
O moștenire a credinței 
pentru generațiile 
viitoare, p. 44
Obiectivul nostru: să 
împărtășim Evanghelia unui 
număr de 100 de oameni, p. 18
O forță mai puternică decât 
cutremurele, incendiile și 
vânturile, p. 20
Pionieri: Ce i- a motivat să 
continue?, p. 24
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„NE EXPRIMĂM 
RECUNOȘTINȚA PENTRU 

PIONIERII SFINȚI DIN ZILELE 
DIN URMĂ DIN ÎNTREAGA 
LUME CARE AU DESCHIS – 
ȘI ÎNCĂ DESCHID – CALEA 
EVANGHELIEI PENTRU CA 

ALȚII SĂ O URMEZE.”
VÂRSTNICUL RONALD A. RASBAND

Din „Credința de a merge înainte”, pagina 24.
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10 La pupitru: Știți cine sunteți –  
și cine ați fost întotdeauna
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Never Chikunguwo
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tați cu miracole.

20 Să nu încetăm să simțim  
susurul blând și subțire
Vârstnicul Jorge F. Zeballos
Într- o lume în care persistă 
zgomotul, trebuie să ascultăm 
susurul blând și subțire pentru 
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44 Trei călătorii ale pionierilor  
din zilele noastre
Sarah Keenan
La fel cum a fost pentru pionierii 
din vechime, faptul de a ne alătura 
Bisericii astăzi implică curaj și 
sacrificiu.

48 Simțiți că nu sunteți conectați? 
Încercați să o luați mai încet
Charlotte Larcabal
Mi- am dat seama că stilul meu 
de viață rapid, care îmi distră-
gea atenția, mă îndepărta de 
Dumnezeu.
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Faptul de a pune întrebări este un 
mod grozav de a- ți întări mărtu-
ria și faptul de a te îndrepta către 
Domnul pentru a primi răspunsuri 
Îi va permite Spiritului să te ajute

54 Când mi- a fost greu să slujesc
Lyka T. Valdez
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56 Șapte sugestii privind rostirea 
unei cuvântări
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găti și a rosti o cuvântare bună.

58 Pregătire pentru viață:  
Ce facem în templu?

60 Un exemplu de melancolie  
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Alyssa Nielsen
Am învățat cum pot să aștept cu 
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62 Afiș: Tablouri

63 Răspunsuri de la conducătorii 
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Vârstnicul Quentin L. Cook
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64 Călătoria lui Isabelle
Jessica Larsen
Călătoria avea să fie lungă, dar 
familia lui Isabelle știa că faptul de 
a merge la templu avea să merite 
osteneala.

66 Bunici de seamă
Jenna Koford
Andrew avea emoții cu privire la 
activitatea de la școală „Adu un 
părinte la școală”.

68 În sfârșit, o familie eternă!
Jane McBride
Lui Mia i- a plăcut sentimentul cald 
pe care l- a avut acasă la prietena 
ei, Zoey.
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Prieten și misionar
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Vârstnicul Gary E. Stevenson
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P O R T R E T E  A L E  C R E D I N Ț E I

Victor Barbinyagra
Harkov, Ucraina

Am probleme ca toți ceilalți 
oameni. Nu sunt mai mari sau 
mai mici și, deși nu le putem 
rezolva 100%, știu că putem face 
față problemelor și, cu siguranță, 
putem merge înainte.

Datorită Bisericii, știu că poți fi 
fericit orice ar fi, deoarece planul 
lui Dumnezeu este un plan al ferici-
rii. Cred că fericirea este ceva ce se 
află înăuntrul nostru, nu în afară.

Fericirea vine din faptul de 
a avea credință, a ne baza pe 
Dumnezeu și a trăi potrivit 
Evangheliei. Aceasta ne ajută să 
avem atitudinea potrivită și să 
folosim ceea ce avem pentru a 
ne îmbunătăți.

Victor s- a născut prematur. Prin urmare, 
are mai multe dizabilități și nu a putut 
umbla până la șapte ani. În pofida încer-
cărilor cu care se confruntă, Victor a ales 
sa fie o persoană fericită. El găsește bucu-
rie slujind și arătând dragoste.
FOTOGRAF LESLIE NILSSON

AFLĂ MAI MULTE
Vezi mai multe despre călătoria plină de credință  
a lui Victor pe liahona .lds .org.

Vizitați pagina Planul salvării pe lds .org/ topics pentru a 
afla cum ne poate ajuta planul salvării să găsim fericire.
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Compasiunea înseamnă a fi conștient 
de suferințele celorlalți și a avea 
dorința de a le ușura și a le alina. 

Legământul de a- L urma pe Salvator este un 
legământ al compasiunii prin care promitem 
să „[purtăm] greutățile unul altuia” (Mosia 
18:8). Însărcinarea de a veghea asupra altora 
este o ocazie de a sluji asemenea Domnului: 
„De alții iarăși fie- vă milă… smulgându- i 
din foc” (Iuda 1:23). Domnul a poruncit: 
„Purtați- vă cu bunătate și îndurare unul față 
de altul” (Zaharia 7:9).

Compasiunea arătată de Salvator
Compasiunea a fost o forță motivantă 

în slujirea Salvatorului (vezi bara laterală: 
„Un Salvator plin de compasiune”). 
Compasiunea Sa față de semenii Săi L- a 
făcut să- i ajute pe cei din jurul Său în nenu-
mărate ocazii. Distingând între nevoile și 

dorințele oamenilor, El a putut să- i binecu-
vânteze și să- i învețe în moduri care contau 
cel mai mult pentru ei. Dorința Salvatorului 
de a ne ușura poverile a condus la actul 
suprem de compasiune: ispășirea Sa pentru 
păcatele și suferințele omenirii.

Capacitatea Sa de a răspunde nevoilor 
oamenilor este lucrul pe care ne putem 
strădui să- l obținem în timp ce slujim. Când 
trăim în neprihănire și ascultăm îndemnu-
rile Spiritului, vom fi inspirați să ajutăm în 
moduri în care contează.

Legământul nostru de compasiune
Tatăl Ceresc vrea ca ai Săi copii să aibă 

compasiune (vedeți 1 Corinteni 12:25- 27). 
Pentru a deveni ucenici adevărați, trebuie 
să ne dezvoltăm compasiunea și s- o mani-
festăm față de ceilalți, în special față de cei 
nevoiași (D&L 52:40).

Principii ale slujirii

SĂ AJUTĂM AVÂND 
COMPASIUNE
Pe măsură ce urmați exemplul Salvatorului cu privire la compasiune,  

veți descoperi că puteți aduce o schimbare în viețile altora.
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Principii ale slujirii

SĂ AJUTĂM AVÂND 
COMPASIUNE
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Principiile slujirii sunt menite să ne ajute să învățăm să ne îngrijim unii 
de ceilalți – nu să le împărtășim ca mesaj. Când ajungem să- i cunoaștem 
pe cei cărora le slujim, Duhul Sfânt ne va îndruma să știm de ce mesaj ar 
putea avea nevoie în plus față de grija și compasiunea noastră.
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Luând asupra noastră numele lui Isus Hristos 
prin legământul făcut la botez, noi mărturisim 
că dorim să avem compasiune. Președintele 
Henry B. Eyring, al doilea consilier în Prima 
Președinție, ne- a învățat că darul Duhului Sfânt 
ne ajută să facem acest lucru: „Sunteți membri 
de legământ ai Bisericii lui Isus Hristos…

Acesta este motivul pentru care aveți sen-
timentul că doriți să ajutați alte persoane 
care se străduiesc să meargă înainte, deși se 
află sub greutatea suferinței și necazurilor. 
Dumneavoastră ați promis că Îl veți ajuta pe 
Domnul să le facă poverile mai ușoare și să 
fie mângâiați. Vi s- a dat puterea să- L ajutați pe 

UN SALVATOR PLIN  
DE COMPASIUNE

Gândiți- vă să studiați unele dintre aceste 
scripturi pentru a vedea cum compasiunea  
L- a determinat pe Isus Hristos să vindece, să 
binecuvânteze și să- i învețe pe cei din jurul 
Său în timpul slujirii Sale: Matei 9:35- 38; 
14:14; 18:27, 33; 20:30- 34; Marcu 1:40- 42; 
5:19; 6:30- 42; 9:22; Luca 7:13; 10:33; 15:20.

Domnul să ușureze aceste poveri atunci când 
ați primit darul Duhului Sfânt” 1.

De exemplu, o soră din Rusia a avut o situație 
familială dificilă care a împiedicat- o să participe 
la adunările Bisericii mai mult de un an. O altă 
soră din ramură a ajutat- o, având compasiune, 
sunând- o în fiecare duminică pentru a- i spune 
despre cuvântări, lecții, chemări în misiune, nou- 
născuți și alte știri despre ramură. Când situația 
familială a surorii s- a rezolvat, ea s- a simțit ca 
și cum ar fi făcut încă parte din ramură datorită 
telefoanelor săptămânale ale prietenei ei. ◼

NOTĂ
 1. Henry B. Eyring, „Mângâietorul”, Liahona, mai 2015, p. 18.

DU
- T

E 
DE

 FĂ
 Ș

I T
U 

LA
 F

EL
: B

UN
UL

 S
AM

AR
IT

EA
N,

 
DE

 JO
RG

E 
CO

CC
O



 I u l i e  2 0 1 8  9

Patru sugestii pentru a dezvolta compasiunea
Deși compasiunea se dezvoltă adesea după ce ne confruntăm cu propriile încercări, există câteva lucruri pe care le  

putem face astăzi pentru a ne dezvolta compasiunea. Gândiți- vă la moduri în care puteți pune în practică aceste patru principii.

2. Punere  în practică

3. Îndemnuri

COMPASIUNE4. Prietenie

Rugați- vă pentru a avea compasiu-
ne. Când Îl chemați pe Tatăl Ceresc, El 
vă va deschide inima și „veți ajunge 
să simțiți o sinceră preocupare pentru 
bunăstarea și fericirea eternă a altor 
oameni” (Predicați Evanghelia Mea: un 
ghid pentru slujirea misionară [2004], 
p. 124; vezi, de asemenea Moroni 7:48).

Puneți- o în practică. 
Puteți arăta compasiune 
ascultând și înțelegând. 
Puneți- vă în situația lor și 
gândiți- vă cum s- ar putea 
simți. Dacă este potrivit 
situației și momentu-
lui, puteți să le oferiți 
ajutor pentru a le ușura 
durerea, suferința sau 
necazul.

Urmați îndemnurile. Domnul ne poate 
dezvălui modalități de a arăta compasiune 
pe care nu le- am fi putut observa singuri. 
Când simțiți un îndemn de la Duhul Sfânt 
de a- i ajuta pe alții, nu ezitați să acționați 
potrivit acestuia.

Fiți un prieten adevărat. 
A da dovadă de compasiune 
poate fi la fel de simplu ca 
a manifesta interes față de 
viețile oamenilor. Învățați să 
ascultați cu atenție (vedeți: 
„Principii ale slujirii: cinci 
lucruri pe care le fac cei care 
știu să asculte” Liahona, 
iun. 2018, p. 6- 9). Dragostea 
dumneavoastră pentru ei 
va crește și va fi mai ușor să 
recunoașteți modalități de a 
arăta acea iubire.

1. Rugăciune
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ȘTIȚI CINE SUNTEȚI –  
ȘI CINE AȚI FOST  
ÎNTOTDEAUNA
Sheri L. Dew

L A  P U P I T R U

De curând, nepoata mea de 16 ani, 
Megan, și două dintre prietenele 

ei au venit să doarmă la mine. În timp 
ce vorbeam în seara aceea, una dintre 
ele m- a întrebat cum a fost să cresc 
la fermă pe vremuri… le-am spus lui 
Megan și prietenelor ei că pe vremuri 
eram teribil de timidă și nu aveam 
deloc încredere în mine.

Cum ai trecut peste sentimentele 
acelea? M- a întrebat Megan. Eram gata 
să îi dau un răspuns, dar m- am oprit, 
simțind că aceste tinere minunate erau 
receptive la mai mult. Așadar, le- am 
spus că motivul fusese unul spiritual. 
Sentimentele mele în legătură cu mine 
însămi și cu viața mea au început 
încet să se schimbe abia după ce am 
început să înțeleg ce credea Domnul 

despre mine. Apoi s- au grăbit să mă 
întrebe: De unde am știut ce credea 
Domnul? Și cum puteau ele afla ce 
credea Domnul despre ele?

Timp de câteva ore, am discutat 
cu scripturile în mână despre cum să 
auzim glasul Spiritului, despre cât este 
de nerăbdător Domnul să dezvăluie 
cunoașterea, înmagazinată în sigu-
ranță în spiritele noastre, referitoare la 
cine suntem și care ne este misiunea 
și despre schimbarea pe care o aduce 
faptul că știm.

Nu există nimic mai vital pentru 
succesul și fericirea noastră aici decât 
faptul de a auzi glasul Spiritului. 
Spiritul este Cel care ne dezvăluie 
identitatea noastră – nu doar cine sun-
tem, dar și cine am fost dintotdeauna. 

DESPRE SORA DEW
Sheri Linn Dew s- a 
năcut în Ulysses, 

Kansas, S.U.A., în anul 
1953. Este cea mai mare 

dintre cinci copii și, la sfârși-
tul clasei a cincea, deja condu-

cea tractorul la ferma de cereale a 
familiei. Duminica, bunica ei, Maudie 
Dew, venea să o ia devreme la adu-
nările Bisericii, care se țineau într- un 
hol închiriat. Ca să pregătească încă-
perea pentru biserică, trebuiau să 
măture mucurile de țigară și dozele 
de bere de pe jos. Deoarece a făcut 
parte dintr- o ramură mică, a vorbit 
și a predat mult. A devenit pianista 
ramurii când a fost tânără fată și a 
slujit în președinția Societății Primare 
din ramura ei când avea 16 ani.

În anul 1978, după ce a absol-
vit Facultatea de Istorie din cadrul 
Universității Brigham Young, s- a 
angajat ca redactor la Bookcraft. 
În anul 1988, s- a alăturat compa-
niei Deseret Book, devenind vice- 
președintă în anul 2000.

Avea 35 de ani când s- a alătu-
rat comitetului de conducere al 
Societății de Alinare în timpul preșe-
dinției Barbarei W. Winder. Avea 
numai 43 de ani când a devenit a 
doua consilieră a lui Mary Ellen W. 
Smoot în președinția generală a 
Societății de Alinare în anul 1997.

În discursul său din cadrul 
Conferinței femeilor din anul 2001 
de la UBY din care se citează aici 
(punctuația fiind standardizată), sora 
Dew le- a îndemnat pe femei să- și 
înțeleagă valoarea.

Această serie de relatări pune în evidență viețile femeilor devotate și mesajele lor, extrase  
din cartea At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).
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Și atunci când știm, viețile noastre 
capătă un scop atât de extraordinar 
încât nu mai putem fi niciodată la fel…

Spiritele noastre tânjesc să ne 
amintim adevărul despre cine suntem, 
deoarece modul în care ne vedem, 
simțul identității, afectează tot ceea 
ce facem… Afectează însuși modul 
în care ne trăim viața. Deci, astăzi, vă 
invit să vă gândiți, într- un nou mod, 
nu doar la cine sunteți dar și cine ați 
fost întotdeauna…

Vă dați seama că Dumnezeu, 
care ne- a cunoscut perfect, ne- a 
pus deoparte să venim acum, când 

riscurile sunt mari și opoziția mai 
intensă ca niciodată? Când avea să 
aibă nevoie de femei care să ajute la 
creșterea și conducerea unei gene-
rații alese în contextul celui mai 
periculos mediu spiritual? Vă dați 
seama că El ne- a ales pe noi deoa-
rece a știut că vom fi neînfricate în 
construirea Sionului?…

Nobile și mărețe. Curajoase și hotărâ-
te. Credincioase și neînfricate. Așa 
sunteți și așa ați fost mereu. Înțelegerea 
acestui adevăr vă poate schimba viața 
pentru că această cunoaștere aduce 
cu sine o încredere care nu poate fi 

duplicată în niciun alt fel…
Când veți înțelege că voi ați fost 

alese și puse deoparte pentru acum 
și când veți trăi în armonie cu acea 
misiune, veți fi mai fericite decât ați 
fost vreodată…

Dumnezeu este Tatăl nostru 
și Singurul Său Fiu Născut este 
Hristosul. Fie ca noi să avem bucuria 
de a sta din nou alături de Salvator și 
a sluji cu forță și energie în via Sa. Și 
fie ca noi să fim neînfricate în clădi-
rea Sionului Dumnezeului nostru – 
pentru că știm cine suntem și cine 
am fost întotdeauna. ◼
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După ce Joseph a adus acasă plăcile de aur, căutăto-
rii de comori au încercat timp de săptămâni întregi 
să le fure. Pentru a ține cronica în siguranță, a tre-

buit să o mute dintr- un loc în altul, ascunzând plăcile sub 
vatră, sub podeaua magazinului tatălui său și în grămezi de 
cereale. Nu și- a permis să fie niciodată neglijent.

Vecini curioși veneau la casa lui și- l implorau să le arate 
cronica. Joseph a refuzat întotdeauna, chiar și atunci când 
cineva s- a oferit să- l plătească. Era hotărât să aibă grijă de 
plăci, având credință în promisiunea Domnului că, dacă va 
face tot ce putea, vor fi protejate.1

Deseori, aceste întreruperi l- au împiedicat să examineze 
plăcile și să afle mai multe despre Urim și Tumim. Știa că 
tălmăcitoarele aveau rolul să- l ajute să traducă plăcile, dar 
nu folosise niciodată pietrele văzătorului pentru a citi o 
limbă străveche. Era nerăbdător să înceapă lucrarea, dar nu 
era prea clar pentru el cum să o facă.2

Când Joseph studia plăcile, un proprietar de pământ res-
pectat din Palmyra, pe nume Martin Harris, a devenit inte-
resat de lucrarea sa. Martin era suficient de în vârstă încât 
i- ar fi putut fi tată lui Joseph și, uneori, îl angaja pe Joseph 
să- l ajute cu munca la câmp. Martin auzise despre plăcile 
de aur, dar nu se gândise prea mult la ele până când mama 
lui Joseph nu l-a invitat să discute cu fiul ei.3

Când a venit Martin, Joseph era plecat la muncă, așa că 
a întrebat- o pe Emma și pe alți membri ai familiei despre 
plăci. Când Joseph s- a întors acasă, Martin l- a apucat de 
braț și i- a cerut mai multe detalii. Joseph i- a spus despre 
plăcile de aur și instrucțiunile lui Moroni de a traduce și a 
publica conținutul lor.

Martin a spus: „Dacă este lucrarea diavolului, nu vreau 
să am nimic de- a face cu ea”. Însă, dacă era lucrarea 
Domnului, el își dorea să- l ajute pe Joseph să o proclame 
lumii.

Joseph l- a lăsat pe Martin să ridice cutia cu încuietoare 
în care se aflau plăcile. Martin și- a dat seama că era ceva 
greu acolo, dar nu era convins că era un set de plăci de 
aur. El i- a spus lui Joseph: „Nu trebuie să mă învinovățești 
pentru că nu te cred pe cuvânt”.

Când Martin s- a întors acasă, după miezul nopții, a 
intrat în liniște în dormitorul său și s- a rugat, promițându- i 
lui Dumnezeu că va da tot ce avea dacă va afla că Joseph 
înfăptuia o lucrare divină.

În timp ce se ruga, Martin a simțit un glas blând și șoptit 
vorbind sufletului său. El a înțeles atunci că plăcile erau de 
la Dumnezeu – și a știut că trebuie să- l ajute pe Joseph să 
răspândească mesajul lor.4

Spre sfârșitul anului 1827, Emma a aflat că era însărcinată 
și le- a scris părinților ei. Trecuse aproape un an de când 
ea și Joseph se căsătoriseră, iar tatăl și mama ei erau încă 
supărați. Însă familia Hales a fost de acord să lase tânărul 
cuplu să se întoarcă în Harmony, astfel încât Emma să poa-
tă să nască lângă familia ei.

C A P I T O L U L  5

Totul este pierdut!
Acesta este capitolul 5 al noii istorii narative în patru volume a Bisericii, 
intitulate Sfinții: Relatări despre Biserica lui Isus Hristos în zilele din urmă. 
Această carte va fi disponibilă în 14 limbi în formă tipărită, în secțiunea 
Istoria Bisericii a aplicației Biblioteca Evangheliei și online pe saints .lds .org. 
Următoarele câteva capitole vor fi publicate în numerele următoare până 
când volumul 1 va fi publicat mai târziu anul acesta. Acele capitole vor fi dis-
ponibile în 47 de limbi în aplicația Biblioteca Evangheliei și pe saints .lds .org.
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Deși acest lucru însemna să se despartă de părinții și 
frații lui, Joseph era dornic să plece. Oamenii din New York 
încă încercau să fure plăcile, iar faptul de a se muta într- un 
loc nou i- ar fi oferit pacea și refugiul de care avea nevoie 
pentru a face lucrarea Domnului. Din păcate, avea datorii 
și nu avea a cheltuit banii să se mute.5

Sperând să- și rezolve problemele financiare, Joseph s- a 
dus în oraș pentru a- și plăti o parte din datorii. În timp ce 
se afla într- un magazin, făcând o plată, Martin Harris s- a 
îndreptat spre el. El a spus: „Domnule Smith, aici sunt cinci-
zeci de dolari. Vi- i dau să faceți lucrarea Domnului”.

Joseph era neliniștit în privința faptului de a accepta 
banii și a promis că îi va da înapoi, dar Martin i- a spus să 
nu- și facă griji. Banii erau un dar și le- a cerut tuturor celor 
aflați în încăpere să fie martori la faptul 
că i- a dat fără a cere nimic în schimb.6

La scurt timp, Joseph și- a plătit  
datoriile și și- a încărcat căruța. Apoi, 
el și Emma au plecat spre Harmony 
ascunzând plăcile de aur într- un butoi 
cu fasole.7

O săptămână mai târziu, cuplul a 
ajuns la casa spațioasă a familiei Hales.8 
Cu ceva timp în urmă, tatăl Emmei 
ceruse să vadă plăcile de aur, dar Joseph 
i- a spus că nu- i putea arăta decât cutia 
în care le ținea. Fiind supărat, Isaac a ridicat cutia în care 
erau încuiate plăcile și a văzut cât de grea era, dar, cu toate 
acestea, a rămas sceptic. El a spus că Joseph nu putea să o 
țină în casă decât dacă îi arată ce era înăuntru.9

Avându- l pe tatăl Emmei prin preajmă, munca de tra-
ducere nu părea să fie ușoară, dar Joseph a făcut tot ce i- a 
stat în putință. Ajutat de Emma, el a copiat multe dintre 
caracterele necunoscute de pe plăci pe hârtie.10 Apoi, timp 
de câteva săptămâni, a încercat să le traducă cu ajutorul 
Urimului și Tumimului. Acest proces a însemnat că el a 
trebuit să facă mai mult decât să se uite prin tălmăcitoare. 
El a trebuit să fie umil și să- și exercite credința în timp ce 
studia caracterele.11

După câteva luni, Martin a venit în Harmony. El a 
spus că a fost chemat de Domnul să călătorească până în 
orașul New York pentru a se consulta cu experți în limbile 

străvechi. El spera ca ei să poată traduce caracterele.12

Joseph a copiat alte câteva caractere de pe plăci, a scris 
traducerea sa și i- a înmânat- o lui Martin. El și Emma au 
privit cum prietenul lor se îndrepta spre est pentru a se 
consulta cu erudiți distinși.13

Când Martin a ajuns în orașul New York, s- a dus să se 
întâlnească cu Charles Anthon, profesor de limba latină și 
greacă la Colegiul Columbia. Profesorul Anthon era tânăr 
– cam cu cincisprezece ani mai tânăr decât Martin – și era 
foarte cunoscut pentru că publicase o enciclopedie popu-
lară despre cultura greacă și cultura romană. De asemenea, 
începuse să adune povestiri despre indienii americani.14

Anthon era un cărturar greu de înduplecat căruia nu- i 
plăcea să fie întrerupt, însă l- a primit pe 
Martin și a studiat caracterele și traduce-
rea trimise de Joseph.15 Deși profesorul 
nu cunoștea limba egipteană, citise câte-
va studii despre limbă și știa cum arăta. 
Examinând caracterele, a văzut câteva 
asemănări cu limba egipteană și i- a spus 
lui Martin că traducerea era corectă.

