă a Bise-

ricii în mai multe părţi ale lumii.
Vârstnicul Soares s-a născut în São Paulo, Brazilia, în 

luna octombrie a anului 1958. Părinţii săi, Apparecido şi 
Mercedes Soares, s-au alăturat Bisericii când el avea cinci 
ani. Pe atunci, adunările aveau loc într-o încăpere situată 
deasupra unei patiserii. Vârstnicul Soares îşi aminteşte 
bucuria pe care a simţit-o atunci când a avut opt ani, când 
a fost organizat primul ţăruş din America de Sud, în São 
Paulo, în anul 1966. Biserica în Brazilia a ajuns repede  
să aibă 50 de ţăruşi, în anul 1990, şi peste 200 de ţăruşi în 
anul 2000.

Vârstnicul Soares, care şi-a luat licenţa în contabilitate 
şi ştiinţe economice la Universitatea Catolică Pontificia şi 
masteratul în ştiinţe economice la Institutul Naţional de 
Studii Postuniversitare, lucra în cadrul unei companii inter-
naţionale de cauciucuri în momentul în care i s-a oferit o 
chemare în cadrul Bisericii. Angajat pentru a lucra în cadrul 
Departamentului de Finanţe, el a devenit, în scurt timp, 
director al aspectelor temporale în Biroul Bisericii din Zona 
São Paulo, oferind sprijin preşedinţiei zonei timp de 10 ani. 
El a mai slujit în calitate de primul preşedinte al ţăruşului 
Cotia, São Paulo, Brazilia.

El a slujit în calitate de preşedinte al Misiunii Porto, Por-
tugalia, în perioada 2000-2003 şi a fost chemat să slujească 
în cadrul Primului Cvorum al celor Şaptezeci în luna aprilie 
a anului 2005. El a slujit în preşedinţiile zonelor Brazilia şi 
Sud-Est, Africa.

„Aceste experienţe mi-au oferit ocazia de a vedea că 
Biserica poate fi întemeiată peste tot unde avem oameni 
credincioşi”, a spus el, „precum şi ocazia de a vedea ce 
trebuie să învăţ pentru a sluji mai eficient”.

Vârstnicul Soares şi soţia sa, Rosana Fernandes Morgado, 
s-au căsătorit în luna octombrie a anului 1982 în Templul 
São Paulo, din Brazilia. Ei au trei copii.

Vârstnicul Soares a slujit ca misionar cu timp deplin în 
Misiunea Rio de Janeiro, Brazilia. El a mai slujit şi în cali-
tate de preşedinte al Cvorumului Vârstnicilor, de consilier 
într-un episcopat, de înalt consilier, de secretar executiv la 
nivel de ţăruş şi de agent zonal de bunăstare. ◼

Vârstnicul Ulisses 
Soares
din Preşedinţia celor 
Şaptezeci

Vârstnicului Edward Dube i s-a prezentat Evanghelia în 
anul 1981, de către cel în a cărui casă lucra. Bărbatul 
respectiv i-a dat un exemplar al Cărţii lui Mormon. 

El nu a citit-o până în anul 1983, însă atunci a fost atât de 
impresionat de mărturia lui Joseph Smith despre vizita lui 
Moroni, încât a dat curs invitaţiei de a participa la o adu-
nare de post şi mărturii într-o casă de întruniri din Kwekwe, 
Zimbabwe.

La început, s-a simţit incomod, de parcă le-ar fi fost infe-
rior celor mai mulţi dintre cei prezenţi.

„Dar, în timp ce-şi depuneau mărturiile despre Cartea lui 
Mormon, am simţit că am ceva în comun cu acei oameni”, a 
spus el, „şi am putut să-mi împărtăşesc sentimentele despre 
Cartea lui Mormon”.

Ulterior, avea să fie învăţat de misionari, să fie bote-
zat şi, în cele din urmă, să slujească în Misiunea Harare, 
Zimbabwe.

În acea perioadă, el a propovăduit familiei lui Naume 
Keresiya Salazani, care avea atunci 16 ani. Ei au ţinut legă-
tura după misiunea lui şi s-au căsătorit în Kwekwe, la data 
de 9 decembrie 1989. În luna mai a anului 1992, au fost 
pecetluiţi în Templul Johannesburg, din Africa de Sud. Ei au 
trei fiice şi un fiu.

