
Cuvântări 
din timpul 
Conferinţei 
Generale
Noi chemări în cadrul 
Celor Şaptezeci, 
Episcopatului 
care prezidează şi 
Preşedinţiei generale 
a Societăţii de 
Alinare

B I S E R I C A  L U I  I S U S  H R I S T O S  A  S F I N Ţ I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă  •  M A I  2 012



„După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina [reprezentată mai sus], Maria, mama lui Iacov,  

şi Salome au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.

În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă,  

pe când răsărea soarele” (Marcu 16:1–2).

Când s-au ivit zorii, de Elspeth Young
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SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DIMINEAŢĂ, 31 MARTIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul John B. 
Dickson. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Wilford W. Andersen. Muzica a fost interpre-
tată de Corul Tabernacolului; dirijori Mack 
Wilberg şi Ryan Murphy; organişti Andrew 
Unsworth şi Clay Christiansen. S-a interpretat: 
„Pe vârful muntelui”, Imnuri, nr. 4; „Din inimă 
lăudaţi”, Imnuri, nr. 42; „Poţi avea drumul 
senin”, Imnuri, nr. 145, aranjament Wilberg, 
nepublicat; „Ce trainică temelie”, Imnuri, 
nr. 47; „Love Is Spoken Here”, Children’s 
Songbook, p. 190–191, aranjament Cardon, 
nepublicat; „Mântuitorul Israelului”, Imnuri, 
nr. 5, aranjament Wilberg, publicat Hinshaw.

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 31 MARTIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.  
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul  
William R. Walker. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Bruce A. Carlson. Muzica a fost 
interpretată de Corul Centrului de pregătire 
a misionarilor, din Provo; dirijori Douglas 
Brenchley şi Ryan Eggett; la orgă Bonnie 
Goodliffe. S-a interpretat: „Slavă lui Dumne-
zeu”, Imnuri , nr. 38, aranjament Manookin, 
publicat Jackman; „Lumină blândă, con-
du-mă”, Imnuri, nr. 57, aranjament Wilberg, 
publicat Jackman; „Chemaţi să slujim”, Im-
nuri, nr. 159; „Laudă profetului”, Imnuri,  
nr. 21, aranjament Wilberg, publicat Jackman.

SESIUNEA PREOŢIEI DE SÂMBĂTĂ SEARĂ,  
31 MARTIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Yoon 
Hwan Choi. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Larry R. Lawrence. Muzica pentru 
această sesiune a fost interpretată de Corul 
Preoţiei al Institutelor Universităţii Salt Lake, 
dirijori Hal W. Romrell, Craig Allen şi Dennis 
Nordfelt; la orgă Richard Elliott. S-a interpre-
tat: „Isus, Tu să mă îndrumi”, Imnuri,  
nr. 62, aranjament Longhurst, publicat Jack-
man; „Carry On”, Hymns, nr. 255, aranjament 
Durham, publicat Jackman; „Vârstnici ai 
Israelului”, Imnuri, nr. 204; „Mult Îşi iubeşte 
Păstorul oile”, Imnuri, nr. 139, aranjament 
Beebe, publicat Larice.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DIMINEAŢĂ, 1 APRILIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.  
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Brent H. 
Nielson. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Per G. Malm. Muzica a fost interpretată de 
Corul Tabernacolului; dirijor Mack Wilberg; la 
orgă Clay Christiansen şi Richard Elliott.  
S-a interpretat: „Veniţi, voi copii ai Domnului”, 
Imnuri, nr. 24; „Slavă Domnului Atotputernic”, 
Imnuri, nr. 41, aranjament Wilberg, publicat 
Oxford; „Învaţă-mă să merg în lumină”, Im-
nuri, nr. 194, aranjament Wilberg, nepublicat; 
„Domnul este Rege!”, Imnuri, nr. 37; „Să 
folosim cuvinte frumoase”, Imnuri, nr. 149, 
aranjament Wilberg, nepublicat; „Come, Thou 
Fount of Every Blessing”, Hymns (1948),  
nr. 70, aranjament Wilberg, publicat Oxford.

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 1 APRILIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul W. 
Craig Zwick. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Jairo Mazzagardi. Muzica a fost 
interpretată de Corul Tabernacolului; dirijori 
Mack Wilberg şi Ryan Murphy; organiste 
Linda Margetts şi Bonnie Goodliffe. S-a  
interpretat: „Azi, în zi de bucurie”, Imnuri,  
nr. 35, aranjament Murphy, nepublicat; „Ve-
niţi la Isus”, Imnuri, nr. 75, aranjament Mur-
phy, nepublicat; „Speranţa lui Israel”, Imnuri, 
nr. 166; „De Tine am nevoie”, Imnuri, nr. 58, 
aranjament Wilberg, nepublicat.

ADUNAREA GENERALĂ A TINERELOR FETE DE 
SÂMBĂTĂ SEARĂ, 24 MARTIE 2012
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: Elaine S. Dalton. Rugăciunea de 
deschidere: Abigail Pinegar. Rugăciunea de 
încheiere: Katee Elizabeth Garff. Muzica a 
fost interpretatã de Corul Tinerelor Fete din 
ţăruşii din American Fork, Utah; dirijoare 
Merrilee Webb; la orgă Bonnie Goodliffe. S-a 
interpretat: „Veniţi, voi copii ai Domnului”, 
Imnuri, nr. 24, aranjament Wilberg, publicat 
Jackman; „Ca tineretul din Sion”, Imnuri,  
nr. 164, aranjament Kasen, publicat Jackman; 
„Dragostea Salvatorului nostru”, Imnuri,  
nr. 71; „Minunat Salvator”, Imnuri, nr. 195, 
potpuriu aranjament Webb, nepublicat 
(violoncel: Daphne O’Rullian); „Pe vârful 
muntelui”, Imnuri, nr. 4.

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

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

PE COPERTĂ
Faţă: Fotografie de Derek Israelsen. Spate: 
Fotografie de Cody Bell.

FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONFERINŢEI
Fotografiile din timpul Conferinţei Generale 
au fost realizate, în oraşul Salt Lake, de Craig 
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, 
Matthew Reier, Christina Smith, Cody Bell, Les 
Nilsson, Weston Colton, Sarah Jensen, Derek 
Israelsen, Scott Davis, Kristy Jordan şi Randy 
Collier; în Albania, de Rebekah Atkin; în Ar-
gentina de Mariano Gabriel Castillo; în Brazi-
lia de Laureni Fochetto şi Sandra Rozados; în 
Anglia de John Krebs; în Franţa de Sebastien 
Mongas; în Guam de Susan Anderson; în 
Guatemala de Jordan Francis; în Idaho, S.U.A., 
de Luke Phillips; în India de Margaret Elliott; 
în Minnesota, S.U.A., de Rhonda Harris; şi în 
Rusia de Andrey Semenov.

Rezumatul celei de-a 182-a Conferinţe 
Generale Anuale
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Preşedintele Thomas S. Monson

gloatele se pot uni, armatele se pot 
aduna, calomnia poate să defăimeze, 
însă adevărul lui Dumnezeu va merge 
înainte fără teamă, cu nobleţe şi liber, 
până când va pătrunde pe fiecare 
continent, va vizita fiecare regiune, va 
trece peste fiecare ţară şi va răsuna în 
fiecare ureche, până când scopurile 
lui Dumnezeu vor fi realizate şi Marele 
Iehova va spune că lucrarea este 
terminată” 1.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, sunt foarte multe lucruri dificile 
şi provocatoare în lumea de astăzi, 
dar sunt şi multe care sunt bune şi 

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubi-
tele mele surori, acum, când ne 
adunăm din nou în cadrul unei 

conferinţe generale a Bisericii, vă urez 
bun venit şi îmi exprim dragostea faţă 
de dumneavoastră. Ne întâlnim la fie-
care şase luni pentru a ne întări unul 
pe altul, pentru a ne încuraja, pentru 
a oferi alinare, pentru a ne întări cre-
dinţa. Suntem aici pentru a învăţa. Este 
posibil ca unii dintre dumneavoastră 
să caute răspunsuri pentru întrebările 
şi provocările de care au parte în viață. 
Alţii se luptă cu dezamăgiri sau pier-
deri. Fiecare poate fi luminat, înălţat 
spiritual şi alinat atunci când simte 
Spiritul Domnului.

Dacă sunt schimbări pe care trebuie 
să le faceţi în viaţa dumneavoastră, fie 
ca dumneavoastră să găsiţi motivaţia şi 
curajul de a le face pe măsură ce veţi 
asculta cuvintele inspirate care vor fi 
rostite. Fie ca noi toţi să ne reînnoim 
hotărârea de a trăi în aşa fel încât să 
fim fii demni şi fiice demne ai Tatălui 
nostru Ceresc! Să continuăm să ne 
opunem răului oriunde ar fi.

Cât de binecuvântaţi suntem să 

fi venit pe pământ într-un timp ca 
acesta − un timp minunat în lunga 
istorie a lumii! Nu putem fi cu toţii îm-
preună sub acelaşi acoperiş, dar avem 
acum posibilitatea de a lua parte 
la lucrările acestei conferinţe prin 
intermediul televiziunii, radioului, 
transmisiunii prin satelit şi Internetului 
− chiar şi al dispozitivelor mobile. Noi 
suntem uniţi, vorbind multe limbi, 
trăind în multe ţări, însă având cu toţii 
o singură credinţă, o singură doctrină 
şi un singur scop.

Având un început modest acum 
182 de ani, prezenţa noastră este 
simţită acum în întreaga lume. Această 
cauză măreaţă în care suntem implicaţi 
va continua să avanseze, schimbând 
şi binecuvântând vieţi precum o face 
şi acum. Nicio cauză, nicio forţă din 
întreaga lume nu poate opri lucra-
rea lui Dumnezeu. În pofida a ceea 
ce va veni, această cauză măreaţă 
va merge înainte. Vă aduceţi aminte 
de cuvintele profetice ale profetului 
Joseph Smith: „Nicio mână nesfinţită 
nu poate să oprească lucrarea din 
progres; persecuţiile se pot dezlănţui, 

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D I M I N E AŢĂ  | 31 mar t ie 2012

Acum, când ne 
adunăm din nou
Tatăl nostru Ceresc ne cunoaşte pe fiecare în parte şi ne 
cunoaşte nevoile. Fie ca noi să ne umplem de Spiritul Său 
în timp ce luăm parte la lucrările acestei conferinţe!
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înălţătoare. Noi declarăm în al treispre-
zecelea articol de credinţă: „Dacă este 
ceva care este virtuos, vrednic de iubit, 
care are bună reputaţie sau este demn 
de laudă, noi căutăm aceste lucruri”. 
Fie ca noi să continuăm mereu să 
facem astfel!

Vă mulţumesc pentru credinţa 
dumneavoastră şi pentru devotamen-
tul dumneavoastră faţă de Evanghelie. 
Vă mulţumesc pentru dragostea şi 
grija de care daţi dovadă unul faţă de 
altul. Vă mulţumesc pentru slujirea pe 
care o oferiţi în episcopiile şi ramurile 
dumneavoastră, precum şi în ţăruşii şi 

districtele dumneavoastră. Acest tip de 
slujire este ceea ce-L ajută pe Domnul 
să îndeplinească multe dintre scopu-
rile Sale aici, pe pământ.

Vă mulţumesc pentru bunătatea pe 
care mi-o arătaţi oriunde mă duc. Vă 
mulţumesc pentru că vă rugaţi pentru 
mine. Am simţit acele rugăciuni şi sunt 
foarte recunoscător pentru ele.

Acum, dragii mei fraţi şi dragile 
mele surori, am venit să fim învă-
ţaţi şi inspiraţi. Multe mesaje vor fi 
împărtăşite în următoarele două zile. 
Vă pot asigura că acei bărbaţi şi acele 
femei care vi se vor adresa au căutat 

ajutor şi îndrumare cereşti atunci când 
şi-au pregătit mesajele. Ei au primit 
inspiraţie cu privire la ceea ce ne 
vor împărtăşi.

Tatăl nostru Ceresc ne cunoaşte pe 
fiecare în parte şi ne cunoaşte nevoile. 
Fie ca noi să ne umplem de Spiritul 
Său în timp ce luăm parte la lucrările 
acestei conferinţe! Aceasta este rugă-
ciunea mea sinceră, în numele sacru 
al Domnului şi Salvatorului nostru, 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTĂ
 1.  Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 149–150.
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de încheiere băieţelul flămând s-a 
avântat în noapte.

Când m-am întors acasă i-am spus 
preşedintelui Spencer W. Kimball de-
spre experienţa mea. El a fost profund 
mişcat şi mi-a spus: „Ţineai un popor 
în poalele tale”. El mi-a spus aceasta 
de mai multe ori: „Acea experienţă are 
o mai mare importanță pe care încă 
nu o cunoşti”.

În timp ce am vizitat America Latină 
de aproape 100 de ori, l-am căutat pe 
acel băieţel uitându-mă la chipurile 
oamenilor. Acum înţeleg ce a vrut să 
spună preşedintele Kimball.

Am întâlnit un alt băiat tremurând 
pe străzile oraşului Salt Lake. Era târziu 
într-o seară rece de iarnă. Noi plecam 
de la o cină de Crăciun de la un hotel. 
Pe stradă mergeau şase sau opt băieţi 
gălăgioşi. Fiecare dintre ei ar fi trebuit 
să fie acasă şi nu afară, în frig.

Un băiat nu avea geacă. El mer-
gea sărind foarte repede pentru a se 
încălzi. A dispărut pe o stradă lătural-
nică, fără îndoială spre un apartament 
mic şi sărăcăcios şi un pat ce nu avea 
destule pături pentru a-i ţine de cald.

Seara, când trag păturile pe mine, 
ofer o rugăciune pentru cei care nu au 
un pat cald în care să se culce.

Eram staţionat în Osaka, 
Japonia, când s-a încheiat cel de-al 

împărtăşanie. Acest orfan flămând 
a văzut pâinea şi a înaintat încet pe 
lângă perete spre ea. El era aproape 
de masă când l-a văzut o femeie de 
la marginea rândului. Cu o mişcare 
bruscă a capului, l-a alungat în noapte. 
Am gemut în sinea mea.

Mai târziu băieţelul s-a întors. El 
s-a furişat pe lângă perete, uitându-se 
când la pâine, când la mine. Când era 
aproape de locul unde femeia l-ar fi vă-
zut din nou, am întins mâinile şi a venit 
fugind spre mine. L-am ţinut în poală.

Apoi, simbolic, l-am pus pe scaunul 
vârstnicului Tuttle. După rugăciunea 

Preşedintele Boyd K. Packer
Preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

Cu ani în urmă, într-o seară rece 
într-o staţie de tren din Japonia, 
am auzit o bătaie în geamul 

de la vagonul meu de dormit. Era un 
băiat îngheţat care purta o cămaşă 
zdrenţuită cu o cârpă murdară legată 
în jurul maxilarului umflat. Capul 
lui era acoperit de râie. El avea un 
castron din tablă ruginită şi o lingură, 
semne ale unui cerşetor orfan. În timp 
ce mă străduiam să deschid uşa să îi 
dau bani, trenul a pornit din loc.

Nu voi uita niciodată pe acel băie-
ţel, flămând, care a rămas acolo în frig, 
ţinând castronul din tablă gol. Nici nu 
voi uita cât de neajutorat m-am simţit 
când trenul a plecat şi l-am lăsat stând 
pe peron.

Câţiva ani mai târziu, în Cusco, 
un oraş din Anzi, în Peru, Vârstnicul 
A. Theodore Tuttle şi cu mine am 
ţinut o adunare de împărtăşanie într-o 
încăpere lungă şi îngustă care dădea 
spre stradă. Era noapte şi în timp ce 
vârstnicul Tuttle vorbea, un băieţel, 
de aproape şase ani, a apărut în uşă. 
El purta doar o cămaşă zdrenţuită 
lungă ce atârna până la genunchi.

La stânga noastră era o masă 
mică pe care se găsea pâinea pentru 

Şi le va mâna 
un copilaş
Soţii şi soţiile trebuie să înţeleagă că principala lor chemare 
– din care nu vor fi eliberaţi niciodată – este cea pe care 
o au faţă de celălalt şi faţă de copiii lor.
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Doilea Război Mondial. Tot oraşul 
era o ruină şi străzile erau pline cu 
resturi de blocuri, dărâmături şi cra-
tere create de bombe. Deşi majori-
tatea copacilor fuseseră distruşi, unii 
dintre ei încă mai rezistau cu crengi 
şi trunchiuri fărâmiţate pe care mai 
creşteau câteva rămurele firave cu 
frunze.

O fetiţă ce purta un chimono colo-
rat şi zdrenţuit aduna frunze galbene 
de platan într-un buchet. Micul copil 
părea neafectat de distrugerea din jur 
în timp ce căuta printre dărâmături 
pentru a adăuga noi frunze la colecţia 
ei. Ea găsise singura frumuseţe care 
mai exista în lumea ei. Poate ar trebui 
să spun că ea era lucrul frumos din lu-
mea ei. Atunci când mă gândesc la ea, 
într-un fel, credinţa mea creşte. Copilul 
era un exemplu al speranţei.

Mormon ne-a învăţat că „pruncii 

sunt vii în Hristos” 1 şi nu au nevoie de 
pocăinţă.

În jurul anului 1900, doi misionari 
slujeau în munţii din sudul Statelor 
Unite. Într-o zi, de pe vârful unui deal, 
au văzut oameni care se adunau într-o 
vale la poalele dealului. Misionarii nu 
aveau multe persoane cărora să le pre-
dea, aşa că au mers spre acel loc.

Un băieţel se înecase şi urma să 
aibă loc înmormântarea. Părinţii îl 
chemaseră pe preot pentru a vorbi la 
înmormântarea fiului lor. Misionarii au 
stat mai în spate în timp ce acest preot 
ambulant s-a uitat la tată şi la mamă 
şi şi-a început predica. Dacă părinţii 
se aşteptau să primească alinare de la 
acest preot, urmau a fi dezamăgiţi.

El i-a certat dur că nu botezaseră 
copilul. Ei amânaseră dintr-un mo-
tiv sau altul şi acum era prea târziu. 
El le-a spus fără menajamente că 

băieţelul lor ajunsese în iad. Era vina 
lor. Ei erau de vină pentru chinurile 
sale veşnice.

După ce predica s-a terminat şi 
mormântul a fost acoperit, vârstnicii 
s-au apropiat de părinţii îndureraţi. 
„Noi suntem slujitorii Domnului”, i-au 
spus mamei „şi am venit cu un mesaj 
pentru dumneavoastră”. În timp ce 
părinţii ascultau, vârstnicii au citit din 
revelaţii şi şi-au depus mărturia despre 
restaurarea cheilor pentru mântuirea 
atât a celor vii, cât şi a celor morţi.

Îl compătimesc pe acel preot. 
El făcea tot ce putea cu lumina şi 
cunoaşterea pe care le avea. Dar el 
ar fi trebuit să poată oferi mai mult. 
Există plenitudinea Evangheliei.

Vârstnicii au venit în calitate de 
mângâietori, învăţători, slujitori ai 
Domnului, slujitori autorizaţi ai lui 
Isus Hristos.
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Aceşti copii despre care vorbesc 
reprezintă toţi copiii Tatălui nostru 
Ceresc. „Fiii sunt o moştenire de la 
Domnul şi… ferice de omul care îşi 
umple tolba de săgeţi cu ei.” 2

Crearea unei vieţi este o responsa-
bilitate mare pentru un cuplu căsătorit. 
Una dintre cele mai mari încercări ale 
vieţii muritoare este să fi un părinte 
demn şi responsabil. Nici bărbatul, nici 
femeia, nu pot face copii de unul sin-
gur. Trebuia ca aceşti copii să aibă doi 
părinţi – atât un tată, cât şi o mamă. 
Nici un alt tipar sau proces nu îl poate 
înlocui pe acesta.

Demult o femeie mi-a spus, înlăcri-
mată, că atunci când a fost studentă ea 
a făcut o greşeală mare cu prietenul 
ei. El aranjase ca ea să facă avort. Cu 
timpul, ei au absolvit, s-au căsătorit şi 
au avut mai mulţi copii. Ea mi-a spus 
cât de îndurerată era când se uita la fa-
milia ei, la copiii ei minunaţi, şi vedea 
în mintea ei locul, acum gol, din care 
lipsea acel copil.

Dacă acest cuplu înţelege şi pune 
în practică ispăşirea, ei vor şti că 
aceste experienţe şi durerile datorate 
acestora pot fi şterse. Nicio durere 
nu va dura veşnic. Nu este uşor, dar 
scopul vieţii nu a fost niciodată să fie 
uşoară sau corectă. Pocăinţa şi spe-
ranţa veşnică datorate iertării vor me-
rita, mereu, efortul.

Un alt cuplu tânăr, în lacrimi, mi-a 
spus că tocmai veniseră de la doctor 
care le spusese că nu puteau avea co-
pii. Ei erau devastaţi de vestea pe care 
o primiseră. Ei s-au mirat când le-am 
spus că erau foarte norocoşi. Ei s-au 
întrebat de ce aş spune aşa ceva. 
Le-am spus că situaţia lor era mai bună 
decât cea a altor cupluri care puteau 
avea copii dar respingeau şi evitau 
cu egoism această responsabilitate.

Le-am spus: „Cel puţin voi doriţi 
copii şi acea dorinţă va cântări în 
favoarea voastră în timpul vieţii pe 

pământ şi după moarte deoarece vă va 
oferi stabilitate spirituală şi emoţională. 
În cele din urmă, va fi mai bine de voi 
care aţi vrut copii dar nu aţi putut avea 
decât de cei care ar fi putut avea copii 
dar nu au vrut”.

Există alte cupluri care nu se căsă-
toresc şi, astfel, nu au copii. Unii, din 
cauza unor împrejurări ce nu ţin de ei, 
cresc copii fiind mame sau taţi singuri. 
Acestea sunt situaţii temporare. Ca 
parte a planului veşnic – nu întot-
deauna în viaţa muritoare – dorinţele 
drepte vor fi îndeplinite.

„Dacă numai în viaţa aceasta ne-am 
pus nădejdea în Hristos, atunci suntem 
cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!” 3

Scopul suprem al tuturor activi-
tăţilor din Biserică este să vedem un 
soţ şi o soţie fericiţi în căminele lor 
împreună cu copiii, protejaţi de prin-
cipiile şi legile Evangheliei şi pecetluiţi 

prin legămintele preoţiei veşnice. Soţii 
şi soţiile trebuie să înţeleagă că princi-
pala lor chemare – din care nu vor fi 
eliberaţi niciodată – este cea pe care o 
au faţă de celălalt şi faţă de copiii lor.

Una dintre cele mai mari descope-
riri ale părinţilor este că noi învăţăm 
mai mult ce contează cu adevărat de 
la copiii noştri decât am învăţat de la 
părinţii noştri. Noi ajungem să vedem 
adevărul în profeţia lui Isaia: „[îi] va 
mâna un copilaş” 4.

La Ierusalim, „Isus a chemat la El 
un copilaş şi l-a pus în mijlocul lor

şi le-a spus: Adevărat vă spun că, 
dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu 
şi nu veţi fi ca nişte copilaşi, cu 
niciun chip nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor.

De aceea, oricine se va smeri ca 
acest copilaş, va fi cel mai mare în 
împărăţia cerurilor” 5.
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„Isus le-a zis: Lăsaţi copiii să vină 
la Mine şi nu-i opriţi căci împărăţia 
cerurilor este a celor ca ei.

După ce şi-a pus mâinile peste 
ei a plecat de acolo.” 6

Citim în Cartea lui Mormon despre 
vizita lui Isus în Lumea Nouă. El i-a 
vindecat şi binecuvântat pe oameni 
şi a cerut ca să fie aduşi la El pruncii.

Mormon a consemnat: „Ei şi-au 
adus pruncii şi i-au aşezat jos pe 
pământ în jurul Lui şi Isus a stat în mij-
loc; şi mulţimea s-a dat deoparte până 
când toţi au fost aduşi la El” 7.

El le-a cerut apoi oamenilor să 
îngenuncheze. Având copiii în jurul 
Său, Salvatorul a îngenuncheat şi s-a 
rugat Tatălui nostru din Cer. După 
rugăciune, Salvatorul a plâns, „iar El 
i-a luat pe pruncii lor, unul câte unul 
şi i-a binecuvântat şi S-a rugat Tatălui 
pentru ei.

Şi atunci când El a făcut aceasta, 
El iarăşi a plâns” 8.