Martin i- a arătat mai multe caractere, 
iar Anthon le- a examinat. El a spus că 
acestea conțineau caractere din multe 
limbi străvechi și i- a dat lui Martin un 
certificat care să ateste autenticitatea lor. 

De asemenea, el i- a recomandat să arate caracterele unui 
alt erudit pe nume Samuel Mitchill, care preda la Colegiul 
Columbia.16

Anthon a spus: „El a studiat foarte mult aceste limbi  
străvechi și sunt sigur că va putea să te ajute”.17

Martin a băgat certificatul în buzunar, dar când să plece, 
Anthon l- a chemat înapoi. Dorea să știe cum găsise Joseph 
plăcile de aur.

Martin a spus: „Un înger al lui Dumnezeu i le- a dat”. I- a 
mărturisit că traducerea plăcilor va schimba lumea și o va 
salva de la distrugere. Iar acum, după ce obținuse dovada 
autenticității, intenționa să- și vândă ferma și să doneze bani 
pentru a publica traducerea.

Anthon i- a spus: „Permite- mi să văd certificatul”.
Martin l- a scos din buzunar și i l- a dat. Anthon l- a rupt în 

bucăți și a spus că slujirea îngerilor nu există. Dacă Joseph 

Uitându- se la caractere, 
profesorul Anthon a 

văzut unele asemănări 
cu egipteana și i- a spus 

lui Martin Harris că 
traducerea era corectă.
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dorea ca plăcile să fie traduse, putea să le aducă la Colegiul 
Columbia și să lase un erudit să le traducă.

Martin a explicat că o parte din plăci erau pecetluite și 
că Joseph nu avea voie să le arate nimănui.

Anthon a spus: „Nu pot să citesc o carte pecetluită”. El 
l- a avertizat pe Martin că Joseph probabil îl înșela. El a 
spus: „Ferește- te de oamenii necinstiți”.18

Martin a plecat de la profesorul Anthon și l- a contac-
tat pe Samuel Mitchill. Acesta l- a primit cu amabilitate pe 
Martin, i- a ascultat relatarea și a examinat caracterele și 
traducerea. El nu a putut să le înțeleagă, dar a spus că îi 
aminteau de hieroglife egiptene și că erau scrierile unei 
națiuni dispărute.19

La scurt timp, Martin a plecat din oraș și s- a întors în 
Harmony, mai convins ca niciodată că 
Joseph avea plăci de aur străvechi și pute-
rea de a le traduce. El i- a spus lui Joseph 
despre întrevederile sale cu profesorii 
și s- a gândit că, dacă unii dintre cei mai 
educați oameni din America nu au putut 
traduce cartea, Joseph trebuia să o facă.

Joseph, fiind copleșit de însărcinare, a 
spus: „Nu pot, pentru că nu sunt învățat”. 
Dar el știa că Domnul pregătise tălmă-
citoarele pentru ca el să poată traduce 
plăcile.20

Martin a fost de acord. El a planificat 
să se întoarcă în Palmyra, să- și pună în 
ordine afacerea și să se întoarcă cât mai repede pentru a 
sluji în calitate de copist al lui Joseph.21

În luna aprilie a anului 1828, Emma și Joseph locuiau 
într- o casă situată de- a lungul râului Susquehanna, nu 
departe de casa părinților ei.22 Acum fiind spre sfârșitul 
sarcinii, Emma a slujit adesea în calitate de copist al lui 
Joseph, după ce el a început să traducă cronica. Într- o zi, 
în timp ce traducea, Joseph a devenit dintr- o dată palid. El 
a întrebat: „Emma, Ierusalimul a avut un zid în jurul lui?”

„Da”, a spus ea, amintindu- și descrierile din Biblie.
Joseph a răspuns ușurat: „O, mi- a fost teamă că am fost 

înșelat”.23

Emma s- a mirat că lipsa de cunoaștere a soțului ei 
în ceea ce privește istoria și scripturile nu a încetinit 

traducerea. Joseph scria cu greu o scrisoare. Cu toate aces-
tea, oră după oră, ea i- a stat aproape în timp ce el dicta 
cronica fără ajutorul vreunei cărți sau al vreunui manuscris. 
Știa că numai Dumnezeu putea să- l inspire să traducă în 
modul în care o făcea.24

După o vreme, Martin s- a întors din Palmyra și a preluat 
însărcinarea de copist, dându- i Emmei prilejul să se odih-
nească înainte de nașterea copilului.25 Însă nu a fost ușor ca 
ea să se odihnească. Soția lui Martin, Lucy, insistase să vină 
cu el în Harmony și atât Martin, cât și Lucy aveau persona-
lități puternice.26 Lucy era suspicioasă cu privire la dorința 
lui Martin de a- l sprijini financiar pe Joseph și era supărată 
că se dusese în orașul New York fără ea. Când i- a spus că 
se duce în Harmony să ajute la traducere, fiind hotărâtă să 

vadă plăcile, a decis să- l însoțească.
Lucy își pierdea auzul și, când nu înțe-

legea ceea ce spuneau oamenii, uneori, 
credea că ei o criticau. De asemenea, nu 
avea niciun simț al spațiului personal. 
După ce Joseph a refuzat să- i arate plăci-
le, ea a început să caute prin casă, sco-
tocind prin dulapurile, lăzile și cuferele 
familiei. Joseph nu a avut de ales decât 
să ascundă plăcile în pădure.27

La scurt timp, Lucy a plecat din casă 
și s- a stabilit la un vecin. Emma avea din 
nou lăzile și dulapurile pentru ea, însă 
acum Lucy spunea vecinilor că Joseph 

încerca să- i ia banii lui Martin. După câteva săptămâni 
în care a cauzat doar probleme, Lucy s- a întors acasă, 
în Palmyra.

Având din nou pace, Joseph și Martin au tradus mai 
repede. Joseph progresa în ceea ce privește rolul său 
divin de văzător și revelator. Privind prin tălmăcitoare sau 
printr- o altă piatră a văzătorului, reușea să traducă chiar 
dacă plăcile erau în fața lui sau erau înfășurate pe masă 
într- unul dintre ștergarele de in ale Emmei.28

În lunile aprilie, mai și începutul lunii iunie, Emma a 
ascultat ritmul cu care Joseph dicta cronica.29 El vorbea 
încet, dar clar, oprindu- se uneori să aștepte ca Martin 
să spună „scris”, după ce scrisese ceea ce Joseph îi dic-
tase.30 De asemenea, Emma făcea cu rândul în rolul 
de copist și era uimită de faptul că, după întreruperi și 

Facsimil ce conține caractere de  
pe plăcile Cărții lui Mormon.
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pauze, Joseph relua întotdeauna de unde rămăsese fără 
a primi niciun ajutor.31

La scurt timp, a sosit momentul ca Emma să nască. 
Numărul paginilor din manuscris crescuse și Martin era 
convins că, dacă ar fi putut să o lase pe soția sa să citească 
traducerea, ea ar fi văzut cât este de valoroasă și nu s- ar 
mai fi băgat în munca lor.32 El spera, de asemenea, ca Lucy 
să fie mulțumită de modul în care și- a petrecut timpul și a 
cheltuit banii pentru a ajuta la dezvăluirea cuvântului lui 
Dumnezeu.

Într- o zi, Martin i- a cerut lui Joseph permisiunea să 
ducă manuscrisul în Palmyra timp de câteva săptămâni.33 
Aducându- și aminte cum se comportase Lucy Harris 
când i- a vizitat casa, Joseph a fost rezervat față de aceas-
tă idee. Cu toate acestea, el voia să- i facă 
pe plac lui Martin, care îl crezuse atunci 
când atât de mulți alții se îndoiseră de 
cuvântul lui.34

Neștiind ce să facă, Joseph s- a rugat 
pentru îndrumare și Domnul i- a spus să 
nu- l lase pe Martin să ia paginile.35 Însă 
Martin era sigur că, dacă le arăta soției 
sale, lucrurile s- ar fi schimbat, iar el l- a 
implorat pe Joseph să întrebe din nou. 
Joseph a făcut- o, dar răspunsul a fost ace-
lași. Martin i- a cerut a treia oară să întrebe 
și, de data aceasta, Dumnezeu le- a permis 
să facă după cum doreau.

Joseph i- a spus lui Martin că poate să ia paginile timp 
de două săptămâni dacă face legământ să le țină încuiate și 
să le arate doar anumitor membri ai familiei. Martin a făcut 
legământ și s- a întors în Palmyra, având manuscrisul la el.36

După plecarea lui Martin, Moroni i- a apărut lui Joseph și 
i- a luat tălmăcitoarele.37

La o zi după plecarea lui Martin, Emma a trecut prin 
chinurile nașterii și a adus pe lume un băiat. Copilul a fost 
fragil și bolnav și nu a trăit mult. Pe Emma, chinul a slăbit- o 
fizic și a devastat- o din punct de vedere emoțional și, o vre-
me, părea că și ea avea să moară. Joseph a avut mereu grijă 
de ea și niciodată nu a lipsit mult timp de lângă ea.38

După două săptămâni, sănătatea Emmei a început să se 
îmbunătățească, iar ea a început să se gândească la Martin 

și la manuscris. I- a spus lui Joseph: „Mă simt atât de neli-
niștită, încât nu pot să mă odihnesc și nu mă voi odihni 
până nu voi afla ceva despre ceea ce face domnul Harris 
cu el”.

Ea l- a îndemnat pe Joseph să- l găsească pe Martin, dar 
Joseph nu voia să plece de lângă ea. Ea a spus: „Trimite pe 
cineva să o aducă pe mama mea și ea va rămâne cu mine 
cât timp vei fi plecat”.39

Joseph a plecat cu o diligență spre nord. El a mâncat și a 
dormit puțin în timpul călătoriei, temându- se că L- a mâhnit 
pe Domnul prin faptul că nu a ascultat când El a spus să 
nu- l lase pe Martin să ia manuscrisul.40

Soarele răsărea când a ajuns la casa părinților săi din 
Manchester. Familia Smith a pregătit micul dejun și i- a tri-

mis lui Martin o invitație de a li se alătura. 
La ora opt, mâncarea era pe masă, dar 
Martin încă nu sosise. În timp ce îl aștep-
tau, Joseph și familia au început să fie 
neliniștiți.

În cele din urmă, după mai bine de 
patru ore, Martin a apărut în depărtare, 
mergând încet spre casă, având privirea 
în pământ.41 S- a oprit la poartă și s- a 
așezat lângă gard cu pălăria trasă pe ochi. 
Apoi, a intrat și s- a așezat să mănânce 
în tăcere.

Familia a privit cum Martin și- a luat 
tacâmurile, ca și cum s- ar fi pregătit să 

mănânce, după care le- a scăpat. „Mi- am pierdut sufletul!”, 
a strigat el, punându- și mâinile la tâmple. „Mi- am pierdut 
sufletul!”

Joseph a sărit în picioare. „Martin, ai pierdut manuscrisul?”
„Da”, a răspuns Martin. „A dispărut și nu știu unde.”
„O, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu”, a strigat Joseph, 

strângându- și pumnii. „Totul este pierdut!”
El a început să meargă înainte și înapoi. Nu știa ce să 

facă. I- a spus lui Martin: „Du- te înapoi. Caută din nou”.
„Este inutil”, a spus Martin. „Am cercetat fiecare părticică 

din casă. Am sfâșiat chiar și saltele și pernele și știu că nu 
este acolo”.

„Să mă întorc cu o astfel de veste la soția mea?” Joseph 
se temea că vestea îi va provoca multă durere. „Și cum să 
mă înfățișez înaintea Domnului?”

Căminul lui Joseph și al Emmei 
Smith din Harmony, Pennsylvania.
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Mama sa a încercat să- l aline. Ea a spus că, dacă se va 
pocăi cu umilință, poate Domnul îl va ierta. Dar, în acel 
moment, Joseph plângea în hohote, fiind furios pe el însuși 
pentru că nu a ascultat ceea ce Domnul i- a spus prima 
dată. Tot restul zilei, s- a atins cu greu de mâncare. A rămas 
peste noapte și a plecat în dimineața următoare spre 
Harmony.42

Când Lucy l- a privit plecând, inima îi era întristată. Părea 
că tot ceea ce ei speraseră ca familie – tot ceea ce le aduse-
se bucurie în ultimii ani – dispăruse într- o clipă.43 ◼
O listă completă a lucrărilor citate este disponibilă în limba engleză  
pe saints .lds .org.
Cuvântul Temă din note indică informații suplimentare care se găsesc  
online pe saints .lds .org.
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Never Chikunguwo
Consultant în Istoria Bisericii, Zimbabwe

Soția mea, Everjoyce, și cu mine suntem din orășe-
lul Mutare, la granița de est a Zimbabwe. La scurt 
timp după ce am fost botezați 

și confirmați, am fost entuziasmați 
să facem muncă misionară. Am citit: 
„câmpul este alb, gata pentru sece-
riș” (D&L 33:7) și, deși nu știam prea 
multe despre cum să fim misionari, 
am hotărât că trebuia să „[mânuim] 
secerile [noastre] și [să secerăm] cu 
tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată 
puterea [noastră]”.

Eram membri ai ramurii nou- create 
Dangamvura situată într- unul dintre 
districtele orașului Mutare. În acea 
vreme, ramura era formată din 25 de membri. Curând, 
am fost chemați să slujim în calitate de misionari de ramu-
ră. Am învățat multe de la un cuplu de misionari în vârstă 
care slujea în zona noastră. Ei ne- au sugerat să ne stabilim 
obiective.

Noi doream să împărtășim Evanghelia tuturor, deci ne- 
am stabilit obiectivul de a o împărtăși unui număr de 100 
de oameni în primul an în care am fost misionari de ramu-
ră. Poate am fost naivi, dar ni s- a părut rezonabil. Am avut 
încredere că Domnul ne va ajuta.

Cântând imnuri în adunările de la Biserică, am des-
coperit că aveam talent ascuns la muzică. Am hotărât 

să ne folosim talentele, așadar am 
început să cântăm pentru – și cu – 
oamenii care au arătat interes față 
de Evanghelie când ne- am întâlnit 
cu ei să le predăm. Spiritul ne- a 
acompaniat în timp ce cântam muzi-
că sacră și le- a atins inimile celor 
cărora le predam. La fel și mesajul 
Evangheliei restaurate. I- am încu-
rajat pe toți să se alăture corului 
ramurii noastre și mulți s- au alăturat, 
fie că erau membri, fie nu. Pe măsu-
ră ce tot mai mulți oameni au aflat 

despre Evanghelie, au intrat în apele botezului.
Continuând în eforturile noastre misionare, am postit și 

ne- am rugat pentru familiile care se alăturaseră Bisericii. 
Am simțit că și alți oameni din comunitate observau exem-
plul bun al acestor familii. Am primit din ce în ce mai 
multe invitații să predăm altor familii și aveam foarte mulți 
potențiali membri. 

Ca urmare a faptului că învățau și trăiau potrivit 
Evangheliei, cuplurile nou- botezate au devenit mai apro-
piate și mai iubitoare. Părinții au reușit să lase în urmă 

SUCCESUL PE CARE L- AM AVUT ÎN  
împărtășirea Evangheliei

În calitate de recent convertiți, soția mea și cu mine nu știam prea multe despre cum să fim misionari. 
Dar ne- am stabilit obiectivul de a împărtăși Evanghelia unui număr de 100 de oameni.

Never și Everjoyce Chikunguwo
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tradițiile care nu erau compatibile cu Evanghelia. Ei au 
renunțat la alcool și tutun. Ei și- au învățat copiii principii 
corecte. Mulți dintre cei care au fost prea absorbiți de 
lucruri lumești în trecut puteau acum să accepte chemări 
în Biserică. Ei au devenit o binecuvântare pentru ramura 
și comunitatea lor. Mâna Domnului a realizat o schimbare 
mare în viața lor.

Deși în perioada aceea au avut loc multe persecuții 
în Mutare, acestea nu au împiedicat creșterea Bisericii. 
Se părea că, cu cât a crescut opoziția, cu atât a crescut și 
numărul oamenilor care au vrut să afle mai multe despre 
Biserică. De exemplu, când au venit niște bărbați deghizați 

din armata națională să investigheze Biserica pentru delicte, 
au fost atinși de Spirit. Mai târziu, mulți au fost botezați și 
rânduiți la preoție.

Cu ajutorul Domnului, am reușit să împărtășim 
Evanghelia mai multor oameni decât ne stabiliserăm inițial 
ca obiectiv. Deoarece eram dispuși să căutăm moduri prin 
care să- i ajutăm pe alții, am reușit să vedem o schimbare 
mare în viețile multora din întreaga noastră comunitate. ◼

Nota redactorului: Creșterea rapidă a ramurii Dangamvura a dus 
curând la construirea unei capele. Eforturile misionare s- au răs-
pândit și în alte zone iar în 1995, Mutare a fost organizat într- un 
district format din opt unități.ILU
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În data de 27 februarie 2010, la ora 3:34 dimineața, un 
cutremur de magnitudine 8,8 pe scara Richter a scuturat 
violent o mare parte din Chile, determinând milioane de 

oameni să fie cuprinși de panică, teamă și îngrijorare.
După câteva zile, am primit însărcinarea de a prezida 

asupra unei conferințe de țăruș aproape de epicentrul 
acestui mare cutremur. M- am întrebat dacă cutremurul și 
cutremurele mai mici care au urmat vor afecta prezența la 
conferință. Am fost surprins să văd că prezența la fiecare 
sesiune a conferinței a fost mai mare decât fusese vreodată 
la conferințele precedente.

Se pare că membrii țărușului și- au amintit, cel puțin tem-
porar, despre importanța de a se apropia de Dumnezeu, 
de a sfinți sabatul și de a participa la adunări. Câteva săptă-
mâni mai târziu, l- am sunat pe președintele de țăruș. L- am 
întrebat dacă prezența la adunările Bisericii era în continua-
re mare. Mi- a răspuns că numărul și magnitudinea cutremu-
relor care au urmat a scăzut, la fel și prezența la Biserică.

Un comportament asemănător a urmat după evenimen-
tele triste care au distrus turnurile World Trade Center în 
New York, S.U.A., în septembrie 2001. Mii de oameni s- au 
îndreptat spre bisericile lor în căutarea păcii și mângâie-
rii de care aveau atâta nevoie. Dar, cu trecerea timpului, 
această căutare s- a rărit și lucrurile au revenit la normal. 

Nu cutremurele, furtunile sau dezastrele și tragediile, fie ele 
naturale sau provocate de om, dezvoltă credința, mărturia 
și convertirea de durată.

Ilie și susurul blând și subțire
În zilele profetului Ilie, împăratul Israelului era Ahab. 

Ahab s- a căsătorit cu Izabela, o prințesă feniciană. Ea le- a 
prezentat israeliților obiceiurile fenicienilor, inclusiv preas-
lăvirea idolilor. După ce Ilie i- a provocat și învins pe preoții 
lui Baal, care erau în număr mare la curtea regelui Ahab, 
Izabela l- a amenințat pe profet și acesta a fugit în pustiu. 
(Vezi 1 Împărați 18:4, 13, 19, 21- 40; 19:1- 4.)

După ce a fost hrănit de un înger în pustiu, Ilie a mers 
40 de zile și 40 de nopți până la Muntele Horeb (vezi 
1 Împărați 19:5- 8). Domnul i- a vorbit lui Ilie în pustiu. I- a 
spus să iasă din peștera în care își petrecuse noaptea. În 
timp ce stătea pe munte înaintea Domnului, s- a pornit 
„un vânt tare și puternic”, atât de puternic încât a sfărâmat 
stâncile și a despicat munții, dar „Domnul nu era în vântul 
acela”. Apoi a venit un cutremur de pământ, dar „Domnul 
nu era în cutremurul de pământ”. Apoi a venit un foc, dar 
„Domnul nu era în focul acela” (1 Împărați 19:11- 12). Cu 
toate că vântul, cutremurul și focul au fost puternice, nu au 
fost manifestările glasului Domnului către profet.

Vârstnicul  
Jorge F. Zeballos
din Cei Șaptezeci

Există o forță mai puternică decât cutremurele, vânturile  
puternice și incendiile devastatoare. Dar această forță este blândă  

și liniștită și trebuie să fim atenți dacă dorim să ne ghideze.
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a simți susurul  
blând și subțire
Să nu încetăm  
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După aceste exprimări puternice ale forțelor naturii, 
a venit „un susur blând și subțire”, iar el l- a auzit (vezi 
1 Împărați 19:12- 13). Glasul mângâietor al Domnului i- a 
spus pe cine să ungă ca următor rege al Siriei, pe cine să 
ungă ca următor rege al lui Israel și că trebuia să- l ungă pe 
Elisei ca profet în locul lui.

Să auzim glasul
Același glas care a venit la Ilie – glasul care i- a spus ce 

să facă într- un moment greu din viața și slujirea sa – poate 
fi auzit de fiecare copil al lui Dumnezeu care dorește cu 
sinceritate să facă voia Tatălui. Dar în mijlocul multor gla-
suri puternice, lumești care ne invită să umblăm pe cărări 
întunecoase și confuze, unde putem găsi glasul care ne va 
spune ce să facem, ce să spunem și ce dorește Dumnezeu 
să devenim?

Nefi ne sfătuiește: „Ospătați- vă din cuvintele lui Hristos; 
căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile 
pe care trebuie să le faceți” (2 Nefi 32:3).

Și unde găsim cuvintele lui Hristos ca să ne putem 
ospăta din ele? Ne putem uita în scripturi, îndeosebi în 
Cartea lui Mormon, care a fost scrisă și păstrată în puri-
tatea ei pentru noi, cei din această generație. Ascultăm, 
de asemenea, de cuvintele profeților moderni, care ne 
spun dorințele Tatălui nostru Etern și ale Salvatorului 
Isus Hristos astăzi.