Născut în luna mai a anului 1962 în satul Chirumanzu 
din Zimbabwe, avându-i ca părinţi pe Clement şi Rosemary 
Dube, vârstnicul Dube a dobândit un atestat în educaţie de 
la Colegiul Zimbabwe D. E. în anul 1992 şi, apoi, a lucrat 
pentru Sistemul Educaţional al Bisericii, întemeind clase de 
seminar şi institut de religie în Zimbabwe, Zambia şi Ma-
lawi. A fost binecuvântat să-i vadă pe mulţi dintre cursanţii 
cărora le-a înmânat certificate de absolvire ajungând să slu-
jească în cadrul Bisericii în chemări de conducere în acele 
ţări, pe măsură ce Biserica a crescut.

El a slujit în calitate de preşedinte al Cvorumului Vârst-
nicilor, de preşedinte de ramură, de preşedinte de district, 
de preşedinte de ţăruş, de consilier într-o preşedinţie de 
misiune şi, în perioada 2009-2012, în calitate de preşedinte 
la Misiunii Harare, Zimbabwe. Înainte de a fi chemat să 
slujească în Primul Cvorum al celor Şaptezeci, el a slujit în 
calitate de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼

Vârstnicul Edward 
Dube
din Cei Şaptezeci
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Vârstnicul Arnulfo Valenzuela a crescut în coloniile 
mormone din Chihuahua, Mexic, şi a absolvit Acade-
mia Juárez, aflată în proprietatea Bisericii. Copilăria 

pe care şi-a petrecut-o acolo i-a oferit ocazii preţioase de a 
fi învăţat de oameni credincioşi, bărbaţi şi femei deopotrivă, 
care erau devotaţi Evangheliei şi slujirii Domnului.

Lecţiile învăţate în acel loc vestit al Bisericii din America 
Latină îl vor ajuta mult în timp ce-şi va îndeplini responsabi-
lităţile de membru al Primului Cvorum al celor Şaptezeci.

„Mă simt foarte binecuvântat datorită acestei chemări de 
a-I sluji Domnului cu timp deplin”, a spus el.

Născut în luna mai a anului 1959 şi avându-i ca părinţi 
pe Gilberto şi Rosa Valenzuela, tânărul Arnulfo a fost atras 
de mic de slujirea în cadrul Bisericii. La vârsta de 19 ani, el 
a acceptat să slujească în Misiunea Veracruz, Mexic. În acea 
zonă mirifică a Mexicului, el a înţeles satisfacţia ce rezultă 
ca urmare a propovăduirii Evangheliei în fiecare zi şi bucu-
ria de a-i invita pe alţii la Hristos.

La scurt timp după misiune, a vizitat familia pe care o 
botezase şi care, ulterior, se mutase în Mexico City. Vecina 
acestei familii, Pilar Porras, era o convertită credincioasă 
a Bisericii. Arnulfo şi Pilar au devenit prieteni şi, la scurt 
timp, au început să iasă la întâlniri. S-au căsătorit în Templul 
Mesa, Arizona, la data de 6 aprilie 1982, într-o perioadă în 
care nu existau temple în ţara lor.

Au crescut trei copii, continuând să slujească în cadrul 
Bisericii pe măsură ce observau cum Mexicul devenea un 
popor al templelor. „Nu ne-am fi putut imagina vreodată  
că vom avea 12 temple în Mexic şi unul aflat în construcţie”, 
a spus el.

În timpul slujirii sale în calitate de episcop, de consilier 
atât în preşedinţia ţăruşului, cât şi în cea a misiunii şi de 
autoritate a zonei-Cei Şaptezeci, vârstnicul Valenzuela a 
văzut devotamentul remarcabil al nenumăraţilor membri 
mexicani care sunt dornici să ofere tot ceea ce au pentru 
cauza Domnului.

Fiind un absolvent al Universităţii de Contabilitate şi 
Studii Administrative din Mexico City, vârstnicul Valenzuela 
a ocupat o gamă largă de poziţii manageriale în mai multe 
companii internaţionale. ◼

Vârstnicul Arnulfo 
Valenzuela
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Stanley Gifford Nielsen este pasionat de 
atletism, însă sportul nu este cel mai important lucru 
din viaţa sa. El consideră că echilibrul este vital şi că 

Evanghelia este temelia fericirii, atât în prezent, cât şi în 
eternitate.