Pot înţelege sentimentele pe care 
Salvatorul le-a avut faţă de copii. 
Putem învăţa atât de multe din exem-
plul Său de a căuta să se roage pentru 
„cei mici” 9, să-i binecuvânteze şi să-i 
înveţe.

Eu am fost al zecelea copil într-o 
familie cu 11 copii. Din câte ştiu, nici 
tata şi nici mama nu au slujit în che-
mări importante în Biserică.

Părinţii mei au slujit cu credinţă în 
cea mai importantă chemare a lor – 
cea de părinţi. Tatăl nostru a condus 
casa în dreptate, niciodată cu mânie 
sau frică. Iar exemplul puternic al ta-
tălui nostru a fost completat de sfatul 
blând al mamei. Evanghelia are o in-
fluenţă mare în viaţa fiecărei persoane 
din familia Packer şi în cea a genera-
ţiei viitoare şi a generaţiei viitoare şi 
a celei de după ea, în măsura în care 
am văzut noi.

Sper să fiu considerat un om la fel 
de bun ca tatăl meu. Înainte să aud 

cuvintele: „Foarte bine”, din partea 
Tatălui meu Ceresc, sper să le aud 
din partea tatălui meu de pe pământ.

De multe ori m-am întrebat de ce 
am fost chemat ca apostol şi, apoi, 
ca preşedinte al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, în pofida fap-
tului că provin dintr-un cămin în care 
tatăl putea fi numit mai puţin activ. 
Nu sunt singurul membru dintre Cei 
Doisprezece care se potriveşte acestei 
descrieri.

În cele din urmă, am putut vedea 
şi înţelege că poate din acel motiv 
am fost chemat. Şi am putut înţe-
lege motivul pentru care, în tot ceea 
ce facem în Biserică, în calitate de 
conducători, trebuie să găsim o cale 
prin care părinţii şi copiii să petreacă 
timp împreună ca familii. Conducătorii 
preoţiei trebuie să se gândească la fa-
milii atunci când organizează activităţi.

Sunt multe lucruri legate de trăirea 
în acord cu Evanghelia lui Isus Hristos 
care nu pot fi măsurate prin calcul şi 
trecute în consemnările privind pre-
zenţa. Ne ocupăm timpul cu clădiri şi 
bugete, programe şi proceduri. Făcând 
acest lucru, este posibil să trecem cu 
vederea însuşi spiritul Evangheliei lui 
Isus Hristos.

Mult prea des, vin la mine persoane 
şi îmi spun: „Domnule preşedinte 
Packer, nu ar fi frumos dacă… ?”.

De obicei îi întrerup şi le spun: 
„Nu”, deoarece cred că ceea ce ur-
mează este legat de o idee pentru o 
nouă activitate sau un nou program 
care va aduce noi obligaţii financiare 
şi privitoare la timp pentru familie.

Timpul petrecut în familie este 
sacru şi trebuie protejat şi respectat. 
Îi rugăm pe membri să arate devota-
ment familiilor lor.

Când ne-am căsătorit, soţia mea şi 
cu mine am decis că noi vom ac-
cepta fiecare copil care ni se va naşte 
împreună cu responsabilitatea de a fi 

împreună la naşterea sa şi de a-l creşte. 
În timp, ei şi-au întemeiat familiile lor.

De două ori în timpul căsniciei 
noastre, la naşterea a doi dintre băieţii 
noştri, doctorul ne-a spus: „Nu cred că 
va supravieţui”.

În ambele situaţii noi am răspuns 
că ne-am da vieţile pentru ca acest 
fiu să o aibă pe a sa. Când am spus 
aceasta, ne-am dat seama că acest 
devotament este asemănător celui pe 
care Tatăl nostru Ceresc îl simte pentru 
fiecare dintre noi. Ce gând divin!

Acum, la apusul vieţilor noastre, 
sora Packer şi cu mine înţelegem şi 
depunem mărturie că familiile pot fi 
pentru totdeauna. Când ţinem po-
runcile şi trăim în întregime conform 
Evangheliei, vom fi protejaţi şi bine-
cuvântaţi. Rugăciunea noastră este ca 
fiecare dintre copiii, nepoţii şi străne-
poţii noştri, să aibă acelaşi devotament 
faţă de cei mici şi preţioşi.

Dragi taţi şi mame, data viitoare 
când veţi legăna un nou-născut în 
braţele dumneavoastră, veţi avea o 
înţelegere mai bună a misterelor şi 
scopului vieţii. Veţi înţelege de ce 
Biserica este aşa cum este şi de ce 
familia este organizaţia fundamen-
tală pentru timp şi eternitate. Depun 
mărturie că Evanghelia lui Isus Hristos 
este adevărată, că planul salvării, care 
a fost denumit planul fericirii, este un 
plan pentru familii. Mă rog Domnului 
ca familiile din Biserică să fie bine-
cuvântate, părinţi şi copii, ca această 
lucrare să meargă înainte aşa cum 
doreşte Tatăl. Depun această mărturie 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1.  Moroni 8:12.
 2.  Psalmii 127:3, 5.
 3.  1 Corinteni 15:19.
 4.  Isaia 11:6.
 5.  Matei 18:2–4.
 6.  Matei 19:14–15.
 7.  3 Nefi 17:12.
 8.  3 Nefi 17:21–22.
 9.  3 Nefi 17:24.



10 L i a h o n a

câţiva ani cu fiica noastră, Michelle. 
Foarte emoţionată, ea a spus: „Mamă, 
am avut cea mai minunată experienţă 
cu Ashley”. Ashley este fiica ei care, 
atunci, avea cinci ani. Michelle a 
descris acea dimineaţă ca fiind una 
plină de ceartă între Ashley şi Andrew, 
de trei ani – unul nu voia să împartă 
şi celălalt lovea. După ce i-a ajutat să 
rezolve problema, Michelle s-a dus să 
vadă ce făcea bebeluşul.

La scurt timp, Ashley a venit aler-
gând, supărată că Andrew nu voia 
să împartă cu ea. Michelle i-a amintit 
lui Ashley de promisiunea pe care o 
făcuseră în timpul serii în familie de 
a fi mai buni unul cu celălalt.

Ea a întrebat-o pe Ashley dacă voia 
să se roage şi să ceară ajutorul Tatălui 
Ceresc, dar Ashley, încă foarte supă-
rată, a spus: „Nu”. Când a întrebat-o 
dacă ea credea că Tatăl Ceresc îi va 
răspunde la rugăciune, Ashley a spus 
că nu era sigură. Mama sa a rugat-o 
să încerce şi cu blândeţe a luat-o de 
mână şi a îngenuncheat alături de ea.

Michelle i-a sugerat lui Ashley că Îl 
putea ruga pe Tatăl Ceresc să îl ajute 
pe Andrew să împartă – şi să o ajute 
pe ea să fie mai bună. Gândul că Tatăl 
Ceresc îl putea ajuta pe fratele ei mai 
mic să împartă i-a trezit interesul lui 
Ashley şi ea a început să se roage 
cerându-I mai întâi Tatălui Ceresc să 
îl ajute pe Andrew să împartă. Când 
L-a rugat să o ajute să fie mai bună, a 
început să plângă. Ashley şi-a încheiat 
rugăciunea şi a pus capul pe umărul 
mamei sale. Michelle a cuprins-o în 
braţe şi a întrebat-o de ce plângea. 
Ashley a spus că nu ştia.

Mama sa a spus: „Cred că ştiu de 
ce plângi. Te simţi bine în inima ta?”. 
Ashley a dat din cap şi mama ei a 
continuat: „Acesta este Spiritul care 
te ajută să te simţi astfel. Este modul 
prin care Tatăl Ceresc îţi spune că te 
iubeşte şi te va ajuta”.

i-a învăţat pe părinţi să-şi înveţe copiii 
să înţeleagă doctrina pocăinţei, a 
credinţei în Hristos, a botezului şi a 
darului Duhului Sfânt. Observaţi că 
Domnul nu spune doar că noi trebuie 
să „îi învăţăm doctrina”; instrucţiunile 
Sale sunt ca noi să îi învăţăm pe copiii 
noştri să „înţeleagă doctrina”. (Vezi 
D&L 68:25, 28; subliniere adăugată.)

În Psalmi, citim: „Dă-mi pricepere 
ca să păzesc legea Ta şi s-o ţin din 
toată inima mea” (Psalmii 119:34).

A-i învăţa pe copiii noştri să înţe-
leagă înseamnă mai mult decât a le 
oferi informaţii. Înseamnă să îi ajutăm 
pe copiii noştri să primească doctrina 
în inima lor ca ea să devină parte din 
viaţa lor şi să se reflecte în atitudinile 
şi comportamentul lor de-a lungul 
întregii lor vieţi.

Nefi ne-a învăţat că rolul Duhului 
Sfânt este să ducă adevărul „la inimile 
copiilor oamenilor” (2 Nefi 33:1). Rolul 
nostru ca părinţi este să facem tot ceea 
ce putem pentru a crea o atmosferă 
în care copiii să poată simţi influenţa 
Spiritului şi apoi să îi ajutăm să recu-
noască această influenţă.

Îmi amintesc de o conversaţie 
pe care am purtat-o la telefon acum 

Cheryl A. Esplin
a doua consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii Primare

Odată cu trecerea anilor, încep 
să nu îmi mai amintesc bine 
multe detalii din viaţa mea, dar 

amintirile legate de naşterea copiilor 
noştri sunt încă foarte vii. Cerul părea 
atât de aproape şi, dacă încerc, încă 
mai pot retrăi sentimentele de reve-
renţă şi uimire pe care le-am simţit 
de fiecare dată când unul dintre aceşti 
copii preţioşi mi-a fost pus în braţe.

„Fiii [noştri] sunt o moştenire de la 
Domnul” (Psalmii 127:3). El îi cunoaşte 
şi iubeşte pe fiecare dintre ei cu o 
dragoste perfectă (vezi Moroni 8:17). 
Ce responsabilitate sacră ne oferă Tatăl 
Ceresc, ca părinţi, de a fi partenerii Lui 
să ajutăm spiritele Sale alese să devină 
ceea ce El ştie că ele pot deveni!

Acest privilegiu divin de a ne creşte 
copiii este o responsabilitate mult prea 
mare pentru a ne descurca singuri, 
fără ajutorul Domnului. El ştie exact ce 
trebuie să ştie copiii noştri, ce trebuie 
să facă ei şi cum trebuie să fie pentru 
se reîntoarce în prezenţa Sa. El dă ma-
melor şi taţilor instrucţiuni şi îndrumări 
precise prin intermediul scripturilor, 
profeţilor Săi şi Duhului Sfânt.

Într-o revelaţie din zilele din urmă 
dată profetului Joseph Smith, Domnul 

Să îi învăţăm pe copiii 
noştri să înţeleagă
A-i învăţa pe copiii noştri să înţeleagă înseamnă mai 
mult decât a le oferi informaţii. Înseamnă să îi ajutăm 
pe copiii noştri să primească doctrina în inima lor.
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Ea a întrebat-o pe Ashley dacă 
credea acest lucru, dacă ea credea că 
Tatăl Ceresc o va ajuta. Cu ochişorii ei 
înlăcrimaţi, Ashley a spus că ea credea.

Câteodată, cel mai influent mod de 
a-i învăţa pe copiii noştri să înţeleagă 
doctrina este să o predăm în contextul 
a ceea ce trăiesc la momentul res-
pectiv. Aceste clipe sunt spontane şi 
neplanificate şi fac parte din experien-
ţele fireşti ale vieţii de familie. Aceste 
ocazii vin şi trec repede, deci trebuie 
să fim atenţi şi să recunoaştem un mo-
ment de predare când copiii vin la noi 
cu o întrebare sau o preocupare, când 
nu se înţeleg cu fraţii sau prietenii, 
când trebuie să îşi stăpânească supăra-
rea, când au făcut o greşeală sau când 
trebuie să ia o decizie. (Vezi Predarea, 
nu este chemare mai mare: un în-
drumar al resurselor pentru predarea 
Evangheliei [2007], p. 140; Relaţii de 

căsătorie şi de familie, ghidul învăţă-
torului [2000], p. 61.)

Dacă suntem pregătiţi şi vom per-
mite Spiritului să ne îndrume în astfel 
de situaţii, copiii noştri vor învăţa şi 
vor înţelege mai bine.

La fel de importante sunt şi mo-
mentele de predare care apar atunci 
când planificăm cu atenţie activităţi 
periodice precum rugăciunea în fami-
lie, studiul scripturii în familie, seara în 
familie şi alte activităţi în familie.

În fiecare moment de predare, în-
văţarea şi înţelegerea sunt cultivate cel 
mai bine într-o atmosferă de căldură şi 
dragoste în care Spiritul este prezent.

Cu aproximativ două luni înainte 
ca fiecare copil să împlinească opt ani, 
un tată îşi făcea timp în fiecare săptă-
mână să îl pregătească pentru botez. 
Fiica sa a spus că, atunci când a venit 
rândul ei, el i-a dat un jurnal şi au stat 

împreună, doar ei doi, şi au vorbit şi 
şi-au împărtăşit sentimentele faţă de 
principiile Evangheliei. El a rugat-o să 
facă un desen care să o ajute în timp 
ce se pregăteau. Desenul înfăţişa viaţa 
premuritoare, viaţa de pe acest pă-
mânt şi fiecare pas pe care ea trebuia 
să îl facă să se întoarcă să trăiască cu 
Tatăl Ceresc. El şi-a depus mărturia de-
spre fiecare pas al planului salvării pe 
măsură ce i-a predat planul.

Atunci când fata a devenit adultă 
şi şi-a amintit această experienţă, 
ea a spus: „Nu voi uita niciodată 
dragostea pe care am simţit-o din 
partea tatălui meu în timp ce-şi pe-
trecea acel timp cu mine… Cred că 
această experienţă a fost principalul 
motiv pentru care am avut o mărturie 
despre Evanghelie atunci când m-am 
botezat”. (Vezi Predarea, nu este 
chemare mai mare, p.129.)
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A preda cu scopul de a înţelege ne-
cesită efort hotărât şi constant. Necesită 
predare prin precept şi exemplu şi în 
special prin a-i ajuta pe copiii noştri 
să pună în practică ceea ce învaţă.

Preşedintele Harold B. Lee ne-a 
învăţat: „Fără a pune în practică un 
principiu al Evangheliei, este… mult 
mai greu să crezi în acel principiu” 
(Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee [2000], p. 121).

Am învăţat să mă rog pentru 
prima oară îngenunchind împreună cu 
familia mea în rugăciune. Am învăţat 
limbajul rugăciunii ascultându-i pe 
părinţii mei rugându-se şi când m-au 
ajutat să spun primele rugăciuni. Am 
învăţat că pot vorbi cu Tatăl Ceresc 
şi pot cere îndrumare.

În fiecare dimineaţă, negreşit, 
mama şi tata ne adunau în jurul mesei 
din bucătărie înainte de micul dejun şi 
îngenuncheam în rugăciune ca familie. 
Ne-am rugat la fiecare masă. Seara, 
înainte de a merge la culcare, am înge-
nuncheat împreună în sufragerie şi am 
încheiat ziua cu o rugăciune în familie.

Chiar dacă erau multe lucruri pe 
care nu le înţelegeam despre rugăciune 

când eram copil, aceasta a devenit o 
parte importantă a vieţii mele încât mi 
s-a întipărit în minte. Încă mai învăţ, iar 
înţelegerea mea cu privire la puterea 
rugăciunii continuă să crească.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus: 
„Cu toţii înţelegem faptul că succesul 
mesajului Evangheliei este condiţionat 
de a fi predat, apoi înţeles după care 
pus în practică în aşa fel încât promi-
siunile fericirii şi salvării să se îndepli-
nească” („Teaching and Learning in 
the Church” [adunarea de instruire a 
conducătorilor din întreaga lume, 10 
feb. 2007], Liahona, iunie 2007, p. 57).

Procesul de a învăţa să înţelegem 
în totalitate doctrinele Evangheliei 
durează o viaţă şi are loc „rând după 
rând, precept după precept, aici puţin 
şi acolo puţin” (2 Nefi 28:30). Când 
copiii învaţă şi pun în practică ceea ce 
învaţă, înţelegerea lor se lărgeşte fapt 
ce duce la o mai multă învăţare, la mai 
multă punere în practică şi la o înţele-
gere mai mare şi de durată.

Putem şti că ei încep să înţeleagă 
doctrina când o vedem demonstrată în 
atitudinile şi acţiunile lor fără a fi ame-
ninţaţi sau răsplătiţi. Când copiii încep 

să înţeleagă doctrinele Evangheliei, 
ei devin mai încrezători în sine şi mai 
responsabili. Ei devin parte a soluţiei la 
încercările familiei şi aduc o contribuţie 
pozitivă la atmosfera căminului nostru 
şi la succesul familiei noastre.

Îi vom învăţa pe copiii noştri să 
înţeleagă, când vom profita de fiecare 
moment de a preda, când vom invita 
Spiritul, vom fi un exemplu şi îi vom 
ajuta să pună în practică ceea ce 
învaţă.

Când ne uităm în ochii unui 
nou-născut, ne amintim de cântecul:

Copil al Domnului,
Ce multe îmi doresc;
Ajută-mă cât nu-i târziu
Voia să-I împlinesc.

Vino să fii lângă mine,
Drumul să-mi arăţi.
Cum să fac cu El să fiu,
Te rog să mă înveţi.
(„Copil al Domnului”, Imnuri, nr. 191; 
subliniere adăugată)

Fie ca noi să procedăm astfel. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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Vârstnicul Donald L. Hallstrom
din Preşedinţia celor Şaptezeci

care caută cu sinceritate să o înţeleagă. 
Biserica are programe pentru copii, 
tineri, bărbaţi şi femei. Are peste 18.000 
de case de întruniri frumoase. Temple 
măreţe – în prezent în număr de 136 – 
împânzesc pământul, iar alte 30 se află 
în construcţie sau au fost anunţate. Are 
peste 56.000 de misionari, reprezentaţi 
de persoane tinere sau mai puţin ti-
nere, care slujesc în 150 de ţări. Munca 
umanitară a Bisericii este o expunere 
minunată a generozităţii membrilor 
noştri. Sistemul nostru de bunăstare 
are grijă de membrii noştri şi încura-
jează bizuirea pe forţele proprii într-o 
manieră unică. În această Biserică 
avem conducători altruişti care nu sunt 
teologi şi o comunitate de sfinţi care 
sunt dispuşi să se slujească unul pe 
altul într-un mod remarcabil. Nimic din 
această lume nu se poate compara cu 
această Biserică.

Când m-am născut, familia noastră 
trăia într-o căsuţă aflată pe terenul 
uneia dintre cele mai importante 
şi mai măreţe case de întruniri ale 
Bisericii, din punct de vedere istoric, 
Tabernacolul din Honolulu. Aş vrea 
să-mi cer scuze faţă de dragii mei prie-
teni din Episcopatul care prezidează, 
care supraveghează proprietăţile 
Bisericii, însă, când eram mic, am um-
blat prin fiecare colţ al acelei proprie-
tăţi, de la baza piscinei pline cu apă, 
ce reflectează lumina până în interiorul 
vârfului turlei impresionant luminată. 
Noi chiar ne-am legănat (asemenea lui 
Tarzan) de crengile lungi, agăţătoare 
ale copacilor banyan uriaşi care se află 
pe acel teren.

Biserica însemna totul pentru 
noi. Mergeam la multe adunări, 
chiar la mai multe decât avem astăzi. 
Participam la Societatea Primară joia 
după-amiaza. Adunările Societăţii 
de Alinare erau marţea dimineaţa. 
Adunările comune ale Tinerilor Băieţi 
şi Tinerelor Fete erau miercurea seara. 

fost Unul printre noi care a spus: „Aici 
sunt, trimite-Mă pe Mine” (Avraam 
3:27). Numele Său era Iehova.

Născut din Tatăl Ceresc, atât spi-
ritual, cât şi fizic, El a deţinut marea 
putere de a birui lumea. Născut dintr-o 
mamă pământeană, El a avut parte de 
durerile şi suferinţele vieţii muritoare. 
Marele Iehova a fost, de asemenea, nu-
mit Isus şi I s-a mai acordat şi titlul de 
Hristos, însemnând Mesia sau Cel Uns. 
Realizarea Sa supremă a fost ispăşirea, 
pentru care Isus Hristosul „a coborât 
sub toate lucrurile” (D&L 88:6), pentru 
ca El să poată plăti răscumpărarea 
mântuitoare pentru fiecare dintre noi.

Biserica a fost întemeiată de Isus 
Hristos în timpul slujirii Sale pe pă-
mânt, „fiind [zidită] pe temelia apos-
tolilor şi proorocilor” (Efeseni 2:20). 
În această „dispensaţie a plenitudinii 
timpurilor” (D&L 128:18), Domnul 
a restaurat ceea ce a existat odată şi 
a spus profetului Joseph Smith: „Eu 
voi întemeia o Biserică prin mâna ta” 
(D&L 31:7). Isus Hristos a fost şi este 
conducătorul Bisericii Sale, reprezen-
tat pe pământ prin profeţi care deţin 
autoritate apostolică.

Este o Biserică minunată. 
Organizarea sa, eficacitatea sa şi bună-
tatea sa absolută sunt respectate de toţi 

Ador Evanghelia lui Isus Hristos 
şi Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă. 

Uneori, folosim termenii Evanghelie 
şi Biserică referindu-ne la acelaşi 
lucru în mod alternativ, însă nu au 
acelaşi înţeles. Totuşi, există o legătură 
puternică între ele şi avem nevoie de 
ambele.

Evanghelia este măreţul plan al lui 
Dumnezeu în care nouă, în calitate de 
copii ai Săi, ne este dată ocazia de a 
primi tot ceea ce are Tatăl (vezi D&L 
84:38). Ceea ce am putea primi se 
numeşte viaţă veşnică şi este descris 
ca fiind „cel mai mare dar dintre toate 
darurile lui Dumnezeu” (D&L 14:7). 
O parte importantă din acest plan 
este experienţa pământeană – un 
timp în care ne dezvoltăm credinţa 
(vezi Moroni 7:26), ne pocăim (vezi 
Mosia 3:12) şi în care ne împăcăm cu 
Dumnezeu (vezi Iacov 4:11).

Pentru că slăbiciunile noastre ca 
fiinţe muritoare şi „[opoziţia] în toate 
lucrurile” (2 Nefi 2:11) ne-ar face viaţa 
foarte dificilă şi pentru că nu am fi 
putut să ne curăţăm singuri de păcat, 
a fost nevoie de un Salvator. Când 
Elohim, Dumnezeul Veşnic şi Tatăl 
spiritelor noastre, a prezentat planul 
salvării pe care El l-a conceput, au 

Convertiţi Evangheliei 
Sale prin Biserica Sa
Scopul Bisericii este să ne ajute să trăim conform Evangheliei.
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Sâmbăta, se ţineau activităţile episco-
piei. Duminica, bărbaţii şi tinerii băieţi 
aveau adunarea preoţiei dimineaţa. 
La prânz, participam la Şcoala de 
duminică. Apoi, seara, ne întorceam 
pentru adunarea de împărtăşanie. 
Îndreptându-ne spre şi plecând de la 
adunări, părea că timpul nostru era 
petrecut cu activităţi ale Bisericii în-
treaga zi de duminică şi în majoritatea 
celorlalte zile ale săptămânii.

Deşi îndrăgeam Biserica, prima dată 
când am simţit că era ceva mai mult 
a fost atunci, în acei ani ai copilăriei 
mele. Când aveam cinci ani, în taberna-
col a avut loc o conferinţă importantă. 
Am mers pe aleea pe care locuiam şi 
am trecut peste un poduleţ care ducea 
spre maiestuoasa casă de întruniri şi am 
stat cam pe al zecelea rând din capela 
spaţioasă. Adunarea era prezidată de 
către David O. McKay, preşedintele 
Bisericii, dânsul vorbind, de asemenea, 
în cadrul acesteia. Nu îmi aduc aminte 
nimic din ce-a vorbit, dar îmi amintesc 
foarte clar ce am văzut şi ce am simţit. 
Preşedintele McKay purta un costum 
crem şi, datorită părului său alb şi 
ondulat, arăta nemaipomenit. Urmând 
tradiţia insulelor, purta o ghirlandă de 
flori roşii, naturale. În timp ce vorbea, 
am simţit ceva foarte intens şi foarte 
personal. Mai târziu, mi-am dat seama 
că simţisem influenţa Duhului Sfânt. 
Am cântat imnul de încheiere.