Cuvintele profeților în viață ne îndrumă când avem de 
înfruntat greutăți noi și complexe. În ultimii ani, de exem-
plu, în timp ce confuzia lumii și filosofiile ei au căutat în 
permanență să altereze conceptul căsătoriei și familiei, 
cuvintele profeților au subliniat ferm, curajos și cu dragoste 
natura sacră a familiei, declarând „căsătoria dintre un băr-
bat și o femeie ca fiind rânduită de Dumnezeu, familia fiind 
esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul 
etern al copiilor Lui” 1.

Profeții și apostolii de astăzi au pus, de asemenea, 
accentul pe importanța ținerii zilei de sabat acasă și la 
Biserică și a obținerii salvării pentru strămoșii noștri prin 
înfăptuirea muncii în templu și muncii de întocmire a isto-
riei familiei. La fiecare conferință generală, ei oferă Bisericii 
mai multă îndrumare spirituală.

Duhul Sfânt vă va îndruma
Nefi ne mai învață: „Dacă veți intra pe această cale și 

veți primi Duhul Sfânt, El vă va arăta toate lucrurile pe care 
trebuie să le faceți” (2 Nefi 32:5). Așadar, după ce a subli-
niat importanța de a căuta cuvintele lui Hristos, Nefi ne 
instruiește acum în legătură cu comunicarea directă, per-
sonală pe care trebuie să o avem cu Duhul Sfânt, al treilea 
membru al Dumnezeirii.

Nefi știa exact despre ce vorbea. Cu 30 sau 40 de ani 
mai devreme, în timp ce familia sa se afla încă în deșert și 
el construia o corabie care urma să- i ducă în țara făgăduită, 
Nefi i- a mustrat pe frații lui mai mari pentru că au comis 
nedreptăți, chiar și după ce auziseră glasul unui înger.
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Nefi le- a spus: „Voi sunteți iuți în a face nedreptate, dar 
sunteți înceți în a vă aduce aminte de Domnul Dumnezeul 
vostru. Ați văzut un înger, iar el a glăsuit către voi; da, ați 
auzit glasul lui din când în când; iar el a vorbit către voi cu 
un glas blând și încet, dar erați lipsiți de sentimente, așa încât 
nu ați putut să simțiți cuvintele lui; prin urmare, a glăsuit 
către voi cu un glas ca de tunet, care a făcut pământul să se 
cutremure ca și cum s- ar fi despicat în bucăți” (1 Nefi 17:45).

Să nu încetăm a simți susurul blând și subțire
Comunicarea lui Dumnezeu cu copiii Lui se face în 

mod obișnuit prin Duhul Sfânt, care cel mai adesea comu-
nică cu noi printr- un glas care pătrunde în mintea și inima 
noastră, „glasul slab, liniștit, care șoptește și pătrunde 
toate lucrurile” (D&L 85:6). Haideți să ascultăm acel glas 
blând și să nu așteptăm până când cineva trebuie să ne 
vorbească cu un glas de tunet! Aduceți- vă aminte! Ilie a 
aflat că glasul Domnului nu era nici în vânt, nici în cutre-
mur, nici în foc. Domnul i- a vorbit prin Duhul Sfânt, un 
susur blând și subțire.

„Glasul Spiritului este mai degrabă un sentiment decât 
un sunet”, a spus președintele Boyd K. Packer (1924- 2015), 
președintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. „Veți 
învăța și voi, așa cum am învățat eu, să «ascultați» acel glas 
care este mai degrabă simțit decât auzit …

Este un glas spiritual care vine în minte ca un gând sau 
ca un sentiment pus în inima voastră” 2.

Noi simțim cuvintele Duhului Sfânt în mintea și inima 
noastră, mai mult decât pe cele pe care le auzim cu ure-
chile noastre. Să nu încetăm a simți acele îndemnuri! Să 
ne deschidem mințile și inimile pentru a primi cuvintele 
profeților. Să-I permitem Duhului Sfânt să continue să ne 
învețe prin susurul blând și subțire. Învățându- i pe uceni-
cii Săi despre Spiritul Sfânt, care avea să le fie trimis după 
plecarea Lui, Salvatorul le- a spus: „Dar Mângâietorul, adică 
Duhul Sfânt, pe care- L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă 
va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v- am spus Eu” (Ioan 14:26).

Fiecare membru credincios al Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din Urmă are dreptul și binecuvântarea 
de a primi îndrumare, inspirație și revelație personale din 
cer prin Duhul Sfânt.

Președintele Thomas S. Monson (1927- 2018) a spus: 
„Lăsați- vă [influențați] de acel glas blând și încet. Aduceți- vă 
aminte că o persoană cu autoritate și- a așezat mâinile pe 
capul vostru în momentul confirmării voastre și a spus: 
«Primește- L pe Duhul Sfânt»”. Deschideți- vă inimile, chiar 
sufletele voastre, la auzul acelui glas special care mărturi-
sește adevărul. Așa cum a promis profetul Isaia: «Urechile 
tale vor auzi… glasul care va zice: ʻIată drumul, mergeți pe 
elʼ»” [Isaia 30:21] 3. ◼

NOTE
 1. „Familia: o declarație oficială către lume”, Liahona, mai 2017, p. 145.
 2. Boyd K. Packer, „Sfat pentru tineri”, Liahona, nov. 2011, p. 17- 18.
 3. Thomas S. Monson, „Credeți, supuneți- vă și îndurați”, Liahona, 

mai 2012, p. 129.
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Înarmați cu o mărturie despre Domnul Isus Hristos, membrii companiei  
de cărucioare Willie au mers înainte în pofida greutăților și a foamei.

CREDINȚA  
DE A MERGE ÎNAINTE



Povestea pe care aș dori să o împărtășesc a început în anul 
1825 în zona rurală a Angliei, Gloucester, unde s- a născut John 
Bennett Hawkins. El a fost botezat membru al Bisericii în anul 

1849 și a plecat în același an în America împreună cu o companie de 
sfinți pe vasul Henry Ware. A ajuns în Utah în august 1852 și a fost 
unul dintre fierarii pionieri din vremea stabilirii sfinților în Utah.

Viitoarea sa mireasă, Sarah Elizabeth Moulton, provenea tot din 
zona rurală a Angliei. Irchester este un sătuc de lângă râul Nene, la 
aproximativ 105 km nord de Londra și cam aceeași distanță est de 
Birmingham. Sarah Elizabeth s- a născut acolo în 1837 în familia lui 
Thomas Moulton și Esther Marsh. Mama lui Sarah Elizabeth a murit 
când ea avea doar doi ani și, în anul 1840, tatăl ei s- a căsătorit cu 
Sarah Denton.

În iunie 1837, vârstnicul Heber C. Kimball (1801- 1868), din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, și alți conducători ai Bisericii 
se aflau în Anglia și făceau muncă misionară. Printre numeroșii con-
vertiți pe care acești misionari i- au învățat, era o familie care i- a dat 
cuplului Moulton o broșură A Voice of Warning (Un glas de averti-
zare), scrisă de vârstnicul Parley P. Pratt (1807- 1857), din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. După ce au citit- o, Thomas și Sarah s- au 
convertit și au fost botezați în 29 decembrie 1841. La vremea aceea, 
familia lor era formată din doar doi copii – Sarah Elizabeth, în vârstă 
de patru ani, și Mary Ann, în vârstă de șapte luni.

Convertiții din Europa doreau din toată inima să se adune cu cei-
lalți sfinți. Marea lor dorință era să imigreze în America, unde puteau 
fi cu majoritatea sfinților. Ca mulți alții, familia Moulton nu a avut 
suficienți bani pentru a- și îndeplini această dorință. Dar țelul lor era 
puternic și au început să economisească bani într- un borcan.

Fondul permanent pentru emigrare
În anul 1849, președintele Brigham Young (1801- 1877) a înființat 

Fondul permanent pentru emigrare pentru a- i ajuta pe membrii 
Bisericii să poată să călătorească în America. Primii care au călăto-
rit cu ajutorul acestui fond au făcut acest lucru într- un convoi de 
căruțe, însă acest mijloc de transport era lent și scump. Chiar și cu 
ajutorul Fondului permanent pentru emigrare, puțini își puteau per-
mite să facă această călătorie. Conducătorii Bisericii s- au interesat cu 
privire la folosirea cărucioarelor trase de mână și au aflat că acestea 
ar face călătoria mai rapidă și mai ieftină.

Vârstnicul  
Ronald A. 
Rasband
din Cvorumul 
celor Doisprezece 
Apostoli

La stânga: Peisaj rural din Gloucester, Anglia
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Între timp, familia Moulton ajunsese să aibă șapte copii, 
dar cu economiile din borcan, cu ajutorul Fondului perma-
nent pentru emigrare și al mijloacelor mai ieftine de transport, 
visul lor de a imigra a devenit o posibilitate. Pentru o familie 
formată din nouă persoane, a fost nevoie de o planificare 
atentă a călătoriei. Ca să economisească și mai mult pentru 
cumpărăturile pe care trebuiau să le facă, au folosit pentru 
a- și prepara hrana numai făină de orz timp de aproape un an.

Pe măsură ce se apropia momentul plecării, Thomas a 
ezitat să pornească la drum deoarece soția lui era însărci-
nată. Dar Sarah Denton Moulton era o femeie cu o credință 
mare și nu a putut fi oprită. Înainte de a pleca din Anglia, 
unul dintre misionari i- a dat lui Sarah o binecuvântare în 
care i- a promis că, dacă va pleca în Utah, va face acea călă-
torie în siguranță fără să piardă vreun membru al familiei 
sale – o binecuvântare mare pentru o familie care urma să 
includă 10 oameni!

Familia, care a pornit din Liverpool, Anglia, în anul 1856 
pe vasul Thornton, a urat bun venit unui bebeluș după doar 
trei zile de călătorie. Vasul Thornton fusese autorizat să 
transporte 764 de sfinți danezi, suedezi și englezi. Ei se aflau 
sub conducerea unui misionar pe nume James Grey Willie.

Șase săptămâni mai târziu, Thornton a ancorat în portul 
New York. Familia Moulton s- a alăturat apoi unui convoi 
de căruțe pentru a face călătoria lungă spre vest. Au ajuns 
în orașul Iowa în iunie 1856, locul de pornire al compa-
niilor de cărucioare trase de mână. Cu trei zile înainte de 
sosirea lor, compania de cărucioare a căpitanului Edward 
Bunker plecase din orașul Iowa, luând multe dintre căru-
cioarele disponibile.

Problemele cu cărucioarele
Aproximativ două săptămâni mai târziu, companiei 

Willie i s- a alăturat încă o companie de sfinți, sub conduce-
rea lui Edward Martin. Reprezentanți ai Bisericii din orașul 
Iowa, care lucraseră din greu pentru a echipa și trimite 
primele trei companii de cărucioare, se chinuiau din răspu-
teri să facă față unui grup neașteptat de mare de nou- veniți. 
Ei trebuiau să confecționeze 250 de cărucioare pentru ca 
acești sfinți să- și poată continua călătoria.

Fiecare bărbat apt a fost pus să facă cărucioare, în timp 
ce femeile au făcut zeci de corturi pentru călătorie. Mulți 
dintre acești fabricanți amatori de cărucioare nu au urmat 
niciun fel de specificații, ci au făcut cărucioare de diferite 
mărimi și rezistențe, ceea ce le- a cauzat dificultăți. Pentru 
că era nevoie de foarte multe cărucioare, acestea au fost 
confecționate din cherestea verde și, în unele cazuri, roți-
le au fost făcute din piele netăbăcită și cutii de conservă. 
Fiecare cărucior a avut de cărat mâncare și toate posesiuni-
le lumești ale multora dintre sfinți.

Fiecare cărucior era încărcat cu 180- 230 de kilograme 
de făină, pături și perne, ustensile de gătit și îmbrăcăminte. 
Doar 8 kg de bagaj personal per cărucior era permis.

Thomas Moulton și familia sa compusă din 10 membri 
au fost repartizați celei de- a patra companii de cărucioa-
re, din nou sub conducerea căpitanului Willie. Aceasta 
era formată din 400 de sfinți, mai mulți decât de obicei 
fiind oameni în vârstă. Într- un raport făcut în luna sep-
tembrie a acelui an, s- a scris că au fost „404 persoane, 
6 căruțe, 87 de cărucioare trase de mână, 6 juguri de boi, 
32 de vaci și 5 catâri” 1.

Monumentul Național Scotts Bluff din Nebraska de vest, S.U.A.
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Familia Moulton a primit un cărucior acoperit și unul 
descoperit. Thomas și soția lui au tras căruciorul acoperit. 
În acest cărucior, erau bebelușul Charles și surioara Lizzie 
(Sophia Elizabeth). Lottie (Charlotte) putea urca în cărucior 
ori de câte ori mergeau la vale. James Heber, în vârstă de 
8 ani, mergea în spate legat cu o frânghie în jurul taliei ca 
să nu se rătăcească. Celălalt cărucior greu era tras de cele 
două fete mai mari – Sarah Elizabeth (19 ani) și Mary Ann 
(15 ani) – și de frații William (12 ani) și Joseph (10 ani).

În luna iulie a anului 1856, membrii familiei Moulton au 
părăsit orașul Iowa și au început călătoria de 2.090 de km 
spre vest. După 26 de zile de călătorie, ei au ajuns la Winter 
Quarters (Florence), în Nebraska. După cum se obișnuia, 
au petrecut mai multe zile acolo, reparând cărucioare și 
făcând rost de provizii deoarece nu mai existau orașe mai 
mari între Winter Quarters și orașul Salt Lake.

Era mijlocul iernii atunci când compania Willie se pregă-
tea să plece din Winter Quarters și au ținut un consiliu pen-
tru a hotărî dacă să plece sau să rămână până la primăvară. 
Unii care făcuseră deja acel traseu i- au prevenit în legătură 
cu pericolul de a călători în miezul iernii. Dar căpitanul 
Willie și mulți membri ai companiei au simțit că trebuia să- 
și continue călătoria deoarece nu aveau unde să- și petreacă 
iarna în Florence.

Din ce în ce mai puține provizii
Având provizii insuficiente, membrii companiei Willie 

și- au reînceput călătoria în 18 august, gândindu- se că vor 
putea să- și facă altele la Fort Laramie (la nord de orașul 
Laramie, Wyoming, de azi). În pofida avertizării pe care o 

primiseră, au mai pus un sac de 45 de kilograme de făină 
în fiecare cărucior și s- au bazat pe faptul că se vor întâlni 
pe drum cu căruțele cu alimente trimise din orașul Salt 
Lake. Totuși, cei care conduceau căruțele cu alimente, 
gândindu- se că nu mai erau imigranți pe drum, s- au întors 
înapoi în orașul Salt Lake la sfârșitul lui septembrie, înainte 
ca cei din compania Willie să ajungă la ei.

În Florence, familia Moulton s- a gândit să lase în urmă o 
cutie cu provizii deoarece încărcătura pe care trebuiau să 
o tragă pentru o familie formată din 10 persoane era prea 
grea. Până atunci, ei lăsaseră o parte din bagaj la portul din 
Liverpool, o cutie cu îmbrăcăminte la îmbarcarea pe vas, un 
cufăr cu haine în orașul New York și unul cu provizii, ce conți-
nea marea majoritatea lucrurilor lor personale în orașul Iowa. 
Chiar și pe drum, ei au încercat să- și mai ușureze povara.

Este greu pentru cei care se bucură de confortul vieții 
moderne să- și imagineze suferința zilnică a familiei 
Moulton și a altor bărbați și femei remarcabili din acele 
companii de cărucioare. Ne putem imagina mâinile și 
picioarele lor pline de bătături, durerile în tot corpul, praful 
și nisipul, arsurile de soare, muștele și țânțarii, cirezile de 
bizoni și confruntările cu indienii? Ne putem imagina cum 
au trecut râurile, cum au încercat să împingă cărucioarele 
prin nisipul și pietrele alunecoase din apa curgătoare adân-
că?  Putem înțelege slăbiciunea pe care o simțeau din cauză 
că nu se hrăneau suficient?

În timpul călătoriilor lor, copiii familiei Moulton mergeau 
cu mama lor pe câmpuri să adune grâu sălbatic ca să adau-
ge la proviziile lor care scădeau rapid. La un moment dat, 
familia avea numai pâine și un măr pe zi la trei membri.FO

TO
G

RA
FIE

 O
FE

RI
TĂ

 D
E 

G
ET

TY
 IM

AG
ES



28 L i a h o n a

Înainte de lăsarea serii, în data de 12 septembrie, a 
ajuns în tabără un grup de misionari care se întorceau din 
Misiunea Britanică. Erau conduși de vârstnicul Franklin D. 
Richards (1821- 1899), din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, stră- străbunicul soției mele. Când vârstnicul 
Richards și ceilalți au văzut greutățile cu care se confrunta 
compania de cărucioare, ei au promis să se grăbească spre 
valea Salt Lake și să trimită ajutor cât de curând posibil.

În data de 30 septembrie, compania Willie a ajuns la 
Fort Laramie, Wyoming, 645 de km est de orașul Salt Lake.

Odată cu începutul lunii octombrie, a venit iarna și 
greutățile s- au înmulțit pe măsură ce compania încerca să 
meargă înainte. Proviziile erau atât de puține, încât căpita-
nul Willie a fost nevoit să reducă porțiile la 425 de grame 
de făină pentru bărbați, 368 de grame pentru femei, 255 
de grame pentru copii și 142 de grame pentru bebeluși. 
Curând, aveau să înfrunte un vânt cumplit și zăpadă mare. 
Până în dimineața zilei de 20 octombrie, zăpada ajunsese 
la 10 cm iar corturile și căruțele fuseseră doborâte de 
greutatea ei. Cinci membri ai companiei și câteva animale 
de povară muriseră de frig și foame în noaptea de dinain-
tea furtunii și alți cinci membri au murit în următoarele 
trei zile. Mulți dintre bărbații mai rezistenți au fost nevoiți 
să renunțe de tot la mâncare pentru a hrăni femeile, copiii 
și bolnavii.

Ajutorul e pe drum
Trei kilometri mai la sud de Rocky Ridge pe râul 

Sweetwater, compania a campat și a așteptat înfometată, 
în frig și suferință, să treacă furtuna.

Când grupul Franklin D. Richards a ajuns în orașul Salt 
Lake, i- au spus imediat președintelui Young despre situația 
grea a imigranților. Sfinții din vale nu se așteptaseră la mai 
mulți imigranți până în anul următor și veștile despre greu-
tățile cu care se confruntau s- au răspândit foarte repede.

Două zile mai târziu, în data de 6 octombrie 1856, a avut 
loc conferința generală în vechiul Tabernacol. De la amvon, 
președintele Young a făcut un apel către bărbați să meargă 
în ziua următoare cu provizii și căruțe trase de catâri sau 
cai să le vină în ajutor.2

John Bennett Hawkins era în vechiul Tabernacol în ziua 
aceea și a răspuns la acel apel. A fost unul dintre sutele de 
oameni aflați în grupul care a plecat din orașul Salt Lake. 
În seara zilei de 21 octombrie, căruțele salvatoare au ajuns, 
în sfârșit, în tabăra Willie. Au fost întâmpinate cu bucurie 
și recunoștință de supraviețuitorii înghețați și înfometați. 
Aceasta a fost prima dată când John Bennett Hawkins și 
Sarah Elizabeth Moulton, care aveau să devină străbunicii 
mei, s- au întâlnit.

În ziua de 22 octombrie, unii salvatori au mers mai 
departe să- i ajute pe ceilalți din alte companii de căru-
cioare, în timp ce William H. Kimball a pornit înapoi spre 
orașul Salt Lake având în grijă compania Willie.

Cei care erau prea slăbiți să tragă cărucioarele și- au pus 
lucrurile în căruțe și au mers pe lângă acestea. Cei care nu 
puteau să umble au mers cu căruța. Când au ajuns la Rocky 
Ridge, o altă furtună de zăpadă cumplită s- a năpustit asu-
pra lor. În timp ce se chinuiau să urce pe marginea crestei, 
au trebuit să se învelească în pături și plăpumi ca să nu 
înghețe. Deja pieriseră 40 de oameni din companie.3

Râul Sweetwater lângă golful Martin, Wyoming, S.U.A.



 I u l i e  2 0 1 8  29

Era atât de frig încât multor sfinți le- au degerat mâinile, 
picioarele și fețele în timp ce au trecut creasta. O femeie a 
orbit.

Ne putem imagina numeroasa familie Moulton cu opt 
copii, trăgând și împingând cele două cărucioare prin zăpa-
da mare. Thomas și soția trăgeau unul dintre cărucioare 
cu prețioasa lor încărcătură – Lottie, Lizzie și bebelușul 
Charles – iar micuțul James Heber se tot împiedica tras de 
frânghia din jurul taliei. Celălalt cărucior era împins de Sarah 
Elizabeth și ceilalți trei copii. O femeie mai în vârstă, văzând 
strădania lui James Heber l- a luat de mână și a mers împreu-
nă cu el în spatele căruciorului. Acest act plin de bunătate 
i- a salvat mâna dreaptă, dar cea stângă, fiind expusă la 
temperaturi negative, a degerat. Când au ajuns în orașul Salt 
Lake, mai multe degete de la mâna aceea i- au fost amputate.

În după- amiaza zilei de 9 noiembrie, căruțele cu oamenii 
suferinzi s- au oprit în fața clădirii biroului zeciuielii, unde 
se află acum clădirea memorială Joseph Smith în orașul 
Salt Lake. Mulți au sosit cu picioarele și brațele înghețate. 
Șaizeci și nouă au murit pe drum. Dar promisiunea din 
binecuvântarea aceea primită în Anglia a fost împlinită. 
Thomas și Sarah Denton nu și- au pierdut niciun copil.

De la salvare la poveste de iubire
Compania a fost întâmpinată de sute de cetățeni ai 

orașului Salt Lake care așteptau nerăbdători sosirea ei și 
erau gata să- și ofere ajutorul. Recunoștința și aprecierea lui 
Sarah Elizabeth față de unul dintre tinerii eroi care salva-
seră familia Moulton din ghearele morții s- a transformat 
curând în iubire.

În data de 5 decembrie 1856, în mijlocul celor dragi și ură-
rilor de fericire, Sarah Elizabeth s- a căsătorit cu John Bennett 
Hawkins, salvatorul ei. Ei au fost pecetluiți pentru timp și 
eternitate în luna iulie a anului următor în Casa de Înzestrare. 
Și- au stabilit căminul în orașul Salt Lake și au fost binecuvân-
tați cu trei fii și șapte fiice. Una dintre acele fiice, Esther Emily, 
s- a căsătorit cu bunicul meu, Charles Rasband, în anul 1891.

În 24 iulie, sărbătorim Ziua Pionierilor și ne exprimăm 
recunoștința pentru pionierii cei mulți care au dat totul 
pentru a clădi comunitățile din valea Salt Lake și multe 
alte comunități din vestul Statelor Unite. De asemenea, ne 
exprimăm recunoștința pentru pionierii sfinți din zilele din 
urmă din întreaga lume care au deschis – și încă deschid – 
calea Evangheliei pentru ca alții să o urmeze.