Născut în luna octombrie a anului 1954 şi avându-i ca pă-
rinţi pe Harry şi Lois Nielsen, el a locuit în Provo, Utah, SUA, 
până când a absolvit facultatea. Părinţii săi l-au învăţat un 
sistem de valori bazate pe Evanghelie care i-a îndrumat viaţa.

După ce a avut parte de o accidentare gravă care i-a 
încheiat cariera fotbalistică din timpul facultăţii, vârstnicul 
Nielsen a spus că a învăţat că cele mai importante lucruri  
în viaţă nu pot fi distruse de o accidentare.

După o recuperare reuşită, el a jucat pe postul de 
coordonator în National Football League (Liga Naţională 
de Fotbal), însă cariera sa a luat sfârşit după trei ani. El a 
fost ridiculizat în public. A fost o perioadă de introspecţie 
şi de descoperire a ceea ce credea cu adevărat. „Am învăţat 
că Salvatorul nu te abandonează niciodată, indiferent de 
situaţie”, a spus vârstnicul Nielsen, care locuieşte acum în 
Sugar Land, Texas.

Dacă ar exista o referinţă scripturală conform căreia a în-
cercat să-şi modeleze viaţa, aceasta ar fi Matei 5:14–16: „Voi 
sunteţi lumina lumii… Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să 
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”.

„Domnul Îşi întinde braţele către dumneavoastră”,  
a spus vârstnicul Nielsen. „Iubiţi-L trăind conform 
Evangheliei.”

În timpul facultăţii, a cunoscut-o pe Wendy Olson. S-au 
căsătorit în Templul Provo, din Utah, la data de 23 aprilie 
1975. El şi-a luat licenţa în comunicaţii la Universitatea  
Brigham Young. A fost coordonator în echipa Houston  
Oilers şi director sportiv pentru postul de televiziune 
KHOU înainte să fie chemat să slujească în cadrul Bisericii 
cu timp deplin.

Tată a şase copii, vârstnicul Nielsen a slujit în calitate 
de învăţător la seminar, de preşedinte al Tinerilor Băieţi, 
de preşedinte al Cvorumului Vârstnicilor, de episcop şi de 
preşedinte de ţăruş. În momentul când a fost chemat să 
slujească în Primul Cvorum al celor Şaptezeci, el slujea în 
calitate de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼

Vârstnicul 
S. Gifford 
Nielsen
din Cei Şaptezeci
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Unul dintre rolurile preferate din viaţă ale vârstnicului 
Timothy John Dyches este acela de „[a fi un] martor” 
şi de a depune mărturie în faţa altora, ajutându-i să 

vină la Hristos. Indiferent că slujeşte în calitate de misionar, 
că interacţionează cu familia sa ori că munceşte la serviciu, 
el acceptă cu bucurie acel rol şi acea responsabilitate şi 
încearcă să-i ajute pe alţii să facă la fel.

Născut în luna ianuarie a anului 1951 în Murray,  
Utah, SUA şi avându-i ca părinţi pe Milo Fredrick şi Mary 
Katherine Dyches, el este al doilea dintre cei şapte copii ai 
părinţilor săi. Când era tânăr diacon, familia lui s-a mutat 
în Elko, Nevada, unde şi-a petrecut timpul liber de după 
şcoală lucrând în farmacia tatălui său. În timp ce lucrau  
cot la cot, tatăl său l-a învăţat importanţa muncii asidue – 
lucru ce avea să-l ajute foarte mult când a fost misionar în 
Misiunea Sud, Germania, în perioada 1970-1972.

„A fost o misiune grea, însă a fost o misiune bună pentru 
mine”, a spus el. „Am înţeles valoarea muncii asidue şi 
supunerii şi a faptului de a nu renunţa.”

A continuat să arate acelaşi respect faţă de muncă şi 
după misiunea sa, în dobândirea unei educaţii, la muncă 
şi în responsabilităţile pe care le-a avut în cadrul Bisericii. 
Vârstnicul Dyches a întâlnit-o pe Jill Dudley, cea care avea 
să-i devină soţie, în timp ce era student la Universitatea 
Brigham Young. S-au căsătorit la data de 26 aprilie 1974,  
în Templul Manti, Utah. Au trei copii.