Cine-i de partea Domnului? Cine?
Acum este vremea să o arate.
Noi întrebăm neînfricaţi:
Cine-i de partea Domnului? Cine?
(„Who’s on the Lord’s Side?”, Hymns, 
nr. 260)

Auzind acele cuvinte cântate de 
aproximativ 2.000 de oameni, mi se 
părea că întrebarea îmi era adresată 
doar mie şi am vrut să mă ridic şi să 
spun: „Eu sunt!”.

Unii oameni se gândesc că sco-
pul suprem este să rămână activi în 
Biserică. Acest lucru poate fi un peri-
col. Este posibil să fii activ în Biserică 
şi mai puţin activ în Evanghelie. 
Permiteţi-mi să accentuez: activitatea 
în Biserică este un ţel demn de dorit; 
totuşi, este insuficient. Activitatea în 
Biserică este o manifestare exterioară 
a dorinţei noastre spirituale. Dacă mer-
gem la adunări, deţinem şi îndeplinim 
responsabilităţi în cadrul Bisericii şi 
slujim altora, activitatea persoanei în 
Biserică este văzută de toţi.

Pe de altă parte, lucrurile 
Evangheliei sunt, de obicei, mai puţin 
vizibile şi mai greu de măsurat, dar 

au o importanţă eternă mai mare. De 
exemplu, câtă credinţă avem, de fapt? 
Cât de pocăiţi suntem? Cât de impor-
tante sunt rânduielile în vieţile noas-
tre? Cât de concentraţi suntem asupra 
legămintelor noastre?

Repet: avem nevoie de Evanghelie 
şi de Biserică. De fapt, scopul Bisericii 
este să ne ajute să trăim conform 
Evangheliei. Ne întrebăm adesea: 
Cum poate cineva să fie complet activ 
în Biserică atunci când este tânăr şi, 
apoi, să nu mai fie când este mai în 
vârstă? Cum poate un adult care venea 
şi slujea frecvent să înceteze să mai 
vină? Cum poate o persoană care a 
fost dezamăgită de un conducător sau 
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de un membru să permită acelui lucru 
să o oprească să mai vină la Biserică? 
Probabil, motivul este că acele per-
soane nu au fost destul de convertite 
la Evanghelie – la lucrurile eternităţii.

Sugerez trei modalităţi fundamen-
tale prin care Evanghelia să devină 
temelia noastră:

1.  Aprofundarea înţelegerii privind 
Dumnezeirea. Cunoaşterea fermă 
despre cei trei membri ai Dumne-
zeirii şi dragostea faţă de Ei sunt 
indispensabile. Trebuie să ne rugăm 
cu pioşenie Tatălui, în numele Fiului 
şi să căutăm îndrumare de la Duhul 
Sfânt. Alăturaţi rugăciunea studiului 
constant şi meditaţiei umile pentru 
a clădi continuu credinţa de ne-
strămutat în Isus Hristos. „Căci, cum 
poate un om să cunoască stăpâ-
nul… care este un străin pentru el 
şi departe de gândurile şi intenţiile 
sale?” (Mosia 5:13).

2.  Concentrarea asupra rânduieli-
lor şi legămintelor. Dacă mai sunt 
rânduieli esenţiale pe care încă nu 
le-aţi primit, pregătiţi-vă din răspu-
teri pentru a le primi. După aceea, 
trebuie să ne autodisciplinăm astfel 
încât să ne păstrăm legămintele, 
folosind pe deplin darul săptămânal 
al împărtăşaniei. Mulţi dintre noi nu 
sunt schimbaţi în mod regulat de 
puterea sa purificatoare din cauza 
lipsei de reverenţă faţă de această 
rânduială sacră.

3.  Să unim Evanghelia cu Biserica. 
Concentrându-ne asupra Evanghe-
liei, Biserica va deveni mai mult o 
binecuvântare în vieţile noastre. 
Dacă mergem la fiecare adunare 
pregătiţi să „[căutăm să învăţăm], 
chiar prin studiu şi, de asemenea, 
prin credinţă” (D&L 88:118), Spiritul 
Sfânt va fi învăţătorul nostru. Dacă 
venim să ne amuzăm, vom fi de 
multe ori dezamăgiţi. Preşedintele 

Spencer W. Kimball a adresat, la un 
moment dat, o întrebare: „Ce faceţi 
când sunteţi într-o adunare de îm-
părtăşanie plictisitoare?”. Răspunsul 
său: „Nu ştiu. N-am fost niciodată 
într-o astfel de adunare” (citat de 
Gene R. în Gerry Avant, „Learning 
Gospel Is Lifetime Pursuit”, Church 
News, 24 mart. 1990, p. 10). 

În vieţile noastre trebuie să ne 
dorim ceea ce s-a întâmplat după ce 
Domnul a venit la poporul din Lumea 
Nouă şi a întemeiat Biserica Sa. Din 
scripturi citim: „Şi s-a întâmplat că în 

felul acesta s-au dus ei [ucenicii Săi] 
printre toţi oamenii lui Nefi şi au pre-
dicat Evanghelia lui Hristos către toţi 
oamenii de pe faţa ţării; şi ei au fost 
convertiţi către Domnul şi s-au unit cu 
Biserica lui Hristos; şi astfel, oamenii 
acelei generaţii au fost binecuvântaţi” 
(3 Nefi 28:23).

Domnul doreşte ca membrii 
Bisericii Sale să fie convertiţi în între-
gime la Evanghelia Sa. Este singura 
cale sigură prin care putem avea acum 
siguranţă spirituală şi fericire pentru 
totdeauna. În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼
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tatălui lor. Şi ei au cârtit pentru că n-au 
cunoscut lucrările Dumnezeului care 
i-a făcut” (1 Nefi 2:12).

Probabil că fiecare am simţit frustra-
rea trăită de Lehi în legătură cu cei doi 
fii ai săi mai în vârstă. Când avem de-a 
face cu un copil care se depărtează 
de adevăr, cu un simpatizant care nu 
şi-a luat încă un angajament sau cu un 
viitor vârstnic nereceptiv, inima noas-
tră este înduioşată ca a lui Lehi şi ne 
întrebăm: „Cum îi pot ajuta să simtă şi 
să asculte Spiritul ca să nu fie acapa-
raţi de distracţiile lumeşti?”. Îmi vin în 
minte două scripturi care ne pot ajuta 
să găsim calea printre aceste distracţii 
şi să putem simţi puterea dragostei lui 
Dumnezeu.

Nefi ne-a învăţat cum să învăţăm 
eficient prin experienţa sa: „Eu, Nefi… 
având mare dorinţă să cunosc tainele 
lui Dumnezeu, de aceea, L-am implo-
rat pe Domnul; şi iată că El m-a vizitat 
şi mi-a înmuiat inima într-atât, încât eu 
am crezut toate cuvintele care fuseseră 
spuse de tatăl meu; prin urmare, nu 
m-am răzvrătit împotriva lui aşa cum 
au făcut fraţii mei” (1 Nefi 2:16).

Dezmorţirea dorinţei de a cunoaşte 
ne oferă capacitatea spirituală de a auzi 
vocea din cer. Găsirea unei căi de a 
dezmorţi şi hrăni acea dorinţă este mi-
siunea şi responsabilitatea fiecăruia din-
tre noi – misionari, părinţi, învăţători, 
conducători şi membri. Când simţim 
acea dorinţă făcându-şi loc în inima 
noastră, suntem pregătiţi să beneficiem 
de pe urma învăţăturii celei de a doua 
scripturi pe care vreau să o menţionez.

În iunie 1831, în timp ce erau 
date chemări primilor conducători ai 
Bisericii, lui Joseph Smith i s-a spus că 
„Satana este liber pe pământ şi umblă 
să înşele naţiunile”. Pentru a combate 
această influenţă ce distrage atenţia, 
Domnul a spus că El ne va da „un mo-
del în toate lucrurile, pentru ca să nu 
[fim] înşelaţi” (D&L 52:14).

despre Tatăl Ceresc? Cum îi ajutăm să 
simtă Spiritul Său? Cum îi putem ajuta 
să ştie că îi iubim?”.

Cu ochii minţii, i-am văzut pe 
aceşti doi tineri băieţi după trei sau 
patru ani de la încheierea misiunii lor. 
Mi-am imaginat că şi-au găsit tovarăşa 
eternă şi că slujeau într-un cvorum al 
vârstnicilor sau că predau unui grup 
de tineri băieţi. Acum, în loc să se 
gândească la simpatizanţii lor, ei adre-
sau aceleaşi întrebări despre membrii 
cvorumului sau despre tinerii băieţi 
pe care erau desemnaţi să-i hrănească 
spiritual. Am văzut cum experienţa 
lor misionară putea fi de folos de-a 
lungul vieţii lor ca un tipar pentru a-i 
ajuta pe alţii să se dezvolte. Pe măsură 
ce această armată de ucenici drepţi 
se întorc din misiunile lor în multe 
ţări de pe întreg pământul, ei devin 
participanţi importanţi în lucrarea de 
stabilire a Bisericii.

Profetul Lehi din Cartea lui 
Mormon s-ar fi putut gândi la aceleaşi 
întrebări ca aceşti misionari când a 
auzit răspunsul fiilor săi referitor la 
îndrumarea şi viziunea ce îi fuseseră 
date: „Şi astfel, Laman şi Lemuel, fiind 
cei mai în vârstă, s-au plâns împotriva 

Vârstnicul Paul E. Koelliker
din Cei Şaptezeci

Îmi place să fiu în preajma misio-
narilor cu timp deplin. Ei sunt plini 
de credinţă, speranţă şi caritate 

sinceră. Experienţa lor misionară este 
ca o mini viaţă împachetată în 18 sau 
24 de luni. Ei sosesc ca nişte bebeluşi 
din punct de vedere spiritual, având o 
poftă mare de a învăţa, şi pleacă fiind 
adulţi maturizaţi, aparent pregătiţi să 
cucerească oricare dintre provocările 
care le ies în cale. Îmi plac şi misiona-
rii în vârstă devotaţi, care sunt foarte 
răbdători, înţelepţi şi calmi. Ei aduc un 
plus de stabilitate şi dragoste pe lângă 
energia tinerească ce îi înconjoară. 
Împreună, tinerii misionari şi cuplurile 
în vârstă, sunt o forţă puternică şi per-
severentă a binelui, care are un efect 
profund în viaţa lor şi asupra acelora 
care sunt influenţaţi datorită slujirii lor.

De curând, am ascultat pe doi 
dintre aceşti minunaţi tineri misio-
nari amintindu-şi de experienţele şi 
eforturile depuse. În acel moment de 
reflecţie ei s-au gândit la persoanele 
contactate în acea zi, unele fiind mai 
receptive decât altele. Gândindu-se la 
împrejurări, au întrebat: „Cum putem 
ajuta pe fiecare persoană să-şi dez-
volte dorinţa de a cunoaşte mai multe 

El ne iubeşte 
cu adevărat
Datorită modelului ceresc desemnat în ceea ce priveşte familia, 
înţelegem mai deplin cât de mult ne iubeşte Tatăl nostru 
Ceresc pe fiecare dintre noi în mod egal şi la fel de mult.
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Modelele sunt tipare, îndrumări, 
paşi repetitivi sau căi pe care cineva 
le urmează pentru a urma scopul lui 
Dumnezeu. Dacă le urmăm, ele ne vor 
menţine umili, alerţi şi apţi de a dis-
cerne vocea Spiritului Sfânt de acele 
voci care ne distrag şi ne îndrumă gre-
şit. Domnul ne instruieşte apoi: „Acela 
care tremură sub puterea Mea va fi 
întărit şi va aduce fructele preaslăvirii 
şi ale înţelepciunii, potrivit revelaţiilor 
şi adevărurilor pe care vi le-am dat” 
(D&L 52:17).

Binecuvântarea rugăciunii umile, 
oferită cu intenţie adevărată, permite 
Spiritului Sfânt să ne înmoaie inima 
şi să ne ajute să ne amintim ce ştiam 
înainte de a ne naşte în această expe-
rienţă a vieţii muritoare. Când înţele-
gem clar planul Tatălui nostru Ceresc 
pentru noi, începem să conştientizăm 
responsabilitatea noastră de a-i ajuta 
pe alţii să înveţe şi să înţeleagă planul 
Său. Amintiţi-vă că modul în care trăim 

şi punem în practică Evanghelia în 
viaţa noastră este strâns legat de a-i 
ajuta pe alţii. Când trăim realmente 
conform Evangheliei, urmând mode-
lul predat de Isus Hristos, capacitatea 
noastră de a-i ajuta pe alţii se măreşte. 
Următoarea experienţă este un exem-
plu a modului în care funcţionează 
acest principiu.

Doi misionari tineri au ciocănit la 
o uşă cu speranţa de a găsi pe cineva 
care să le asculte mesajul. Uşa s-a des-
chis şi un om imens i-a întâmpinat cu 
o voce nu chiar prietenoasă: „Credeam 
că v-am spus să nu mai bateţi la uşa 
mea. V-am avertizat dinainte că dacă 
mai reveniţi, nu va fi o experienţă aşa 
de plăcută. Aşa că, lăsaţi-mă în pace!”. 
El a închis uşa în grabă.

Când vârstnicii au plecat, misiona-
rul mai în vârstă şi mai experimentat 
l-a luat pe după gât pe misionarul mai 
tânăr să-l consoleze şi să-l încurajeze. 
Fără ca ei să ştie, omul i-a privit pe 

geam să fie sigur că au înţeles mesajul 
lui. El era sigur că îi va vedea râzând 
şi făcând glume pe seama răspunsului 
său categoric la încercarea lor de a-l 
vizita. Totuşi, observând gestul de bu-
nătate dintre cei doi misionari, inima 
lui s-a înmuiat de îndată. El a deschis 
iar uşa şi i-a rugat pe misionari să se 
întoarcă şi să-şi împărtăşească mesajul.

Când acceptăm voia lui Dumnezeu 
şi trăim după modelul Său atunci 
simţim Spiritul Lui. Salvatorul ne-a 
învăţat: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). 
Acest principiu de a avea dragoste unii 
pentru alţii şi a ne dezvolta capacitatea 
de a-L pune pe Hristos în prim plan 
prin modul în care gândim, vorbim şi 
acţionăm, este un lucru fundamental 
pentru a deveni ucenici ai lui Hristos 
şi învăţători ai Evangheliei Sale.

Dezmorţirea acestei dorinţe ne 
pregăteşte să privim la modelele ce ne 
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sunt promise. Căutarea modelelor ne 
duce la doctrina lui Hristos aşa cum 
a fost predată de Salvator şi conducă-
torii Săi profeţii. Un model al acestei 
doctrine este îndurarea până la sfârşit: 
„Şi binecuvântaţi sunt aceia care vor 
căuta să înfăptuiască Sionul Meu în 
ziua aceea, căci ei vor avea darul şi 
puterea Duhului Sfânt; şi, dacă ei vor 
răbda până la sfârşit, ei vor fi înălţaţi 
în ultima zi şi vor fi salvaţi în Împărăţia 
nepieritoare a Mielului” (1 Nefi 13:37).

Care sunt mijloacele supreme prin 
care putem să ne bucurăm de darul 
şi puterea Duhului Sfânt? Este puterea 
ce se datorează faptului că suntem 
ucenici credincioşi ai lui Isus Hristos. 
Este dragostea noastră faţă de El şi de 
aproapele nostru. Salvatorul Însuşi a 
definit modelul dragostei când ne-a 
învăţat: „Vă dau o poruncă nouă: să 
vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit 
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” 
(Ioan 13:34).

Preşedintele Gordon B. Hinckley 
a confirmat acest principiu când a 
spus: „A-l iubi pe Domnul nu este 
doar un sfat; nu este doar a dori bine. 
Este o poruncă… Dragostea faţă de 
Dumnezeu este rădăcina tuturor vir-
tuţilor, a întregului bine, a întregii tării 
de caracter, a întregii loialităţi în a face 
bine” („Words of the Living Prophet”, 
Liahona, dec. 1996, p. 8).

Planul Tatălui a desemnat modelul 
familiei pentru a ne ajuta să învăţăm, 
să punem în practică şi să înţelegem 
puterea dragostei. În ziua când familia 
mea a fost întemeiată, draga mea Ann 
şi cu mine am mers la templu şi am 
acceptat legământul căsătoriei. Cât de 
mult credeam că o iubeam în acea zi, 
dar eu de-abia începeam să înţeleg 
ce înseamnă dragostea! Când fiecare 
copil şi nepot al nostru a intrat în viaţa 
noastră, dragostea noastră s-a extins 
pentru a iubi pe fiecare dintre ei în 
mod egal şi la fel de mult. Se pare că 

nu are sfârşit această capacitate de 
extindere a dragostei!

Sentimentul de dragoste din partea 
Tatălui nostru Ceresc este ca o atracţie 
gravitaţională din cer. Când ne depăr-
tăm de distracţiile care ne atrag spre 
lume şi ne exercităm libertatea de a 
alege ca să-L căutăm pe El, ne deschi-
dem inima către forţa celestă care ne 
apropie de El. Nefi i-a descris impactul 
ca ducând „chiar până la mistuirea 
totală a trupului [său]” (2 Nefi 4:21). 
Exact aceeaşi putere a dragostei a 
făcut ca Alma să cânte „cântecul iubirii 
mântuitoare” (Alma 5:26; vezi, de ase-
menea, versetul 9). L-a impresionat pe 
Mormon în aşa mod încât el ne-a sfă-
tuit: „[Să ne rugăm]… cu toată puterea 
inimii [noastre]”, ca să putem fi plini 
de dragostea Lui (Moroni 7:48).

Atât scripturile de azi, cât şi cele 
străvechi, abundă de dragostea veşnică 
a Tatălui Ceresc faţă de copiii Săi. Sunt 
încrezător că braţele Tatălui nostru 
Ceresc sunt deschise mereu, pregătite 
să ne îmbrăţişeze pe fiecare dintre noi 
şi să ne spună fiecăruia cu acel glas 
liniştit, pătrunzător: „Te iubesc”.

Datorită modelului ceresc de-
semnat în ceea ce priveşte familia, 
înţelegem mai deplin cât de mult ne 
iubeşte Tatăl nostru Ceresc pe fiecare 
dintre noi în mod egal şi la fel de 
mult. Mărturisesc că este adevărat. 
Dumnezeu ne cunoaşte şi ne iubeşte. 
El ne-a oferit o imagine a locului Său 
sfânt şi a chemat profeţi şi apostoli 
să predea principiile şi modelele care 
ne vor duce înapoi la El. Pe măsură 
ce încercăm să dezmorţim în noi şi 
în alţii dorinţa, şi pe măsură ce trăim 
conform modelelor, vom descoperi 
că ne vom apropia mai mult de El. 
Mărturisesc că Isus este Însuşi Fiul 
lui Dumnezeu, Exemplul nostru şi 
preaiubitul nostru Mântuitor, şi spun 
aceasta în numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼
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împotriva altor creştini sunt cele mai 
tragice exemple din religia creştină.

Mulţi creştini au oferit de bună 
voie sacrificii, motivaţi de credinţa în 
Hristos şi de dorinţa de a-L sluji. Unii 
au ales să-şi dedice întreaga lor viaţă 
de adult în slujba Învăţătorului. Din 
acest grup demn de lăudat fac parte 
cei din organizaţiile religioase ale 
Bisericii Catolice şi cei din diferitele 
credinţe ale bisericilor Protestante care 
au slujit întreaga viaţă ca misionari 
creştini. Exemplele lor sunt fascinante 
şi pline de inspiraţie, însă majorităţii 
creştinilor nu i se cere să-şi dedice 
întreaga viaţă slujirii religioase şi nici 
nu poate să facă acest lucru.

II.
Pentru cei mai mulţi dintre ucenicii 

lui Hristos, jertfele noastre constau în 
lucrurile pe care le putem face zi de zi 
în viaţa noastră obişnuită. În această 
ordine de idei, nu cunosc niciun grup 
ai cărui membri fac mai multe sacri-
ficii decât sfinţii din zilele din urmă. 
Sacrificiile lor – sacrificiile dumnea-
voastră, stimaţii mei fraţi şi stimatele 
mele surori – sunt diferite de preo-
cupările tipice ale lumii de a obţine 
împlinirea personală.

Primul meu exemplu este acela 
al pionierilor mormoni. Sacrificiul lor 
eroic de a-şi da viaţa, de a-şi părăsi 
familiile, căminele şi confortul repre-
zintă temelia Evangheliei restaurate. 
Sarah Rich a scris despre lucrurile care 
i-au motivat pe aceşti pionieri atunci 
când a descris momentul în care soţul 
ei, Charles, a fost chemat să slujească 
în misiune: „Acesta a fost, într-adevăr, 
un moment dificil atât pentru mine, 
cât şi pentru soţul meu; însă datoria 
ne cerea să ne despărţim o perioadă 
şi, ştiind că ne supuneam voinţei 
Domnului, am simţit că trebuie să ne 
punem deoparte sentimentele pentru 
a îndeplini lucrarea… de a ajuta la 

semnificaţiei sacrificiului în planul 
Evangheliei. Salvatorul încă ne cere 
să oferim jertfe, dar ceea ce ne cere 
acum este să-I „oferim [Lui] ca jertfă o 
inimă frântă şi un spirit smerit” (3 Nefi 
9:20). De asemenea, El ne porunceşte 
fiecăruia să ne iubim şi să ne slujim 
unul pe celălalt – în esenţă, să oferim 
într-o mică măsură o jertfă asemănă-
toare jertfei Sale, sacrificând în folosul 
altora din timpul şi din priorităţile 
noastre. Într-un imn inspirat, noi cân-
tăm: „Sacrificiul deschide drum spre 
ceruri” 3.

Voi vorbi despre aceste jertfe sau 
sacrificii pe care Salvatorul vrea să le 
facem. Acestea nu includ sacrificiile 
pe care suntem forţaţi să le facem sau 
faptele care pot fi motivate de interese 
personale şi nu de dorinţa de a sluji 
sau a sacrifica (vezi 2 Nefi 26:29).

I.
Istoria religiei creştine este una a 

sacrificiului, inclusiv a sacrificiului 
suprem. În primii ani ai erei creştine, 
Roma a ucis mii de oameni din pricina 
credinţei lor în Isus Hristos. În secolele 
ce-au urmat, pe măsură ce neînţele-
gerile cu privire la doctrină au divizat 
creştinii, unele grupuri au persecu-
tat şi  chiar au ucis membri ai altor 
grupuri. Crimele comise de creştini 

Vârstnicul Dallin H. Oaks
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Jertfa ispăşitoare al lui Isus Hristos a 
fost numită „cel mai important eve-
niment care a avut loc sau va avea 

vreodată loc de la începutul creaţiei şi 
de-a lungul tuturor perioadelor unei 
eternităţi fără sfârşit” 1. Acea jertfă este 
mesajul principal al tuturor profeţi-
lor. Aceasta a fost prevestită de jertfa 
animală cerută de legea lui Moise. Un 
profet a declarat că întregul înţeles al 
acestora „[indică] acea jertfă mare şi 
finală… [care] va fi Fiul lui Dumnezeu, 
da, nesfârşit şi veşnic” (Alma 34:14). 
Isus Hristos a îndurat suferinţe de ne-
descris pentru a Se oferi pe Sine drept 
jertfă pentru păcatele tuturor oameni-
lor. Acea jertfă a reprezentat măsura 
supremă a binelui – Mielul pur, fără 
cusur – pentru măsura supremă a rău-
lui – păcatele întregii lumi. În cuvin-
tele memorabile ale Elizei R. Snow:

El sânge preţios Şi-a dat,
El Şi-a oferit viaţa.
Nevinovat, S-a sacrificat,
Lumea pentru a salva.2

Acea jertfă – ispăşirea lui Isus 
Hristos – este punctul central al pla-
nului salvării.

Suferinţa de nedescris a lui Isus 
Hristos a pus capăt jertfei prin văr-
sare de sânge, dar nu a pus capăt 

Sacrificiu
Vieţile noastre de slujire şi sacrificiu sunt cele mai potrivite 
expresii ale angajamentului nostru de a-I sluji Învăţătorului 
şi a-i sluji aproapelui nostru.
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clădirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe 
pământ” 4.

Astăzi, cea mai evidentă tărie a 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă este slujirea şi sacri-
ficiul altruist al membrilor săi. Înainte 
de dedicarea unuia dintre templele 
noastre, un pastor creştin l-a întrebat 
pe preşedintele Gordon B. Hinckley 
de ce în templu nu se regăseşte cru-
cea, simbolul cel mai obişnuit al cre-
dinţei creştine. Preşedintele Hinckley 
a răspuns că simbolurile credinţei 
noastre în Hristos sunt „vieţile oameni-
lor noştri” 5. Într-adevăr, vieţile noastre 
de slujire şi sacrificiu sunt cele mai 
potrivite expresii ale angajamentului 
nostru de a-I sluji Învăţătorului şi a-i 
sluji aproapelui nostru.