Ce i- a făcut să meargă înainte? Ce i- a motivat să conti-
nue? Răspunsul este mărturia despre Domnul Isus Hristos. 
În calitate de strănepot al unor pionieri, adaug mărturia 
mea despre faptul că suferințele lor nu au fost în zadar. 
Ceea ce au simțit ei, simt și eu. Ceea ce au știut ei, știu și 
eu și depun mărturie. ◼
Dintr- un mesaj rostit cu ocazia Zilei Pionierilor în data de 24 iulie 2007 în 
cadrul unei adunări de dimineața, desfășurată în Tabernacolul din orașul 
Salt Lake.

NOTE
 1. Raport de F.D. Richards și Daniel Spencer, „Smith, Marilyn Austin, 

Faithful Stewards – the Life of James Gray Willie and Elizabeth Ann 
Pettit, p. 95- 120”, history .lds .org.

 2. Vezi Brigham Young, „Remarks”, Deseret News, 15 oct. 1856, p. 252; vezi, 
de asemenea, LeRoy R. Hafen și Ann W. Hafen, Handcarts to Zion (1981), 
p. 120- 121.

 3. Dintre aceștia, 19 decedaseră înainte să ajungă compania la Fort Laramie, 
inclusiv 7 care au murit în timpul călătoriei pe ocean și 4 în orașul Iowa. 
Alți 19 au decedat între Fort Laramie și venirea iernii, majoritatea în zilele 
de dinaintea sosirii salvatorilor.
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Cei mai mulți sfinți din zilele din urmă 
preaslăvesc azi în episcopii și ramuri 
în care ei pot să se adune „laolaltă 

deseori ca să postească și să se roage și să 
vorbească unul cu altul despre bunăsta-
rea sufletelor” (Moroni 6:5). Dar profetul 
Moroni, care a scris aceste cuvinte, a realizat 
cea mai importantă parte din lucrarea sa, 
când a rămas singurul ucenic după distruge-
rea poporului său.

În istoria Bisericii, mulți sfinți din Zilele 
din Urmă au rămas credincioși atunci când 
circumstanțele au făcut ca ei să fie izolați. 
Unii, asemenea lui Moroni, și- au trăit vieți-
le în calitate de martori și exemple pentru 
generațiile viitoare. Alții au trăit să vadă ziua 
în care ei au putut, din nou, să- și împăr-
tășească credința.

Ne- am rugat ani la rând pentru această zi
Františka Brodilová nu putea să prevadă 

rolul pe care ea avea să îl joace în istoria 

Iată cum au rămas credincioși  
acești membri ai Bisericii când 
războiul, boala sau alte circumstanțe 
i- au izolat în țările lor.
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Ryan Kunz
Departamentul de Istorie a Bisericii
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Bisericii când un misionar a bătut la ușa ei 
din Viena, în anul 1913. La un an după con-
vertirea ei, Primul Război Mondial a cuprins 
Imperiul Austro- Ungar, misionarii s- au întors 
acasă și mulți bărbați care erau membri 
au fost chemați să se înroleze, lăsând- o pe 
Františka și pe alte câteva surori să se întru-
nească singure.

Acesta era singurul contact cu membri ai 
Bisericii pe care Františka avea să îl aibă timp 
de mulți ani. După război, soțului Františkăi, 
František, i s- a promis un loc de muncă în 
noul guvern din Cehoslovacia. După ce s- au 
mutat la Praga, Františka era singura membră 
a Bisericii din țară. František a murit câteva 
luni mai târziu, iar Františka a rămas singu-
ră cu două fiice – Frances și Jane – de care 
trebuia să se îngrijească.

Františka și- a învățat, singură, fiicele 
despre Evanghelie. „Am crescut în Biserică”, 
își amintește Frances. „Biserica era casa 

noastră!” 1 De asemenea, PO
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Františka Brodilová s- a alăturat 
Bisericii la Viena în anul 1913 
– cu un an înainte de începerea 
Primului Război Mondial – și nu 
a avut contact cu alți membri ai 
Bisericii până în anul 1929.
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Františka le- a scris condu-
cătorilor Bisericii din Austria 
rugându- i să repartizeze 
misionari în Cehoslovacia. 
Conducătorii Bisericii au 
fost reticenți, deoarece ultimul misionar din Praga, cu 
circa 40 de ani în urmă, a fost închis pentru că a predi-
cat și, apoi, a fost izgonit din oraș. În pofida existenței 
unui nou guvern, conducătorii Bisericii se temeau că 
nu multe lucruri se schimbaseră.

Fiind hotărâtă, Františka a continuat să scrie scrisori 
și să se roage pentru a fi stabilită o misiune. În anul 
1928, după ce Františka a fost singură timp de un dece-
niu, Thomas Biesinger, în vârstă de 83 de ani – același 
misionar care a predicat în Praga cu ani urmă – s- a 
întors. Se părea că izolarea familiei luase sfârșit. Totuși, 
la scurt timp, sănătatea precară a vârstnicului Biesinger 
l- a obligat să părăsească țara.

Františka a fost descurajată, dar a decis să continue 
să scrie scrisori membrilor și conducătorilor Bisericii 
din străinătate. Perseverența ei a fost răsplătită în data 
de 24 iulie 1929, când vârstnicul John A. Widtsoe 
(1872- 1952), din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
a sosit la Praga cu un grup de misionari. În seara ace-
ea, Františka și grupul au urcat pe un deal de lângă 
Castelul Karlštejn, unde vârstnicul Widtsoe a dedicat 
Cehoslovacia pentru predicarea Evangheliei și a organi-
zat oficial o misiune. „Puțini oameni pot înțelege bucu-
ria pe care am simțit- o”, a scris Františka. „Ne- am rugat 
ani la rând pentru această zi” 2.

Timp de aproape șase luni, ramura s- a adunat aca-
să la Františka. În cele din urmă, Františka și- a ajutat 
fiicele la traducerea Cărții lui Mormon în limba cehă și 
a pus bazele Bisericii în ceea ce este acum Republica 
Cehă.

Asemenea Františkăi, mulți sfinți din zilele din 
urmă au îndurat izolarea. Bărbații și femeile care au 
venit după au fost printre primii care au împărtășit 
Evanghelia și au pus temelia Bisericii în patria lor, ceea 
ce a permis altora să aibă parte de înfrățirea cu sfinții.

Františka a fost prezentă atunci 
când vârstnicul John A. Widtsoe 
(ambii în rândul de mijloc) a dedicat 
Cehoslovacia pentru predicarea 
Evangheliei în anul 1929.
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Darul constant al credinței 
adevărate

În anul 1924, când Misiunea 
Japonia s- a închis, mulți membri 
s- au simțit pierduți și abandonați. 
Conducerea celor aproximativ 160 de 
membri din Japonia a devenit respon-
sabilitatea lui Fujiya Nara, vârstnicul 
care prezida din țară, al cărui loc de 
muncă la căile ferate i- a permis să 
viziteze membrii risipiți. Când nu a 
putut să- i viziteze, Fujiya a păstrat 
legătura cu ei prin publicarea unei 
reviste intitulate Shuro (Frunză de 
palmier) în care împărtășea mesaje ale 
Evangheliei și încuraja sfinții rămași în 
anii agitați care au urmat.

După ce angajatorii lui Fujiya l- au 
transferat în Manchuria și înlocuitorul 
său în calitate de vârstnic care prezi-
dează a murit brusc în 1937, legătura 
cu membrii din Japonia s- a pierdut. 
Fujiya a spus: „Chiar dacă nu aveam 
niciun mod de a comunica cu orașul 
Salt Lake, am avut convingerea că 
Biserica se va redeschide [aici]”.3

În timpul celui 
de- al Doilea Război 
Mondial, Fujiya s- a 
întors la Tokyo, 
unde a predicat 
vecinilor săi și a 
organizat adunări 
săptămânale ale 
Școlii de duminica. 
După război, Fujiya 
a găsit o scrisoare 
lăsată de Edward L. 
Clissold, un sfânt 
din zilele din urmă 

care slujea în armata americană, prin 
care îi invita pe membrii Bisericii să îl 
contacteze. Fujiya l- a vizitat imediat pe 
Edward în camera lui de hotel. Când 
Edward a participat la adunările sfinți-
lor din zilele din urmă la Tokyo, a fost 
surprins să găsească aproape 100 de 
persoane care participau la adunare.

Mai târziu, Fujiya a spus: „În tot 
acest timp, cel mai mare dar și un 
dar constant a fost că am cunoscut și 
îmbrățișat adevărata credință – aceasta 
înseamnă să- L cunoști pe Tatăl Ceresc, 
pe Isus Hristos și pe Duhul Sfânt”.4

Clădirea Bisericii în Hawaii
Jonathan H. Napela a fost un 

judecător foarte respectat pe insula 
Maui, înainte ca el și soția sa, Kiti, 
să fie botezați în anul 1851. După ce 
Jonathan a fost forțat să- și dea demi-
sia din cauza faptului că se alătura-
se Bisericii, el și- a dedicat energia 
clădirii Bisericii printre vorbitorii de 
hawaiiană. Jonathan l- a învățat pe 
misionarul George Q. Cannon aceas-
tă limbă, a ajutat la traducerea Cărții 
lui Mormon și a dezvoltat primul 
program de pregătire a misionarilor 
într-o limbă străină.

Drept urmare, mai mult de 3.000 
de hawaiieni s- au alăturat Bisericii 
pe parcursul a trei ani. Jonathan a 
scris: „Este foarte clar pentru noi că 
aceasta este Biserica lui Dumnezeu. 
Sunt mulți pe aceste insule, care au 
dobândit credință puternică prin 
harul lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
Domnul, pentru ca noi să primim 
Duhul Sfânt” 5.

După ce soțul ei a murit, Františka 
și- a crescut singură cele două fiice.

În calitate de vârstnic care 
prezidează, Fujiya Nara (în costumul 
închis la culoare) și- a asumat 
responsabilitatea de a menține 
legătura cu membrii după închiderea 
Misiunii Japonia în anul 1924.

Asemenea 
Františkăi, mulți 
sfinți din zilele din 
urmă au fost izolați. 
Acești bărbați și 
aceste femei au 
hrănit focul credinței 
lor, au împărtășit 
Evanghelia și au 
clădit Biserica în 
patria lor.
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În anul 1872, Kiti Napela a contractat 
lepră și a trebuit să se mute în colonia 
leproșilor de pe Moloka’i. În loc să rămâ-
nă printre sfinți, Jonathan a făcut o petiție 
coloniei să- l primească și pe el. El a scris 
comitetului de sănătate: „Pe parcursul 
perioadei scurte rămase, vreau să fiu cu soția mea” 6. 
Petiția a fost aprobată, iar Jonathan a devenit președin-
tele ramurii din Moloka’i. Jonathan a lucrat îndeaproa-
pe cu preotul catolic local, părintele Damien, pentru a 
sluji tuturor celor afectați de boală. În cele din urmă, 
Jonathan a murit de lepră, pe care a luat- o din colonie.

„Mă bucur că sunt o 
unealtă în mâinile lui 
Dumnezeu”

Familiile Friedrichs și 
Hoppe au fost singurii 
sfinți din zilele din urmă 
din Argentina, când s- au 
mutat acolo din Germania 
la începutul anilor 1920. 
Wilhelm Friedrichs și Emil 
Hoppe au încercat să 
împărtășească Evanghelia 
în noua lor țară, distribuind broșuri și invitând pe alții 
să se alăture adunărilor lor. Wilhem a scris: „Am încre-
dere deplină în Tatăl Meu Ceresc că va trimite prieteni 
sinceri care vor accepta Evanghelia, căci mă bucur că 
sunt o unealtă în mâinile lui Dumnezeu”.7

Cu toate acestea, au existat greutăți considerabi-
le. Familiile locuiau departe una de cealaltă și tre-
buiau să călătorească două ore pentru a se întâlni. 
Deoarece Emil era diacon și Wilhelm învățător în 
Preoția aaronică, ei nu puteau să administreze rându-
ieli precum împărtășania sau să ofere binecuvântări 
ale preoției.

În 1924, Hildegarde Hoppe a născut o fetiță care a 
murit două luni mai târziu. În timp ce jelea, Hildegarde 
a întrebat cum ar putea fi inclus numele copilului în 

Dreapta: Unul dintre primii convertiți din Hawaii, 
Jonathan Napela, a ajutat la traducerea Cărții lui 
Mormon în hawaiiană. Dedesubt: Wilhelm Friedrichs 
(al doilea din stânga) și Emil Hoppe (centru, spate) au 
participat la primele botezuri din Argentina.
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registrele Bisericii. Ca urmare, Wilhelm 
a început să corespondeze cu condu-
cătorii Bisericii din Salt Lake City.

Un an și jumătate mai târziu, vârst-
nicul Melvin J. Ballard (1873- 1939), 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a fost trimis, împreună cu 
alți misionari, pentru a întâlni grupul 
tot mai mare de convertiți din Buenos 
Aires. Când au sosit în decembrie 
1925, vârstnicul Ballard a botezat 
mai mulți convertiți și a organizat o 
ramură. În ziua de Crăciun, vârstni-
cul Ballard a dedicat America de Sud 
pentru munca misionară și a organizat 
prima misiune de pe continent.

Aducerea Evangheliei înapoi la 
poporul Său

Phillipe și Annelies Assard aveau 
o viață confortabilă atunci când 
misionarii au bătut la ușa lor în Köln, 
Germania, în anul 1980. Ei au accep-
tat repede Evanghelia și s- au simțit 
„copleșiți de binecuvântări”. Phillipe 
a simțit curând o dorință puternică de 

a se întoarce în țara natală, Coasta de 
Fildeș, pentru a împărtăși Evanghelia 
restaurată. Philipe a relatat: „Deci, în 
anul 1986, după ce, împreună cu soția 
mea, am spus multe rugăciuni și am 
ținut multe posturi, am decis să mă 
întorc în Coasta de Fildeș pentru a da 
ceea ce am primit, pentru a îmbunătăți 
situația familiei și a poporului meu” 8.

Înainte de a pleca din Germania, 
Phillipe s- a consultat cu conducătorii 
Bisericii. Deși în Coasta de Fildeș nu 
existau ramuri ale Bisericii, acolo era 
un număr de membri care s- au alătu-
rat Bisericii în timp ce se aflau în alte 
țări. Familiei Assard i s- a dat o listă cu 
numele lor, iar timp de un an ei au scris 
cu sârguință fiecăruia. Treptat, familia 
Assard a reaprins scânteia credinței în 
ceilalți și li s- a oferit permisiunea de a 
începe să țină adunări de duminica în 
casa lor. Au urmat ramuri și episcopii 
iar, în anul 1997, a fost organizat primul 
țăruș din Coasta de Fildeș. ◼
NOTE
 1. Frances McOmber, în Ruth McOmber Pratt, 

„Frantiska Vesela Brodilova”, manuscris 
nepublicat (2009), p. 18.

 2. Františka Brodilová, în Pratt, „Frantiska 
Vesela Brodilova”, p. 25.

 3. Fujiya Nara, în Lee Benson, „Japanese 
Member Survives Adversity”, Church News, 
17 febr. 1979, p.7.

 4. Fujiya Nara, în Benson, „Japanese Member 
Survives Adversity”, p.7.

 5. Jonathan Napela, în „Foreign 
Correspondence: Sandwich Islands—
Minutes of Conference, Makawao, April 1st, 
1852”, Deseret News, 27 nov. 1852, p. 4.

 6. Jonathan Napela, în Fred E. Woods, „A Most 
Influential Mormon Islander: Jonathan 
Hawaii Napela”, The Hawaiian Journal of 
History, vol. 42 (2008), p. 148.

 7. Wilhelm Friedrichs, scrisoare, datată 5 mart. 
1924, Corespondența Misiunii Argentina, 
Biblioteca de Istorie a Bisericii.

 8. Robert L. Mercer, „Pioneers in Ivory Coast”, 
Liahona, mart. 1999, p. 19.

Pentru mai multe 
informații despre acești 
sfinți credincioși și alții 
din întreaga lume, vizitați 
Istoricul Țărilor în secțiunea 
Istoria Bisericii din aplicația 
Biblioteca Evangheliei sau 
history .lds .org.

Când Phillipe și Annelies Assard 
(în stânga) i- au întâlnit pe Lucien 
și pe Agathe Affoué în Coasta de 
Fildeș, ambele cupluri s- au bucurat 
să afle că nu erau singuri în 
Biserica de acolo.

Persistența lor 
în stabilirea 
temeliei Bisericii 
a permis altora 
să beneficieze, 
mai târziu, de 
înfrățirea cu sfinții.
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Cartea lui Mormon este cu adevărat un dar menit 
să ne aducă pe noi, copiii lui Dumnezeu, la 
cunoașterea adevăratei Evanghelii a lui Isus 

Hristos. Enrique Serpa Bustamante, un membru din 
Lima, Peru, se gândește la Cartea lui Mormon ca la 
scrisori din partea unui părinte iubitor: „Tatăl nostru 
Ceresc a scris «scrisori» prin intermediul profeților, ofe-
rind sfaturi, alinare și îndrumare pentru binele nostru 
și binecuvântându- ne tot timpul. El este atât de înțe-
lept în planul Său, încât știe cum să ne ofere aceste 
scrisori pline de dragoste exact în momentul în care 
avem inimile pregătite pentru a înțelege binecuvântări-
le și Evanghelia Sa”.

Iată câteva mărturii din partea mai multor convertiți 
din întreaga lume despre ceea ce le- a atras atenția la 
Cartea lui Mormon în timp ce învățau despre Biserică.

Un alt testament al lui Isus Hristos

Am văzut o copie a Cărții lui Mormon în casa nepoa-
tei mele din Ibadan, Nigeria. Pentru că îmi place 

foarte mult să citesc, am fost foarte curioasă să înțeleg 
de ce pe carte scria „un alt testament al lui Isus Hristos”, 
așa că am luat cartea și am început să citesc.

Subtitlul „un alt testament a lui Isus Hristos” m- a 
făcut să mă gândesc la un Salvator universal mai mult 
decât doar la un Salvator al israeliților, lucru care în 
acel moment mă interesa foarte mult. Vizita pe care El 
a făcut- o nefiților și stabilirea legilor și rânduielilor Sale 

Cartea lui Mormon 

Aceste persoane convertite și- au dezvoltat  
credința prin citirea Cărții lui Mormon.

schimbă vieți
printre acei oameni m- au făcut să îmi doresc să știu 
mai multe despre slujirea Sa.

Acel subtitlu m- a ajutat să învăț mai multe despre 
Biserică. Am început să simt Spiritul în timp ce am 
ascultat de îndemnurile scrise în Cartea lui Mormon, 
cum ar fi să mă rog pentru a ști adevărul eu însumi 
(vedeți Moroni 10:4). Știu că Salvatorul nostru trăiește 
și că ne iubește pe fiecare dintre noi.
Ezekiel Akeh, Idaho, S.U.A

1 Nefi 8 – Fruct „mai dulce decât orice gustasem  
eu vreodată”

În 1 Nefi 8:11- 12, Lehi descrie fructul pomului vieții ca 
fiind „mai dulce decât orice gustasem eu vreodată… 

Îmi umplea sufletul de o bucurie foarte mare.” Când am 
citit aceste versete, am simțit că acest fruct era foarte 
special și am dorit să îl am și eu.

Am empatizat foarte mult cu Lehi. M- am gândit că, 
dacă aș fi fost Lehi și acest fruct ar fi existat, m- aș fi 
simțit la fel ca el și aș fi vrut cu ardoare ca familia mea 
să mănânce din el. Acest lucru este adevărat, deoarece 
părinții mei nu sunt membri ai Bisericii așa că, chiar și 
acum când citesc aceste versete, ele exprimă ceea ce 
simt în inima mea.

Am știut că acel fruct este special chiar dinainte de a 
ști că reprezintă dragostea lui Dumnezeu și Evanghelia 
Sa. Mai târziu, când am înțeles semnificația fructului, 
m- am gândit la cât de precis este descris în scripturi.
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dintre pauzele dintre clase, am văzut pe avizierul informa-
tiv revelația primită de președintele Thomas S. Monson cu 
privire la reducerea vârstei misionarilor.

Când am citit Iacov 5:74 în acea seară, am știut că trebu-
ie să- L slujesc pe Dumnezeu. Și, într- un fel, uitându- mă la 
misionari – acei doi tineri băieți, care aveau aceeași vârstă 
ca mine, oferindu- și viețile Lui, am știut că și eu pot face 
același lucru. Cu o seară înainte de slujba de la Biserică, 
mă hotărâsem să mă botez. În acea seară, după slujbă, am 
hotărât să merg în misiune. Acum m- am întors acasă cu 
onoare după ce am slujit oamenilor minunați din Misiunea 
Est, Cebu, Filipine.
Josef Gutierrez, Batangas, Filipine

Cartea lui Enos – Iertarea păcatelor

Când am citit prima dată din Cartea lui Mormon, nu 
am știut de unde să încep. Aveam probleme cu ier-

tarea, în special în a mă ierta pe mine însămi și a ști dacă 
sunt demnă de a fi iertată. Una dintre surorile misionare 
mi- a spus că voi primi răspunsul din scripturi și că, dacă 
nu știu de unde să încep, ar trebui să mă rog pentru asta 
și scripturile de care aveam nevoie vor fi acolo. M- am 
decis să răsfoiesc cartea și să citesc acolo unde mă opresc 
– cartea lui Enos, versetele 4- 6. Am știut că această carte, 
Cartea lui Mormon, este adevărată din momentul în care 
am citit acele versete.
Jennifer Andreski, California, S.U.A

Mosia 27 – Ocazia de a ne schimba

Când am citit prima dată Cartea lui Mormon, secțiunea 
din Cartea lui Mormon care mi- a plăcut cel mai mult 

a fost în Mosia, când fiul lui Alma a renunțat la Biserică și 
a încercat să o distrugă. Dar s- a produs o schimbare uriașă 
în el – a simțit Duhul Sfânt și a devenit un credincios. Mi- a 
plăcut foarte mult acest lucru, deoarece ocazia de a ne 
schimba ne este dată tuturor.
Maria Gracia Henrique Gonzalez, Maule, Chile

Scripturile sunt cu adevărat consemnări despre adevăr 
făcute de profeți și conțin cuvântul lui Dumnezeu.
Eun Jin Yeom, Gyeonggi, Corea de Sud

Iacov 5:74 – Dorința de a sluji lui Dumnezeu

Când învățam despre Biserică, am citit Iacov 5:74. Mi- a 
rămas în minte din clipa în care l- am citit. Am fost 

un membru foarte activ în fosta mea biserică pe parcursul 
întregii mele vieți și am avut întotdeauna dorința de a- I 
sluji lui Dumnezeu. Chiar am sperat ca într- o zi să studiez 
filosofie și teologie pentru a- I sluji Lui. Trecusem deja de 
examenul de admitere pentru a studia filosofia.