Vârstnicul Dyches şi-a luat licenţa în studii universitare la 
Universitatea Brigham Young şi a obţinut un atestat medi-
cal la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii din 
Washington. Ca şi carieră, el a fost chirurg de urechi, nas şi 
gât într-o clinică particulară din Reno, Nevada.

În momentul chemării sale în cel de-al Doilea Cvorum al 
celor Şaptezeci, vârstnicul Dyches slujea în cadrul organiza-
ţiei Tinerilor Băieţi, în calitate de îndrumător al cvorumului 
diaconilor. El a slujit în numeroase alte chemări, printre care 
se numără cele de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci, de pre-
şedinte al Misiunii Portland Oregon, de preşedinte de ţăruş, 
de consilier într-o preşedinţie de ţăruş, de înalt consilier, de 
lucrător în templu, de preşedinte al Şcolii de duminica şi de 
funcţionar al episcopiei. ◼

Vârstnicul 
Timothy J. Dyches
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Randy Dennis Funk, din al Doilea Cvorum 
al celor Şaptezeci, şi-a trăit viaţa conform următorului 
principiu extrem de important: „Încrede-te în Domnul 

şi în bunătatea Sa”.
În timp ce era student în anul III la Drept, soţia sa era 

însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor, iar el era editor 
asociat la jurnalul pe probleme de drept, a fost chemat să 
slujească în calitate de preşedinte al Cvorumului Vârstnicilor.  
„În acest moment dificil, am acceptat chemarea şi m-am 
rugat Tatălui Ceresc să mă ajute”, a spus el. „Aveam nevoie 
de ajutor să-mi îndeplinesc chemarea, să-mi termin cu 
succes studiile, să-mi găsesc un loc de muncă şi să am grijă 
de tânăra mea familie. Binecuvântările pe care le-am primit 
ne-au depăşit cu mult aşteptările. Acea experienţă mi-a 
întărit mult credinţa în bunătatea Domnului şi în binecuvân-
tările pe care El le revarsă asupra celor care fac tot ce le stă 
în putinţă pentru a-I sluji.”

Născut în luna august a anului 1952 şi avându-i ca părinţi 
pe C. Dennis şi Rebecca Funk, el a crescut în Manti, Utah; 
în Madison, Wisconsin; şi în Smithfield, Utah, SUA. L-a privit 
pe tatăl său cum slujea cu credinţă în cadrul Bisericii şi a 
înţeles importanţa îndeplinirii îndatoririlor preoţiei.

După ce a slujit în misiune în Indonezia, s-a căsătorit cu 
Andrea Clyde, la data de 29 mai 1976, în Templul Logan, 
Utah. Ei au şase copii. Vârstnicul Funk şi-a luat licenţa în 
istorie la Universitatea statului Utah şi doctoratul în Drept la 
Universitatea din Utah. A fost asociat într-o firmă mare de 
avocatură din Denver, Colorado, înainte de a sluji cu timp 
deplin în cadrul Bisericii, slujire care a început cu chemarea 
sa în calitate de preşedinte al Misiunii Bangalore, India, în 
anul 2010.

„Când ne-am dus în India, am avut credinţă în cuvintele 
Salvatorului: «Şi din nou, Eu vă spun vouă că toţi pe care 
îi veţi trimite în numele Meu, prin glasul fraţilor voştri, Cei 
Doisprezece, recomandaţi şi autorizaţi legal de voi, vor avea 
puterea să deschidă uşa împărăţiei Mele oricărei naţiuni la 
care îi veţi trimite» (D&L 112:21)”. Vârstnicul Funk a slujit în 
calitate de preşedinte al Cvorumului Vârstnicilor, de preşe-
dinte al Tinerilor Băieţi, de episcop, de preşedinte de ţăruş 
şi de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼

Vârstnicul 
Randy D. Funk
din Cei Şaptezeci
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În timp ce slujea în calitate de autoritate a zonei-Cei Şap-
tezeci în Mexic, vârstnicul Adrián Ochoa a petrecut două 
zile în oraşul Chihuahua, s-a întâlnit cu preşedintele de 

district şi cu alte persoane, apoi s-a îmbarcat în avionul care 
ar fi trebuit să-l ducă acasă. Însă, după ce şi-a ocupat locul, 
a simţit un îndemn spiritual foarte puternic că lucrarea sa în 
Chihuahua nu se încheiase.