III.
Nu avem conducători religioşi de 

profesie şi preoţi plătiţi în Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă. Drept urmare, membrii obişnuiţi 
care sunt chemaţi să conducă şi să slu-
jească în congregaţiile noastre trebuie 
să conducă toate întrunirile, activităţile 

şi numeroasele programe ale Bisericii. 
Ei fac acest lucru în peste 14.000 de 
congregaţii numai în Statele Unite şi 
Canada. Bineînţeles, nu suntem sin-
gura Biserică în care membri obişnuiţi 
din congregaţiile noastre slujesc ca 
învăţători şi conducători laici. Dar tim-
pul alocat de membrii noştri pentru a 
instrui şi a se sluji reciproc este nespus 
de mare. Eforturile noastre ca fiecare 
familie din congregaţia noastră să fie 
vizitată lunar de învăţătorii de acasă şi 
ca fiecare femeie adultă să fie vizitată 
lunar de surori vizitatoare din cadrul 
Societăţii de Alinare sunt un exemplu 
în acest sens. Nu cunoaştem niciun 
astfel de slujire în nicio organizaţie 
din întreaga lume.

Cel mai cunoscut exemplu de 
slujire şi sacrificiu aparte al SZU este 
munca depusă de misionarii noştri. În 
prezent, sunt peste 50.000 de tineri bă-
ieţi şi fete şi peste 5.000 de bărbaţi şi 
femei adulte. Ei dedică între optspre-
zece şi douăzeci şi patru de luni din 
viaţa lor predării Evangheliei lui Isus 
Hristos şi oferirii de slujire umanitară 
în aproximativ 160 de ţări din întreaga 

lume. Munca loc implică mereu sa-
crificiu, inclusiv anii dedicaţi lucrării 
Domnului şi sacrificiile pe care le fac 
pentru a-şi asigura fondurile necesare 
propriei întreţineri.

Şi cei care rămân acasă – părinţii şi 
alţi membri ai familiei – se sacrifică, 
rămânând fără tovărăşia şi ajutorul mi-
sionarilor pe care îi trimit să slujească. 
De exemplu, un tânăr brazilian a pri-
mit chemarea de a sluji în misiune în 
timp ce muncea pentru a-şi întreţine 
fraţii şi surorile după decesul tatălui  
şi mamei sale. O autoritate generală  
a descris felul în care aceşti copii s-au 
adunat pentru a se sfătui împreună 
şi a-şi aminti că părinţii lor decedaţi 
îi învăţaseră că trebuie să fie mereu 
pregătiţi să-L slujească pe Domnul. 
Tânărul a acceptat chemarea de a 
fi misionar şi fratele său de 16 ani a 
preluat responsabilitatea de a munci 
pentru a asigura strictul necesar fami-
liei 6. Cei mai mulţi dintre noi cunosc 
multe alte exemplele de sacrificiu 
care trebuie făcute pentru a sluji în 
misiune sau a întreţine un misionar. 
Nu cunoaştem nicio slujire şi niciun 
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sacrificiu voluntar ca acesta în nicio 
organizaţie din lume.

Suntem deseori întrebaţi: „Cum îi 
convingeţi pe tinerii şi pe membrii 
adulţi ai dumneavoastră să-şi întrerupă 
studiile sau anii petrecuţi ca pensio-
nari pentru a face astfel de sacrificii?”. 
Am auzit pe mulţi oferind această 
explicaţie: „Ştiind ce a făcut Salvatorul 
pentru mine ‒ harul pe care l-a oferit, 
suferind pentru păcatele mele şi 
învingând moartea ca eu să pot trăi 
din nou ‒ mă simt privilegiat să fac 
micul sacrificiu pe care mi se cere să-l 
fac în slujba Sa. Vreau să împărtăşesc 
cunoştinţele pe care El mi le-a dat.” 
Cum îi convingem pe aceşti discipoli 
ai lui Hristos să slujească? După cum 
a explicat un profet: „Pur şi simplu îi 
întrebăm” 7.

Alte sacrificii ce rezultă din slujirea 
misionară sunt sacrificiile acelora care 
pun în practică învăţăturile misionari-
lor şi devin membri ai Bisericii. Pentru 
mulţi convertiţi, aceste sacrificii sunt 
foarte importante şi includ pierderea 
prietenilor şi a relaţiilor de familie.

Cu mulţi ani în urmă, la o ast-
fel de conferinţă generală, s-a auzit 
povestea unui tânăr care a descope-
rit Evanghelia restaurată în timp ce 
studia în Statele Unite. În timp ce acest 
bărbat se pregătea să se întoarcă în 

ţara sa natală, preşedintele Gordon B. 
Hinckey l-a întrebat ce se va întâmpla 
cu el când se va întoarce acasă fiind 
creştin. „Familia mea va fi dezamăgită”, 
a răspuns tânărul. „S-ar putea să mă 
alunge şi să mă considere mort. În 
ceea ce priveşte viitorul şi cariera mea, 
toate oportunităţile s-ar putea să-mi 
fie respinse.”

„Doreşti să plăteşti un preţ aşa de 
mare pentru Evanghelie?”, l-a întrebat 
preşedintele Hinckey.

Cu lacrimi în ochi, tânărul a între-
bat: „Este adevărată, nu-i aşa?”. După 
ce i s-a confirmat acest lucru, el a răs-
puns: „Atunci, ce altceva contează?” 8. 
Acesta este spiritul de sacrificiu în rân-
dul multora dintre membrii noştri noi.

Alte exemple de slujire şi sacrificiu 
sunt evidente în vieţile membrilor 
credincioşi care slujesc în templele 
noastre. Slujirea în templu este 
caracteristică sfinţilor din zilele din 
urmă, dar însemnătatea unui astfel 
de sacrificiu ar trebui să fie înţeles de 
toţi creştinii. Sfinţii din zilele din urmă 
nu au tradiţia de a sluji în mănăstire, 
dar putem înţelege şi cinsti totuşi 

sacrificiul acelora pe care credinţa 
creştină îi motivează să-şi dedice vie-
ţile acelei activităţi religioase.

La această conferinţă, acum un an, 
preşedintele Thomas S. Monson a dat 
un exemplu de sacrificiu cu privire la 
slujirea în templu. Un sfânt din zilele 
din urmă credincios de pe o insulă 
izolată din Oceanul Pacific a muncit 
din greu într-un loc îndepărtat timp 
de şase ani pentru a câştiga banii ne-
cesari să-şi ducă soţia şi cei zece copii 
la templul din Noua Zeelandă pentru 
căsătoria şi pecetluirea pentru eter-
nitate. Preşedintele Monson a expli-
cat: „Cei care înţeleg binecuvântările 
eterne care vin datorită templului ştiu 
că niciun sacrificiu nu este prea mare, 
niciun preţ nu este prea exagerat, 
niciun efort nu este prea greu pentru 
a primi acele binecuvântări” 9.

Sunt recunoscător pentru exem-
plele minunate de dragoste, slujire şi 
sacrificiu creştine pe care le-am văzut 
în rândul sfinţilor din zilele din urmă. 
Vă văd îndeplinindu-vă chemările în 
Biserică, deseori sacrificând mult timp 
şi multe resurse. Vă văd slujind în 

Patzicía, Guatemala



22 L i a h o n a

misiuni, pe propria cheltuială. Vă văd 
cum vă folosiţi cu bucurie abilităţile 
profesionale pentru a vă sluji aproa-
pele. Vă văd cum purtaţi de grijă celor 
săraci depunând eforturi proprii şi con-
tribuind la sistemul de bunăstare şi cel 
umanitar al Bisericii 10. Acest lucru este 
confirmat într-un studiu realizat la nivel 
naţional în care s-a stabilit că mem-
brii activi ai Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă „se oferă 
voluntari şi donează, în medie, mai 
mult decât ceilalţi americani şi sunt 
chiar mai generoşi în ceea ce priveşte 
timpul şi banii decât primii [20 la sută] 
dintre oamenii religioşi din America” 11.

Asemenea exemple de binefacere 
ne întăresc pe toţi. Ne amintesc de 
învăţătura Salvatorului:

„Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine…

Fiindcă oricine va voi să-şi scape 
viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va 
pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga” 
(Matei 16:24–25).

IV.
Probabil că cele mai cunoscute şi 

mai importante exemple de slujire şi 
sacrificiu altruiste se găsesc în familiile 
noastre. Mamele se dedică aducerii 
copiilor pe lume şi creşterii acestora. 
Soţii îşi dedică timpul întreţinându-şi 
soţiile şi copiii lor. Sacrificiile ce au 
loc în slujirea importantă de o valoare 
eternă pe care o oferim familiilor 
noastre sunt prea multe pentru a le 
menţiona şi prea cunoscute pentru 
a fi menţionate.

Văd, de asemenea, sfinţi din zilele 
din urmă care adoptă copii, inclusiv 
pe aceia cu nevoi speciale şi care 
caută să le ofere copiilor din centrele 
de plasament speranţa şi ocaziile 
ce le-au fost refuzate de împrejurări 
anterioare. Vă văd cum purtaţi de grijă 
membrilor familiei şi vecinilor care au 
anumite disabilităţi sau boli fizice şi 

mintale, unele din naştere, şi dificultăţi 
ce apar odată cu înaintarea în vârstă. 
Domnul, de asemenea, vă vede şi El 
a poruncit profeţilor Lui să spună că, 
„pe măsură ce vă sacrificaţi unii pentru 
ceilalţi şi pentru copiii dumneavoastră, 
Domnul vă va binecuvânta” 12.

Cred că sfinţii din zilele din 
urmă care oferă slujire şi fac sacrificii 
într-un mod altruist şi-L preaslăvesc 
pe Salvator urmându-I exemplul ră-
mân mai fideli valorilor eterne decât 
oricare altă categorie de oameni. 
Sfinţii din zilele din urmă consideră 
că timpul şi resursele pe care le 
sacrifică sunt o parte din educaţia şi 
pregătirea pentru eternitate. Acesta 
este un adevăr revelat în Lectures of 
Faith, care ne învaţă că „o religie care 
nu cere sacrificarea tuturor lucrurilor 
nu va avea niciodată suficientă putere 
pentru a genera credinţa necesară 
pentru viaţă şi salvare… Prin acest 
sacrificiu, şi numai prin el, Dumnezeu 
a rânduit ca omul să se poată bucura 
de viaţa veşnică” 13.

La fel cum sacrificiul ispăşitor al lui 
Isus Hristos se află în centrul planu-
lui salvării, noi, ucenicii lui Hristos, 
trebuie să facem propriile sacrificii 
pentru a atinge obiectivul care este 
pus la dispoziţie pentru noi prin 
acest plan.

Ştiu că Isus Hristos este Singurul 
Fiu Născut al lui Dumnezeu, Tatăl 

veşnic. Ştiu că, datorită sacrificiului 
Său ispăşitor, noi avem certitudinea 
nemuririi şi ocazia vieţii veşnice. 
El este Domnul nostru, Salvatorul 
nostru şi Mântuitorul nostru şi depun 
mărturie despre El, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
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acestea. Eşti tu mai mare decât El?
De aceea, menţine-te pe calea ta şi 

preoţia va rămâne cu tine; pentru că 
limitele lor sunt fixate, ei nu pot trece. 
Zilele tale sunt cunoscute şi anii tăi nu 
vor fi număraţi mai puţini; de aceea, 
nu te teme de ceea ce poate face 
omul, pentru că Dumnezeu va fi cu 
tine în vecii vecilor” 2.

Pentru mine, nu există un răspuns 
mai bun la întrebarea de ce vin încer-
cările şi ce trebuie să facem noi decât 
cuvintele Domnului Însuşi, care a trecut 
pentru noi prin încercări care au fost 
mai groaznice decât ne putem închipui.

Vă amintiţi cuvintele Sale când ne-a 
sfătuit că, datorită credinţei noastre în 
El, trebuie să ne pocăim:

„De aceea, Eu îţi poruncesc să te 
pocăieşti – pocăieşte-te ca nu cumva 
să te lovesc cu toiagul cuvântului Meu 
şi cu furia Mea şi cu mânia Mea şi ca 
nu cumva suferinţele tale să fie dure-
roase – şi tu nu ştii cât de dureroase 
sunt, nu ştii cât de cumplite sunt, da, 
nu ştii cât sunt de greu de suportat.

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

Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie 
să sufere la fel ca şi Mine;

Suferinţe care M-au făcut, chiar pe 
Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre 
toţi, să tremur de durere şi să sângerez 
din fiecare por şi să sufăr atât în trup, 
cât şi în spirit – şi aş fi dorit să nu fiu 
obligat să beau paharul amar şi apoi 
să dau înapoi –

Cu toate acestea, slavă Tatălui, am 
băut şi am terminat tot ce am pregătit 
pentru copiii oamenilor.” 3

Dumneavoastră şi cu mine avem 
credinţă că modul în care ne putem 
ridica deasupra şi mai presus de încer-
cările noastre este să credem că există 
un „leac alinător în Galaad” 4 şi că 
Domnul a promis: „nu te voi părăsi” 5. 
Aceasta ne-a învăţat preşedintele 

noapte, că o binecuvântare măreaţă 
poate rezulta din încercări ce merită 
orice preţ.

Încercarea care m-a lovit în acea 
zi îndepărtată pare mică, acum, în 
comparaţie cu ce ni s-a întâmplat, de 
atunci – mie şi celor pe care îi iubesc. 
Mulţi dintre dumneavoastră trec, în 
prezent, prin încercări fizice, mintale şi 
emoţionale care v-ar putea face să stri-
gaţi, aşa cum a făcut un slujitor măreţ 
şi credincios al lui Dumnezeu pe care 
îl cunosc bine. Asistenta sa medicală 
l-a auzit exclamând, din patul în care 
suferea: „De ce mi s-a întâmplat mie 
acest lucru, când am încercat toată 
viaţa să fiu bun?”.

Ştiţi cum i-a răspuns Domnul la 
această întrebare profetului Joseph 
Smith, în timp ce se afla în celula sa 
din închisoare:

„Şi dacă vei fi aruncat în groapă sau 
în mâinile criminalilor şi vei fi condam-
nat la moarte; dacă vei fi aruncat în 
adâncuri; dacă valurile agitate conspiră 
împotriva ta; dacă vânturile violente 
devin duşmanii tăi; dacă cerurile se 
întunecă şi toate elementele se unesc 
pentru a ascunde calea; şi, mai mult, 
chiar dacă fălcile iadului îşi vor des-
chide larg gura după tine, să ştii, fiul 
Meu, că toate aceste lucruri îţi vor da 
experienţă şi vor fi pentru binele tău.

Fiul Omului a coborât sub toate 

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

L -am auzit pe preşedintele 
Spencer W. Kimball, într-o sesiune 
a unei conferinţe, rugându-L pe 

Dumnezeu să-i ofere munţi de urcat. 
El a spus: „Există mari provocări 
înaintea noastră, oportunităţi imense 
de întâlnit. Eu salut această perspec-
tivă plină de entuziasm şi aş dori să-I 
spun Domnului, cu umilinţă: «Dă-mi 
acest munte de urcat», oferă-mi aceste 
provocări” 1.

Inima mi-a fost mişcată, dat fiind că 
eu cunoşteam câteva dintre provocările 
şi încercările prin care trecuse deja. Am 
simţit dorinţa de a fi mai asemănător 
lui, un slujitor curajos al Domnului. 
Aşadar, într-o noapte, m-am rugat 
să primesc o încercare pentru a-mi 
demonstra curajul. Îmi amintesc foarte 
clar acel moment. Seara, am îngenun-
cheat în dormitorul meu cu o credinţă 
care părea gata să-mi umple inima 
până în punctul de a exploda.

În decurs de o zi sau două, rugă-
ciunea mea a primit răspuns. Cea mai 
grea încercare din viaţa mea m-a luat 
prin surprindere şi m-a făcut umil. Mi-a 
oferit o lecţie dublă. În primul rând, 
aveam dovada clară că Dumnezeu 
ascultase şi răspunsese la rugăciunea 
mea făcută cu credinţă. Dar, în al 
doilea rând, am început o lecţie care 
continuă încă, pentru a învăţa de ce 
am simţit cu atâta încredere, în acea 

Munţi de urcat
Dacă avem credinţă în Isus Hristos, cele mai grele, precum şi 
cele mai uşoare momente din viaţă pot fi o binecuvântare.
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Thomas S. Monson pentru a ne ajuta 
pe noi şi pe cei pe care-i slujim în 
încercări care par pline de singurătate 
şi copleşitoare 6.

Dar preşedintele Monson ne-a 
învăţat, de asemenea, cu înţelepciune 
că avem nevoie de timp pentru a con-
strui o temelie a credinţei în acord cu 
aceste promisiuni. Poate că aţi observat 
necesitatea acestei fundaţii, aşa cum 
am făcut-o şi eu, lângă patul unei per-
soane care era gata să cedeze lupta de 
a îndura până la sfârşit. Dacă temelia 
credinţei nu este o parte a inimii noas-
tre, puterea de a îndura se va nărui.

Scopul meu de astăzi este să 
descriu ceea ce ştiu despre modul în 
care putem aşeza această temelie de 
neclintit. Fac aceasta cu mare umi-
linţă, din două motive. Primul, ceea ce 
spun ar putea să-i descurajeze pe unii 
oameni care se luptă în mijlocul unor 
mari încercări şi ar putea simţi că te-
melia credinţei lor se năruieşte. Şi, al 
doilea, ştiu că mă aşteaptă încercări 
şi mai mari prin care trebuie să trec 
înainte de sfârşitul acestei vieţi. De 
aceea, reţeta pe care v-o ofer încă 
mai trebuie testată de mine în viaţa 
personală, îndurând până la sfârşit.

Când eram tânăr, am lucrat pentru 

un angajator care executa tălpi şi 
fundaţii pentru case noi. În căldura 
verii, era greu să pregăteşti pământul 
pentru cofrajele în care turnam cimen-
tul pentru talpa fundaţiei. Nu aveam 
utilaje. Foloseam târnăcopul şi lopata. 
Construirea de temelii durabile pentru 
clădiri era o muncă grea în acele zile.

Necesita, de asemenea, răbdare. 
După ce turnam talpa fundaţiei, aştep-
tam să se întărească. Oricât ne-am fi 
dorit ca lucrările să înainteze, aşteptam 
şi după turnarea temeliei pentru a 
putea scoate cofrajele.

Dar şi mai impresionant pentru 
un constructor începător era ceea ce 
părea a fi un proces migălos şi lung de 
montare cu grijă a barelor de metal în 
interiorul cofrajelor pentru a conferi 
soliditate temeliei finale.

În mod asemănător, terenul trebuie 
pregătit cu grijă ca temelia credinţei 
noastre să reziste în faţa furtunilor 
care vor apărea în viaţa fiecăruia. Acea 
bază solidă pentru o temelie a credin-
ţei este integritatea personală.

Alegând cu consecvenţă ceea ce 
este drept oricând avem de ales, se 
creează terenul solid de sub credinţa 
noastră. Acest lucru poate începe în 
copilărie, deoarece fiecare suflet se 

naşte cu darul gratuit al Spiritului lui 
Hristos. Cu ajutorul acelui Spirit putem 
şti când am făcut ceea ce este drept 
înaintea lui Dumnezeu şi când am 
făcut ceea ce este greşit înaintea Sa.

Acele alegeri, cu sutele în mai toate 
zilele, pregătesc terenul solid pe care 
se clădeşte edificiul credinţei noastre. 
Cadrul de metal în interiorul căruia este 
turnat elementul credinţei noastre este 
Evanghelia lui Isus Hristos cu toate le-
gămintele, rânduielile şi principiile sale.

Una dintre cheile pentru o credinţă 
trainică este să estimăm corect timpul 
necesar ca aceasta să se întărească. De 
aceea nu am acţionat cu înţelepciune 
rugându-mă atât de devreme în viaţa 
mea să mi se dea munţi mai mari de 
urcat şi încercări mai grele.

Acea întărire nu are loc în mod 
automat la un moment dat în decursul 
timpului, ci, într-adevăr, necesită timp. 
Faptul că îmbătrânim nu este suficient. 
Slujirea faţă de Domnul şi de ceilalţi 
cu perseverenţă, cu toată inima şi cu 
tot sufletul, este cea care transformă 
mărturia despre adevăr în tărie spiri-
tuală de nedărâmat.

Acum, doresc să îi încurajez pe 
aceia dintre dumneavoastră care se 
află în mijlocul unor încercări mari, 
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care simt că, sub presiunea constantă 
a necazurilor, credinţa poate să le 
piară. Încercarea, în sine, poate fi un 
mod de a vă întări şi, în cele din urmă, 
de a dobândi credinţă de nestrămutat. 
Moroni, fiul lui Mormon din Cartea lui 
Mormon, ne-a spus cum poate apărea 
această binecuvântare. El predă despre 
realitatea simplă şi plăcută că, dacă 
acţionăm chiar şi cu o cantitate mică 
de credinţă, îi permitem lui Dumnezeu 
să o facă să crească:

„Şi acum eu, Moroni, aş vrea să vor-
besc întrucâtva despre aceste lucruri; 
eu aş vrea să arăt lumii că credinţa 
înseamnă lucruri care sunt nădăjduite, 
dar nevăzute; de aceea nu vă certaţi 
pentru că nu vedeţi, căci voi nu veţi 
primi nicio mărturie decât după încer-
carea credinţei voastre.

Căci a fost prin credinţă că Hristos 
S-a arătat pe El Însuşi strămoşilor 
noştri după ce El S-a ridicat din morţi; 
şi El nu li S-a arătat lor până când ei 

nu au avut credinţă în El; de aceea 
trebuie că unii au avut credinţă în El, 
căci El nu S-a arătat lumii.

Dar, datorită credinţei oamenilor, 
El S-a arătat lumii şi a slăvit numele 
Tatălui şi a pregătit calea pentru ca al-
ţii să se împărtăşească din darul ceresc 
pentru ca ei să poată nădăjdui pentru 
acele lucruri pe care ei nu le-au văzut.

De aceea, voi, de asemenea, puteţi 
să aveţi nădejde şi să vă împărtăşiţi din 
dar, dacă voi veţi avea credinţă” 7.

Acea particulă a credinţei, cea 
mai preţioasă şi pe care trebuie să o 
protejaţi şi să o folosiţi în orice mod 
posibil este credinţa în Domnul Isus 
Hristos. Moroni ne-a învăţat despre 
puterea acelei credinţe în acest mod: 
„Şi nimeni, niciodată, nu a făcut ni-
ciun miracol decât după credinţa lui; 
de aceea, ei mai întâi au crezut în Fiul 
lui Dumnezeu”8.

Am vorbit cu o femeie care a primit 
miracolul tăriei suficiente de a îndura 

pierderi de neînchipuit având numai 
capacitatea simplă de a repeta la 
nesfârşit cuvintele: „Trăieşte-al meu 
Mântuitor” 9. Acea credinţă şi acele 
cuvinte de mărturie erau, încă, acolo, 
în timp ce amintirile din copilăria ei se 
estompau, dar nu se pierdeau de tot.

Am fost uimit să aflu că o altă 
femeie iertase o persoană care îi 
făcuse rău vreme de ani buni. Am fost 
surprins şi am întrebat-o de ce alesese 
să ierte şi să uite atât de mulţi ani de 
abuz plini de răutate.

Ea a răspuns calm: „A fost cel mai 
greu lucru pe care l-am făcut vreodată, 
dar ştiam că trebuia să fac cumva acest 
lucru. Aşa că am făcut-o”. Credinţa sa 
că Salvatorul o va ierta pe ea dacă ea, 
la rândul ei, îi va ierta pe alţii a pregă-
tit-o printr-un sentiment de pace şi de 
speranţă aşteptându-şi sfârşitul la doar 
câteva luni după ce-şi iertase adversa-
rul care nu se pocăise.

M-a întrebat: „Cum va fi în cer când 
voi ajunge acolo?”.

Şi i-am spus: „Văzând abilitatea ta 
de a da dovadă de credinţă şi de a 
ierta, ştiu că va fi o minunată reîntoar-
cere acasă pentru tine”.