Dar nu voi uita niciodată momentul în care am citit acest 
verset. Îmi amintesc că a fost în seara de după prima mea 
participare la o slujbă în Biserica SZU. În timpul uneia 
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ADEVĂRURI PUTERNICE DIN  
CARTEA LUI MORMON
„Ceva foarte puternic se întâmplă când 
un copil al lui Dumnezeu caută să știe 
mai multe despre El și despre Fiul Său 
Preaiubit. Aceste adevăruri nu sunt propo-
văduite nicăieri altundeva mai clar și mai 

puternic decât în Cartea lui Mormon…
Dragii mei frați și dragile mele surori, eu depun mărturie 

despre Cartea lui Mormon că este cu adevărat cuvântul 
lui Dumnezeu. Conține răspunsuri la întrebările cele mai 
importante și interesante ale vieții.”
RussellM. Nelson, „Cartea lui Mormon – Cum ar fi viața dumneavoastră  
fără aceasta?” Liahona, nov. 2017, p. 61, 62.

Mosia 27:28- 29 – Fericire și mântuire

Ca membră nouă, am fost impresionată de Mosia 27:28- 
29. Am fost – și încă sunt – atât de recunoscătoare că 

Domnul a avut milă de mine și m- a mântuit de la o viață 
de păcat. Înainte de botezul meu, m- am gândit că sunt 
fericită, dar nimic nu putea fi comparat cu fericirea pe care 
am simțit- o odată ce am acceptat Evanghelia restaurată. Nu 
m- am simțit niciodată atât de încrezătoare și de sigură de 
viitorul minunat ce urma să vină.

După ce am acceptat invitația de „[a veni să mă botez] 
pentru pocăință, ca să [pot să mă împărtășesc] din fructul 
pomului vieții (Alma 5:62), am avut parte de aceeași elibe-
rare pașnică și plină de alinare ca și Alma cel Tânăr, când 
a scris: „Am fost în cel mai întunecat hău; dar acum eu văd 
lumina cea minunată a lui Dumnezeu. Sufletul meu a fost 
chinuit de o tortură veșnică; dar eu sunt smuls, iar sufletul 
meu nu mai este în durere (Mosia 27:29). Acest fragment 
m- a ajutat să înțeleg că eu am dobândit noua mea perspec-
tivă privind viața și noua mea fericire recunoscând că Isus 
Hristos este Salvatorul meu și Mântuitorul meu. Acum sunt 
foarte recunoscătoare că Mântuitorul meu a plătit prețul 
dreptății și mi- a permis, mereu și mereu, să simt aceeași 
dragoste mântuitoare de fiecare dată când mă pocăiesc.
Marie- Chantal Hogue, Ontario, Canada

Acea carte mică și albastră

Am crescut în India, unde m- am întâlnit cu misionarii și 
am participat pentru prima oară la adunările Bisericii. 

S- a întâmplat să fie duminica Paștelui. Din cauza programu-
lui meu de lucru, am ajuns la biserică târziu și am partici-
pat la Școala de duminica pentru tineri, unde unul dintre 

misionari a predat lecția. El a citat câteva scripturi dintr- o 
carte albastră pe care nu o văzusem niciodată înainte, dar 
care a sunat ca Biblia. În timp ce el preda, am avut un 
sentiment puternic în inimă și am știut că și eu ar trebui să 
am această carte.

M- am dus direct la el după oră și i- am spus: „Am nevo-
ie de cartea aceasta”. Deoarece cartea era exemplarul său 
de scripturi, el nu mi- a dat- o, dar m- a lăsat să mă uit la 
ea și să o ating. Am văzut cuvintele aurite în relief de pe 
copertă: „Cartea lui Mormon”. Am avut același sentiment 
din nou, și anume că eu aveam nevoie de carte. Misionarul 
mi- a notat adresa și mi- a promis că îmi va aduce un exem-
plar. Desigur, misionarii au venit la scurt timp după ace-
ea la mine acasă și mi- au oferit un exemplar al Cărții lui 
Mormon. Ei au început să- mi predea primele lecții.

În acel an, Paștele a adus în viața mea o binecuvântare 
incredibilă: Cartea lui Mormon. Această carte albastră mică 
a conferit dinamism vieții mele și sunt atât de recunoscător 
că am avut ocazia de a învăța din ea. ◼
Venu Bhaskar Nakka, California, S.U.A

Ezekiel Akeh Jennifer Andreski Venu Bhaskar NakkaJosef Gutierrez Marie- Chantal Hogue



Când aveam 12 ani, am văzut un 
film al Bisericii care îl înfățișa pe 

președintele Lorenzo Snow (1814- 
1901) rugându- se pentru sfinții din 
zilele din urmă din St. George, Utah, 
S.U.A, care sufereau din cauza unei 
secete cumplite.

Președintele Snow a spus în 
rugăciunea dânsului: „Doamne, 
binecuvântează- i pe oamenii minunați 
din St. George”.

Aceste cuvinte, „oamenii minu-
nați din St. George”, s- au întipărit în 
mintea mea de copil. Din moment ce 
locuiam în Chile, am încercat să îmi 
imaginez cât de credincioși trebuie să 
fie „oamenii minunați din St. George”. 
Mi- am dorit să îi cunosc.

În anul 2005, cu mai bine de 30 de 
ani mai târziu, familia mea și cu mine 
l- am dus pe fiul nostru cel mic în 
Provo, Utah, să se alăture fratelui său 
care studia la Universitatea Brigham 
Young. În seara de după sosirea noas-
tră, am spus: „Vreau să- i cunosc pe 

oamenii minunați din St. George”.
Fiul meu cel mare a protestat: 

„Tata, St. George este departe”.
I- am răspuns: „Tata a plătit pentru 

biletele de avion. Tata plătește pentru 
mâncare. Tata plătește pentru benzină. 
Tata vrea doar un singur lucru pentru 
el. El vrea să îi întâlnească pe oamenii 
minunați din St. George!”.

„Bine”, a răspuns fiul meu după ce 
a înțeles că vorbeam serios.

A doua zi, am parcurs cei 418 km. 
După ce am ajuns în St. George, am 
mers la Centrul pentru vizitatori al 
templului și am vizitat casa de iarnă 
a președintelui Brigham Young (1801- 
1877). Am mai vizitat tabernacolul, 
unde am fost invitat să vorbesc famili-
ei mele timp de un minut de la același 
amvon de la care președintele Snow 
s- a adresat „oamenilor minunați din 
St. George”. Ne- am plimbat prin oraș, 
vizitând și cunoscând oameni. Păreau 
niște sfinți din zilele din urmă normali, 
credincioși.

Am fost fericit că am mers acolo. Dar 
când ne- am întors în Chile, mi- am dat 
seama de ceva: îi văzusem pe „oamenii 
minunați din St. George” și înainte.

Datorită locului meu de muncă și a 
chemărilor mele din Biserică, am călă-
torit prin Chile. În Calama, am văzut 
tineri adulți care se străduiau să păstreze 
poruncile. În La Serena, am văzut părinți 
dedicați care soseau devreme alături 
de copiii lor la adunările Bisericii. În 
Antofagasta, am văzut sfinți din zilele din 
urmă care luptau pentru ceea ce este 
drept în fiecare zi. În Vallenar, Copiapó, 
Caldera, Tocopilla și în alte orașe am 
văzut membri care îngenuncheau în 
rugăciune și, apoi, mergeau înainte chiar 
și atunci când lucrurile nu erau ușoare.

Când văd sfinții din zilele din urmă 
credincioși, care ascultă și îndură – 
indiferent de locul în care trăiesc sau 
cu ce încercări se confruntă – îmi spun: 
„Aceștia sunt oamenii minunați din 
St. George”. ◼
Claudio Gonzalez, Antofagasta, Chile ILU
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OAMENII MINUNAȚI DIN ST. GEORGE

G L A S U R I  A L E  S F I N Ț I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă

Când văd sfinții din zilele din 
urmă credincioși – indiferent 

de locul în care trăiesc – îmi 
spun: „Aceștia sunt oamenii 
minunați din St. George”.
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Tocmai mă așezasem pe scaun, 
în autobuz, când un bărbat de 

pe partea cealaltă a culoarului s- a 
aplecat spre mine și a spus: „Ai un 
suflet frumos”.

Am fost surprinsă. Nu am mai 
primit niciodată un compliment 
legat de sufletul meu. Neștiind 
cum să răspund, am spus: 
„Mulțumesc”.

Omul mi- a spus că putea să- și 
dea seama datorită muncii sale 
alături de grupul său religios. L- am 
ascultat în timp ce mi- a dat sfaturi 
despre cum să- mi păstrez sufletul 
frumos.

Când autobuzul s- a oprit, amân-
doi ne pregăteam să coborâm 
și mi- a oferit un ultim sfat: 
„Asigurați- vă că nu îi ascultați pe 
acei mormoni”.

Timpul părea să se fi oprit pentru 
un moment. Acest om a văzut ceva 
special în înfățișarea mea, dar nu știa 
că era datorită religiei mele.

Cum trebuia să îi răspund? 
Sinceră să fiu, primul meu gând a 
fost să nu spun nimic și să mă prefac 
că nu l- am auzit. Mă îngrijora gândul 
că, dacă i- aș fi spus că sunt membră 
a Bisericii, ar fi putut răspunde nega-
tiv sau chiar aspru.

Dar, apoi, mi- a venit în minte un 
verset: „Căci mie nu mi- e rușine de 
Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea 
este puterea lui Dumnezeu pen-
tru mântuirea fiecăruia care crede” 
(Romani 1:16). Mi- am dat seama 
că nu mi- era rușine de Evanghelie 
și știam că sufletul meu nu putea 
fi o lumină pentru alții dacă nu 

„EU SUNT UNUL DINTRE EI”

depuneam mărturie. M- am uitat la 
acel om cu hotărâre și am spus: „Eu 
sunt unul dintre ei”.

Omul s- a uitat la mine și eu m- am 
uitat la el. Spre surprinderea mea, el 
a râs și a spus că nu se poate alătura 
Bisericii pentru că iubește cafeaua 
prea mult. Am râs și eu și am mers 
fiecare pe drumul său.

Până în prezent mă bucur de alege-
rea pe care am făcut- o. Știu că poate fi 
dificil să fii membru al Bisericii. Uneori 
poate fi înfricoșător. Dar când acțio-
năm cu îndrăzneală pentru Dumnezeu, 
sufletele noastre pot fi lumina lumii. ◼
Abby Thorne, Utah, S.U.A

Știam că 
sufletul meu 

nu putea fi o 
lumină pentru 
alții dacă nu 
depuneam 
mărturie.
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Într- o zi, în timp ce căutam un loc 
pentru a alerga, am decis să văd 

cum este parcarea unei biserici din 
cartierul meu. Mi- a plăcut pentru că 
era luminată și pavată. Am descope-
rit că, dacă alergam de 10 sau de 15 
ori în jurul clădirii, parcurgeam cei 
4,8 km necesari antrenamentului meu.

Am continuat să alerg prin parcare 
timp de trei ani. Din când în când, 
vedeam oameni în parcare deoarece 
uneori alergam în timpul slujbelor de 
la Biserică și al altor activități.

De câteva ori am avut senzația că 
ar trebui să vorbesc cu cineva despre 
Biserică, dar nu aveam idee cum s- o 
fac. Într- o seară, în drum spre casă 
de la serviciu, am decis să mă opresc 
și să văd dacă puteam găsi pe cine-
va acolo. Când am intrat în clădirea 
Bisericii, i- am găsit pe misionari 
în timp ce încheiau interviurile cu 
președintele lor de misiune. M- am 

ALERGÂND LA BISERICĂ
prezentat și ne- am așezat în foaier. 
Acolo mi- au predat prima lecție 
despre Evanghelie.

În următoarele câteva săptămâni, 
am continuat să mă întâlnesc cu 
misionarii. Când am participat la adu-
narea de împărtășanie, membrii epis-
copiei mi- au arătat iubire, acceptare, 
tovărășie și încurajare. Când m- am 
gândit la ceea ce învățam, mi- am dat 
seama că curiozitatea mea față de 
Biserică s- a transformat în nevoia de 
a mă decide să fiu botezat. Am simțit 
că am fost îndemnat de Spirit să fac 
ceea ce Tatăl meu Ceresc Și- a dorit să 
fac, dar am continuat să mă lupt cu 
acea decizie. În sfârșit, am fost bote-
zat în luna noiembrie a anului 2001, 
la vârsta de 36 de ani.

Decizia mea de a alerga în par-
carea bisericii părea nesemnificativă 
la acea vreme. Dar a dus la cele mai 
mari binecuvântări: calitatea mea 

de membru al Bisericii; cunoaște-
rea minunatei mele soții, Jennefer; 
și pecetluirea cu ea pentru timp și 
eternitate în Templul San Diego, 
California.

Deci, dacă se întâmplă să vedeți 
pe cineva care se antrenează în par-
carea casei de întruniri, prezentați- vă! 
Nu se știe niciodată –  el sau ea poate 
deveni în curând cel mai nou mem-
bru al episcopiei dumneavoastră! ◼
Daniel R. Thompson, California, S.U.A

Am continuat să alerg prin 
parcare, cu regularitate, 

timp de trei ani.
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Când soțul meu și cu mine am 
decis să ne începem propria afa-

cere, primii trei ani au fost dificili. Nu 
reușeam să facem profit, iar datoriile 
creșteau. Am muncit din greu, dar 
probleme de neimaginat au făcut ca 
acea perioadă să fie cea mai dificilă 
din viața noastră.

A fost mai rău când soacra mea a 
murit în ziua de după Crăciun și, doar o 
săptămână mai târziu, în ajunul Anului 
Nou, m- am îmbolnăvit grav. La vremea 
respectivă nu aveam bani, banca ne- a 
luat mașina și, cel mai rău, nu ne mai 
puteam permite asigurarea medicală.

În cele din urmă, am fost diagnos-
ticată cu un tip de cancer agresiv care 
se dezvolta de cel puțin cinci ani. 
Era grav și aveam nevoie de operație 
urgent. Starea mea se înrăutățea și nu 
aveam bani pentru îngrijirea medicală 
scumpă de care aveam nevoie.

Soțul meu și cu mine ne- am întâlnit 
cu episcopul nostru și am cerut ajutor. 
Am explicat că era o situație de viață 
și de moarte. Episcopul era îngrijorat, 
dar el ne- a spus că a simțit îndemnul 
de a mai aștepta puțin înainte de a ne 
oferi ajutor pentru a vedea dacă ni se 
va oferi o altă soluție. El ne- a asigurat 
că, dacă credința noastră este puter-
nică, Domnul ne va oferi o cale de a 
primi ajutorul de care aveam nevoie.

La început, răspunsul episcopului 
m- a înfuriat și supărat. Am simțit că 
atât el, cât și Domnul m- au părăsit. Dar 
aveam o mărturie despre Evanghelie 
și credeam că episcopul nostru este 
chemat de Dumnezeu. În ciuda tris-
teții mele, m- am rugat ca Tatăl Ceresc 
să mă ajute să continui să- l iubesc, 

SFATUL PE CARE NU AM DORIT SĂ- L AUD
să- l respect și să- l sprijin pe episcopul 
meu. Când m- am rugat pentru asta, am 
fost mângâiată și am simțit că Domnul 
mă va ajuta într- un fel.

Soțul meu și cu mine am mers mai 
departe având credință și am primit 
testele medicale de care aveam nevoie 
și mi- am programat operația, în ciu-
da lipsei de bani. Cu o zi înainte de 
intervenția chirurgicală, am vândut 
afacerea noastră la un preț bun, ceea 
ce ne- a permis să plătim toate facturile 
medicale.
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Starea mea se înrăutățea 
și nu aveam bani pentru 

îngrijirea medicală scumpă 
de care aveam nevoie.

Acum îmi este clar de ce episcopul 
meu a ezitat să ne ajute. El a acționat 
potrivit acelei inspirații pentru ca eu să 
am o experiență spirituală valoroasă. 
Această experiență m- a învățat să am 
încredere în Salvator, chiar și atunci 
când calea pare frustrantă și înfricoșă-
toare. Sunt recunoscătoare pentru sfatul 
pe care nu am dorit să- l aud de la epis-
copul meu. Știu acum că Dumnezeu 
este un Dumnezeu al miracolelor și că 
El nu ne părăsește niciodată. ◼
Nume nemenționat, Porto Alegre, Brazilia



44 L i a h o n a

Trei călătorii ale pionierilor 
din zilele noastre

By Sarah Keenan

În timp ce slujeam în misiune în 
Melbourne, Australia, mă aflam 
într- o episcopie formată din stu-

denți internaționali. Când învățau 
despre pionieri la Școala de duminica, 
m- am întrebat cât de interesați puteau 
fi ei – erau aproape toți convertiți 
recent și niciunul dintre ei nu avea 
strămoși care să fi traversat câmpiile 
Americii de Nord.

În mod surprinzător, mulți dintre 
studenții internaționali au fost cap-
tivați de povestirile împărtășite. Unii 
dintre aceștia au menționat modul în 
care ei se comparau cu sfinții de la 
începuturile Bisericii: la fel ca pionie-
rii, acești studenți internaționali erau 
nou convertiți și făcuseră sacrificii 
pentru a înființa Biserica în zonele 
în care locuiau. Pentru unii dintre 
acești membri, Biserica era fie mică, 
fie inexistentă în țara natală. Ei erau 
pionieri moderni, care făureau un 

nou patrimoniu religios pentru gene-
rațiile viitoare.

Iată trei experiențe ale convertiți-
lor care au devenit pionierii zilelor 
noastre.

ONORAREA  
FAMILIEI MELE  
ÎN NOI MODURI
Nami Chan, Taoyuan, Taiwan

Familia mea și multe dintre rudele 
mele îndepărtate din Taiwan sunt 

budiști. Când eram tânără, îmi amintesc 
că ajutam la pregătirea jertfelor pentru 
strămoși și mai mulți zei la Anul Nou chi-
nezesc și la alte sărbători. Era o tradiție 
de familie pentru noi, precum și o moda-
litate de a ne comemora strămoșii și a 
aduce pace și prosperitate familiei mele.

Când unele dintre rudele mele s- au 
alăturat unei biserici creștine, acest 

lucru nu a avut niciun impact asupra 
familiei mele la început. Dar în tim-
pul Festivalului Ching Ming, când îți 
preaslăvești strămoșii și arzi tămâie la 
mormintele lor, rudele mele creștine au 
refuzat să participe. Ei au spus că s- au 
angajat să urmeze cele zece porunci, în 
special: „Să nu ai alți dumnezei afară 

Trei tineri adulți 
împărtășesc poveștile 
lor despre alăturarea 
la Biserică și crearea 
unui patrimoniu de 
credință pentru ei și 
pentru familiile lor.
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de Mine” (Exodul 20:3). Familia mea nu 
a discutat înainte despre alte credințe, 
dar din acea zi, creștinismul a reprezen-
tat distrugerea tradițiilor în ochii fami-
liei mele și a fost văzut într- o lumină 
negativă.

Când eram la universitate, m- am 
întâlnit cu misionarii SZU pe stradă. 
În mod normal, n- aș fi fost interesată 
de ce aveau de spus, dar unele expe-
riențe mi- au pregătit inima pentru a 
primi mesajul lor. În timp ce mă întâl-
neam cu ei, am fost de acord să mă 
rog și să citesc Cartea lui Mormon și 
am început să dobândesc o mărturie 
personală despre ce învățam. Dar, din 
cauza sentimentelor pe care părinții 
mei le aveau împotriva creștinismului, 
nu am vrut să le spun că vreau să mă 
botez. După multe luni de la prima 

mea întâlnire cu misionarii, le- am 
spus părinților, în cele din urmă, că 
vreau să mă botez și să slujesc în 
misiune. Ei s- au supărat, dar știam 
că fac alegerea corectă.

Nu am niciun strămoș pionier, dar 
simt că înțeleg sacrificiul lor. Este dificil 
să renunți la unele tradiții și să te con-
frunți cu opoziția membrilor familiei. 
Chiar și acum, la cinci ani după ce 
m- am alăturat Bisericii, timp în care am 
slujit în misiune, familia mea nu susține 
complet decizia mea, dar au ajuns să 
o accepte. Faptul că m- am alăturat 
Bisericii mi- a permis să- mi onorez fami-
lia în noi moduri, întocmind istoria fami-
liei și căutându- mi strămoșii. Mărturia 
mea despre Isus Hristos și ispășirea Sa 
mă ajută să rezolv orice conflict pe care 
îl pot avea cu familia mea.
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GĂSIND BUCURIE 
PRIN EVANGHELIE
Harry Guan, Utah, S.U.A

Am crescut în China și m- am consi-
derat creștin, în ciuda faptului că nu 

m- am dus niciodată la biserică. Am fost 
interesat de Dumnezeu și de Isus Hristos 
și mă gândeam că doctrina creștină îți 
aduce multă alinare.

Când m- am mutat în Statele Unite 
pentru a merge la universitate, am 

început să merg la o biserică creștină. 
După câteva luni, am auzit despre 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din 
Zilele din Urmă de la niște prieteni care 
intenționau să meargă la Universitatea 
Brigham Young. Am întrebat câțiva 
studenți de la biserica creștină despre 
sfinții din zilele din urmă și am fost sur-
prins când m- au avertizat cu insistență 
să stau departe de „mormoni”. Le- am 
ascultat sfaturile la început, dar, în timp 
ce căutam pe rețele de socializare, cam 
o săptămână mai târziu, am dat peste 
o cuvântare a vârstnicului Jeffrey R. 
Holland, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. În acea cuvântare, el a 
menționat că membrii Bisericii trebuie 
să aibă respect față de alte religii (vezi 
„Faith, Family, and Religious Freedom”, 
lds .org/ prophets - and - apostles). Când 
l- am ascultat pe vârstnicul Holland, am 
simțit ceea ce acum știu că este Spiritul 
și am decis că trebuie să aflu mai multe 
despre Biserică.

Am început să merg la Biserică 
și mai târziu i- am cunoscut pe 
misionari. Am fost impresionat 
de învățăturile lor, în special de 

planul salvării. Părinții mei nu au fost 
prea încântați când m- am hotărât să 
mă botez, dar au acceptat faptul că 
eram destul de în vârstă ca să hotărăsc 
singur. Când bunicii mei m- au vizitat 
în America, câteva luni mai târziu, am 
putut să- i învăț despre Evanghelie. Ei 
s- au decis să se boteze.

Evanghelia mi- a adus multă bucurie 
și m- a condus către viitoarea mea soție. 
Merită fiecare sacrificiu pe care a trebuit 
să îl fac sau pe care îl voi face.