Echipajul făcea ultimele pregătiri în vederea decolării. 
„Însă”, a spus vârstnicul Ochoa, „ştiam că trebuia să cobor 
din acel avion”. Prin urmare, a coborât din avion. O serie 
de interviuri consecutive au dus la aflarea unor informaţii 
importante care au rezolvat o problemă dificilă şi au permis 
progresul spiritual al unei familii.

Totuşi, lucrarea vârstnicului Ochoa în Chihuahua tot nu 
se încheiase. Spiritul l-a condus, de asemenea, la casa umilă 
a unei verişoare pe care nu o văzuse de mulţi ani. I-a găsit 
pe verişoară – o membră inactivă – şi pe mica ei familie 
foarte strâmtoraţi din punct de vedere financiar. „Ştiam că 
Biserica şi Hristos erau soluţia lor. Am implorat-o pe veri-
şoara mea să redevină activă în Biserică”, a spus el.

Verişoara a redevenit activă şi a fost restaurată o pre-
ţioasă legătură de familie. Domnul a putut salva mai multe 
vieţi în Chihuahua, pentru că un bărbat a dat ascultare 
îndemnurilor Spiritului.

„Toţi oamenii au dreptul să aibă parte de astfel de 
îndemnuri spirituale care pot schimba vieţi”, a mărturisit 
vârstnicul Ochoa, care a slujit în diverse chemări în cadrul 
Bisericii în timp ce muncea în domeniul publicitar. El a pre-
zidat asupra Misiunii San Pedro Sula, Honduras, în perioada 
2004-2007, iar începând cu anul 2009 şi până când a fost 
chemat să slujească în cadrul celui de-al Doilea Cvorum al 
celor Şaptezeci, a slujit în calitate de al doilea consilier în 
cadrul Preşedinţiei generale a Tinerilor Băieţi.

Născut în luna martie a anului 1954, în San Francisco, 
California, SUA şi avându-i ca părinţi pe Eduardo şi Con-
suelo Ochoa, el a crescut atât în California, cât şi în Mexic. 
Când era tânăr băiat, a fost chemat să slujească în Mexic, 
într-o misiunea specială de relaţii publice. El şi soţia sa, 
Nancy Villareal, au fost pecetluiţi în Templul Mexico City. 
Dânşii au cinci copii. ◼

Vârstnicul Adrián 
Ochoa
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Kevin Scott Hamilton se descrie ca fiind „re-
zultatul unei convertiri şi al unei salvări”.

Naşterea sa în luna martie a anului 1955, în We-
natchee, Washington, SUA, a făcut-o pe mama sa, Kay, să-şi 
adreseze întrebări despre scopul vieţii. Ea a vorbit cu un 
prieten sfânt al zilelor din urmă, Richard Pratt, care a pus-o 
în legătură cu misionarii.

Soţul dânsei, Norman Russell Hamilton, a explicat că el 
era deja membru al Bisericii, însă fusese inactiv încă de la 
începutul adolescenţei sale. El a devenit activ în Biserică 
când soţia sa a devenit membră.

„Părinţii mei au fost membri extraordinari care au clădit 
credinţa pe care noi o avem astăzi”, a spus vârstnicul 
Hamilton.

Însă, el recunoaşte că misiunea sa în Franţa şi în Elveţia 
a fost cea care i-a schimbat viaţa cu adevărat. „A aprins în 
mine o dorinţă puternică care nu m-a părăsit niciodată”,  
a spus el.

S-a căsătorit cu Claudia Keysor, o persoană care avea 
aceleaşi opinii şi sentimente ca şi el, la data de 27 iulie 
1978, în Templul Los Angeles. În timp ce-şi creşteau cei 
şase copii în California, au făcut din casa lor ceva asemănă-
tor unui centru pentru vizitatori.

„Se spune că poţi avea o cuvântare tăcută în propriul 
cămin, iar noi am avut acele mici citate peste tot în casă”, 
a spus sora Hamilton. La una dintre intrările în casă sunt 
tot timpul exemplare ale Cărţii lui Mormon, broşuri Pentru 
întărirea tineretului şi alte publicaţii ale Bisericii care sunt 
mereu înlocuite pe măsură ce sunt luate de vizitatori.