Eu am o altă încurajare pentru cei 
care acum se întreabă dacă credinţa 
lor în Isus Hristos va fi suficientă ca 
ei să îndure cu bine până la sfârşit. Pe 
unii dintre dumneavoastră, care mă as-
cultaţi acum, am avut binecuvântarea 
de a vă cunoaşte când eraţi mai tineri, 
energici, mai binecuvântaţi decât ma-
joritatea celor din jurul dumneavoas-
tră, şi aţi ales, totuşi, să faceţi ceea ce 
ar fi făcut Salvatorul. Din abundenţa 
dumneavoastră, aţi găsit moduri de 
a-i ajuta şi de a-i îngriji pe cei pe care 
i-aţi fi putut ignora sau privi de sus din 
poziţia pe care o aveţi în viaţă.

Când vin încercările grele, credinţa 
clădită de a le îndura cu bine va fi pre-
zentă, aşa cum, poate, vă daţi seama 
acum, dar cum, poate, nu v-aţi dat 

São Paulo, Brazilia
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seama atunci, în timp ce aţi acţionat 
plini de dragostea pură a lui Hristos, 
slujindu-i şi iertându-i pe alţii aşa cum 
ar fi făcut Salvatorul. Dumneavoastră 
aţi construit o temelie a credinţei iu-
bind aşa cum a iubit Salvatorul şi fiind 
în slujba Lui. Credinţa dumneavoastră 
în El a dus la fapte de caritate care vă 
vor aduce speranţă.

Niciodată nu este prea târziu să întă-
rim temelia credinţei. Întotdeauna este 
timp. Având credinţă în Salvator, puteţi 
să vă pocăiţi şi să pledaţi pentru iertare. 
Există o persoană pe care o puteţi ierta. 
Există o persoană căreia îi puteţi mul-
ţumi. Există o persoană căreia îi puteţi 
sluji şi pe care o puteţi întări. Puteţi face 
aceasta oriunde vă aflaţi şi oricât de 
singuri şi de părăsiţi v-aţi putea simţi.

Nu pot să vă promit că încercările 
dumneavoastră vor lua sfârşit în această 
viaţă. Nu pot să vă asigur că încercările 
dumneavoastră vă vor părea să dureze 
doar un timp scurt. Una dintre trăsătu-
rile încercărilor în viaţă este că ele par 
să facă timpul să încetinească şi, apoi, 
aproape să se oprească.

Există motive pentru aceasta. 
Cunoscând aceste motive, poate că nu 
vom obţinem multă alinare, dar acest 

lucru ne poate oferi un sentiment de 
răbdare. Acele motive vin dintr-un sin-
gur fapt: în dragostea Lor desăvârşită 
pentru dumneavoastră, Tatăl Ceresc şi 
Salvatorul vor să fiţi pregătiţi să fiţi cu 
Ei să trăiţi pentru totdeauna în familii. 
Numai cei care sunt curăţaţi pe deplin 
prin ispăşirea lui Isus Hristos se pot 
afla acolo.

Mama mea s-a luptat cu cancerul 
aproape 10 ani. Tratamentele şi opera-
ţiile şi, în cele din urmă, imobilizarea la 
pat au fost unele dintre încercările sale.

Îmi amintesc că tatăl meu a spus, 
în timp ce o privea dându-şi ultima 
suflare: „O mică fată s-a dus acasă să 
se odihnească”.

Unul dintre vorbitorii de la în-
mormântarea sa a fost preşedintele 
Spencer W. Kimball. Printre omagiile 
pe care le-a adus, îmi amintesc ceva 
de genul acesta: „Unii dintre dumnea-
voastră poate au crezut că Mildred a 
suferit atât de mult şi atât de intens 
din cauza unui lucru greşit pe care l-a 
făcut şi care necesita aceste încercări”. 
Apoi a spus: „Nu, Dumnezeu voia să 
o mai şlefuiască puţin”. Îmi amin-
tesc că m-am gândit atunci: „Dacă 
o femeie atât de bună a trebuit să 

fie şlefuită atât de mult, ce mă aş-
teaptă pe mine?”.

Dacă avem credinţă în Isus Hristos, 
cele mai grele, precum şi cele mai 
uşoare momente din viaţă pot fi o 
binecuvântare. În toate împrejurările, 
putem alege ce este drept având în-
drumarea Spiritului. Avem Evanghelia 
lui Isus Hristos să ne formeze şi să 
ne îndrume vieţile dacă alegem acest 
lucru. Şi, având profeţi care ne reve-
lează locul nostru în planul salvării, 
putem trăi având o speranţă perfectă 
şi un sentiment de pace. Niciodată nu 
trebuie să simţim că suntem singuri 
sau că nu suntem iubiţi atunci când ne 
aflăm în slujba Domnului, pentru că nu 
suntem niciodată. Putem simţi dragos-
tea lui Dumnezeu. Salvatorul a promis 
că îngerii vor fi la stânga şi la dreapta 
noastră, pentru a ne susţine 10. Şi El Se 
ţine întotdeauna de cuvânt.

Depun mărturie că Dumnezeu 
Tatăl trăieşte şi că Fiul Său Preaiubit 
este Mântuitorul nostru. Duhul Sfânt 
a confirmat adevărul în timpul acestei 
conferinţe şi va face acest lucru din 
nou, în timp ce ascultaţi şi, mai târziu, 
studiaţi mesajele slujitorilor autori-
zaţi ai Domnului care se află aici. 
Preşedintele Thomas S. Monson este 
profetul Domnului pentru întreaga 
lume. Domnul veghează asupra dum-
neavoastră. Dumnezeu, Tatăl, trăieşte. 
Fiul Său Preaiubit, Isus Hristos, este 
Mântuitorul nostru. Dragostea lui este 
perfectă. Vă mărturisesc astfel, în nu-
mele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1.  Spencer W. Kimball, „Give Me This 

Mountain”, Ensign, noiembrie 1979, p. 79.
 2.  Doctrină şi legăminte 122:7–9.
 3.  Doctrină şi legăminte 19:15–19.
 4.  Ieremia 8:22.
 5.  Iosua 1:5.
 6.  Vezi Thomas S. Monson, „Look to God and 

Live”, Ensign, mai 1998, p. 52–54.
 7.  Eter 12:6–9.
 8.  Eter 12:18.
 9.  „Trăieşte-al meu Mântuitor”, Imnuri, nr. 86.
 10.  Vezi Doctrină şi legăminte 84:88.
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Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

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

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

Vârstnicul Steven E. Snow a fost 
eliberat din chemarea de membru 
al Preşedinţiei Cvorumurilor celor 
Şaptezeci.

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

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
vârstnicul Richard J. Maynes ca mem-
bru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor 
Şaptezeci.

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

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

Se propune ca noi să eliberăm, 
cu un vot de mulţumire, pe vârst-
nicii Gérald Jean Caussé şi Gary E. 
Stevenson din chemarea de membri 
ai Primului Cvorum al Celor Şaptezeci.

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

Se propune ca noi să eliberăm, 
după mulţi ani de slujire cu credinţă 
şi eficienţă, pe episcopii H. David 
Burton, Richard C. Edgley şi Keith B. 
McMullin din chemarea de membri 
ai Episcopatului care prezidează şi 
să-i desemnăm autorităţi generale 
emerite.

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

Se propune ca noi să eliberăm 
din oficiul de autoritate a zonei-Cei 
Şaptezeci, cu începere de la 1 mai 
2012, pe următorii:

Richard K. Ahadjie, Climato C. A. 
Almeida, Fernando J. D. Araújo, 
Marvin T. Brinkerhoff, Mario L. Carlos, 
Rafael E. Castro, David L. Cook, 
César A. Dávila, Mosiah S. Delgado, 
Luis G. Duarte, Juan A. Etchegaray, 
Stephen L. Fluckiger, J. Roger Fluhman, 

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

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

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

Cei care se opun s-o arate prin ridi-
carea mâinii.

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
Boyd Kenneth Packer ca preşedinte 
al Cvorumului celor Doisprezece 

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

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

Cei care se opun s-o arate în ace-
laşi fel.

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

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D U PĂ - A M I A Z Ă  | 31 mar t ie 2012

Susţinerea 
oficianţilor Bisericii
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Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, 
Garith C. Hill, David J. Hoare, David H. 
Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. 
Kola, Glendon Lyons, R. Bruce 
Merrell, Enrique J. Montoya, Daniel A. 
Moreno, Adesina J. Olukanni, Gamaliel 
Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. 
Prieto, Paulo R. Puerta, Carlos F. 
Rivas, A. Ricardo Sant’Ana, Fabian L. 
Sinamban, Natã C. Tobias, Stanley 
Wan, Perry M. Webb, Richard W. 
Wheeler şi Scott D. Whiting.

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

Se propune ca noi să eliberăm 
cu un vot de mulţumire pe suro-
rile Julie B. Beck, Silvia H. Allred şi 
Barbara Thompson din chemarea de 
membre ale Preşedinţiei generale a 
Societăţii de Alinare.

Eliberăm, de asemenea, din chemă-
rile dânselor pe membrele Comitetului 
General al Societăţii de Alinare.

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

Se propune ca noi să-i susţinem 

ca membri noi ai Primului Cvorum al 
celor Şaptezeci pe următorii: Craig A. 
Cardon, Stanley G. Ellis, Larry Echo 
Hawk, Robert C. Gay şi Scott D. 
Whiting.

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

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

Se propune ca noi să-l susţinem 
pe vârstnicul Gary E. Stevenson ca 
episcop care prezidează al Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă, cu Gérald Jean Caussé ca 
primul consilier şi Dean Myron Davies 
ca al doilea consilier.

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

Se opune cineva?
Se propune să susţinem ca noi 

autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe 
următorii:

Pedro U. Adduru, Detlef H. 
Adler, Angel H. Alarcon, Aley K. 
Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. 
Call, Hernando Camargo, Gene R. 
Chidester, Joaquin E. Costa, Ralph L. 
Dewsnup, Ángel A. Duarte, Edward 
Dube, Moroni Gaona, Taylor G. 
Godoy, Francisco D. N. Granja, 
Yuriy A. Gushchin, Richard K. 

Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. 
Herbertson, Aniefiok Udo Inyon, 
Luiz M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean 
Claude Mabaya, Alvin F. Meredith III, 
Adonay S. Obando, Jared R. Ocampo, 
Adeyinka A. Ojediran, Andrew M. 
O’Riordan, Jesus A. Ortiz, Fred A. 
Parker, Siu Hong Pon, Abraham E. 
Quero, Robert Clare Rhien, Jorge Luis 
Romeu, Jorge Saldívar, Gordon H. 
Smith, Alin Spannaus, Moroni B. 
Torgan, Steven L. Toronto şi Daniel 
Yirenya-Tawiah.

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

Se opune cineva?
Se propune ca noi să susţinem pe 

Linda Kjar Burton ca preşedintă gene-
rală a Societăţii de Alinare, pe Carole 
Manzel Stephens ca prima consilieră 
şi pe Linda Sheffield Reeves ca a doua 
consilieră.

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

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

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

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

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

Preşedinte Monson, în măsura în 
care am putut să văd, cei prezenţi 
în Centrul de conferinţe au votat în 
unanimitate în favoarea propunerilor 
făcute.

Vă mulţumesc, dragi fraţi şi surori, 
pentru votul dumneavoastră de susţi-
nere, pentru credinţa, devotamentul şi 
rugăciunile dumneavoastră continue.

Invităm autorităţile generale nou 
chemate şi Preşedinţia generală a 
Societăţii de Alinare nou chemată 
să-şi ocupe locurile pe podium. ◼
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Stimaţi fraţi, aşa cum a fost stabilit 
prin revelaţia menţionată în 
secţiunea 120 din Doctrină şi 

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

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

Departamentului de Audit al Bisericii 

i s-a permis accesul la toate documen-
tele şi sistemele necesare pentru a eva-
lua corectitudinea controalelor efectuate 
asupra chitanţelor cu privire la fondurile 
primite, la cheltuieli şi la protejarea 
bunurilor Bisericii. Departamentul de 
Audit al Bisericii îşi desfăşoară activi-
tatea independent de toate celelalte 
departamente şi operaţiuni ale Bisericii 
şi personalul său este format din conta-
bili publici autorizaţi, revizori contabili 
interni autorizaţi, revizori de sisteme 
de informaţii autorizaţi şi alţi specialişti 
autorizaţi.

Pe baza auditurilor efectuate, 
Departamentul de Audit al Bisericii 
consideră că, din toate punctele de 
vedere, contribuţiile primite, cheltuie-
lile făcute şi bunurile Bisericii din anul 
2011 au fost înregistrate şi administrate 
în conformitate cu practicile contabile 
corespunzătoare, cu planurile buge-
tare aprobate şi cu regulamentele şi 
procedurile Bisericii.

Cu respect, supunem aprobării 
dumneavoastră,

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

Raportul 
Departamentului de 
Audit al Bisericii, 2011
Prezentat de Robert W. Cantwell
director general, Departamentul de Audit al Bisericii

Adresat Primei Preşedinţii a Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă
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Ronald E. Poelman, Keith W. Wilcox 
şi Harold G. Hillam, toţi foşti membri 
ai Cvorumurilor celor Şaptezeci; suro-
rile Joy F. Evans şi Chieko N. Okazaki, 
foste consiliere în Preşedinţia generală 
a Societăţii de Alinare; sora Norma 
Voloy Sonntag, soţia vârstnicului 
Philip T. Sonntag, fost membru al 

Celor Şaptezeci; sora Leola George, 
văduva vârstnicului Lloyd P. George, 
fost membru al Celor Şaptezeci; 
sora Argelia Villanueva de Alvarez, 
soţia vârstnicului Lino Alvarez, fost 
membru al Celor Şaptezeci; şi fratele 
Wendell M. Smoot jr., fost preşedinte 
al Corului Tabernacolului. ◼

Pentru informarea membrilor 
Bisericii, Prima Preşedinţie a 
întocmit următorul raport statistic 

referitor la creşterea şi situaţia Bisericii 
până la data de 31 decembrie 2011.

Unităţi ale Bisericii
Ţăruşi ......................................2.946
Misiuni .......................................340
Districte ......................................608
Episcopii şi ramuri ...................28.784

Membri ai Bisericii
Număr total de membri  
ai Bisericii .......................14.441.346
Noi copii înregistraţi 
în anul 2011 ........................119.917
Convertiţi botezaţi în  
anul 2011 ............................281.312

Misionari
Misionari cu timp deplin ..........55.410
Misionari care deservesc  
Biserica..................................22.299

Temple
Temple dedicate în anul 2011  
(San Salvador, El Salvador,  
şi Quetzaltenango, Guatemala) .........2
Temple rededicate în anul 2011  
(Atlanta, Georgia) ............................1
Temple în funcţiune .......................136

Foşti oficianţi generali ai Bisericii şi 
alte persoane care au decedat de la 
Conferinţa Generală din luna aprilie 
a anului trecut până în prezent

Vârstnicii Marion D. Hanks, 
Jack H Goaslind Jr., Monte J. Brough, 

Raport statistic, 2011
Prezentat de Brook P. Hales
secretar al Primei Preşedinţii
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greul şi zăduful zilei” 1. Citind această 
pildă, aţi crezut probabil, asemenea 
acelor lucrători, că s-a făcut o nedrep-
tate. Permiteţi-mă să vorbesc pe scurt 
despre aceasta.

În primul rând, trebuie să observăm 
că aici nimeni nu a fost nedreptăţit. 
Primii lucrători au fost de acord cu 
plata pentru o zi şi au primit-o. Mai 
mult, îmi pot imagina că ei au fost 
foarte recunoscători că li s-a oferit 
de muncă. Pe vremea Salvatorului, un 
bărbat obişnuit şi familia sa nu puteau 
face altceva decât să trăiască din ce 
câştigau în ziua respectivă. Dacă nu 
lucrai, nu cultivai sau nu pescuiai sau 
nu vindeai, mai mult ca sigur nu mân-
cai. Având în vedere că erau mai mulţi 
lucrători decât locuri de muncă, aceşti 
lucrători dintâi au fost cei mai noro-
coşi din tot grupul în acea dimineaţă.

Desigur, dacă ar trebui să compăti-
mim pe cineva, ar trebui să fie, măcar 
pentru început, bărbaţii care nu au fost 
aleşi şi care aveau şi ei familii care tre-
buiau întreţinute. Unii dintre ei păreau 
să nu aibă niciodată noroc. De fiecare 
dată când gospodarul a ieşit în acea 
zi, ei au văzut de fiecare dată cum alţii 
erau aleşi.

Dar spre sfârşitul zilei, gospodarul 
revine în mod surprinzător pentru a 
cincea oară cu o ofertă nemaipomenită 

pentru ceasul al unsprezecelea! Aceşti 
ultimi şi cei mai descurajaţi lucrători, 
auzind doar că vor fi răsplătiţi drept, 
au acceptat munca fără măcar a şti cât 
vor primi, ştiind că orice este mai bun 
decât nimic, acel nimic de care avusese 
parte până atunci. Apoi, când s-au 
adunat pentru a fi plătiţi, au fost uimiți 
să primească aceeaşi sumă ca toţi cei-
lalţi! Cât de surprinşi şi cât de recunos-
cători trebuie să fi fost! Cu siguranţă 
nu mai avuseseră parte vreodată, ca 
lucrători, de atâta compasiune.

Din această perspectivă, cred 
eu, trebuie privită cârtirea primilor 
lucrători. Precum le spune gospodarul 
din pildă (şi-l voi parafraza un pic): 
„Prieteni, vouă nu vă fac nicio nedrep-
tate. V-aţi tocmit cu mine pentru plata 
de azi, o plată bună. Aţi fost foarte 
fericiţi să vi se ofere de muncă şi sunt 
foarte mulţumit pentru cum aţi lucrat. 
Sunteţi plătiţi integral. Luaţi-vă plata şi 
bucuraţi-vă de binecuvântare. Însă în 
ceea ce-i priveşte pe ceilalţi, sunt liber 
să fac ce vreau cu banii mei”. Acum 
adresez, celor de atunci şi celor de 
acum care au nevoie să audă, urmă-
toarea întrebare profundă: „De ce eşti 
gelos pentru că eu vreau să fiu bun? ”.

Dragi fraţi şi surori, vor exista mo-
mente în vieţile noastre când cineva 
va primi o binecuvântare neaşteptată 
sau i se vor recunoaşte anumite merite. 
Îmi permiteţi să adresez rugămintea ca 
noi să nu ne întristăm – şi, categoric, 
să nu fim invidioşi – atunci când altă 
persoană are parte de ceva bun? Nu 
suntem mai puţin importanţi când alt-
cuiva îi este dat mai mult. Nu suntem 
într-o întrecere unii cu alţii pentru a 
vedea cine este cel mai bogat sau cel 
mai talentat ori cel mai chipeş sau cel 
mai binecuvântat. Întrecerea la care 
participăm cu adevărat este cea împo-
triva păcatului şi, cu siguranţă, invidia 
este cel mai răspândit păcat.

Mai mult, invidia este o greşeală 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Considerând chemările şi elibe-
rările tocmai anunţate de către 
Prima Preşedinţie, permiteţi-mi 

să vorbesc în numele tuturor şi să 
spun că întotdeauna ne vom aduce 
aminte şi-i vom iubi pe cei care au 
slujit cu o credinţă atât de mare, tot 
aşa cum îi iubim şi le urăm bun venit 
celor care tocmai au fost chemaţi să 
slujească în diferite chemări. Vă mulţu-
mim din inimă fiecăruia în parte.

Doresc să vorbesc despre pilda 
Salvatorului în care un gospodar „a 
ieşit dis de dimineaţă, să-şi tocmească 
lucrători”. După ce a angajat primul 
grup la ora 6:00 dimineaţa, el s-a în-
tors la ora 9:00 dimineaţa, la ora 12:00 
la amiază şi la ora 3:00 după-amiaza 
angajând mai mulţi lucrători din cauza 
urgenţei strângerii recoltei. Scriptura 
spune că el s-a întors ultima oară, „pe 
la ceasul al unsprezecelea” (aproxima-
tiv ora 5:00 p.m.) şi a angajat un ultim 
grup de lucrători. Apoi după numai o 
oră, toţi lucrătorii s-au strâns pentru 
a-şi primi plata pentru ziua respectivă. 
Surprinzător, toţi au primit aceeaşi 
sumă de bani deşi numărul orelor lu-
crate fusese diferit. Imediat, cei care au 
fost angajaţi primii s-au supărat şi au 
spus: „Aceştia de pe urmă n-au lucrat 
decât un ceas, şi la plată i-ai făcut 
deopotrivă cu noi, care am suferit 

Lucrătorii viei
Vă rog să ascultaţi de îndemnul Spiritului Sfânt care 
vă spune acum, chiar în acest moment, că trebuie să 
acceptaţi darul ispăşitor al Domnului Isus Hristos.
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care continuă. Desigur, suferim puţin 
când ghinionul se abate asupra 
noastră, dar invidia ne cere să suferim 
de fiecare dată când norocul se abate 
asupra tuturor cunoscuţilor! Ce viitor 
strălucit ar fi acesta – să devenim nefe-
riciţi când cineva din jur este fericit. Ca 
să nu mai vorbim despre tristeţea de la 
sfârşit, când vom vedea că Dumnezeu 
este, într-adevăr, atât drept, cât şi milos 
şi le va da tutor celor care-L urmează 
„toată avuţia Sa” 2, aşa cum spune 
scriptura. Aşadar, prima lecţie din via 
Domnului: râvnirea, bosumflarea sau 
încercarea de a-i face nefericiţi pe alţii 
nu vă îmbunătăţeşte reputaţia dum-
neavoastră, iar faptul de a-i umili pe 
alţii nu vă îmbunătăţeşte imaginea de 
sine. Aşadar, fiţi blânzi şi recunoscători 
că Dumnezeu este blând. Este un mod 
de viaţă fericit.

Al doilea lucru pe care aş vrea 

să-l subliniez din această pildă este 
greşeala dureroasă pe care unii ar 
putea s-o facă dacă ar renunţa la plata 
de la sfârşitul zilei pentru că erau prea 
preocupaţi cu problemele imaginate 
mai devreme, în timpul zilei. În scrip-
tură, nu ni se spune că vreunul dintre 
ei i-ar fi aruncat gospodarului banii 
în faţă şi ar fi plecat mânios fără bani, 
însă eu cred că unii ar face-o.

Preaiubiții mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, ceea ce s-a întâmplat în 
această povestire la ora 9:00 sau la 
amiază ori la ora 3:00 dupa-amiaza este 
neimportant în comparaţie cu măreţia 
plăţii universale, generoase făcută tu-
turor lucrătorilor la sfârşitul zilei. Reţeta 
credinţei este de a sta ferm, de a lucra 
în continuare, de a o duce la capăt şi 
de a lăsa îngrijorările începutului zilei 
– reale sau imaginare – să se piardă 
în abundenţa plăţii finale. Nu insistaţi 

asupra problemelor sau nemulţumi-
rilor din trecut – indiferent dacă au 
avut legătură cu dumneavoastră, cu 
vecinul dumneavoastră sau, îmi permit 
să adaug, chiar cu această Biserică ade-
vărată şi vie. Măreţia vieţii dumneavoas-
tră, a vieţii vecinului dumneavoastră 
şi măreţia Evangheliei lui Isus Hristos 
se va manifesta în ziua din urmă chiar 
dacă această măreţie nu este recunos-
cută întotdeauna de toţi la început. 
Aşadar nu vă agitaţi pentru ceva ce s-a 
întâmplat la ora 9:00 dimineaţa când 
harul lui Dumnezeu încearcă să vă răs-
plătească la ora 6:00 seara – indiferent 
de înţelegerea făcută de-a lungul zilei.

Ne irosim preţioasa tărie emoţională 
şi spirituală agăţându-ne cu încăpăţâ-
nare de nota cântată greşit la un recital 
de pian din copilărie, sau de ceva ce 
soţul sau soţia a spus sau a făcut acum 
20 de ani şi suntem hotărâţi să-i adu-
cem aminte şi să-i împrospătăm sen-
timentul de vinovăţie timp de încă 20 
de ani, ori de o întâmplare din istoria 
Bisericii care a arătat pur şi simplu că 
muritorii vor încerca mereu să se ridice 
la înălţimea aşteptărilor care Dumnezeu 
le are din partea lor. Chiar dacă una 
din nemulţumiri nu a apărut din cauza 
dumneavoastră, poate să dispară dato-
rită dumneavoastră. Şi ce răsplată veţi 
primi pentru acea contribuţie atunci 
când Domnul viei vă va privi în ochi şi 
când „conturile vor fi reglate” la sfârşitul 
zilelor noastre pe pământ!