PREGĂTIND 
CALEA PENTRU 
GENERAȚIILE 
VIITOARE
Brooke Kinikini, Hawaii, S.U.A

M- am alăturat Bisericii când aveam 
15 ani, dar m- am dus la biserică și 

mi- am dobândit credința și mărturia de 
când eram copil. Chiar dacă eram sin-
gurul membru din familia mea, prietenii 
mei credincioși m- au iubit și m- au îndru-
mat prin exemplul lor.
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începutul Bisericii, nu a trebuit nicio-
dată să trag un cărucior prin câmpiile 
înghețate. De fapt, nu m- am confruntat 
cu multe greutăți când m- am alăturat 
Bisericii. Sigur, am pierdut niște prieteni 
și a trebuit să merg singură la biserică 
și la seminar. Dar, când mă gândesc la 
impactul pe care l- a avut și continuă să- l 
aibă asupra familiei mele, știu că a fost 
una dintre cele mai bune decizii pe care 
le- am luat vreodată. Decizia mea de a fi 
botezată, de a fi pecetluită în templu și 
de a rămâne credincioasă legămintelor 
mele a creat o reacție în lanț care va 
influența pozitiv, pentru totdeauna, viața 
celor trei copii frumoși ai mei, precum și 
a generațiilor viitoare.

A fi pionier înseamnă a deschide 
calea pentru alții. Îmi place să cred că 
una dintre multele binecuvântări pe care 
le- am primit deoarece sunt o membră 
credincioasă a Bisericii este faptul că 
pot ajuta pe alții să vină la Hristos. Un 
eveniment aparent neînsemnat – cum ar 
fi botezul unei fete de 15 ani din Maui, 
Hawaii, sau rugăciunea umilă a unui 
băiat de 14 ani într- o dumbravă – poate 
schimba viața familiilor din trecut, pre-
zent și viitor.

Titlul de pionier modern nu este 
rezervat numai convertiților. În timp 
ce căutăm să clădim o moștenire dura-
bilă a credincioșiei pentru generațiile 
viitoare, toți putem deveni pionieri. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.

REVENDICAREA 
MOȘTENIRII 
NOASTRE DE 
PIONIERI
„Iubesc și cinstesc 
credința și curajul 
acelor pionieri de 

la începuturi ai Bisericii. În acel timp, 
strămoșii mei trăiau peste ocean… 
Niciunul nu a făcut călătoria de- a 
lungul câmpiilor. Dar, ca membru al 
Bisericii, eu consider, cu recunoștință 
și mândrie, că această moștenire a 
pionierilor este a mea.

Cu aceeași bucurie, eu consider 
ca fiind ale mele moștenirile pionie-
rilor Bisericii din zilele noastre care 
trăiesc în fiecare națiune și ale căror 
povestiri despre perseverență, cre-
dință și sacrificiu adaugă noi versuri 
glorioase la marele imn de slavă, din 
zilele din urmă, dedicat împărăției lui 
Dumnezeu.”
Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „Credința Tatălui 
nostru”, Liahona, mai 2008, p. 70.
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Charlotte Larcabal
Revistele Bisericii

Dacă gândiți că a aștepta la rând 
este la fel de înfricoșător ca 
păianjenii sau șerpii, nu sunteți 

singurii.
Indiferent dacă stăm la rând, în 

trafic sau în stația de autobuz, nu ne 
place să așteptăm.

Din fericire pentru noi, așteptarea 
devine ceva asemănător unui coșmar în 
sensul că este ceva de care ne temem, 
dar nu ceva ce trăim cu adevărat în 
fiecare zi. Trăim într- o perioadă în care 
rareori trebuie să așteptăm. Tehnologia 
accelerează totul atât de mult, încât 
capacitatea noastră de a acorda atenție 
unui lucru este mai redusă decât a 
unui peștișor auriu (da, este adevărat).1 
Atunci când trebuie să așteptăm, încer-
căm să ne umplem timpul – de obicei, 
apelând la un dispozitiv mobil.

Nu există nimic în neregulă cu 
tehnologia sau eficiența, dar un ritm 
rapid și distragerile constante ar 
putea să ne împiedice să facem ce 
este important.

Mai mult decât o scriptură 
înțeleaptă

Nu cu mult timp în urmă, mă 
simțeam dezorientată din punct de 

vedere spiritual. Nu puteam să înțeleg 
de ce. Mergeam la Biserică, spuneam 
rugăciuni scurte și mă uitam din când 
în când în scripturi. Uneori simțeam 
îndemnuri spirituale, dar, în general, 
simțeam că nu sunt conectată.

Când i- am spus Tatălui Ceresc 
despre acest lucru într- o rugăciune 
spusă într- un moment de neliniște, 
mi- au venit în minte aceste cuvin-
te: „Opriți- vă, și să știți că Eu sunt 
Dumnezeu” (Psalmii 46:10).

Era ca și cum cuvântul opriți- vă 
era scos evidență în mai multe 
moduri.

Făceam toate lucrurile potrivite, dar 
le făceam în viteză și fără a mă con-
centra prea mult. Adoptasem o abor-
dare superficială a modului în care să 
trăiesc Evanghelia.

Nicio practică religioasă nu- mi 
putea aduce o conectare spirituală 
profundă dacă participarea mea era 
superficială și distrasă. Era mai mult 
decât o scriptură înțeleaptă. Pentru a 
ajunge să- L cunosc pe Dumnezeu și 
să mă conectez la cunoașterea divi-
nă, care îți inundă sufletul și de care 
aveam mare nevoie, trebuia să înceti-
nesc și să mă opresc.

Nu a fost ușor să ascult acest 
îndemn. Dar acesta a adus schimbare.

Acum, trebuie să încetinim…
Nefi ne învață că cei care „caută 

cu sârguință [vor] găsi; iar tainele lui 
Dumnezeu le vor fi dezvăluite lor prin 
puterea Duhului Sfânt” (1 Nefi 10:19; 
subliniere adăugată).

Să examinăm acest verset: Pentru 
a afla tainele lui Dumnezeu trebuie 
să căutăm cu sârguință. Este o acti-
vitate permanentă și intenționată, nu 
o singură căutare pe internet. Apoi, 
tainele nu sunt cunoscute dintr- o 
dată, ele sunt dezvăluite treptat. Acest 
proces necesită timp. Iar timpul este o 
necesitate. Timpul pe care îl utilizăm 
pentru a cugeta și a căuta ne oferă 
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Nimeni nu  
a spus: „Îmi  

place să aștept”. 
Dar poate că 

ar trebui.

Simțiți că nu sunteți conectați? 
Încercați să o luați încet
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timp pentru a ne conecta cu Spiritul, 
prin care primim răspunsuri.

Președintele David O. McKay 
(1873–1970) a declarat că meditația – 
„profundă, continuă pe o anumită 
temă religioasă” – este „una dintre 
cele… mai sacre uși prin care trecem 
pentru a fi în prezența Domnului” 2. 
Dacă încetinim, putem deschide ușa 

către revelație. Putem să depășim 
idealurile omniprezente ale lumii și să 
ne conectăm cu divinul. Avem nevoie 
de acea ușă. Trebuie să încetinim.

Este nevoie de efort
Pentru mine, a încetini a însem-

nat să îngenunchez și să vorbesc 
cu glas tare când mă rugam. Poziția 

reverențioasă și cuvintele mele, pe 
care le auzeam, m- au ajutat să mă 
concentrez mai bine. A încetini a 
însemnat să studiez din scripturi și să 
iau notițe. Este nevoie de mai mult 
efort și timp și acel efort sporit și acel 
timp în plus sunt modalități bune de 
a „trezi și activa aptitudinile” și de 
a permite Spiritului și dorinței de a 
cunoaște adevărul să „lucreze în voi” 
și acea sămânță a mărturiei „să prindă 
rădăcini… să crească și să facă fructe” 
(Alma 32:27, 37).

Putem găsi aproape orice infor-
mație apăsând câteva taste, dar înțele-
gerea spirituală și convertirea necesită 
timp și efort făcut cu sârguință. Cum 
încetiniți și depuneți efort pentru a 
învăța Evanghelia și a trăi potrivit ei 
nu este important, doar să faceți asta! 
Când primim informații cu lingurița, 
eliminăm o mare parte din participa-
rea noastră la procesul de învățare. 
Eliminăm ocaziile de a ne conecta cu 
Spiritul.

Cu siguranță, putem accepta teh-
nologia și progresul științific care 
ușurează sarcinile zilnice și ne permit 
să ne folosim mai eficient timpul. Dar 
nu ne putem permite să trăim într- un 
mod caracterizat de distragerea atenției 
și gândirea superficială care rezultă 
atât de des din utilizarea unor astfel 
de tehnologii. În loc să ne temem de 
necesitatea de a aștepta, putem să o 
acceptăm ca pe o ocazie de a încetini, 
a medita și a aprofunda conexiunea cu 
Spiritul. ◼
NOTE
 1. Vezi Leon Watson, „Humans Have Shorter 

Attention Span Than Goldfish, Thanks to 
Smartphones”, The Telegraph, 15 mai 2015, 
telegraph.co.uk.

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
David O. McKay (2011), p. 31, 32.
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A ți avut vreodată o întrebare despre 
Evanghelie sau despre Biserică? V- ați  
îngrijorat vreodată că întrebarea voastră 

înseamnă că nu aveți suficientă credință sau că  
mărturia voastră nu este suficient de puternică?

Întrebările sunt o parte normală și necesară a 
călătoriei voastre prin viața muritoare. Ele vă pot 
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Iată cum să căutați răspunsuri într- un mod care vă întărește credința.

Rezolvarea întrebărilor dificile:  

duce la o înțelegere și o credință mai mari. Cu 
toate acestea, atitudinea, motivația și proce-
sul de găsire a răspunsurilor au efect asupra 
rezultatului.

La seminar veți învăța aceste trei principii de 
cunoaștere a doctrinelor care vă pot îndruma 
spre adevăruri eterne.

3 
PRINCIPII CARE  
POT AJUTA



 I u l i e  2 0 1 8  51

TIN
ERI 1. Acționați cu credință

Când aveți o întrebare, puteți să acționați cu cre-
dință alegând să aveți încredere în Dumnezeu și 
să vă îndreptați mai întâi spre El pentru a găsi răs-
punsuri. Dumnezeu oferă răspunsuri, „rând după 
rând, precept după precept” (2 Nefi 28:30). Este 
important să vă bazați pe mărturia pe care o aveți 
deja în momente de îndoială.

„Îndoiți- vă de îndoielile dumneavoastră, înainte  
de a vă îndoi de credința dumneavoastră.” 1  
– vârstnicul Dieter F. Uchtdorf
„Țineți- vă tare de ceea ce știți deja și fiți puternici 
până când veți primi mai multă cunoaștere.” 2  
– vârstnicul Jeffrey R. Holland

2.  Analizați concepte și întrebări din perspectiva Evangheliei
Dacă luați în considerare întrebările în contextul 
planului salvării și al învățăturilor Mântuitorului, 
puteți începe să vedeți lucrurile așa cum le vede 
Dumnezeu. Aceasta vă va ajuta să vă examinați 
din nou întrebările utilizând standardul adevărului 
lui Dumnezeu și nu pe cel al lumii.
„Fiind ancorați la adevărul veșnic… ne va oferi 
pacea care vine din credința în Isus Hristos și 
cunoașterea faptului că suntem pe calea către 

viața veșnică.” 3 –Președintele Dallin H. Oaks
„Dacă descoperiți ceva ce pare că blochează 
bucuria și lumina Evangheliei în viața dum-
neavoastră, vă invit să analizați acel lucru din 
perspectiva Evangheliei. Priviți prin lentilele 
Evangheliei și fiți atenți să nu permiteți proble-
melor banale și lipsite de importanță ale vieții să 
vă blocheze viziunea eternă a planului fericirii.” 4 
– vârstnicul Gary E. Stevenson

3.  Căutați să dobândiți o înțelegere mai mare  
prin intermediul surselor desemnate de Divinitate
Dumnezeu v- a oferit mai multe surse pentru a 
vă ajuta în căutarea adevărului. Acestea includ 
Duhul Sfânt, scripturile, familia voastră, conducă-
torii Bisericii și chiar surse din afara Bisericii care 
vă întăresc credința în Isus Hristos. Când căutați 

răspunsuri, asigurați- vă că distingeți între sursele 
nesigure și sursele de încredere, ceea ce vă va întări 
credința și va invita Duhul Sfânt în viața voastră.
„Multe beneficii… provin din eforturile dum-
neavoastră de a mări, de a extinde și de a 
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spori înțelegerea adevărului. Utilizați scriptu-
rile și declarațiile profeților pentru a vă lărgi 
cunoștințele.” 5 – vârstnicul Richard G. Scott 
(1928-2015)
„Noi căutăm continuu adevărul din toate cărțile 

bune și din alte surse folositoare. «Dacă este ceva 
care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună 
reputație sau este demn de laudă, noi căutam aces-
te lucruri» [Articole de credință 1:13].” 6 – vârstnicul 
Dieter F. Uchtdorf

Încercați- le voi înșivă.
Următoarele exemple arată cum se poate face. 
Rețineți că acestea nu sunt răspunsuri complete, 
doar exemple despre cum un tânăr sau o tână-
ră ar putea încerca să răspundă singuri la aceste 

întrebări. Veți dori să continuați să studiați și să 
vă rugați cu privire la subiectele despre care aveți 
întrebări, despre găsirea de răspunsuri și întărirea 
mărturiei.

De ce Tatăl Ceresc iubitor  
lasă să se întâmple lucruri rele?
Acționați cu credință. Am simțit dragostea lui 
Dumnezeu pentru mine și știu că El există, chiar 
dacă nu înțeleg de ce Dumnezeu permite să se 
întâmple lucruri rele.
Analizați concepte și întrebări din perspec-
tiva Evangheliei. Libertatea de a alege este o 
parte importantă a planului salvării. Dumnezeu 
ne- a trimis pe pământ să avem încercări, să luăm 
decizii și să primim un trup fizic. Dar permisiunea 
ca oamenii să ia decizii implică și faptul că, uneori, 
oamenii vor face alegeri greșite și vor afecta viața 
altor oameni. Și încercările care nu sunt rezultatul 
unor alegeri greșite – cum ar fi dezastrele naturale, 
dizabilitatea și moartea – ne pot oferi ocazii pentru 
a ne întări mărturiile și încrederea în Dumnezeu.

Căutați să dobândiți o înțelegere mai mare 
prin intermediul surselor desemnate de 
Divinitate. Ce spun scripturile și profeții din 
zilele noastre despre motivul pentru care trecem 
prin lucruri dificile? „Adversitățile și suferințele 
tale vor fi numai pentru un scurt timp; și, după 
aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exal-
ta în cer” (D&L 121:7- 8). Vârstnicul Jeffrey R. 
Holland, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus: „Dumnezeu nu ne lasă nicio-
dată singuri sau neajutorați în timpul încer-
cărilor cu care ne confruntăm”.7 Nu cunosc 
motivele tuturor încercărilor mele, dar cred că 
Isus Hristos a înfăptuit ispășirea pentru mine 
și pentru toată lumea. Mă pot întoarce către El 
și către Tatăl Ceresc pentru a găsi pace, tărie și 
sprijin în timpul încercărilor mele (vedeți Alma 
7:11- 12).
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URMĂRIȚI CUM FUNCȚIONEAZĂ ACEST LUCRU
Urmăriți videoclipul „Povestea lui Madison”, pentru a 
vedea o tânără care trece prin acest proces pentru a răs-
punde la propria întrebare. Vizitați lds .org/ go/ 71853.

Cum pot ști când Duhul Sfânt  
vorbește cu mine?
Acționați cu credință. Chiar dacă uneori este 
greu să știu când primesc inspirație, știu că, 
ascultând mărturiilor altora și citind din scripturi, 
Spiritul mă va ajuta să înțeleg, dacă continui să 
încerc să-I ascult sfatul.
Analizați concepte și întrebări din  
perspectiva Evangheliei. Dumnezeu ne dă  
darul Duhului Sfânt pentru a putea primi inspi-
rație și a face ceea ce este drept. Dacă primesc un 
îndemn de a face ceva bine, știu că este de la Spirit, 
chiar dacă sună ca și cum ar fi gândurile mele.
Căutați să dobândiți o înțelegere mai mare 
prin intermediul surselor desemnate de 
Divinitate. Scripturile ne învață: „Fii umil; și 
Domnul, Dumnezeul tău, te va conduce de 
mână și îți va răspunde la rugăciunile tale” 
(D&L 112:10). Vârstnicul David A. Bednar, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne- a 
învățat  că „dorința sinceră și demnitatea invită 
spiritul revelației în viețile noastre” 8. Dacă încerc 
să fiu umil și să fac tot ce pot pentru a fi demn 
de Spirit, Domnul mă va ajuta să obțin răspun-
suri. El mă va învăța cum îmi vorbește Spiritul 
mie personal.

Concluzie
Întrebările nu sunt un semn al lipsei de credință; 
ele sunt adesea o indicație a unei mărturii care 
crește. Pe măsură ce acționați având credință, 
analizați concepte și întrebări din perspectiva 
Evangheliei și căutați dobândirea unei înțelegeri 
mai mari prin intermediul surselor desemnate de 
Divinitate, puteți găsi răspunsuri utile la întrebările 
voastre și o mai mare credință în Isus Hristos. ◼

NOTE
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Veniți, alăturați- vă nouă”, Conferința 

Generală, octombrie 2013.
 2. Jeffrey R. Holland, „Cred, Doamne!”, Conferința Generală, 

aprilie 2013.
 3. Dallin H. Oaks, „As He Thinketh in His Heart”  

(Adunare de devoțiune pentru tinerii adulți, 8 febr. 2013), 
lds .org/ prophets - and - apostles.

 4. Gary E. Stevenson, „Eclipsă spirituală”, Conferința  
Generală, octombrie 2017.

 5. Richard G. Scott, „Acquiring Spiritual Knowledge”,  
Conferința Generală, octombrie 1993.

 6. Dieter F. Uchtdorf, „Ce este adevărul?” (Adunare  
de devoţiune pentru tinerii adulţi, 13 ian. 2013),  
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Lyka T. Valdez

Unul dintre cele mai grele lucruri pe care le- am biruit vreodată a fost atitudinea mea 
de „nu- mi pasă”. Dacă nu eram interesată de ceea ce făceam, eram neprietenoasă și 
nu aveam răbdare cu oamenii.

Toate acestea s- au schimbat în timpul unei vacanțe școlare, când am fost rugată să am 
grijă de bunicul meu în vârstă de 76 de ani. „Dadi”, așa cum îl numeam noi, a avut un 
atac cerebral, care l- a lăsat paralizat pe jumătate. Când am fost rugată de familia mea să 
am grijă de el două luni, nu mi- am putut imagina cum aveam să fac aceasta!

A trebuit să mă trezesc devreme pentru a- i pregăti micul dejun, baia și medicamentele. 
L- am ajutat să se plimbe, aceasta fiind mișcarea sa fizică zilnică. Deoarece avea dificultăți 
în a se mișca, am fost lângă el tot timpul, inclusiv când făcea baie sau când mergea la 
toaletă. Fiind o fată de 18 ani, aceasta a fost cea mai grea parte pentru mine.

Pe lângă toate acestea, era dificil să te înțelegi cu el. El nu este membru al Bisericii și 
are alte principii. El era un om cu multe regrete – striga tot timpul, nu zâmbea niciodată 
și spunea în mod constant: „Mor!”. Din cauza acestei atitudini, ne- a fost greu să ne apro-
piem emoțional.

La început, am făcut tot ce am putut să- mi evit sarcinile, dar nu a funcționat. Așadar, 
am hotărât să- mi schimb atitudinea și să fac tot ce- mi stă în putință.

După o săptămână, având această nouă atitudine, slujirea pe care i- o ofeream lui 
Dadi a devenit o bucurie pentru mine. Am devenit mai răbdătoare și am ajuns să- i  
înțeleg suferința. În timp ce îi slujeam, am încetat să mă gândesc că era o povară să  ILU
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Cum aș putea să am grijă  
de cineva cu care- mi este atât 

de greu să mă înțeleg?

CÂND MI- A  
FOST GREU SĂ  

SLUJESC
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fiu în prezența lui și am început să privesc acest lucru ca pe o ocazie de a avea 
amintiri bune în prezența lui.

Și Dadi s- a schimbat. Acest bătrân morocănos a devenit un bunic zâmbitor și blând. 
A ajuns chiar să- i placă să asculte cântecele din cadrul programului Especially for 
Youth (Special pentru tineri)!

Într- o seară, l- am auzit făcând ceva gălăgie, așadar m- am uitat în camera lui să văd 
ce făcea. El se ruga pentru prima dată. Această schimbare mă inspiră în fiecare zi.

Acum m- am întors la facultate, dar încă mă duc de două ori pe lună să- l vizitez pe 
Dadi împreună cu familia mea. Mâncăm împreună și îi cântăm. Starea sa de sănătate 
s- a agravat, așadar cel mai mare ajutor pe care i- l pot oferi este să mă rog pentru el.

Sunt recunoscătoare pentru ocazia de a avea grijă de Dadi, pentru că m- a ajutat să 
văd ce sunt capabilă să ofer. Dragostea este un lucru foarte puternic – a înmuiat atât 
inima mea, cât și pe a lui Dadi. Am aflat ce înseamnă sacrificiul și compasiunea.  
Într- adevăr, caritatea luminează fiecare inimă! ◼
Autoarea articolului locuiește în Santiago, Filipine.

SĂ LE SLUJIȚI MEMBRILOR 
FAMILIEI
„Începeți- vă slujirea în propriul 
cămin și în propria familie. Acestea 
sunt relațiile care pot fi eterne. 
Chiar dacă – și, poate, în special 
dacă – situația familiei dumnea-
voastră nu este prea bună, puteți 
găsi modalități de a sluji, de a înălța 
și de a întări. Începeți acolo unde 
sunteți, iubiți- i așa cum sunt și 
pregătiți- vă pentru familia pe care 
vreți s- o aveți în viitor.”
Bonnie L. Oscarson, fostă președintă generală 
a Tinerelor Fete, „Nevoile celor de lângă 
noi”, Conferința Generală din luna octom-
brie a anului 2017.
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Veți vorbi în curând în cadrul 
adunării de împărtășanie?  
Încercați aceste sugestii.

SUGESTII PRIVIND 
ROSTIREA unei 
CUVÂNTĂRI

7 

Nu știu cum faceți voi, dar când sunt desem-
nată să rostesc o cuvântare în cadrul 
adunării de împărtășanie, mă simt foarte 

neliniștită – nu în legătură cu scrierea cuvântării, 
ci, mai degrabă, cu rostirea ei. Mereu îmi fac griji: 
„Dacă sunt prea plictisitoare? Dacă uit să spun 
ceva? Dacă încurc vreun cuvânt?

1. FOLOSIȚI SCRIPTURILE ȘI ÎNVĂȚĂTURILE 
PROFEȚILOR DIN ZILELE NOASTRE (VEDEȚI 
D&L 52:9). Acest lucru reprezintă temelia cuvântă-
rii voastre. La urma urmei, aceasta este unul dintre 
motivele principale pentru care suntem la Biserică 
– să propovăduim și să învățăm Evanghelia lui Isus 
Hristos. Puteți să vă studiați subiectul cu ajutorul 
Ghidului pentru scripturi (pe scriptures .lds .org) și 
cuvântărilor din cadrul conferințelor generale (cău-
tați în funcție de subiect pe gc .lds .org). Asigurați- vă 
că înțelegeți scripturile și citatele pe care planificați 
să le folosiți în cadrul cuvântării. Dacă aveți nevoie 
de ajutor, cereți ajutorul părinților sau conducători-
lor Bisericii.