Hotărârea vârstnicului Hamilton de a sluji i-a adus ocazii 
de a sluji în calitate de episcop, de preşedinte de ţăruş şi de 
preşedinte al Misiunii Bruxelles, Belgia/Olanda, în perioada 
2003-2006. Înainte de a fi chemat să slujească în al Doilea 
Cvorum al celor Şaptezeci, el a fost directorul Comitetului 
de afaceri publice al Bisericii din California de Sud, care 
includea 64 de ţăruşi din zona metropolitană Los Angeles.

Având o licenţă luată la Universitatea Brigham Young şi 
un masterat luat la Universitatea din Washington, ambele 
în afaceri, el şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în 
industria de telecomunicaţii, fiind de câteva ori director 
executiv. ◼

Vârstnicul 
Kevin S. Hamilton
din Cei Şaptezeci
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Vârstnicul Terence M. Vinson, proaspăt chemat să slu-
jească în cel de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci, 
nu auzise niciodată de cuvântul mormon înainte de 

a o întâlni pe Kay Anne Carden la începutul anilor 1970 în 
Sydney, Australia. Cei doi au discutat despre religie şi, în 
cele din urmă, au ajuns la o înţelegere. În fiecare duminică, 
ei urmau să meargă atât la biserica din tinereţea lui Terence, 
cât şi la adunările unei ramuri mici a Bisericii lui Isus  
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Primul grup se 
întâlnea într-o clădire mare şi frumoasă, celălalt se întâlnea 
într-un spaţiu închiriat pe care câţiva sfinţi din zilele din 
urmă putuseră să-l găsească.

Dar după o perioadă, „comparaţia era stânjenitoare”, 
iar Terence a început să fie învăţat de misionari. El avea 
multe întrebări. Apoi, participând la o conferinţă de ţăruş, 
el a simţit un mesaj la fel de clar ca şi cum i-ar fi fost rostit. 
„Trebuia să mă alătur Bisericii pentru a putea progresa. 
Toate întrebările pe care le-am avut aveau să-şi primească 
răspunsul”, a spus el.

A fost botezat în săptămâna următoare.
Terence Michael Vinson s-a născut în Sydney, Australia, 

în luna martie a anului 1951, avându-i ca părinţi pe John 
Laurence şi May Therese A. Vinson. Tatăl său, care era 
pompier, a făcut mari sacrificii pentru ca cei şapte copii ai 
săi să poată dobândi educaţie.

Vârstnicul Vinson şi-a luat licenţa în matematică şi sta-
tistică la Universitatea din Sydney şi atestatul de profesor la 
Facultatea de Pedagogie din Sydney. El a obţinut, de aseme-
nea, un atestat de planificare financiară la Universitatea 
Deakin şi şi-a luat masteratul în finanţe aplicate la Universi-
tatea Macquarie. De-a lungul carierei sale, a fost un cunos-
cut profesor de matematică, lector şi consultant financiar şi 
a condus o firmă de planificare şi investiţii financiare.

S-a căsătorit cu Kay Anne, femeia care i-a prezentat 
Evanghelia, la data de 2 mai 1974, în Sydney, iar cuplul a 
fost pecetluit la data de 23 august 1975, în Templul Hamil-
ton din Noua Zeelandă; ei au şase copii. După mai puţin  
de trei ani de la botezul său, vârstnicul Vinson a fost che-
mat să slujească în calitate de episcop. A slujit în mai multe 
preşedinţii de ţăruş şi în calitate de reprezentant zonal şi de 
autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼

Vârstnicul 
Terence M. 
Vinson
din Cei Şaptezeci

Bonnie L. 
Oscarson
preşedinta generală a 
Tinerelor Fete

În timpul slujirii în calitate de soţie a preşedintelui Tem-
plului Stockholm, Suedia, în perioada 2009-2012, Bonnie 
Lee Green Oscarson a văzut sacrificiul făcut de sfinţii din 

zilele din urmă din Suedia, Norvegia şi Letonia pentru a 
putea preaslăvi în casa Domnului.

Cu toate acestea, ea nu a ştiut atunci că lecţiile pe care  
le învăţa de la acei membri „foarte umili şi extrem de devo-
taţi şi de fideli” aveau s-o ajute să-şi concentreze atenţia în 
calitate de preşedintă generală a Tinerelor Fete.

„Având în vedere că tinerele fete aleg, acum, să slujească 
în misiuni şi se duc la templu la o vârstă mai fragedă, sper că 
experienţa pe care o am cu privire la munca în templu mă va 
ajuta să ştiu cum să le ajut să se pregătească”, a spus ea.