Ceea ce mă duce la al treilea 
şi ultimul meu punct. În realitate, 
această pildă – ca toate pildele – nu 
este despre lucrători sau despre plăţi, 
cum nici altele nu sunt despre oi şi 
capre. Este o povestire despre bună-
tatea lui Dumnezeu, despre răbda-
rea şi iertarea Sa, precum şi despre 
ispăşirea Domnului Isus Hristos. Este 
o povestire despre generozitate şi 
compasiune. Este o povestire de-
spre har. Accentuează ideea pe care 
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am auzit-o cu mulţi ani în urmă, şi 
anume că, în mod sigur, lucrul de 
care Dumnezeu se bucură cel mai 
mult în calitate de Dumnezeu este 
plăcerea deosebită de a fi milos, mai 
ales faţă de cei care nu se aşteaptă şi 
care, deseori, simt că nu merită.

Nu ştiu cine din cadrul acestui 
auditoriu vast de astăzi are nevoie să 
audă mesajul iertării inerent acestei 
pilde, însă oricât de târziu credeţi că ar 
fi, oricâte ocazii credeţi că aţi pierdut, 
oricâte greşeli simţiţi că aţi făcut sau 
oricâte talente credeţi că nu aveţi ori 
indiferent de cât de mult credeţi că 
v-aţi îndepărtat de casă, de familie şi 
de Dumnezeu, vă mărturisesc că nu 
v-aţi îndepărtat atât de mult încât dra-
gostea divină să nu vă poată ajunge. 
Nu puteţi să vă scufundaţi mai adânc 
decât poate străluci lumina infinită a 
ispăşirii lui Hristos.

Indiferent dacă aveţi sau nu aceeaşi 
religie cu noi, sau dacă aţi avut la un 
moment dat şi nu mai aveţi, nu aţi 
făcut nimic în orice caz ce nu poate 
fi reparat. Nu există vreo problemă 
pe care să n-o puteţi depăşi. Nu există 
niciun vis care odată cu trecerea tim-
pului şi desfăşurarea eternităţii să nu 

poată fi îndeplinit. Chiar dacă simţiţi 
că sunteţi ultimul lucrător uitat al celui 
de-al unsprezecelea ceas, Domnul 
viei încă ne cheamă: „[Apropiaţi-vă] cu 
deplină încredere de scaunul harului” 3 
şi cădeţi la picioarele Celui Sfânt al lui 
Israel. Veniţi şi mâncaţi „fără bani şi 
fără plată” 4 la masa Domnului.

Fac un apel mai ales către soţi şi 
taţi, deţinători ai preoţiei sau poten-
ţiali deţinători ai preoţiei, aşa cum a 
spus şi Lehi: „Treziţi-vă! Şi ridicaţi-vă 
din ţărână… şi fiţi bărbaţi” 5. Nu se 
întâmplă mereu, însă, deseori, bărbaţii 
sunt aceia care aleg să nu răspundă 
chemării de a „[veni] cu noi” 6. Femeile 
şi copiii par adesea mai dispuşi. Dragi 
fraţi, este timpul să acţionaţi. Faceți-o 
de dragul vostru. Faceți-o de dragul 
celor care vă iubesc şi care se roagă 
că o să răspundeți. Faceți-o de dragul 
Domnului Isus Hristos, care a plătit un 
preţ de neînchipuit pentru viitorul pe 
care El doreşte să-l aveţi.

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, dumneavoastră celor 
care aţi fost binecuvântaţi datorită 
Evangheliei timp de mulţi ani pentru 
că aţi fost destul de norocoşi s-o găsiţi 
devreme, dumneavoastră celor care 

aţi acceptat Evanghelia treptat, mai 
târziu şi dumneavoastră – membri şi 
celor care încă nu sunteţi membri – 
care încă mai ezitaţi, fiecăruia dintre 
dumneavoastră vă mărturisesc despre 
puterea revigorantă a dragostei lui 
Dumnezeu şi despre miracolul harului 
Său. Preocuparea Lui este legată de 
credinţa pe care ajungeţi s-o aveţi, nu 
de ceasul zilei când aţi dobândit-o.

Prin urmare, dacă aţi făcut legă-
minte, ţineţi-le. Dacă nu le-aţi făcut, 
faceți-le. Dacă le-aţi făcut şi le-aţi 
încălcat, pocăiţi-vă şi reînnoiţi-le. 
Niciodată nu este prea târziu atâta 
timp cât Stăpânul viei spune că a 
mai rămas timp. Vă rog să ascultaţi 
de îndemnul Spiritului Sfânt care vă 
spune acum, chiar în acest moment, 
că trebuie să acceptaţi darul ispăşitor 
al Domnului Isus Hristos şi să vă bu-
curaţi de implicarea în lucrarea Sa. Nu 
amânaţi. Se face târziu. În numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Vezi Matei 20:1–15.
 2.  Luca 12:44.
 3.  Evrei 4:16.
 4.  Isaia 55:1.
 5.  2 Nefi 1:14, 21.
 6.  „Suntem înrolaţi”, Imnuri, nr. 160.
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Vârstnicul Robert D. Hales
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Salvatorul le-a spus ucenicilor Lui 
despre un fiu care şi-a părăsit 
tatăl bogat, s-a dus într-o ţară 

îndepărtată şi şi-a risipit moştenirea. 
Când a venit o foamete, tânărul şi-a 
luat umila slujbă de a hrăni porci. 
Îi era atât de foame încât poftea să 
mănânce roşcovele animalelor.

Departe de casă, departe de locul 
unde vroia să fie şi în starea lui de să-
răcie cruntă, s-a întâmplat un lucru de 
o însemnătate eternă în viaţa acestui 
tânăr. Folosind cuvintele Salvatorului, 
„[el] şi-a venit în fire” 1. El şi-a adus 
aminte cine era, şi-a dat seama ce-i 
lipsea şi a început să dorească binecu-
vântările de care putea să aibă parte 
fără restricţii în casa tatălui său.

De-a lungul vieţii noastre, chiar şi în 
perioade mai întunecate, în care avem 
parte de provocări, de necaz sau când 
păcătuim, putem simţi Duhul Sfânt 
amintindu-ne că suntem cu adevărat fii 

Evangheliei Sale? Cum ne întărim do-
rinţa de a ne pocăi, de a deveni demni 
şi de a îndura până la sfârşit? Cum aju-
tăm tineretul nostru şi pe tinerii noştri 
adulţi să le facă loc acestor dorinţe să 
lucreze în ei până când sunt convertiţi 
şi devin adevăraţi „[sfinţi] prin ispăşirea 
lui Hristos” 3?

Noi devenim convertiţi şi ajungem 
să ne bizuim pe forţele proprii din 
punct de vedere spiritual când trăim 
cu pioşenie, umilinţă, în spirit de 
rugăciune conform legămintelor făcute 
– luând demni din împărtăşanie, fiind 
demni să deţinem o recomandare pen-
tru templu şi făcând sacrificii pentru a 
le sluji altora.

Când luăm demni din împărtăşanie, 
ne amintim că ne reînnoim legământul 
făcut la botez. Pentru ca împărtăşania 
să fie în fiecare săptămână o experienţă 
purificatoare, trebuie să ne pregătim noi 
înşine înainte de a merge la adunarea 
de împărtăşanie. Facem aceasta lăsând 
în urmă, intenţionat, munca noastră de 
zi cu zi şi recrearea, şi punând deoparte 
gândurile şi grijile lumeşti. Procedând 
astfel, Îi facem loc Duhului Sfânt în 
mintea şi în inima noastră.

Astfel, suntem pregătiţi să cugetăm 
asupra ispăşirii. Cugetarea noastră nu 
ne ajută doar să ne gândim la ade-
vărurile despre suferinţa şi moartea 
Salvatorului, ci şi să recunoaştem 
că prin sacrificiul Salvatorului, noi 
avem speranţa, ocazia şi tăria de a 
face schimbări reale, sincere în vieţile 
noastre.

În timp ce cântăm imnul de îm-
părtăşanie, ascultăm rugăciunile de 
împărtăşanie şi luăm din simbolurile 
trupului şi sângelui Său în spiritul 
rugăciunii cu pioşenie, noi dorim să 
obţinem iertare pentru păcatele şi 
greşelile noastre. Ne gândim la promi-
siunile pe care le-am făcut şi pe care 
le-am ţinut în săptămâna care a trecut 
şi ne luăm angajamente personale 

şi fiice ai unui Tată Ceresc grijuliu care 
ne iubeşte şi că tânjim după binecuvân-
tările sacre pe care numai El ni le poate 
oferi. În aceste momente, noi trebuie să 
ne venim în fire şi să ne întoarcem spre 
lumina dragostei Salvatorului nostru.

Aceste binecuvântări le revin de 
drept tuturor copiilor Tatălui Ceresc. 
Faptul de a ne dori aceste binecu-
vântări, inclusiv o viaţă fericită şi cu 
bucurii, reprezintă o parte esenţială a 
planului Tatălui Ceresc pentru fiecare 
dintre noi. Profetul Alma ne-a învăţat: 
„Chiar dacă nu faceţi nimic mai mult 
decât să doriţi să credeţi, lăsaţi această 
dorinţă să lucreze în voi” 2.

Pe măsură ce dorinţele noastre spi-
rituale se dezvoltă, vom ajunge să ne 
bizuim pe forţele proprii din punct de 
vedere spiritual. Aşadar, ce putem face 
pentru a spori dorinţa altora, a noastră 
şi pe cea a familiilor noastre de a-L 
urma pe Salvator şi de a trăi conform 

Să ne venim în fire: 
împărtăşania, templul 
şi sacrificiul oferit prin 
intermediul slujirii
Noi devenim convertiţi şi ajungem să ne bizuim pe forţele 
proprii din punct de vedere spiritual când trăim vieţile 
în spirit de rugăciune conform legămintelor făcute.
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concrete de a-L urma pe Salvator 
în timpul săptămânii ce va urma.

Dragi părinţi şi conducători, îi 
puteţi ajuta pe tineri să aibă parte de 
binecuvântările incomprabile ale îm-
părtăşaniei, oferindu-le ocazii speciale 
de a studia, de a discuta şi de a des-
coperi insemnătatea ispăşirii în vieţile 
lor. Daţi-le ocazia de a cerceta singuri 
scripturile şi de a se învăţa unul pe 
altul folosind propriile lor experienţe.

Taţii, conducătorii preoţiei şi preşe-
dinţiile cvorumurilor au responsabilita-
tea specială de a-i ajuta pe deţinătorii 
Preoţiei aaronice să se pregătească 
cu seriozitate pentru a-şi îndeplini 
datoriile sacre privind împărtăşania. 
Această pregătire se face pe tot par-
cursul săptămânii, trăind în acord cu 
standardele Evangheliei. Când tinerii 
băieţi pregătesc, binecuvântează şi 
oferă împărtăşania cu demnitate şi 
pioşenie, ei urmează literalmente 
exemplul Salvatorului la Cina cea de 
taină 4 şi devin asemănători Lui.

Mărturisesc că împărtăşania ne dă 
ocazia să ne venim în fire şi să simţim 
„o mare schimbare” în inimă 5 – să ne 
amintim cine suntem şi ceea ce dorim 
cel mai mult. În timp ce ne reînnoim 
legământul de a ţine poruncile, noi 
avem parte de însoţirea Duhului Sfânt 
pentru a ne duce înapoi în prezenţa 
Tatălui nostru Ceresc. Nu-i de mirare 
că ni s-a poruncit să „[ne întâlnim] 
laolaltă deseori ca să [ne împărtăşim] 
din pâine şi din [apă]” 6 şi să luăm din 
împărtăşanie pentru sufletele noastre 7.

Dorinţa noastră de a ne întoarce 
la Tatăl Ceresc creşte pe măsură ce 
noi, pe lângă faptul de a lua din 
împărtăşanie, devenim demni de a 
obţine o recomandare pentru templu. 
Noi devenim demni prin supunerea 
constantă şi fermă faţă de porunci. 
Această supunere începe în copilă-
rie şi se desăvârşeşte prin interme-
diul experienţelor avute în cadrul 

programelor Preoţiei aaronice şi ale 
Tinerelor Fete în timpul anilor de 
pregătire. Sperăm că atunci preoţii 
şi Laurii îşi stabilesc obiective şi se 
pregătesc în mod concret pentru a fi 
înzestraţi şi pecetluiţi în templu.

Care sunt standardele pentru deţi-
nătorii unei recomandări pentru tem-
plu? Autorul psalmilor ne reaminteşte:

„Cine va putea să se suie la mun-
tele Domnului? Cine se va ridica până 
la locul Lui cel Sfânt?

Cel ce are mâinile nevinovate şi 
inima curată” 8.

Demnitatea de a deţine o recoman-
dare pentru templu ne dă tăria de a ne 
păstra legămintele din templu. Cum 
dobândim noi înşine acea tărie? Ne 
străduim să obţinem o mărturie despre 
Tatăl Ceresc, Isus Hristos, Duhul Sfânt, 

realitatea ispăşirii şi adevărul despre 
profetul Joseph Smith şi restaurare. Ne 
susţinem conducătorii, ne comportăm 
cu blândeţe faţă de familiile noastre, 
suntem martori ai adevăratei Biserici 
a Domnului, participăm la adunările 
Bisericii, ne onorăm legămintele, ne 
îndeplinim obligaţiile în calitate de 
părinţi şi trăim o viaţă virtuoasă. Aţi 
putea spune că înseamnă să fii, pur şi 
simplu, un sfânt din zilele din urmă 
credincios! Aveţi dreptate. Standardul 
pentru deţinătorii unei recomandări 
pentru templu nu este foarte ridicat ca 
noi să nu-l atingem. Înseamnă pur şi 
simplu să trăim cu credinţă conform 
Evangheliei şi să-i urmăm pe profeţi.

Apoi, în calitate de membri înzes-
traţi care deţin o recomandare pentru 
templu, noi stabilim tiparele unei vieţi 
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trăite asemenea lui Hristos. Acestea 
includ supunerea, facerea de sacrificii 
pentru ţinerea poruncilor, dragostea 
reciprocă, puritate în gând şi faptă, şi 
devotamentul pentru a clădi împă-
răţia lui Dumnezeu. Prin ispăşirea 
Salvatorului şi prin urmarea acestor ti-
pare de bază ale credinţei, noi primim 
„putere de sus” 9 pentru a înfrunta în-
cercările vieţii. În ziua de astăzi, avem 
nevoie de această putere mai mult ca 
niciodată. Este puterea primită numai 
prin intermediul rânduielilor din tem-
plu. Mărturisesc că sacrificiile pe care 
le facem pentru a primi rânduileile din 
templu merită orice efort.

Pe măsură ce dorinţa noastră de a 
învăţa şi de a trăi conform Evangheliei 
creşte, este firesc să căutăm să ne slu-
jim unii pe ceilalţi. Salvatorul i-a spus 
lui Petru: „După ce te vei întoarce la 
Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” 10. 
Sunt impresionat de faptul că tinerii din 
ziua de azi au dorinţe profunde de a le 
sluji altora şi de a-i binecuvânta – de a 
aduce o schimbare în lume. De aseme-
nea, ei aşteaptă cu nerăbdare să vadă 
bucuria ce rezultă datorită slujirii lor.

Cu toate acestea, tinerilor le este 
greu să înţeleagă modul în care acţiu-
nile din prezent îi vor pregăti sau îi vor 
face nedemni pentru ocaziile viitoare 
de slujire. Toţi avem o „datorie impe-
rioasă” 11 de a le acorda sprijin tinerilor 
să se pregătească pentru o slujire de-o 
viaţă, ajutându-i să ajungă să se bizuie 
pe forţele proprii. Pe lângă bizuirea 
pe forţele proprii din punct de vedere 

spiritual despre care am vorbit, există 
bizuirea pe forţele proprii din punct 
de vedere material care include do-
bândirea unei educaţii universitare sau 
învăţarea unei meserii, deprinderea 
de a munci şi faptul de a trăi în limta 
venitului nostru de a nu cheltui mai 
mult decât producem. Prin evitarea 
datoriilor şi prin economisirea de bani 
în prezent, noi ne pregătim pentru slu-
jirea cu timp deplin în cadrul Bisericii 
în anii care vor veni. Scopul bizuirii pe 
forţele proprii atât din punct de vedere 
material, cât şi spiritual este ca noi să 
devenim independenţi din punct de 
vedere material şi spiritual pentru a-i 
putea ajuta pe alţii să se poată bizui 
pe forţele lor proprii.

Nu contează dacă suntem tineri sau 
în vârstă, ceea ce facem în prezent de-
termină slujirea pe care o vom putea 
oferi şi de care ne vom putea bucura 
în viitor. Un poet a spus odată: „Dintre 
cele mai triste cuvinte rostite sau scrise 
cu peniţa, cele mai triste sunt acestea: 
«Ar fi putut să fie.»” 12. Să nu ne trăim 
viaţa regretând ceea ce am făcut sau 
ceea ce nu am făcut!

Preiubiţii mei fraţi şi surori, tânărul 
despre care a vorbit Salvatorul, cel pe 
care-l numim fiul risipitor, s-a întors 
acasă. Tatăl său nu-l uitase; tatăl său îl 
aştepta. Şi „când [fiul] era încă departe, 
tatăl său l-a văzut, şi i s-a făcut milă 
de el, a alergat… şi l-a sărutat” 13. În 
cinstea întoarcerii fiului, a cerut cea 
mai bună haină, un inel şi a sărbătorit 
cu un viţel îngrăşat 14 – lucruri care ne 

amintesc că nicio binecuvântare n-o 
să ne fie refuzată dacă îndurăm cu 
credinţă în timp ce mergem pe cărare 
înapoi la Tatăl nostru Ceresc.

Cu iubirea Sa şi cu iubirea Fiului 
Său în inima mea, vă invit pe fiecare 
dintre dumneavoastră să vă urmaţi 
dorinţele spirituale şi să vă veniţi în 
fire. Să vorbim cu propria noastră 
persoană în faţa oglinzii şi să ne în-
trebăm: „Cât de bine trăiesc conform 
legămintelor pe care le-am făcut?”. 
Suntem pe drumul cel bun atunci 
când putem spune: „Eu sunt demn să 
iau din împărtăşanie în fiecare săp-
tămână, sunt demn să deţin o reco-
mandare pentru templu şi mă duc la 
templu şi fac sacrificii pentru a le sluji 
altora şi pentru a-i binecuvânta”.

Vă împărtăşesc mărturia mea 
specială că Dumnezeu ne iubeşte pe 
fiecare în parte atât de mult „că a dat 
pe singurul Lui Fiu” 15 să ispăşească 
pentru păcatele noastre. El ne cunoaşte 
şi ne aşteaptă, chiar şi atunci când ne 
distanţăm spiritual de El. Pe măsură ce 
acţionăm după dorinţele noastre şi ne 
venim în fire, noi vom fi „[îmbrăţişaţi] 
pentru veşnicie în braţele dragostei 
Lui” 16 şi bineveniţi acasă. Vă mărturisesc 
astfel în numele sfânt al Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Luca 15:17.
 2.  Alma 32:27.
 3.  Mosia 3:19.
 4.  Vezi Matei 26:17–28; Luca 22:1–20.
 5.  Alma 5:12; vezi, de asemenea, Mosia 5:2; 

Alma 5:13–14.
 6.  Moroni 6:6.
 7.  Vezi Moroni 4:3; Doctrină şi legăminte 20:77.
 8.  Psalmii 24:3–4.
 9.  Doctrină şi legăminte 95:8.
 10.  Luca 22:32.
 11.  Doctrină şi legăminte 123:11.
 12.  John Greenleaf Whittier, în „Maud Muller”, 

The Complete Poetical Works of Whittier 
(1894), p. 48.

 13.  Luca 15:20.
 14.  Vezi Luca 15:22–24.
 15.  Ioan 3:16.
 16.  2 Nefi 1:15.
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Banii erau folosiţi cu grijă. Ea a ţinut 
piept unei singurătăţi lăuntrice, având, 
uneori, o nevoie foarte mare de sprijin 
şi tovărăşia cuiva. Totuşi, în pofida 
acestor lucruri, mama mea avea dem-
nitate, ea era o sursă extraordinară de 
determinare şi avea un caracter ferm, 
caracteristic strămoşilor ei scoţieni.

Din fericire, ea a fost mai bine-
cuvântată în anii ulteriori decât la 
început. Ea s-a măritat cu un nou con-
vertit, un văduv, ei au fost pecetluiţi în 
Templul Londra, Anglia, şi, mai târziu, 
au slujit acolo pentru o scurtă pe-
rioadă de timp ca lucrători în templu. 
Au fost împreună aproape un sfert de 
secol – fericiţi, mulţumiţi şi împliniţi 
până la sfârşitul vieţii lor muritoare.

Printre dumneavoastră, sunt multe 
femei bune în Biserica din întreaga 
lume care se află în aceleaşi împre-
jurări şi care demonstrează aceeaşi 
rezistenţă an după an.

Când aţi început, cu ani în urmă, 
nu aceasta era ceea ce aţi sperat sau 
planificat, nu pentru aceasta v-aţi rugat 
şi nici nu v-aţi fi aşteptat la aceasta. În 
drumul dumneavoastră prin viaţă aţi 
avut greutăţi şi schimbări neaşteptate, 
majoritatea ca rezultat al vieţii într-o 
lume decăzută care este menită să fie 
un loc de testare.

Între timp, vă străduiţi să vă creşteţi 
copiii în neprihănire şi adevăr, ştiind 
că deşi nu puteţi schimba trecutul, 
puteţi modela viitorul. De-a lungul 
drumului veţi obţine binecuvântări 
compensatoare, chiar dacă nu sunt 
vizibile imediat.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu 
trebuie să vă temeţi în ceea ce priveşte 
viitorul. Copiii dumneavoastră vor 
creşte şi vă vor numi fericită şi fiecare 
împlinire a lor în parte vi se va atribui.

Vă rog să nu credeţi niciodată că 
statutul dumneavoastră în Biserică ar 
fi în vreun fel inferior celui al celorlalţi 
membri, că aţi fi mai puţin îndreptăţite 

înţelege toate motivele pentru care 
lucrurile sunt aşa cum sunt, pentru 
că „nu ştim toate detaliile” 1.

Indiferent de împrejurările sau 
de motivele dumneavoastră, sunteţi 
atât de minunate. Zi de zi, faceţi faţă 
încercărilor vieţii făcând munca menită 
dintotdeauna pentru doi părinţi, dar 
dumneavoastră o faceţi, în cea mai 
mare parte, singure. Trebuie să aveţi 
şi rolul de mamă şi cel de tată. Aveţi 
grijă de gospodărie, vegheaţi asupra 
familiei, uneori vă este dificil să obţineţi 
suficienţi bani pentru a vă plăti cele 
necesare şi, ca printr-un miracol, vă 
găsiţi chiar şi resursele pentru a sluji 
în Biserică în moduri remarcabile. Vă 
creşteţi copiii. Plângeţi şi vă rugaţi cu ei 
şi pentru ei. Le vreţi tot binele, însă vă 
îngrijoraţi în fiecare noapte că eforturile 
dumneavoastră cele mai mari poate că 
nu vor fi niciodată suficient de bune.

Deşi nu vreau să fiu prea personal, 
eu vin dintr-un astfel de cămin. Cea 
mai mare parte a copilăriei şi adoles-
cenţei mele, mama mea ne-a crescut 
de una singură fiind foarte săraci. 

Vârstnicul David S. Baxter
din Cei Şaptezeci

Mesajul meu este pentru părin-
ţii singuri din Biserică, ma-
joritatea fiind mame singure 

– dumneavoastră, femei credincioase 
care, din cauza diferitelor circumstanţe 
ale vieţii, vă ocupaţi singure de creş-
terea copiilor şi de gospodărie. Poate 
sunteţi văduve sau divorţate. Probabil 
că aţi ajuns să vă confruntaţi cu în-
cercările de a fi un părinte singur ca 
rezultat al încălcării legii castităţii dar, 
acum dumneavoastră trăiţi conform 
Evangheliei, v-aţi schimbat viaţa în 
bine. Fiţi binecuvântaţi pentru că aţi 
evitat tipul de parteneriat care v-ar 
costa virtutea şi statutul de discipol. 
Ar fi fost un preţ prea mare de plătit.