2. INVITAȚI SPIRITUL. Întotdeauna este o idee 
bună să vă rugați și să vă pregătiți dinainte pentru a 
avea Spiritul alături de voi în timp ce vorbiți. Spiritul 
nu doar că vă ajută să vă liniștiți, dar și depune 
mărturie despre adevăr (vedeți D&L 42:14). Invitați 
Spiritul la adunarea dumneavoastră de împărtășa-
nie depunându- vă mărturia despre ceea ce credeți 
că este adevărat.

3. GÂNDIȚI- VĂ LA O POVESTIRE PERSONA-
LĂ. Una dintre cele mai bune modalități de a realiza 
o conexiune cu alții este prin povestiri. Ne place 
să auzim despre experiențele altora și despre cum 
este viața lor. Așadar, încercați să vă gândiți la o 
experiență amuzantă, unică sau dificilă pe care ați 
trăit- o și care are legătură cu principiul Evangheliei 
despre care ați fost desemnați să vorbiți. Ce ați 
învățat din acea experiență? Cum v- a ajutat aceas-
ta? Acesta este un mod foarte bun de a vă începe 
cuvântarea dacă nu știți cum să începeți.

4. EXERSAȚI, EXERSAȚI, EXERSAȚI! După ce 
v- ați scris cuvântarea, puteți să exersați rostind- o, 
cu glas tare, pentru voi înșivă și, apoi, în fața mem-
brilor familiei sau prietenilor. Puteți să aflați dacă 
vă încadrați în timpul alocat și dacă sunt părți pe 
care trebuie să le clarificați. Dacă episcopul vă lasă, 
puteți să mergeți mai devreme la biserică pentru a 
exersa rostirea cuvântării la pupitru!

Sarah Hanson

PREGĂTIREA CUVÂNTĂRII
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Autoarea articolului locu-
iește în Utah, S.U.A.

5. EVITAȚI SĂ ÎNCEPEȚI CU: „NU DORESC 
SĂ MĂ AFLU AICI, ÎN FAȚĂ”. Acest mod de a 
începe poate lua multe forme, dar cei mai mulți 
dintre ascultători îl recunosc imediat. De obicei, 
este ceva de genul: „Când episcopul m- a sunat să 
mă întrebe dacă voi rosti o cuvântare, am încercat 
să găsesc o scuză prin care să scap”. Cei mai mulți 
dintre membrii Bisericii pot înțelege cât de inco-
mod poate fi să rostiți o cuvântare, dar când, de 
fapt, spuneți, „Nu doresc să mă aflu aici, în față”, 
oamenii pot înțelege aceasta astfel: „Vă rog, nu 
mă ascultați”. Cel mai bine este să evitați complet 
să începeți în modul acesta – fiți entuziasmați de 
subiectul dumneavoastră!

6. VORBIȚI CLAR. Nu este ieșit din comun ca 
cineva să vorbească prea repede sau prea încet 
din cauza emoțiilor. Înțeleg în totalitate acest 
lucru! Însă este important să vorbiți clar când 
vă rostiți cuvântarea, astfel încât congregația să 
vă poată înțelege. Faceți un efort conștient de 
a vorbi mai rar, de vă pronunța cuvintele și de a 
avea volumul potrivit (da, chiar și cu microfon, 
este posibil să vorbiți prea încet). Oamenii doresc 
să audă ce aveți de spus!

7. PRIVIȚI CĂTRE CONGREGAȚIE. Contactul 
vizual este o parte foarte importantă a comunicării 
bune. Arată că vă concentrați atenția, în mod sin-
cer, asupra conversației și că sunteți interesat de 
ea. Desigur, nu trebuie să vă uitați în ochii fiecăruia 
din congregație în timp ce vorbiți, dar chiar și dacă 
priviți, în mod frecvent, către partea din spate sau 
cea din față a încăperii, veți fi mult mai interesant 
ca vorbitor. Evitați să priviți doar la notițele dum-
neavoastră. Ascultătorii dumneavoastră doresc să 
vă vadă zâmbetul, nu creștetul capului.

V- ați simțit așa vreodată? (Sper că 
nu sunt singura.) Dacă da, nu este 
sfârșitul lumii! Treceți în revistă aceste 
șapte sugestii pentru a vă îmbunătăți 
deprinderile de orator și pentru a rosti 
o cuvântare interesantă.

Chiar și cu aceste 
șapte sugestii, este 
posibil să greșiți vreun 
cuvânt sau să obser-
vați pe cineva ațipit 
în al treilea rând. Dar, 
înseamnă aceasta că 
sunteți un vorbitor 
groaznic? Bineînțeles 
că nu!

Când ieșim puțin 
din zona noastră de 
confort, este normal să 
ne simțim neliniștiți sau 
să facem mici greșeli. 
Însă, atât timp cât faceți 
tot ce vă stă în putință 
și invitați Spiritul, nu 
contează dacă vă bâl-
bâiți sau uitați să spuneți 
ceva. Faceți lucrarea lui 
Dumnezeu și îi ajutați pe 
copiii Săi să învețe mai 
mult despre Evanghelie!

Dacă predați și depu-
neți mărturie despre 
lucrurile în care credeți, 
totul va fi bine. ◼

ROSTIREA CUVÂNTĂRII
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Templul este un loc sacru în care 
putem să ne apropiem de Tatăl 

nostru Ceresc și de Isus Hristos. În 
templu, suntem învățați adevăruri 
importante, participăm la rânduieli 
ale preoției (ceremonii sacre) și 
facem legăminte (promisiuni sacre) 
cu Dumnezeu care ne pregătesc să 
ne întoarcem în prezența Sa.

Putem să primim rânduielile din 
templu, atât pentru noi înșine, cât și 
pentru strămoșii noștri. De exemplu, 
tinerii pot participa la botezuri înfăp-
tuite pentru și în folosul strămoșilor 
lor și al altora care nu au avut oca-
zia să fie botezați prin autoritatea 
corespunzătoare când erau în viață. 
Pentru adulți, printre celelalte rându-
ieli din templu se numără înzestrarea 
și pecetluirile (cum ar fi căsătoria în 
templu).

Ce facem  
în templu?

P R E G Ă T I R E  P E N T R U  V I A Ț Ă

Botezul și confirmarea pentru strămoșii noștri
Botezul și confirmarea sunt esențiale pentru salvarea tuturor oameni-

lor care au discernământ, care au trăit pe pământ (vedeți Ioan 3:5). Însă, 
mulți oameni au murit fără să aibă ocazia să audă Evanghelia sau să 
primească aceste rânduieli. Prin harul și mila lui Isus Hristos, a fost pregă-
tită o cale pentru ca toată lumea să poată primi aceste binecuvântări. În 
temple, membrii demni ai Bisericii pot înfăptui botezuri pentru și în folo-
sul celor care au murit. În lumea spiritelor, este propovăduită Evanghelia 
(vedeți D&L 138) și cei care o aud pot alege să o accepte și să primească 
rânduielile înfăptuite pentru și în folosul lor.
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TEMPLUL – UN SIMBOL AL CREDINȚEI NOASTRE
„Fiecare templu este un simbol al credinței noastre în  
Dumnezeu și o dovadă a credinței noastre în viața de după 
moarte. Templul este scopul fiecărei activități, fiecărei lecții, 
fiecărui pas înainte făcut în Biserică. Toate eforturile noastre 
de proclamare a Evangheliei, de perfecționare a sfinților și de 
mântuire a morților duc la templul sfânt.”
Russell M. Nelson, „Să ne pregătim pentru binecuvântările templului”, Liahona, 
oct. 2010, p. 41.

C U M  VĂ  
P R E G ĂT I Ț I ?

Cum vă ajută ținerea legămintele 
făcute la botez să vă pregătiți să 
primiți rânduielile din templu?

Ce mai trebuie să faceți pentru a 
fi pregătiți să primiți rânduielile din 
templu?

Este recomandarea dumneavoastră 
pentru templu valabilă? Dacă nu aveți 
o recomandare, puteți să stabiliți o 
întâlnire cu episcopul sau președinte-
le dumneavoastră de ramură.

Pentru a afla mai multe despre 
mersul la templu pentru prima 
dată, accesați „Inside Temples”  
pe lds .org/ temples.

Înzestrarea
Cuvântul înzestrare înseamnă „dar”. Înzestrarea în templu este un dar 

de la Dumnezeu prin care El vă oferă binecuvântări speciale, inclusiv 
„putere de sus” (D&L 95:8).

Când v- ați alăturat Bisericii, ați primit două rânduieli – botezul și con-
firmarea. Înzestrarea în templu este primită, de asemenea, în două părți. 
În prima parte, primiți rânduiala pregătitoare, în cadrul căreia sunteți, 
în mod simbolic și simplu, „spălați” și primiți binecuvântări speciale cu 
privire la moștenirea dumneavoastră divină și potențialul dumneavoas-
tră etern. În a doua parte, vă primiți restul înzestrării în timp ce învățați 
mai multe despre planul salvării, care include crearea, scopul nostru pe 
pământ și misiunea și ispășirea lui Isus Hristos.

În timpul înzestrării, facem promisiuni solemne să ne supunem lui 
Dumnezeu, să- L urmăm pe Isus Hristos, să fim caști din punct de vedere 
moral și să ajutăm la clădirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă ne ținem 
legămintele, avem promisiunea că vom primi toate binecuvântările eter-
ne ale lui Dumnezeu.

Pecetluiri
Familiile ocupă locul central în planul lui Dumnezeu pentru feri-

cirea noastră. Unirea familiilor pentru totdeauna este binecuvântarea 
supremă disponibilă în templu prin autoritatea de pecetluire a preoției 
– aceeași autoritate despre care Isus le- a vorbit apostolilor Săi (vedeți 
Matei 16:19). Pecetluirile în templu permit soților și soțiilor și copiilor și 
părinților să fie împreună pentru totdeauna prin fidelitatea lor față de 
legămintele făcute. ◼
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Alyssa Nielsen

Scripturile ne spun că ziua de 
sabat este o zi sfântă, o zi de 
bucurie și o zi de desfătare, o zi 

de odihnă, o zi de sărbătoare.1 Dar, cu 
câțiva ani în urmă, spre sfârșitul ado-
lescenței mele, zilele de sabat mi s- au 
părut groaznice. În loc de pace, am 
simțit stres. În loc de bucurie, tristețe. 
În loc de speranță, vină. Am avut 
parte, pe deplin, de melancolie în ziua 
de sabat.

În fiecare dimineață de duminică, 
după ce stăteam ascunsă o perioa-
dă lungă sub pătură, acceptam, în 
cele din urmă, că era, fără îndoială, ILU
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duminică și mă îmbrăcam pentru 
Biserică. La Biserică, îmi evaluam 
săptămâna care s- a încheiat. În tim-
pul administrării împărtășaniei, îmi 
adunam toate eșecurile, nereușind 
vreodată să le termin înainte ca primul 
vorbitor să se ridice. Restul timpului 
la Biserică a devenit o bătălie de a- mi 
reține lacrimile în timp ce vina se 
intensifica și din cauza noului regret 
de a mă simți atât de nefericită la 
Biserică.

După- amiaza era, în mare parte, 
la fel. Simțeam vină în legătură cu 
alegeri din trecut, stres în legătură cu 

Știam că ar trebui să iubesc ziua de sabat, dar nu știam cum.
MELANCOLIE 

alegeri viitoare și tristețe în legătură 
cu circumstanțe prezente. Fără școală 
și activități extracurriculare care să- mi 
distragă atenția, îmi petreceam timpul 
zăbovind asupra gândurilor negative.

După ce am ascultat și, apoi, am 
citit și recitit cuvântarea președintelui 
Russell M. Nelson, rostită în cadrul 
Conferinței Generale din luna octom-
brie a anului 2015, despre cum ziua 
de sabat este o desfătare, m- am rugat 
să am parte de pace în ziua de sabat 
și de dragoste față de aceasta în locul 
nefericirii pe care o simțeam atunci.2 
Am primit un răspuns.

Un exemplu de  
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Să ne concentrăm atenția  
asupra Tatălui Ceresc și a lui  
Isus Hristos.

M- am simțit îndemnată să nu mă 
mai concentrez asupra suferințelor 
mele și să mă concentrez asupra 
relației mele cu Tatăl Ceresc și cu 
Salvatorul. În loc să cuget asupra eșe-
curilor mele, mi- am făcut timp să cuget 
asupra influenței Lor în viața mea.

Când am avut gânduri negative, mi- 
am repetat ceea ce știam și credeam 
despre Dumnezeu și Isus Hristos: Eu 
sunt un copil al lui Dumnezeu. El 
mă iubește. Isus Hristos este Fratele 
meu și El a ispășit pentru mine. Ei 
doresc ca eu să fiu fericită și să mă 

întorc la Ei. Sabatul este un dar de la 
Dumnezeu.

Am început să- mi exercit credința 
în această mărturie.

Să acceptăm, în mod activ, 
împărtășania

Faptul că mi- am schimbat con-
centrarea m- a făcut, de asemenea, 
să- mi reconsider modul de abor-
dare a împărtășaniei. Atât de mult 
timp am considerat împărtășania ca 
fiind un timp în care să mă pedep-
sesc. Dar, nu aceasta este scopul ei. 
Împărtășania este o rânduială sacră 
prin care ne reînnoim legămintele. 
Este șansa de a deveni din nou curați 

prin puterea ispășitoare a lui Isus 
Hristos. Concentrându- mă asupra 
rânduielii și legământului cu credință 
și cu inima pocăită, mi- am dat sea-
ma că împărtășania îmi oferea pace 
când am acceptat darul iertării, mi- am 
ținut legămintele și am primit Spiritul 
Domnului (vedeți D&L 20:77, 79).

Faptul că m- am gândit la ispășirea 
Salvatorului în timpul împărtășaniei 
mi- a adus în minte un alt dar. Nu doar 
că puteam să fiu iertată, dar puteam 
să primesc, de asemenea, vindecare, 
deoarece Salvatorul meu a luat asupra 
Sa durerea și infirmitățile mele (vedeți 
Alma 7:11- 12). Prin ispășirea Sa și prin 
împărtășanie, am putut să găsesc pace 
și tărie în ziua de sabat – sau în orice 
altă zi – în loc de stres și tristețe.

Și am găsit acea pace. Salvatorul 
meu este alături de mine, în fiecare 
duminică și întotdeauna!

Exercitați credință cu răbdare
Aceasta nu a avut loc într- o săp-

tămână. A fost o încercare și a durat 
o vreme. „Pe când, dacă nădăjduim 
ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” 
(Romani 8:25) Am continuat să- mi 
îmbunătățesc concentrarea atenției și 
am continuat să mă rog să simt dra-
goste față de sabat.

Cu timpul, am găsit pace și desfăta-
re în acea zi sfântă, dar nu mă puteam 
opri acolo pentru că, atunci, aș fi putut 
să devin din nou nefericită în ziua de 
sabat. Fiecare săptămână necesită o 
concentare, plină de sârguință, asupra 
Salvatorului și scopului zilei de sabat, 
dar știu că promisiunea privind pacea 
și bucuria este adevărată. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, 
S.U.A.
NOTE
 1. Vedeți Exodul 20:11; Exodul 31:15; Leviticul 

23:32; Isaia 58:13; Doctrină și legăminte 
59:13.

 2. Vedeți Russell M. Nelson, „Ziua de sabat este 
o desfătare”, Liahona, mai 2015, p. 129- 132.

în ziua de SABAT
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Marea noastră dorință este ca 
membrii Bisericii să trăiască 
astfel încât să fie demni să 

dețină o recomandare pentru templu. 
Vă rog să nu vă gândiți la templu ca 
la un obiectiv îndepărtat și poate de 
neîndeplinit. Lucrând alături de epis-
copul lor, cei mai mulți membri pot 
îndeplini toate cerințele neprihănite 
într- un timp destul de scurt, dacă sunt 
hotărâți să fie demni și să se pocă-
iască în totalitate de încălcări. Aici 
este inclus faptul de a fi dornici să ne 
iertăm și să nu ne concentrăm asupra 
imperfecțiunilor sau păcatelor noastre 
care ne pot face să credem că nu vom 
fi niciodată demni să intrăm într- un 
templu sacru.

Ispășirea Salvatorului a fost înfăp-
tuită pentru toți copiii lui Dumnezeu. 
Sacrificiul Său mântuitor îndeplinește 
cerințele dreptății pentru toți cei care se 
pocăiesc cu adevărat. Scripturile des-
criu acest lucru în cel mai frumos mod.

„De vor fi păcatele voastre cum e 
cârmâzul, se vor face albe ca zăpada” 
(Isaia 1:18).

„Și nu- Mi voi mai aduce aminte 
de [ele]” (Ieremia 31:34).

Vă asigurăm că faptul de a trăi 
potrivit principiilor neprihănirii va 
aduce, atât pentru dumneavoastră, 
cât și pentru membrii familiei, fericire, 

Puteți fi demni  
să intrați în templu

Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
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împlinire și pace. Membrii, atât adulți, 
cât și tineri, își declară demnitatea când 
răspund la întrebările pentru recoman-
darea pentru templu. Cerința esențială 
este să ne creștem mărturia despre 
Dumnezeu Tatăl; Fiul Său, Isus Hristos; 
și despre restaurarea Evangheliei Sale și 
să avem parte de slujirea Duhului Sfânt.

Vă rog să știți cât de mult dorim ca 
toți oamenii să facă toate schimbările 
necesare pentru a fi demni să intre în 
templu. Analizați- vă, cu ajutorul rugă-
ciunii, situația spirituală, căutați îndru-
marea Spiritului și vorbiți cu episcopul 
dumneavoastră despre pregătirea dum-
neavoastră pentru templu. Președintele 
Thomas S. Monson (1927- 2018) a spus: 
„Nu există țel mai mare spre care să 
țintiți decât acela de a fi demni de a 
merge la templu”.1

Mă rog ca fiecare dintre noi să- L 
cinstească pe Salvator și să facem toate 
schimbările necesare pentru a ne putea 
vedea în templele Sale sacre. Făcând 
aceasta, putem realiza scopurile Sale 
sfinte și ne putem pregăti, noi și familii-
le noastre, pentru toate binecuvântările 
pe care Domnul și Biserica Sa ni le pot 
oferi în această viață și în eternitate. ◼
Din cuvântarea adresată în cadrul Conferinței 
Generale din luna aprilie a anului 2016.

NOTĂ
 1. Thomas S. Monson, „Templul Sfânt – un far 

pentru lume”, aprilie 2011, conferință generală.

S- a născut în 
Logan, Utah,  
în data de  
8 septembrie 1940.

A fost susținut în  
calitate de membru al  
Cvorumului  
celor Doisprezece 
Apostoli 
în data de 6 octombrie 2007.

S- a căsătorit cu 
Mary Gaddle în  
Templul 

Logan, Utah, 
în data de  

30 noiembrie 1962.
În liceu, a jucat 

atât în campiona-
tul național de  

fotbal, 
cât și cel de 

baschet.

Între anii 1960  
și 1962, a slujit în  
Misiunea  
Britanică  
și vârstnicul Jeffrey R. 
Holland a fost unul  
dintre colegii săi.

Dânsul are 3 copii și  
11 nepoți.
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Jessica Larsen
Bazat pe o întâmplare adevărată

Brazilia, 1992

Isabelle se uita cu ochii întredeschiși la cerul albastru. 
Nu a văzut niciun nor. Și- a lins buzele uscate.
Părinții ei vorbeau, în liniște, cu președintele Santiago, 

președintele de țăruș. Motorul vaporului era atât de 
zgomotos, încât nu- i putea auzi. Dar ea știa despre ce 
vorbeau. Nu mai aveau apă potabilă.

Isabelle a încercat să se concentreze asupra motivu-
lui călătoriei lor. Se duceau la templu pentru a fi pecet-
luiți ca familie! Și- a adus aminte că i- a auzit pe părinții 
ei vorbind despre frumosul templu din São Paulo 
încă de când era mică. Faptul că se duceau acolo 
aproape că- i păreau un basm. La urma urmei, familia 
lui Isabelle trăia în Manaus, în adâncul pădurii tropi-
cale amazoniene, iar templul era la peste 3.219 km 
depărtare.

Apoi, președintele Santiago a planificat o călătorie de 
șase zile pentru a ajunge acolo. Peste 100 de membri au 
hotărât să meargă. „Va fi un sacrificiu”, i- a spus Mamãe. 
„Dar sacrificiul aduce binecuvântări.”

La început, călătoria a fost foarte interesantă. Au dor-
mit în hamacuri pe puntea vaporului, au cântat imnuri 
și au citit din scripturi.

Dar, apoi, au rămas fără apă potabilă și apa fluviului 
era prea murdară pentru a putea fi băută.

Isabelle a simțit că Mamãe i- a atins brațul. 
„Președintele Santiago ne adună pe toți laolaltă”, a spus 
ea. „Ne vom ruga să plouă.”

Isabelle s- a alăturat grupului și au început să se roa-
ge. După ce s- a spus rugăciunea, a simțit aerul răcoros 
adiindu- i pe gât. A fugit către marginea vaporului și a 
gâfâit. Nori gri de furtună se apropiau de ei. În curând, 
a început să plouă! Și- a deschis gura pentru a prinde 
picăturile de ploaie cu limba.

„Repede!” a strigat Mamãe. „Aduceți găleți, oale 
– orice!”

Isabelle a apucat o oală și a ținut-o. Dorea să adune 
cât mai multă apă. Toată lumea a conlucrat râzând și săr-
bătorind. Nu după mult timp, aveau o petrecere mare în 
care trebuiau să fie uzi leoarcă! Furtuna a durat 15 minu-
te. A fost suficient de lungă ca ei să strângă toată apa de 
care aveau nevoie. A fost un miracol.

Nu după mult timp, vaporul a ajuns la țărm. Dar mai 
aveau încă 2.414 km de parcurs. Toată lumea s- a urcat în 
autobuz pentru restul călătoriei. Timp de mai multe zile, 

Călătoria lui Isabelle
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autobuzul a mers greu pe drumuri nesigure. O dată s- a 
zdruncinat atât de tare, încât s- a spart parbrizul! Uneori, 
au trecut prin orașe toride și aglomerate. Dar, măcar 
drumurile nu erau atât de denivelate!

Toți au fost mereu recunoscători când s- au oprit 
să mănânce într- un sat sau într- un oraș. Au mâncat în 
capele sau cu membri ai Bisericii de- a lungul drumului. 
În prima seară, au ajuns atât de târziu, încât Isabellei 
i- a fost teamă că nimeni nu îi aștepta. „Nu- ți face 
griji”, a spus Mamãe zâmbind fără vlagă. „Privește!”

Președintele de ramură și membrii Bisericii 
erau aliniați de- a lungul drumului. Țineau un afiș 
pe care scria: „Sacrificiul aduce binecuvântări”. 
Isabelle a zâmbit. Mamãe a avut dreptate!