Bonnie Lee Green s-a născut în luna octombrie a anului 
1950 în oraşul Salt Lake, avându-i ca părinţi pe Theo James 
şi Jean S. Green. Când părinţii ei au decis ca propriii copii 
să aibă parte de experienţa de a fi membri ai Bisericii în 
afara statului Utah, Bonnie, care avea atunci nouă ani, şi 
familia ei s-au mutat în Oklahoma, SUA. Familia a petrecut, 
de asemenea, ceva timp în Colorado şi în Tennessee înainte 
de a se muta în Missouri, unde Bonnie l-a cunoscut pe Paul 
Kent Oscarson, în Far West, Missouri, zona templului – loc 
important, deoarece amândoi au strămoşi care au trăit în 
zona Far West.

După ce şi-a terminat studiile la Universitatea Brigham 
Young, cei doi s-au căsătorit la data de 19 decembrie 1969, 
în Templul Salt Lake; ei au şapte copii.

Sora Oscarson avea doar 25 de ani când soţul ei – care 
a slujit ca misionar cu timp deplin în Misiunea Suedia în 
perioada 1965-1968 – a fost chemat să prezideze asupra 
Misiunii Göteborg, Suedia.

Când familia Oscarson s-a întors în Statele Unite, membrii 
acesteia au locuit în Missouri, New Jersey, Massachusetts şi în 
Texas, unde fratele Oscarson a lucrat ca vicepreşedinte zonal 
al unui hypermarket. Asemenea părinţilor ei, sora Oscarson 
a avut parte de multă bucurie trăind în zone în care numărul 
membrilor Bisericii nu era foarte mare.

Sora Oscarson a slujit de trei ori în calitate de preşedintă 
a Tinerelor Fete, a mai slujit timp de nouă ani în calitate de 
învăţătoare a seminarului desfăşurat dimineaţa devreme şi în 
calitate de învăţătoare la clasa de Doctrină a Evangheliei. ◼
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Încă de când era foarte tânără, Carol Foley McConkie a 
avut „dorinţa de a merge la templu”. Acel obiectiv i-a 
îndrumat acţiunile de-a lungul vieţii.
Născută în luna aprilie a anului 1952, în Spokane, Wash-

ington, SUA, avându-i ca părinţi pe Williams şi Joanne W. 
Foley, sora McConkie era doar un copilaş atunci când misio-
narii au bătut la uşa părinţilor ei în Wilmington, Delaware, şi 
le-a făcut cunoscută Evanghelia. Părinţii ei au acceptat foarte 
repede învăţăturile, în pofida opoziţiei şi a schimbărilor pri-
vind stilul de viaţă pe care au trebuit să le facă.

Pe când era copil, a călătorit cu trenul, alături de familia ei, 
de-a latul ţării pentru a fi pecetluiţi în Templul Manti, Utah.

„Aceea a fost o experienţă foarte dragă”, a spus ea. „Îmi 
amintesc că ne-am îmbrăcat în alb, precum şi ce a însemnat 
acel lucru pentru familia mea. A fost o experienţă extraor-
dinară şi, chiar dacă am fost foarte tânără, îmi amintesc 
sentimentele pe care le-am avut, licăririle de alb şi frumuse-
ţea acelei zile. Acea experienţă a fost prima care m-a făcut 
să-mi doresc ca templul să facă mereu parte din viaţa mea.”

Templul a devenit un far de speranţă în timpul perioade-
lor de încercare şi după ce şi-a întemeiat propria familie.

L-a cunoscut pe Oscar Walter McConkie III, cel care avea 
să-i devină soţ, când erau studenţi la Universitatea statului 
Arizona. Sora McConkie şi-a luat licenţa în pedagogia limbii 
engleze. S-au căsătorit la data de 22 decembrie 1973, în 
Templul Mesa, Arizona, şi au şapte copii.