Deşi probabil că v-aţi întrebat câ-
teodată: „De ce mi se întâmplă mie?”, 
ştiţi că doar prin greutăţile vieţii putem 
să ajungem la nivelul Dumnezeirii, 
pe măsură ce caracterul nostru este 
modelat în creuzetul încercărilor şi 
evenimentele vieţii se desfăşoară în 
timp ce Dumnezeu respectă libertatea 
de a alege a omului. Precum a spus 
vârstnicul Neal A. Maxwell, nu putem 

Credinţă, curaj, 
împlinire: un mesaj 
către părinţii singuri
Vă străduiţi să vă creşteţi copiii în neprihănire şi adevăr, ştiind 
că deşi nu puteţi schimba trecutul, puteţi modela viitorul.
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să primiţi binecuvântările Domnului ca 
ceilalţi. În împărăţia lui Dumnezeu nu 
există cetăţeni de mâna a doua.

Noi sperăm ca atunci când mergeţi 
la adunări şi vedeţi familii ce par com-
plete şi fericite sau când ascultaţi pe 
cineva vorbind despre idealurile fami-
liei, să vă simţiţi fericite că faceţi parte 
dintr-o Biserică care se concentrează 
asupra familiei şi care predă despre 
rolul central al familiei în planul feri-
cirii pe care Tatăl Ceresc l-a întocmit 
pentru copiii Săi; că, într-o lume unde 
există suferinţă şi unde imoralitatea 
sporeşte, noi avem doctrina, autori-
tatea, rânduielile şi legămintele care 
oferă lumii cea mai bună speranţă, 
inclusiv privind fericirea din viitor a 
copiilor dumneavoastră şi a familiilor 
pe care le vor întemeia.

În adunarea generală a Societăţii de 
Alinare din luna septembrie a anului 
2006, preşedintele Gordon B. Hinckley 
a relatat experienţa împărtăşită de o 
mamă singură, divorţată, cu şapte copii 
cu vârste cuprinse, la acea vreme, între 
7 şi 16 ani. Ea traversase strada pentru 
a-i duce ceva unei vecine. Ea a spus:

„În timp ce mă întorceam acasă, 
mi-am putut vedea casa în care era 
aprinsă lumina. Îmi aminteam ceea 
ce-mi spuseseră copiii când ieşisem 
pe uşă, cu câteva minute înainte. Ei 

au spus: «Mami, ce vom mânca la 
cină?», «Poţi să mă duci la bibliotecă?», 
«Trebuie să iau nişte coli de desen în 
seara asta». Obosită şi sătulă, am privit 
casa şi am văzut luminile aprinse în 
toate camerele. M-am gândit la toţi 
acei copii care erau acasă, aştep-
tându-mă să vin şi să le îndeplinesc 
nevoile. Am simţit că poverile-mi erau 
mai grele decât puteam duce.

Îmi amintesc că am privit către cer 
printre lacrimi şi am spus: «Dragă Tată, 
în această seară nu mai pot să fac faţă. 
Sunt prea obosită. Nu mai pot să fac 
faţă. Nu pot să merg acasă şi să am 
grijă singură de toţi acei copii. N-aş 

putea să vin la Tine şi să stau cu Tine 
doar o noapte?».

Nu am auzit cu urechile cuvintele 
răspunsului, dar le-am auzit în mintea 
mea. Răspunsul a fost: «Nu, micuţo, nu 
poţi veni la Mine acum… Dar Eu pot 
veni la tine»” 2.

Vă mulţumesc, dragi surori, pentru 
tot ceea ce faceţi să vă îngrijiţi familia 
şi să menţineţi un cămin al dragostei 
unde există bunătate, pace şi ocazii 
de slujire.

Deşi, adesea, vă simţiţi singure, în 
realitate nu sunteţi niciodată com-
plet singure. În timp ce păşiţi înainte 
cu răbdare şi credinţă, Domnul va fi 
alături de dumneavoastră; cerul va 
revărsa binecuvântările necesare.

Perspectivele dumneavoastră şi 
modul în care percepeţi viaţa se vor 
schimba; în loc să vă simţiţi copleşite, 
priviţi în sus spre Dumnezeu.

Multe dintre dumneavoastră aţi 
descoperit deja măreţul adevăr care 
poate schimba, acela că atunci când 
trăiţi pentru a ridica poverile de pe 
umerii altora, poverile dumneavoastră 
vor deveni mai uşoare. Deşi circum-
stanţele dumneavoastră nu se vor fi 
schimbat, atitudinea dumneavoastră se 
va schimba. Vă puteţi aborda încercă-
rile cu o îngăduinţă mult mai mare, cu 
o inimă mult mai înţelegătoare şi cu o 

Córdoba, Argentina
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dacă nu vom cădea de oboseală” 
(Galateni 6: 7–9).

A semăna în Duh înseamnă că 
toate gândurile, vorbele şi faptele 
noastre trebuie să ne ridice la nivelul 
divinităţii Părinţilor noştri Cereşti. 
Totuşi, scripturile vorbesc despre trup 
ca fiind natura trupească sau carnală a 
omului firesc, care-i permite acestuia 
să fie influenţat de patimi, dorinţe, 
pofte şi impulsuri trupeşti în loc să 
caute inspiraţie de la Duhul Sfânt. 
Dacă nu suntem atenţi, acele influenţe 
combinate cu presiunile răului din 
lume ne pot face să adoptăm un 
comportament vulgar şi nesăbuit care 
ar putea deveni parte a caracterului 
nostru. Ca să evităm aceste influenţe, 
trebuie să urmăm ceea ce i-a spus 
Domnul profetului Joseph Smith de-
spre cum să semene Spiritul continuu. 
„De aceea, nu obosiţi de a face bine, 
deoarece voi puneţi temelia unei mari 
lucrări. Şi din lucrurile mici iese ceea 
ce este mare” (D&L 64:33).

Ca să ne mărim spiritul, este nece-
sar ca „orice amărăciune, orice iuţime, 
orice mânie, orice strigare, orice 
clevetire şi orice fel de răutate să piară 
din mijlocul [nostru]” (Efeseni 4:31) 
şi ca noi „[să fim] înţelepţi în zilele 

Vârstnicul Ulisses Soares
din Cei Şaptezeci

Preşedintele Thomas S. Monson 
a spus odată: „Permiteţi-mi să vă 
ofer o formulă simplă cu care 

vă puteţi măsura alegerile cu care vă 
confruntaţi. Este uşor de ţinut minte: 
«Nu poţi să fii drept făcând lucruri 
greşite; nu poţi greşi făcând lucruri 
drepte»” (“Pathways to Perfection” 
Liahona, iulie 2002, p. 112). Formula 
preşedintelui Monson este simplă şi 
directă. Funcţionează în acelaşi fel 
precum a funcţionat Liahona dată lui 
Lehi. Dacă punem în aplicare credinţa 
şi suntem sârguincioşi în ţinerea po-
runcilor Domnului, vom găsi cu uşu-
rinţă direcţia corectă pe care trebuie 
s-o urmăm atunci când avem de-a face 
cu alegerile mărunte de zi cu zi.

Apostolul Pavel ne învaţă despre 
importanţa faptului de a semăna în 
Duh şi de a nu semăna în firea pă-
mântească. El a spus:

„Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu 
Se lasă să fie batjocorit». Ce seamănă 
omul, aceea va şi secera.

Cine seamănă firea lui pămân-
tească, va secera din firea pământească 
putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, 
va secera din Duhul viaţa veşnică.

Să nu obosim în facerea binelui; 
căci la vremea potrivită, vom secera, 

Staţi pe teritoriul 
Domnului!
Întrebarea noastră zilnică trebuie să fie: „Acţiunile mele 
mă pun pe teritoriul Domnului sau al duşmanului?”.

recunoştinţă mai profundă pentru ceea 
ce aveţi şi nu veţi mai tânji după ceea 
ce nu aveţi.

Aţi descoperit că, atunci când noi în-
cercăm să consolăm pe cineva care şi-a 
pierdut nădejdea, noi înşine primim 
consolare; paharul nostru chiar „este 
plin de dă peste el” (Psalmii 23:5).

Trăind în neprihănire, dumnea-
voastră şi copiii dumneavoastră vă 
veţi putea bucura, într-o bună zi, de 
binecuvântările de a face parte dintr-o 
familie completă şi eternă.

Dragi membri şi conducători, ce 
puteţi face mai mult ca să sprijiniţi 
familiile cu un singur părinte fără a le 
judeca sau critica? Aţi putea să-i îndru-
maţi pe tinerii din aceste familii, oferin-
du-le mai ales tinerilor băieţi exemple 
privind lucrurile pe care le fac bărbaţii 
buni şi modul în care trăiesc aceştia? 
În lipsa taţilor, le oferiţi dumneavoastră 
exemple demne de urmat?

Există, desigur, unele familii unde 
tatăl este părintele singur. Dragi fraţi, 
ne rugăm şi pentru dumneavoastră 
şi vă respectăm, de asemenea. Acest 
mesaj este şi pentru dumneavoastră.

Părinţilor singuri, vă mărturisesc 
că, atunci când faceţi tot ce vă stă în 
putinţă în timpul celor mai dificile în-
cercări de care oamenii pot avea parte, 
când daţi ce este mai bun din voi în 
cele mai dificile încercări umane, cerul 
vă va zâmbi. În mod sigur, nu sunteţi 
singuri. Lăsaţi puterea ispăşitoare şi 
iubitoare a lui Isus Hristos să vă bine-
cuvânteze acum viaţa şi să vă umple 
cu speranţa unei promisiuni eterne. 
Fiţi curajoşi. Aveţi credinţă şi speranţă. 
Abordaţi prezentul cu mult curaj şi pri-
viţi spre viitor cu încredere. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Neal A. Maxwell, Notwithstanding My 

Weakness (1981), p. 68.
 2.  Gordon B. Hinckley, „In the Arms of His 

Love,” Liahona, nov. 2006, p. 117.
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încercărilor [noastre]; [să ne lepădăm] 
de orice necurăţenie” (Mormon 9:28).

În timp ce studiem scripturile, învă-
ţăm că promisiunile pe care ni le-a făcut 
Domnul sunt condiţionate de supune-
rea noastră şi ne încurajează să trăim 
o viaţă neprihănită. Acele promisiuni 
trebuie să ne hrănească sufletul, să ne 
dea speranţă încurajându-ne să nu ne 
dăm bătuţi nici măcar în faţa încercări-
lor vieţii de zi cu zi trăite într-o lume ale 
cărei valori etice şi morale sunt pe cale 
de dispariţie, ceea ce-i face pe oamenii 
să semene şi mai mult în firea pămân-
tească. Dar cum putem fi siguri că 
alegerile noastre ne ajută să semănăm 
în Duh şi nu în firea pământească?

Preşedintele George Albert Smith, 
repetând sfatul bunicului său, a spus 
odată: „Există o linie de demarcaţie 
bine definită între teritoriul Domnului 
şi teritoriul diavolului. Dacă vei sta de 
partea Domnului, vei fi sub influenţa 
Sa şi nu vei avea dorinţa de a face 
rău, dar, dacă treci linia în partea 
diavolului cu numai un centimetru, te 
afli în puterea ispititorului şi, dacă el 
reuşeşte, nu vei fi în stare să gândeşti 
sau să raţionezi corespunzător, pentru 
că vei fi pierdut Spiritul Domnului” 
(Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
George Albert Smith [2011], p. 193).

De aceea, întrebarea noastră zilnică 
trebuie să fie: „Acţiunile mele mă 
pun pe teritoriul Domnului sau al 
duşmanului?”.

Profetul Mormon şi-a avertizat 
poporul despre importanţa de a avea 
abilitatea de a discerne binele de rău:

„De aceea, toate lucrurile care sunt 
bune vin de la Dumnezeu; iar ceea ce 
este rău vine de la diavol; căci diavo-
lul este duşmanul lui Dumnezeu şi se 
luptă împotriva Lui continuu şi invită 
şi îndeamnă la păcat şi la ceea ce este 
rău continuu.

Dar iată, ceea ce este de la 
Dumnezeu invită şi îndeamnă la lucru 

bun continuu” (Moroni 7:12–13).
Lumina lui Hristos împreună cu 

tovărăşia Duhului Sfânt trebuie să 
ne ajute să stabilim dacă felul în 
care trăim ne plasează pe teritoriul 
Domnului sau nu. Dacă atitudinea 
noastră este bună, atunci este inspi-
rată de Dumnezeu, căci orice lucru 
bun vine de la Dumnezeu. Însă, dacă 
atitudinea noastră este rea, suntem 
influenţaţi de duşman pentru că el 
îndeamnă oamenii la rău.

Oamenii din Africa m-au emoţionat 
datorită determinării lor şi sârguinţei 
lor de a sta pe teritoriul Domnului. 
Chiar şi în cele mai grele împrejurări 
ale vieţii, cei care acceptă invitaţia 
de a veni la Hristos devin o lumină 
pentru lume. Cu câteva săptămâni în 
urmă, în timp ce vizitam o episcopie 
în Africa de Sud, am avut privilegiul 
de a-i însoţi pe doi preoţi tineri, pe 
episcopul lor şi pe preşedintele lor 
de ţăruş în vizite la tineri băieţi mai 
puţin activi din cvorumul lor. Am 
fost foarte impresionat de curajul şi 
umilinţa arătate de cei doi preoţi în 

timp ce-i invitau pe tinerii băieţi mai 
puţin activi să revină la Biserică. În 
timp ce le vorbeau acelor tineri băieţi 
mai puţin activi, am văzut că pe feţele 
lor se reflecta lumina Salvatorului şi, în 
acelaşi timp, ei îi umpleau cu lumină 
pe toţi aceia din jurul lor. Ei îşi înde-
plineau datoria de a-i „[ajuta] pe slabi, 
[de a înălţa] mâinile obosite şi [întări] 
genunchii care se clatină” (D&L 81:5). 
Atitudinea acelor doi preoţi i-a pus pe 
teritoriul Domnului, iar ei au slujit ca 
instrumente în mâinile Sale în timp ce 
ei îi invitau pe alţii să facă la fel.

În Doctrină şi legăminte 20:37, 
Domnul ne învaţă ce înseamnă să 
semănăm în Duh şi ce ne pune cu 
adevărat pe teritoriul Domnului: ne 
umilim înaintea lui Dumnezeu, să 
venim cu inima frântă şi cu spiritul 
smerit, mărturisim înaintea Bisericii 
ca noi într-adevăr ne-am pocăit de 
toate păcatele noastre, luăm asupra 
noastră numele lui Isus Hristos, avem 
hotărârea de a-I sluji până la sfâr-
şit, arătăm cu adevărat prin lucrările 
noastre că noi am primit Spiritul lui 
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au devenit anumite părţi ale lumii. 
Dânsul a afirmat că un vinovat pentru 
această situaţie „este tonul agresiv al 
ateismului ştiinţific care este afon în 
ceea ce priveşte melodia credinţei” 2.

Măreaţa viziune de la începutul 
Cărţii lui Mormon este visul profetic al 
lui Lehi despre pomul vieţii.3 Această 
viziune descrie foarte clar încercările 
la care este supusă credinţa în zilele 
noastre şi marea diviziune dintre cei 
care-L iubesc pe Dumnezeu, Îl preas-
lăvesc şi simt că trebuie să-I dea soco-
teală şi cei care nu fac aceste lucruri. 
Lehi explică o parte din conduita care 
distruge credinţa. Unii sunt mândri, 
vanitoşi şi nesăbuiţi. Ei sunt interesaţi 
numai de aşa numita înţelepciune a 
lumii.4 Alţii sunt oarecum interesaţi de 
Dumnezeu, însă se pierd în negura 
lumească de întuneric şi păcat.5 Unii 
au gustat din dragostea lui Dumnezeu 
şi din cuvântul Său, dar s-au ruşinat 
din cauza celor care-i batjocoreau şi 
au pornit-o pe „căi nepermise” 6.

Apoi, sunt aceia care sunt în 
armonie cu melodia credinţei. 
Dumneavoastră ştiţi cine sunteţi. Îl iu-
biţi pe Domnul şi îndrăgiţi Evanghelia 
Sa şi încercaţi constant să trăiţi 

Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Când noi, în calitate de autori-
tăţi generale ale Bisericii, ne 
întâlnim cu membrii în întreaga 

lume, vedem personal cum sfinţii din 
zilele din urmă sunt o forţă a binelui. 
Vă felicităm pentru tot ce faceţi pentru 
a binecuvânta viaţa tuturor oamenilor.

Aceia dintre noi care au responsa-
bilităţi privind relaţiile cu publicul ştim 
foarte bine că mulţi lideri de opinie 
şi jurnalişti din Statele Unite şi din 
întreaga lume au început să vorbească 
mai mult în public despre Biserică 
şi despre membrii ei. O convergenţă 
unică de factori a făcut ca Biserica să 
devină foarte cunoscută.1

Mulţi dintre cei care scriu despre 
Biserică au făcut un efort sincer de 
a ne înţelege membrii şi doctrina. Ei 
au fost politicoşi şi au încercat să fie 
obiectivi, lucruri pentru care le suntem 
recunoscători.

Recunoaștem, de asemenea, că 
mulţi oameni nu sunt în armonie cu 
lucrurile sacre. Rabinul şef al congrega-
ţiilor ebraice din Anglia, Lordul Sacks, 
adresându-se conducătorilor roma-
no-catolici în luna decembrie a anului 
trecut la Universitatea Pontificală 
Gregoriană, a subliniat cât de laice 

În armonie cu 
melodia credinţei
Dumnezeu Îi iubeşte pe toţi copiii Săi. El doreşte ca ei toţi 
să se întoarcă în prezenţa Lui. El doreşte ca toată lumea 
să fie în armonie cu melodia sacră a credinţei.

Hristos şi am fost primiţi prin botez în 
Biserica Lui. Dorinţa noastră de a înde-
plini aceste legăminte ne pregăteşte 
să trăim în prezenţa lui Dumnezeu 
ca fiinţe exaltate. Faptul că ne amin-
tim de aceste legăminte trebuie să ne 
îndrume modul în care ne comportăm 
cu familia noastră, în care interacţio-
năm cu alţi oameni şi, mai ales, să ne 
îndrume în relaţia pe care o avem cu 
Salvatorul.

Isus Hristos a dat exemplul de com-
portament perfect prin care noi putem 
să ne îmbunătăţim atitudinile pentru a 
putea să îndeplinim aceste legăminte 
sacre. Salvatorul a alungat din viaţa Sa 
orice influenţă care i-ar fi putut distrage 
atenţia de la misiunea Sa divină, mai 
ales atunci când a fost ispitit de duşman 
sau de către ucenicii acestuia în timp 
ce El slujea aici, pe pământ. Deşi El 
n-a păcătuit niciodată, El a avut o inimă 
frântă şi un spirit smerit, o inimă plină 
de iubire faţă de Tatăl Ceresc şi pentru 
toţi oamenii. El S-a umilit în faţa Tatălui 
nostru din Cer, refuzând să facă propria 
Lui voie pentru a împlini ceea ce Tatăl 
L-a rugat în toate lucrurile, până la 
capăt. Chiar şi în acel moment al celei 
mai extreme dureri fizice şi spirituale, 
purtând pe umerii Săi povara păcatelor 
întregii omenirii şi sângerând prin porii 
Săi, El i-a spus Tatălui: „Totuşi, facă-se 
nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu” 
(Marcu 14:36).

Mă rog, dragi fraţi şi surori, ca în 
timp ce ne gândim la legămintele 
noastre, să ne ţinem tari împotriva 
„săgeţilor de foc ale duşmanilor” 
(1 Nefi 15:24), urmând exemplul 
Salvatorului astfel încât să semă-
năm în Duh şi să stăm pe teritoriul 
Domnului. Fie ca noi să ne amintim 
algoritmul sau formula preşedintelui 
Monson: „Nu poţi să fii drept făcând 
lucruri greşite; nu poţi greşi făcând 
lucruri drepte”. Spun aceste lucruri 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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conform mesajului Său şi să-l împăr-
tăşiţi, în special cu familiile dumnea-
voastră.7 Dumneavoastră sunteţi în 
armonie cu îndemnurile Spiritului, 
deşteptaţi de puterea cuvântului lui 
Dumnezeu, aveţi în căminele dum-
neavoastră o atmosferă religioasă şi, 
în calitatea de ucenici ai Săi, încercaţi 
cu sârguinţă să trăiţi vieţi asemănă-
toare cu a Lui.

Ştim că sunteţi foarte ocupaţi. 
Neavând un cler profesionist remu-
nerat, responsabilitatea administrării 
Bisericii vă aparţine dumneavoastră, 
dragi membri devotaţi. Ştim că este un 
lucru obişnuit ca membrii episcopate-
lor şi preşedinţiilor de ţăruşi, precum 
şi mulţi alţii să ofere multe ore de 
slujire devotată. Preşedinţiile organiza-
ţiilor auxiliare şi ale cvorumurilor sunt 
exemple în ceea ce priveşte sacrificiul 
lor altruist. Această slujire şi acest 
sacrificiu sunt oferite de toţi mem-
brii Bisericii, de cei care ţin evidenţe 
ale Bisericii, de învăţătorii de acasă 
credincioşi şi învăţătoarele vizitatoare 
credincioase şi de cei care predau la 
clase. Le suntem recunoscători şi celor 
care slujesc cu mult curaj în calitate 
de conducători ai cercetaşilor sau de 
conducători ai creşei. Cu toţii aveţi 
dragostea şi aprecierea noastră pentru 
ceea ce faceţi şi pentru ceea ce sunteţi!

Recunoaştem că sunt membri care 
sunt mai puţin interesaţi şi mai puţin 
fideli în ceea ce priveşte unele învă-
ţături ale Salvatorului. Dorinţa noastră 

este ca aceşti membri să reacţioneze 
total faţă de credinţă şi să-şi sporească 
activitatea şi angajamentul. Dumnezeu 
Îi iubeşte pe toţi copiii Săi. El doreşte 
ca ei toţi să se întoarcă în prezenţa 
Lui. El doreşte ca toată lumea să fie în 
armonie cu melodia sacră a credinţei. 
Ispăşirea Salvatorului este un dar pen-
tru toată lumea.

Trebuie să se predea şi să se 
înţeleagă faptul că noi îi iubim şi îi 
respectăm pe toţi oamenii descrişi 
de Lehi.8 Nu uitaţi, nu noi trebuie să 
judecăm. Judecata este a Domnului.9 
Preşedintele Thomas S. Monson ne-a 
cerut în mod specific să avem „cu-
rajul… pentru a [ne] abţine de la a-i 
judeca pe alţii” 10. Dânsul a rugat, de 
asemenea, fiecare membru credin-
cios să-i salveze pe cei care au gustat 
din fructul Evangheliei şi care, apoi, 
s-au îndepărtat, precum şi pe cei care 
nu au găsit încă acea cale dreaptă şi 
îngustă. Noi ne rugăm ca ei să se ţină 
de bară şi să guste din dragostea lui 
Dumnezeu, care le va umple „sufletul 
de o bucurie foarte mare” 11.

Deşi viziunea lui Lehi îi include pe 
toţi oamenii, conceptul doctrinal cel 
mai important este importanţa eternă 
a familiei. „Familia este rânduită de 
Dumnezeu. Ea este cea mai impor-
tantă unitate în viaţa muritoare şi în 
eternitate.” 12 Când Lehi a gustat din 
fructul pomului vieţii (dragostea lui 
Dumnezeu), el a dorit ca „şi familia 
[lui] să ia din el” 13.

Cea mai mare dorinţă a noastră 
este să ne creştem copiii în adevăr şi 
neprihănire. Un principiu care ne va 
ajuta să realizăm aceasta este acela 
de a evita să judecăm prea aspru 
conduita nesăbuită sau neînţeleaptă, 
dar care nu este păcătoasă. Cu mulţi 
ani în urmă, când soţia mea şi cu 
mine aveam copiii acasă, vârstnicul 
Dallin H. Oaks ne-a învăţat că este 
important să distingi între greşelile 
tinereţii, care trebuie să fie corectate, 
şi păcate, care necesită mustrare şi 
pocăinţă.14 Acolo unde nu există înţe-
lepciune, copiii noştri au nevoie să fie 
învăţaţi. Acolo unde există păcat este 
nevoie de pocăinţă.15 Această învăţă-
tură a fost utilă în familia noastră.

Atmosfera religioasă din cadrul 
căminului ne binecuvântează fami-
liile. Exemplul personal este în mod 
deosebit important. Ceea ce suntem 
vorbeşte atât de tare încât copiii noştri 
s-ar putea să nu audă ceea ce spunem. 
Când aveam aproape cinci ani, mama 
mea a fost anunţată că fratele ei mai 
mic fusese ucis când era la datorie 
pe nava sa de război care fusese 
bombardată lângă ţărmul Japoniei, 
aproape de sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial.16 Această veste a fost 
devastatoare pentru ea. Ea a început 
să plângă şi s-a dus în dormitor. După 
un timp, mi-am aruncat privirea în 
cameră să văd dacă era bine. Ea era 
în genunchi, rugându-se, lângă pat. 
Am fost cuprins de o linişte deosebită, 
deoarece ea m-a învăţat să mă rog şi 
să-L iubesc pe Salvator. Acest lucru era 
tipic exemplului pe care ea mi l-a dat 
mereu. Mamele şi taţii care se roagă 
alături de copii pot fi mai importanţi 
decât orice alt exemplu.