După trei zile cu peripeții, au ajuns, în cele 
din urmă, la São Paulo. Isabelle era ridicată pe 
scaunul ei pentru a vedea mai bine în timp ce autobuzul 
făcea o curbă. Dintr- o dată, toți din autobuz au început 
să exclame de bucurie. „O templo! O templo! ” Puteau să 
vadă turla înaltă și subțire a templului înălțându- se prin-
tre rândurile de palmieri. Lumina soarelui strălucea pe 
îngerul Moroni auriu.

BINECUVÂNTĂRI NEPREȚUITE
„Binecuvântările asociate templului sunt 
neprețuite.”
Președintele Thomas S. Monson (1927- 2018), „Binecuvântă-
rile asociate templului”, Liahona,  
mai 2015, p. 93.

În anul 2012, a fost construit un templu în Manaus, 
Brazilia, locul în care a crescut Isabelle. La acea vreme, 
Isabelle și ceilalți copii erau adulți având propriile fami-
lii. Mulți dintre ei au venit să vadă acest templu frumos 
și nou și să- și aducă aminte de propria călătorie.

Toată lumea era extenuată, dar nimeni nu a dorit să 
se odihnească. Doreau să fie pecetluiți chiar atunci. 
Când a sosit momentul ca familia ei să fie pecetluită, 
Isabelle s- a îmbrăcat, cu grijă, în alb. Când a intrat în 
camera de pecetluire, și- a văzut tatăl strălucind. Lacrimi 
de bucurie curgeau de pe fața lui Mamãe. Călătoria 
lor a fost lungă și chiar periculoasă. „Dar, a meritat tot 
sacrificiul”, s- a gândit Isabelle. Zâmbea în timp ce- și 

ocupa locul pentru a fi pecetluită pentru totdeau-
na cu membrii familiei ei. ◼

Autoarea articolului locuiește în Texas, S.U.A.

Călătoria avea să fie lungă și 
periculoasă, însă faptul de a merge 

la templu o făcea să merite.
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Jenna Koford
Bazat pe o întâmplare adevărată

„Am o familie pe pământ; Ea cu mine- i bună.”  
(Cântece pentru copii, p. 98).

„Andrew! Autobuzul este aici!”, a strigat bunica.
Andrew a ieșit pe ușă fugind. Le- a făcut semn 

cu mâna bunicii, bunicului și surioarei sale, Amy. Amy 
era prea mică să meargă la școală, așadar a rămas acasă 
cu bunica și bunicul.

Lui Andrew îi plăcea școala. Îi plăcea să se joace cu 
prietenii săi în recreație. Îi plăcea de învățătoarea lui, 
domnișoara Kimball.

După recreația de dimineață, domnișoara Kimball 
a spus: „Săptămâna viitoare vom avea ziua Adu un 
părinte la școală. Când va veni părintele vostru, 
asigurați- vă că ne va prezenta ceva de la locul său 

Bunici  de seamă
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de muncă. Suntem entuziasmați să- i ascultăm!”.
Andrew s- a înroșit la față. Nu avea nimic să spună 

despre părinții lui. Nu își amintea prea multe despre 
mama sa. Ea a plecat când el era mic. Andrew nici măcar 
nu- și cunoștea tatăl.

Andrew a ascultat în timp ce restul copiilor vorbeau 
despre mamele și tații lor. Mama lui Toni era pompier și 
tatăl lui Jessica lucra la grădina zoologică. Toată lumea 
spera ca tatăl ei să aducă o maimuță sau un leneș la clasă!

„Și, părinții tăi?”, l- a întrebat Tony pe Andrew.
Andrew s- a uitat în pământ. El a ridicat din umeri. 

„Eu stau cu bunicii mei.”
Andrew îi iubea pe bunica și pe bunicul, dar ei nu 

aveau locuri de muncă grozave. Bunica lui vindea pături 
și îmbrăcăminte pentru bebeluși. Bunicul său conducea 
un camion mare care transporta alimente. Andrew nu 
era prea încântat de ziua Adu un părinte la școală.

În acea seară, Andrew a citit primul capitol din 
Cartea lui Mormon: „Eu, Nefi, fiind născut din părinți 
de seamă…” (1 Nefi 1:1).

„Eu nu locuiesc cu părinții mei”, s- a gândit Andrew. 
„Eu locuiesc doar cu bunica și bunicul.”

Chiar atunci, Amy a intrat în camera lui Andrew, 
ținând strâns în brațe o pătură călduroasă. A ridicat- o 
în sus, ca Andrew s- o vadă. „A făcut- o bunica!”

„Da, bunica a făcut această pătură pentru tine.” 
Andrew a zâmbit pentru o clipă.

S- a gândit la toate lucrurile frumoase pe care bunica 
le- a făcut pentru el – a pregătit micul dejun înainte de 
școală, l- a ajutat cu temele, s- a jucat cu el și cu Amy. 
Bunica era, în mare parte, ca o mamă.

Apoi, Andrew s- a gândit la bunicul său. Bunicul îi 
citea povești lui Andrew în fiecare seară. Și el l- a ajutat cu 
temele. El l- a învățat, de asemenea, pe Andrew, să mear-
gă cu bicicleta. Bunicul, era în mare parte, ca un tată.

Zâmbetul lui Andrew a devenit mai larg. El era, cu 
adevărat, recunoscător pentru bunica și bunicul său. 
Încă era neliniștit în legătură cu faptul de a aduce un 
bunic la școală. Dar avea să fie bine. „Poate că nu am 
părinți de seamă”, s- a gândit el, „dar eu am bunici de 
seamă și aceasta este ceva special”.

În ziua Adu un părinte la școală, Andrew a stat cu 
bunicul său în spatele clasei și i- au ascultat pe părinții 
celorlalți copii. Mama lui Tony și- a adus uniforma de 
pompier. I- a lăsat pe toți săi probeze casca. Tatăl lui 
Jessica a adus o țestoasă de la grădina zoologică.

„Este rândul tău, Andrew”, a spus domnișoara Kimball.
Andrew a mers în fața clasei cu bunicul său. A tras 

aer în piept și a spus: „Bunicul meu conduce un camion 
mare și distribuie alimente. El se întâlnește cu mulți 
oameni și muncește din greu”.

Andrew s- a uitat în sus și l- a văzut pe bunicul său 
zâmbind. Apoi, bunicul său a vorbit despre cum își 
conduce camioneta. El a dat, de asemenea, fiecăruia câte 
o gustare de la locul său de muncă! Copiii din clasa lui 
Andrew i- au adresat multe întrebări bunicului său despre 
locul lui de muncă.

Andrew a fost fericit să- l aibă pe bunicul cu el. El, 
bunicul, bunica și Amy erau o familie – și ei erau una 
de seamă. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.



În sfârșit, o  
familie 
eternă!
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Bazat pe o întâmplare adevărată

„Orice tu vei pecetlui pe pământ să fie pecetluit în 
ceruri.” (Helaman 10:7)

Ce înseamnă că «familiile sunt eterne»?”, a întrebat 
Mia. Și- a mutat piesa pe tabla de joc. Ea și Zoey, 

prietena ei cea mai bună, se jucau un joc în sufrage-
ria lui Zoey. Pe perete, era un tablou pe care scria: 
„Familiile sunt eterne”. Miei îi plăcea ideea.

„Înseamnă că, și după ce mori, tot rămâi o familie”, 
a explicat Zoey. A pus jos o carte și și- a mutat 
pionul.

Mia s- a uitat împrejur, în cameră. Arăta nor-
mal. Erau canapele, mese, perne și un televizor. 
Dar, ceea ce simțea în casa lui Zoey părea 
diferit față de ce simțea în a 
ei. „Tu ai o familie eternă?”, 
a întrebat Mia.

Zoey și- a luat privi-
rea de la joc zâmbind. 
„Da! Mama și tata au fost 
căsătoriți în templu. Astfel, 
noi putem fi împreună pentru 
totdeauna”.

Acesta este motivul pentru 
care există un sentiment diferit în 
casa ta?”, a întrebat Mia.

Zoey arăta confuză. „Diferit?”
Mia nu a știut cum să explice sentimentul din casa lui 

Zoey. Era un sentiment de fericire și căldură. Dar credea 
că, dacă i- ar fi spus, ar fi părut penibilă. „Nu contează”, 
a spus ea. „Hai să continuăm să ne jucăm.”

În acea seară, Mia n- a putut să nu se gândească 
la familia eternă a lui Zoey. Îi plăcea sentimentul din 
casa lui Zoey. Familia Miei urma să se mute în Ontario, 
Canada, peste câteva zile. Ea se gândea ce avea să simtă 
în noua lor casă.

„Mamă, în casa lui Zoey se simte atât de multă ferici-
re”, a spus Mia, în timp ce mama ei o învelea. „Doresc 
să simt același lucru în casa noastră cea nouă”. Mia s- a 
gândit cât de mult o iubea pe mama sa, îl iubea pe 
tatăl său și pe frățiorii săi. „Doresc ca și familia noastră 
să fie eternă.”

Mama ei o asculta în liniște. Apoi, a spus: „Și eu 
îmi doresc”.ILU
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A doua zi, mama ei a sunat- o pe mama lui Zoey. 
A aflat că familia lui Zoey mergea la Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

„Doresc să merg la acea biserică”, le- a spus Mia 
părinților ei în timp ce împachetau. Acum, casa lor era 
aproape goală.

„Mama lui Zoey ne- a spus că ne poate ajuta să găsim 
o casă de întruniri a Bisericii”, a spus tatăl în timp ce 
lipea cu bandă adezivă o cutie.

Mia a zâmbit și a simțit de parcă avea fluturi în sto-
mac. Poate că în noua lor casă va simți aceeași căldură 
și fericire ca în casa lui Zoey!

Îndată ce s- au stabilit în noua lor casă, familia 
Miei a început să meargă la Biserică. 

Oamenii de acolo au fost foarte ama-
bili. Toți se adresau unul altuia cu „fra-
te” și „soră”. Mia s- a dus la Societatea 
Primară împreună cu frățiorii ei. Îi 
plăcea foarte mult să cânte cântece 
și să citească din scripturi.

La scurt timp după aceasta, două tinere s- au 
dus la casa Miei. Ele erau sora Justin și sora 

Ramos; ele erau misionare. Ele au vorbit cu fami-
lia Miei despre Tatăl Ceresc, Isus și Cartea lui Mormon. 
Miei i- a plăcut foarte mult să audă despre Evanghelie. 
Chiar și frățiorii ei au stat în liniște și au ascultat!

Mia le- a povestit surorii Ramos și surorii Justin  
despre casa lui Zoey. „Îmi doresc o familie eternă  
ca cea a lui Zoey.”

„Tatăl Ceresc dorește ca noi toți să avem familii  
eterne”, a spus sora Ramos zâmbind larg. „El dorește  
să fim fericiți.”

La scurt timp, familia Miei a hotărât să fie botezată.
Zoey și familia ei au călătorit cu mașina până la 

Ontario pentru a fi la botezuri. După un an, s- au dus  
din nou. De data aceasta, s- au dus pentru că Mia și fami-
lia ei urmau să fie pecetluiți în templu!

În ziua pecetluirii, Mia și familia ei stăteau în afara 
templului, îmbrăcați în alb. Cu toții zâmbeau. Mia simțea 
căldură și pace în interior. „Acum suntem o familie eter-
nă!”, a spus ea fericită.

„Așa este”, a spus tatăl ei. „Suntem o familie eternă.” ◼
Autoarea articolului locuiește în Colorado, S.U.A.
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Prieten și misionar
S Ă  S T R Ă L U C E A S C Ă  L U M I N A  V O A S T R Ă

Bună!  
Mă numesc  
Juan Bautista  

și sunt din  
Argentina.  

Am lăsat  
ca lumina mea  
să strălucească 

împărtășind 

Cei mai buni prieteni
Prietenul meu cel mai bun, Facundo, și cu 
mine ne cunoaștem de când aveam cinci ani. 
Amândurora ne place fotbalul! L- am invitat 
la multe activități ale Bisericii.

1
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SĂ NE TRIMITEȚI O STEA!
Isus ne- a cerut ca „tot așa să lumineze și lumina 
[noastră] înaintea oamenilor” (Matei 5:16). Cum 
lăsați lumina voastră să strălucească? Decupați o 
stea și scrieți- vă povestea pe ea. Rugați un părinte 
să trimită o fotografie cu steaua voastră prin e- mail, 

împreună cu permisiunea lor, la liahona@ ldschurch .org.

VOI CUM PUTEȚI SĂ STRĂLUCIȚI?
• Invitați un prieten la o activitate a 

Bisericii sau la o seară în familie.
• Fiți un bun exemplu de bunătate și dragoste.
• Rugați- vă pentru ajutor și inspirație.

Prima întrebare a lui Facundo
Odată, când Facundo lua cina cu 
noi, m- a întrebat: „De ce se roagă 
mereu familia ta?”. I- am spus: 
pentru că Tatăl Ceresc ne binecu-
vântează și acesta este modul în 
care Îi mulțumim. El a fost uimit!

Seara în familie
Facundo a venit la o seară în familie când 

fratele meu, Benjamin, se pregătea pentru 
botez. Facundo a simțit Spiritul și m- a întrebat dacă 
și el se poate boteza! După aceea, tatăl meu a vorbit 
cu părinții lui Facundo.

Misionarii i- au învățat pe membrii familiei lui 
Facundo. Apoi, Facundo și cu sora lui, Augustine, au 
fost botezați! Părinții lui au venit la Biserică, dar încă 
nu au fost botezați.

A doua întrebare a lui Facundo
Facundo a întrebat- o pe mama mea dacă el 
va ști vreodată atât de mult despre Dumnezeu 
precum știu eu. Ea a zâmbit și i- a spus că, dacă 
el își va studia scripturile și se va ruga, va putea 
învăța chiar și mai mult!
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Familia mea citește din Cartea lui 
Mormon. Uneori interpretăm pe roluri 
povestirile. Este atât de distractiv. Învăț 
cuvinte și lucruri noi în fiecare zi. Pentru 
că fac aceste lucruri, pot să- mi păstrez 

concentrarea în timpul adunării de împărtășanie și la 
Societatea Primară. Mă ajută, de asemenea, să am o 
relație strânsă cu familia mea.
Amaron I., 7 ani, Phnom Penh, Cambodgia

Versetul acestei luni:  
Helaman 5:12
„Aduceți- vă aminte, aduceți- vă aminte 
că pe stânca Mântuitorului nostru, care 
este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie 
să vă clădiți voi temelia voastră”.

Club de 
lectură 
din Cartea lui 

Mormon

Alăturați- vă citind din Cartea lui Mormon! 
Puteți să citiți singuri, împreună cu familia sau cu un prieten. Apoi, 
trimiteți- ne o fotografie cu voi citind din Cartea lui Mormon și scrieți- 
ne despre ceva ce ați învățat din povestirea voastră preferată din 
Cartea lui Mormon. Trimiteți povestirea voastră la liahona .lds .org  
(apăsați pe „Submit an Article”).

Mi- a plăcut să citesc din Cartea lui 
Mormon de când ne- a fost prezentată de 
misionari. Povestirea mea preferată este în 
cartea lui Mosia, când regele Beniamin și- 
a condus oamenii prin credința sa. Doresc 

să fiu credincioasă și ascultătoare față de ceea ce mă 
roagă părinții să fac.
Janice S., 10 ani, Iloilo, Filipine
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„Prima Viziune”, de Alana L., 7 ani, São Paulo, Brazilia

PAGINA NOASTRĂ

Marco Z., 9 ani, Lima, Peru

Harada K., 8 ani, Yokohama, Japonia

Sunt foarte fericit că voi fi botezat în 
adevărata Biserică a lui Isus Hristos. Știu că 
scriptura Cartea lui Mormon este adevărată 
și îmi place să citesc din ea în fiecare zi. Mă 
ajută să fiu un frate mai mare mai responsa-
bil pentru frații mei.
Andrei L., 10 ani, Iloilo, Filipine
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C A R T O N A Ș  C U  U N  E R O U  D I N  V E C H I U L  T E S T A M E N T

Rut a ales să fie o prietenă loială; și eu pot!

 Memorează Rut 1:16.

 A fi loial înseamnă a sprijini pe cineva chiar 
și când este greu. Scrieți, în jurnalul vostru, 
despre un moment în care cineva v- a fost loial.

 Faceți- vă un nou prieten în această săptămână. 
Învățați trei lucruri haioase despre ei!

Rut
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O femeie pe nume Naomi a locuit împreună cu 
cei doi fii ai săi și soțiile acestora. După ce 

ambii fii au murit, Naomi le- a spus soțiilor acestora 
că se pot muta înapoi la familiile lor. Dar, una dintre 
soții, Rut, a fost foarte loială. Ea a ales să rămână și 
să aibă grijă de Naomi. Rut s- a dus să adune grâne 
de pe câmpul din apropiere. Proprietarul a auzit  
ce persoană bună era Rut. El a fost bun cu Rut.  
Rut a hotărât să se mărite cu el. Rut și cu Naomi au 
rămas prietene bune și Naomi a ajutat la îngrijirea 
fiului lui Rut. După mai mulți ani, Isus S- a născut în 
descendența acestei familii. Aceasta înseamnă că 
Rut a fost una dintre strămoșii lui Isus!

Citiți despre Rut în Rut 1- 4.

„Rut a fost bună și iubitoare”, de Kylee Q., 8 ani, Virginia, S.U.A.

 Pot să fiu un prieten bun…
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Ana și Samuel
P O V E S T I R I  D I N  S C R I P T U R I
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Ana și soțul ei au avut 
un copil! Ana l- a numit 
Samuel. Ea a știut că 
Dumnezeu îi răspunsese 
la rugăciuni.

Ana era foarte tristă pentru că 
nu avea un copil. Ea s- a rugat 
în templu. A promis că, dacă 
ar avea un fiu, l- ar crește astfel  
încât el să- I slujească lui  
Dumnezeu.

Kim Webb Reid
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Într- o noapte, când era în pat, 
Samuel a auzit un glas. L- a 
întrebat pe Eli dacă l- a chemat. 
Eli a spus că Dumnezeu încerca 
să- i vorbească lui Samuel. Data 
următoare când a auzit glasul, 
Samuel a ascultat. Atunci, 
Dumnezeu i- a vorbit lui Samuel. 
Samuel L- a ascultat pe Dumnezeu 
și L- a urmat.

Când Samuel a crescut, Ana  
și- a ținut promisiunea. L- a rugat 
pe Eli, preotul de la templu, 
să- l învețe pe Samuel cum să- I 
slujească lui Dumnezeu. Eli a  
avut grijă de Samuel.
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Pot să învăț despre Dumnezeu și pot să țin poruncile Sale! ◼

Din 1 Samuel 1- 3.
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P A G I N Ă  D E  C O L O R A T

Pot împărți cu alții

ILU
ST

RA
ȚI

E 
DE

 A
PR

YL
 S

TO
TT



УЧЕННЯ П
РЕЗИДЕНТІВ Ц

ЕРКВИ: ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН

 УЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ 
ЦЕРКВИ

  ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН 
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Nu există ceva în adâncul inimii 
noastre care tânjește să ajungă mai 

aproape de Dumnezeu, să fim mai 
asemănători Lui în viața noastră de zi 
cu zi și să simțim permanent prezența 
Sa alături de noi? Dacă este așa, atunci 
Cartea lui Mormon ne va ajuta, mai 
mult decât oricare altă carte, să reali-
zăm acest lucru.

Cartea lui Mormon nu numai că ne 
învață adevărul, deși chiar face acest 
lucru. Cartea lui Mormon nu doar 
că depune mărturie despre Hristos, 
deși într- adevăr face acest lucru. Ea 
face și mai multe. Există o putere în 
carte care va începe să se reverse în 
viața dumneavoastră în momentul în 
care începeți să studiați serios cartea. 
Veți găsi o putere mai mare de a vă 

împotrivi ispitei. Veți găsi puterea de 
a evita să fiți înșelați. Veți găsi pute-
rea de a rămâne pe cărarea strâmtă și 
îngustă. Scripturile sunt numite „cuvin-
tele vieții” (vedeți D&L 84:85) și nu 
există o altă carte despre care această 
afirmație să fie mai adevărată decât 
este în cazul Cărții lui Mormon. Când 
începeți să fiți flămânzi și însetați după 
acele cuvinte, veți găsi viață din abun-
dență din ce în ce mai mare…

Aceste promisiuni – dragoste și 
armonie sporite în cămin, respect mai 
mare între părinți și copii, spirituali-
tate și neprihănire sporite – nu sunt 

CARTEA LUI 
MORMON 
ADUCE CU SINE 
ABUNDENȚĂ
Există o putere în carte care va  
începe să se reverse în viața  
dumneavoastră în momentul în  
care începeți să studiați serios cartea.

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

promisiuni neîntemeiate, ci exact ceea 
ce profetul Joseph Smith avea în vede-
re când a spus că această carte, Cartea 
lui Mormon, ne va ajuta să ajungem 
mai aproape de Dumnezeu…

Cu peste zece ani în urmă, am făcut 
următoarea afirmație cu privire la 
Cartea lui Mormon:

„Consecințele veșnice se bazează 
pe reacția noastră față de această car-
te? Da, vor duce fie la binecuvântarea, 
fie la condamnarea noastră.

Fiecare sfânt din zilele din urmă 
trebuie să facă din studiul acestei 
cărți o îndeletnicire pentru toată viața. 
Altfel, el își pune sufletul în primejdie 
și neglijează ceea ce ar fi putea să 
dea unitate spirituală și intelectuală 
întregii sale vieți. Este o diferență 
între un convertit care își are credința 
construită pe stânca lui Hristos prin 
intermediul Cărții lui Mormon și se 
ține cu putere de bara de fier și unul 
care nu este”.

Să nu rămânem sub condamnare, 
cu flagelul și judecata ei, tratând ușor 
acest important și minunat dar pe care 
ni l- a dat Domnul. Ci, să obținem pro-
misiunile asociate cu păstrarea ei ca 
pe o comoară în inimile noastre. ◼

Din „Cartea lui Mormon -  cheia de boltă a religiei 
noastre”, Liahona, oct. 2011, p. 53- 58. ILU
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Președintele  
Ezra Taft Benson 
(1899- 1994)
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TINERI
ÎNTÂMPINAȚI 

PROBLEME CU O 
ÎNTREBARE DIFICILĂ? 
AICI GĂSIȚI AJUTOR.

p. 50
ADUNAREA DE 
ÎMPĂRTĂȘANIE

7 SUGESTII PRIVIND 
ROSTIREA UNEI 

CUVÂNTĂRI

p. 56
COPII

ALĂTURAȚI- VĂ 
CLUBULUI NOSTRU 

DE LECTURĂ 
DIN CARTEA LUI 

MORMON!

p. 73

TINERI ADULȚI

SIMȚIȚI CĂ NU  
SUNTEȚI CONECTAȚI?
Trăim într- o perioadă în care  

suntem distrași și nu dorim să 
așteptăm după nimic. Însă, pentru 
a avea o conexiune cu Dumnezeu, 
trebuie să încetinim și să ne oprim.

p. 48