În momentul chemării sale în calitate de prima consi-
lieră în Preşedinţia generală a Tinerelor Fete, sora  
McConkie slujea în Comitetul General al Tinerelor Fete. 
Cea mai mare parte a slujiri ei în cadrul Bisericii a avut 
loc în chemări care implică predare, precum cea de 
preşedintă a Tinerelor Fete la nivel de episcopie şi cea de 
consilieră în preşedinţii ale Societăţii de Alinare şi ale So-
cietăţii Primare la nivel de episcopie. Ea a slujit alături de 
soţul ei atunci când el a prezidat asupra Misiunii San Jose, 
California, în perioada 2005-2008. ◼

Carol F. 
McConkie
prima consilieră în 
Preşedinţia generală a 
Tinerelor Fete

Chiar şi înainte de a se fi alăturat Bisericii, Neill Foote 
Marriott a înţeles din copilărie că există un Dumne-
zeu şi că El o iubeşte.

„Tatăl meu a urmat exemplul Tatălui nostru Ceresc”, a 
spus a doua consilieră în Preşedinţia generală a Tinerelor 
Fete. „Dragostea lui faţă de alţii şi deschiderea lui faţă de 
aceştia erau nelimitate. A fost un lucru simplu şi firesc ca 
dragostea şi încrederea pe care le aveam faţă de tatăl meu 
pământean să le am şi faţă de Tatăl meu Ceresc.”

Născută în luna octombrie a anului 1947, în Alexandria, 
Louisiana, SUA, avându-i ca părinţi pe George şi Antonia 
Foote, ea a fost singura soră a celor şase fraţi ai săi mai 
tineri. După ce a absolvit Universitatea Metodistă de Sud 
din Dallas, Texas, luându-şi licenţa în literatura engleză şi 
pedagogie gimnazială, s-a mutat în Cambridge, Massachu-
setts, unde a lucrat ca secretară la Universitatea Harvard. 
Acolo, l-a întâlnit pe David Cannon Marriott, care i-a spus: 
„Am câţiva prieteni pe care aş dori să-i cunoşti”. Nu după 
mult timp, el i-a adus pe misionari pentru a le predica ei  
şi colegelor ei de cameră.

Referitor la discuţiile predate de misionari, ea a spus: 
„Lecţiile au umplut golurile înţelegerii pe care o aveam 
cu privire la Evanghelie”. După botezul ei, din luna mai a 
anului 1970, ea şi David au rămas prieteni; după un an, au 
început să iasă la întâlniri şi, în luna iunie a anului 1971, 
s-au căsătorit în Templul Salt Lake.

Sprijinindu-şi soţul, sora Marriott a stat acasă cu cei  
11 copii ai lor, în timp ce el şi-a urmat cariera în dome-
niul afacerilor. Ei au slujit în numeroase chemări în cadrul 
Bisericii. Ea a slujit alături de el când el a prezidat asupra 
Misiunii São Paulo Interlagos, în perioada 2002-2005, iar 
ea a slujit în calitatea de lucrătoare în templu în Templul 
Salt Lake, în calitate de preşedintă a Societăţii de Alinare la 
nivel de ţăruş şi de episcopie, în calitate de preşedintă  
a Tinerelor Fete la nivel de episcopie, în calitate de învă-
ţătoare a clasei de Doctrină a Evangheliei şi în calitate de 
specialistă cu privire la rezerva de alimente.

În ceea ce priveşte noua sa însărcinare, sora Marriott 
speră să împărtăşească aceeaşi mărturie pe care ea a 
primit-o atunci când era tânără fată. Ea doreşte ca tinerele 
fete să ştie că „sunt iubite de Tatăl lor Ceresc cu cea mai 
profundă şi pură dragoste.” ◼

Neill F. Marriott
a doua consilieră în 
Preşedinţia generală a 
Tinerelor Fete
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„Eram orb, şi acum văd”, de Brady Fairbanks

„Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere…

După ce [Isus] a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,

şi i-a zis: «Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului»… El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine…

El a răspuns: «… eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd»” (Ioan 9:1, 6–7, 25).



„Trăim într-o perioadă din istoria lumii în 
care sunt multe încercări dificile, însă şi multe 
ocazii şi motive de bucurie”, a spus preşedintele 
Thomas S. Monson în timpul sesiunii de încheiere 
a celei de-a 183-a Conferinţe Generale Anuale 
a Bisericii. „Există, desigur, acele momente în 
care avem parte de dezamăgiri, dureri şi chiar 
tragedii în vieţile noastre. Cu toate acestea, dacă 
ne punem încrederea în Domnul, El ne va ajuta 
să ne depăşim greutăţile, indiferent de natura lor.”
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