Mesajul, slujirea şi ispăşirea lui Isus 
Hristos, Salvatorul nostru, reprezintă 
programa de învăţământ esenţială 
pentru familia noastră. Nicio scriptură 
nu ne caracterizează credinţa mai 
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bine decât 2 Nefi 25:26: „Şi noi vorbim 
despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, 
predicăm despre Hristos, profeţim de-
spre Hristos şi scriem după profeţiile 
noastre pentru ca să ştie copiii noştri 
la ce sursă să se uite pentru iertarea 
păcatelor lor”.

Unul dintre principiile fundamen-
tale ale viziunii lui Lehi este că mem-
brii credincioşi trebuie să se ţină bine 
de bara de fier pentru a putea rămâne 
pe calea cea dreaptă şi îngustă care 
duce la pomul vieţii. Este esenţial pen-
tru membri să citească scripturile, să 
mediteze asupra lor şi să le studieze.17

Cartea lui Mormon este de o im-
portanţă vitală.18 Desigur, întotdeauna 
vor exista oameni care vor subestima 
importanţa acestei cărţi sacre sau care 
chiar o vor defăima. Unii au făcut 
chiar şi glume pe seama ei. Înainte să 
slujesc în misiune, un profesor univer-
sitar a citat afirmaţia lui Mark Twain 
că dacă ai scoate „şi s-a întâmplat” din 
Cartea lui Mormon, aceasta „ar fi fost 
doar o broşură” 19.

După câteva luni, în timp ce slu-
jeam în misiune în Londra, Anglia, 
un distins profesor care a absolvit la 
Oxford şi care preda la Universitatea 
din Londra, expert în egipteană 
şi limbi semitice, a citit Cartea lui 
Mormon, a corespondat cu preşedin-
tele David O. McKay şi s-a întâlnit cu 
misionarii. El le-a spus că era convins 
că această carte, Cartea lui Mormon, 
este într-adevăr o traducere a învăţă-
turilor iudeilor şi a limbii egiptenilor 
din perioadele descrise în Cartea 
lui Mormon.20 Unul dintre multele 
exemple pe care el le-a folosit a fost 
expresia conjunctivă „şi s-a întâmplat” 
despre care el a spus că reprezenta 
modul în care el traducea frazeologia 
folosită în scrierile semitice antice.21 
Profesorului i s-a spus că deşi aborda-
rea lui intelectuală bazată pe profesia 
lui l-a ajutat, încă era esenţial pentru 

el să aibă o mărturie spirituală. Prin 
studiu şi rugăciune, el a dobândit o 
mărturie spirituală şi a fost botezat. 
Aşadar, ceea ce un umorist celebru a 
considerat ca fiind ceva ce trebuie ridi-
culizat, un erudit a considerat că este 
o dovadă profundă despre adevărul 
Cărţii lui Mormon, care i-a fost confir-
mat de către Spirit.

Doctrina esenţială privind libertatea 
de a alege cere ca mărturia despre 
Evanghelia restaurată să fie bazată pe 
credinţă, nu doar pe dovezi externe 
sau ştiinţifice. Concentrarea obsesivă 
asupra lucrurilor care nu au fost încă 
revelate în totalitate, cum ar fi modul 
în care a putut naşte o fecioară sau 
învierea Salvatorului ori care este 
modalitatea exactă prin care Joseph 
Smith a tradus scripturile noastre, nu 
va fi de folos progresului nostru spi-
ritual sau nu ni-l va permite. Acestea 
sunt chestiuni de credinţă. La urma 
urmei, sfatul lui Moroni de a citi, 
de a cântări în inimă şi, apoi, de a-I 

cere lui Dumnezeu cu toată sinceri-
tatea inimii, cu intenţie adevărată să 
confirme adevărurile scripturale prin 
mărturia Spiritului constituie răspun-
sul.22 Mai mult, când implementăm în 
viaţa noastră imperativele scripturale 
şi trăim conform Evangheliei, suntem 
binecuvântaţi cu Spirit şi gustăm din 
bunătatea Lui având sentimente de 
bucurie, fericire şi, mai ales, de pace.23

Evident, linia de demarcaţie între 
cei care aud melodia credinţei şi cei 
care sunt afoni sau sub ton faţă de 
aceasta este studiul activ din scrip-
turi. Cu mulţi ani în urmă, am fost 
profund impresionat de faptul că un 
profet preaiubit, Spencer W. Kimball, 
a accentuat nevoia de a se citi şi studia 
continuu din scripturi. El a spus: „Am 
observat că atunci când ajung să nu 
acord atenţia cuvenită relaţiei mele 
cu Divinitatea şi când pare că nicio 
ureche divină nu ascultă şi niciun glas 
divin nu vorbeşte, înseamnă că m-am 
îndepărtat foarte, foarte mult. Dacă mă 
cufund în scripturi, distanţa se micşo-
rează şi spiritualitatea revine” 24.

Sper că citim cu regularitate din 
Cartea lui Mormon alături de copiii 
noştri. Am discutat despre acest lucru 
cu propriii mei copii. Ei mi-au împăr-
tăşit două lucruri. Primul, perseverenţa 
privind cititul zilnic din scripturi ca 
familie este cheia. Fiica mea descrie 
într-un mod haios eforturile pe care ei 
la fac dimineaţa devreme cu copiii lor 
aproape adolescenţi pentru a citi cu 
consecvenţă din scripturi. Ea şi soţul ei 
se trezesc dimineaţa devreme şi merg 
ameţiţi de somn ţinându-se de balus-
trada de fier paralelă cu scările pentru 
a ajunge acolo unde familia se adună 
pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu. 
Perseverenţa este răspunsul, iar simţul 
umorului ajută. Este nevoie de mult 
efort din partea fiecărui membru al 
familiei, în fiecare zi, însă efortul me-
rită făcut. Obstacolele temporare sunt 
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depăşite cu ajutorul perseverenţei.
Al doilea lucru este modul în care 

fiul nostru cel mai mic şi soţia lui citesc 
scripturile împreună cu tânăra lor fami-
lie. Doi dintre cei patru copii ai lor nu 
sunt suficient de mari pentru a putea 
citi. Pentru cel în vârstă de cinci ani, ei 
au cinci semne pe care le fac cu de-
getele la care el reacţionează pentru a 
putea participa pe deplin la cititul din 
scripturi ca familie. Semnul făcut cu 
primul deget înseamnă că el trebuie să 
repete „şi s-a întâmplat” oriunde apare 
această expresie în Cartea lui Mormon. 
Trebuie să recunosc că îmi place foarte 
mult faptul că această expresie apare 
atât de des. Ca fapt divers, pentru fa-
miliile tinere, semnul făcut cu al doilea 
deget este pentru „şi astfel noi vedem”; 
degetele 3, 4 şi 5 sunt alese de părinţi 
în funcţie de cuvintele conţinute în 
capitolul pe care-l citesc.

Ştim că studiul din scripturi ca 
familie şi serile în familie nu sunt 
întotdeauna perfecte. Indiferent de 
provocările cu care vă confruntaţi, 
nu vă descurajaţi.

Vă rog să înţelegeţi că credinţa în 
Domnul Isus Hristos şi ţinerea porunci-
lor Sale sunt şi vor fi mereu încercarea 
principală a vieţii muritoare. Mai presus 
de orice, fiecare dintre noi trebuie să 
înţeleagă faptul că atunci când cineva 
este afon faţă de melodia credinţei, 
persoana respectivă nu este în acord cu 
Spiritul. Profetul Nefi ne-a învăţat: „Aţi 
auzit glasul lui… iar el a vorbit către voi 
cu un glas blând şi încet, dar eraţi lipsiţi 
de sentimente, aşa încât nu aţi putut să 
simţiţi cuvintele lui” 25.

Doctrina noastră este clară; noi 
trebuie să fim optimişti şi bucuroşi. 
Noi punem accent pe credinţa noastră, 
nu pe temerile noastre. Ne bucurăm în 
asigurarea Domnului că El va fi lângă 
noi pentru a ne îndruma şi călăuzi.26 
Duhul Sfânt mărturiseşte inimii noastre 
că avem un Tată iubitor în Cer, al cărui 

plan milos pentru mântuirea noastră 
va fi împlinit în fiecare aspect al său 
datorită sacrificiului ispăşitor al lui 
Isus Hristos.

Naomi W. Randall, autoarea cân-
tecului „Copil al Domnului”, a scris: 
„Dragostea Sa înlătură teama, când 
credinţa-ndură” 27.

Prin urmare, oriunde ne-am afla pe 
calea uceniciei din viziunea lui Lehi, 
haideţi să ne luăm angajamentul de 
a trezi în noi şi în membrii familii-
lor noastre o dorinţă mai mare de a 
revendica darul incomprehensibil al 
Salvatorului cu privire la viaţa eternă. 
Mă rog ca noi să rămânem în armonie 
cu melodia credinţei. Eu mărturisesc 
despre divinitatea lui Isus Hristos şi 
despre realitatea ispăşirii Sale, în nu-
mele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Vezi Doctrină şi legăminte 1:30.
 2.  Jonathan Sacks, „Has Europe Lost Its Soul?” 

(cuvântare adresată la data de 12 dec. 2011, 
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 5.  Vezi 1 Nefi 8:23; 12:17.
 6.  1 Nefi 8:28.
 7.  Vezi 1 Nefi 8:12.
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oaia pierdută; vezi Matei 18:12–14.

 9.  Vezi Ioan 5:22; vezi, de asemenea, Matei 
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 10.  Thomas S. Monson, „Fie ca voi să aveţi 
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 11.  1 Nefi 8:12.
 12.  Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 1.1.1.
 13.  1 Nefi 8:12.
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 16.  Vezi Marva Jeanne Kimball Pedersen, 

Vaughn Roberts Kimball: A Memorial 
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Bunker Hill, trupul fiindu-i aruncat în mare 
cu onoruri militare.

 17.  Vezi Ioan 5:39.
 18.  Vezi Ezra Taft Benson, „Cartea lui Mormon 
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nov. 1986, p. 4; sau Liahona, oct. 2011, p. 52.
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 20.  Vezi 1 Nefi 1:2.
 21.  L-am întâlnit pe Dr. Ebeid Sarofim în 

Londra atunci când vârstnicii îl învăţau. 
Vezi, de asemenea, N. Eldon Tanner, în 
Conference Report, apr. 1962, p. 53. Mulţi 
erudiţi în scrierile semitice şi egiptene au 
remarcat folosirea repetată a expresiei 
conjunctive „şi s-a întâmplat” la începutul 
frazelor; vezi, Hugh Nibley, Since Cumorah, 
a doua ediţie (1988), p. 150.

 22.  Vezi Moroni 10:3–4; doar foarte puţini 
critici au încercat aceasta cu sinceritate 
şi cu o intenție adevărată.

 23.  Vezi Doctrină şi legăminte 59:23.
 24.  Teachings of Presidents of the Church: 

Spencer W. Kimball (2006), p. 67.
 25.  1 Nefi 17:45; vezi, de asemenea, Ezra Taft 

Benson, „Seek the Spirit of the Lord”, 
Tambuli, sept. 1988, p. 5: „De cele mai 
multe ori, auzim cuvintele Domnului sub 
forma unui sentiment. Dacă suntem umili 
şi receptivi, Domnul ne va inspira prin 
sentimentele noastre”.

 26.  Vezi Doctrină şi legăminte 68:6.
 27.  „Când credinţa îndură”, Imnuri, nr. 80.
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disponibilă numai câtorva dintre ei.
Un alt exemplu de revelaţie este 

îndrumarea dată preşedintelui Joseph F. 
Smith: „Cred că noi ne mişcăm şi că 
fiinţa noastră se află în prezenţa mesa-
gerilor cereşti şi a fiinţelor cereşti. Nu 
suntem separaţi de aceştia… Ne asemă-
năm foarte mult cu neamul nostru, cu 
strămoşii noştri… care au mers înaintea 
noastră în lumea spiritelor. Nu îi putem 
uita; nu încetăm a-i iubi; îi păstrăm 
mereu în inima noastră, în amintirea 
noastră şi, astfel, ne înrudim şi ne unim 
cu ei prin legături pe care nu le putem 
rupe… Dacă aşa stau lucrurile în ceea 
ce priveşte condiţia noastră trecă-
toare, înconjuraţi de slăbiciunile vieţii 
muritoare… cu atât mai sigur este… să 
credem că cei care au fost credincioşi, 
care au trecut dincolo… ne pot vedea 
mai bine decât îi vedem noi; ne cunosc 
mai bine decât îi cunoaştem noi… 
Noi trăim în prezenţa lor, ei ne văd, se 
preocupă de bunăstarea noastră, ei ne 

Vârstnicul Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

O ricine stă la acest pupitru pen-
tru a transmite un mesaj simte 
puterea şi sprijinul membrilor 

din întreaga lume. Sunt recunoscător 
că acelaşi sprijin poate veni de la un 
partener iubit aflat de cealaltă parte 
a vălului. Îţi mulţumesc, Jeanene!

Duhul Sfânt comunică informaţii 
importante de care avem nevoie să 
ne ghideze în călătoria din viaţa muri-
toare. Când acestea sunt concise, clare 
şi esenţiale, merită să primească nu-
mele de revelaţie. Când sunt o serie de 
îndemnuri pe care le avem adesea să 
ne ghideze pas cu pas spre un obiectiv 
demn, în contextul acestui mesaj, este 
vorba de inspiraţie.

Un exemplu de revelaţie ar fi 
îndemnul pe care preşedintele 
Spencer W. Kimball l-a primit, după 
o lungă şi continuă rugăminte adre-
sată Domnului, referitor la oferirea 
preoţiei tuturor bărbaţilor demni din 
Biserică, într-o perioadă când era 

Cum să obţinem 
revelaţie şi inspiraţie 
cu privire la propria 
noastră viaţă
De ce vrea Domnul să ne rugăm Lui şi să cerem? 
Deoarece în acest mod este primită revelaţia.

iubesc acum mai mult ca oricând. Căci 
acum ei văd pericolele care ne ispi-
tesc… de aceea, dragostea lor faţă de 
noi şi dorinţa lor pentru binele nostru 
trebuie să fie mai mare decât ce simţim 
noi faţă de noi înşine” 1.

Relaţiile cu persoanele pe care le 
ştim şi le iubim, dar care au trecut 
dincolo de văl, pot fi întărite. Acest 
lucru este posibil datorită determinării 
noastre de a face mereu ce este drept. 
Ne putem întări relaţia cu persoanele 
plecate din această lume, pe care le 
iubim, dându-ne seama că separarea 
este temporară şi că legămintele făcute 
în templu sunt eterne. Când sunt res-
pectate în totalitate, astfel de legăminte 
ne garantează îndeplinirea veşnică a 
promisiunilor cuprinse în ele.

Un exemplu foarte clar de revelaţie 
în propria-mi viaţă a avut loc când am 
fost îndrumat cu putere de Spirit să o 
întreb pe Jeanene Watkins să fie pecet-
luită cu mine în templu.

Una dintre cele mai măreţe lecţii pe 
care fiecare dintre noi trebuie s-o în-
veţe este să ceară. De ce vrea Domnul 
să ne rugăm Lui şi să cerem? Deoarece 
în acest mod este primită revelaţia.

Când mă confrunt cu o chestiune 
foarte dificilă, acesta este modul prin 
care încerc să înţeleg ce să fac. Postesc. 
Mă rog să găsesc şi să înţeleg scripturile 
care îmi vor fi de ajutor. Acest proces 
este continuu. Încep să citesc un pasaj 
din scriptură; meditez la însemnătatea 
versetului şi mă rog pentru inspiraţie. 
Apoi, meditez şi mă rog să ştiu dacă am 
înţeles tot ceea ce Domnul vrea ca eu 
să fac. Adesea, vin mai multe gânduri 
cu o înţelegere sporită a doctrinei. Am 
aflat că acest tipar este o modalitate 
bună de a învăţa din scripturi.

Există câteva principii practice care 
sporesc revelaţia. Prima, dacă cedăm 
emoţiilor, cum ar fi mânia, durerea 
sau irascibilitatea, vor îndepărta Duhul 
Sfânt. Acele emoţii trebuie eliminate 
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ori şansa noastră de a primi revelaţie 
este mică.

Un alt principiu este de a fi atenţi 
cum glumim. Râsul zgomotos, nepotri-
vit, va ofensa Spiritul. Un simţ bun al 
umorului ajută revelaţia; râsul zgomo-
tos nu. Un simţ bun al umorului este 
o cale de a evada de greutăţile vieţii.

Un alt duşman al revelaţiei este 
a exagera sau a vorbi tare când este 
spus ceva. Tonul calm, blând, sporeşte 
puterea de a primi revelaţie.

Pe de altă parte, comunicarea 
spirituală poate fi sporită prin practici 
bune, sănătoase. Mişcarea, programul 
rezonabil de somn şi alimentaţia să-
nătoasă măresc capacitatea noastră de 
a primi şi înţelege revelaţia. Vom trăi 
durata de viaţă ce ne este desemnată. 
Totuşi, putem spori atât calitatea acelui 
serviciu, cât şi bunăstarea noastră 
făcând, cu grijă, alegeri corecte.

Este important ca activităţile noastre 
zilnice să nu ne distragă de la a asculta 
Spiritul.

De asemenea, revelaţia poate fi 
oferită într-un vis, când se produce 
o trecere aproape neobservată de la 
somn la trezire. Dacă vă străduiţi să 
vi-l amintiţi imediat, puteţi consemna 
detalii importante, dar, altfel, dispare 
rapid. Comunicarea inspirată din 
timpul nopţii este, în general, însoţită 
de un sentiment sacru pe parcursul în-
tregii experienţe. Domnul se foloseşte 
de persoane pentru care avem respect 
deosebit ca să ne înveţe despre încre-
dere prin intermediul unui vis, deoa-
rece ne încredem în ei şi vom asculta 
sfatul lor. Domnul oferă acea învățătură 
prin intermediul Duhului Sfânt. Totuşi, 
în vis, El poate face să fie şi uşor de 
înţeles şi, cu siguranţă, ne atinge inima 
învăţându-ne prin intermediul cuiva pe 
care îl iubim şi respectăm.

Când este în folosul scopurilor 
Domnului, El ne poate reaminti 
orice ni s-a întâmplat. Acest lucru 

nu trebuie să ne slăbească hotărârea 
de a consemna impresiile din partea 
Spiritului. Consemnarea cu atenţie a 
inspiraţiei arată lui Dumnezeu că pen-
tru noi comunicările Lui sunt sacre. 
Consemnarea ne va spori şi abilitatea 
de a ne aminti revelaţia. Trebuie să 
avem grijă ca o astfel de consemnare 
despre îndrumarea Spiritului să nu fie 
pierdută şi să nu devină motiv de cu-
riozitate pentru alţii.

Scripturile oferă o confirmare eloc-
ventă despre cum adevărul, respectat 
în mod constant, deschide uşa către 
inspiraţia de a şti ce să faci şi, la ne-
voie, de a avea sporite capacităţile per-
sonale prin puterea divină. Scripturile 
descriu felul în care capacitatea cuiva 
de a înfrânge greutatea, îndoiala şi 
încercările, aparent insurmontabile, 
a fost întărită de Domnul la nevoie. 

Când reflectaţi la astfel de exemple, 
veţi dobândi o confirmare tacită, prin 
Duhul Sfânt, cum că experienţele lor 
sunt adevărate. Veţi ajunge să ştiţi că 
un astfel de ajutor este valabil şi pen-
tru dumneavoastră.

Am văzut persoane confruntân-
du-se cu încercări care au ştiut ce să 
facă atunci când era peste puterea lor, 
fiindcă s-au încrezut în Domnul şi au 
ştiut că El îi va îndruma spre soluţii 
care erau necesare imediat.

Domnul a spus: „Şi voi trebuie să 
fiţi învăţaţi de sus. Sfinţiţi-vă voi înşivă 
şi veţi fi înzestraţi cu putere, pentru ca 
să puteţi da chiar aşa cum am spus” 2. 
Cuvintele sfinţiţi-vă voi înşivă pot 
părea încâlcite. Preşedintele Harold B. 
Lee a explicat odată că puteţi înlocui 
acele cuvinte cu expresia „ţineţi porun-
cile”. Citit astfel, sfatul pare mai clar 3.
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O persoană trebuie să fie mereu 
curată mintal şi fizic şi să aibă intenţie 
pură ca astfel Domnul să o inspire. O 
persoană care este supusă poruncilor 
Lui are încredere în Domnul. Acea 
persoană are acces la inspiraţia Lui 
pentru a şti ce să facă şi, la nevoie, 
să aibă puterea divină de a o face.

Ca spiritualitatea să crească mai pu-
ternic şi să fie mai accesibilă, trebuie 
să fie plantată într-un mediu nepri-
hănit. Aroganţa, mândria, îngâmfarea 
sunt ca locul stâncos care nu va rodi 
niciodată rodul spiritual.

Umilinţa este un pământ fertil unde 
spiritualitatea creşte şi rodeşte rodul in-
spiraţiei de a şti ce să faci. Oferă acces 
la putere divină pentru a împlini ceea 
ce trebuie împlinit. O persoană moti-
vată de dorinţa de a fi lăudată sau de a 
obţine recunoaştere nu va fi demnă să 
fie învăţată de Spirit. O persoană care 
este arogantă sau care lasă ca emoţiile 
sale să îi influenţeze deciziile nu va fi 
condusă cu fermitate de Spirit.

Când acţionăm în calitate de 
instrumente în folosul altora, primim 
mult mai uşor inspiraţie decât când ne 
gândim doar la noi. Când îi ajutăm pe 
ceilalţi, Domnul ne poate oferi îndru-
mări în folosul nostru.

Tatăl nostru Ceresc nu ne-a pus pe 
pământ să eşuăm, ci să reuşim victo-
rioşi. Poate părea un paradox, însă de 
aceea recunoaşterea răspunsurilor la 
rugăciune poate fi adesea foarte dificilă. 
Uneori, în mod neînţelept, încercăm să 
înfruntăm viaţa bazându-se pe propria 
experienţă şi capacitate. Este mult mai 
înţelept să căutăm prin rugăciune şi 
inspiraţie divină să ştim ce să facem. 
Supunerea noastră garantează că, la ne-
voie, putem fi demni de puterea divină 
pentru a împlini un ţel inspirat.

Asemenea multora dintre noi, 
Oliver nu a recunoscut dovada răs-
punsurilor la rugăciuni oferită deja de 
Domnul. Pentru a deschide ochii lui, 

şi pe ai noştri, această revelaţie a fost 
dată prin intermediul lui Joseph Smith:

„Binecuvântat eşti tu pentru ce ai 
făcut; pentru că tu M-ai întrebat şi, 
iată, de fiecare dată când M-ai întrebat, 
ai primit răspuns de la Spiritul Meu. 
Dacă nu ar fi fost aşa, tu nu ai fi fost 
unde te găseşti acum.

Iată, tu ştii că M-ai întrebat şi că Eu 
ţi-am luminat mintea; şi acum, Eu îţi 
spun aceste lucruri ca tu să ştii că ai 
fost luminat de Spiritul adevărului” 4.

Dacă simţiţi că Dumnezeu nu a 
răspuns la rugăciunile dumneavoastră, 
reflectaţi la aceste scripturi – apoi, cu 
atenţie, căutaţi dovada în propria viaţă 
căci poate El v-a răspuns deja.

Două semne, că un sentiment sau 
îndemn vin de la Dumnezeu, sunt 
acelea că în inima dumneavoastră se 
produce un sentiment plăcut de pace 
şi de căldură. Când respectaţi princi-
piul despre care am discutat, veţi fi 
pregătiţi să recunoaşteţi revelaţia în 
momentele critice din propria viaţă.

Cu cât mai îndeaproape urmaţi 
cursul îndrumării divine, cu atât mai 
mare va fi fericirea dumneavoastră aici 
şi pentru veşnicie – mai mult de atât, 
progresul şi capacitatea dumneavoas-
tră de a sluji vor fi şi mai abundente. 
Nu înţeleg pe deplin cum funcţio-
nează, însă acea îndrumare din viaţa 
dumneavoastră nu vă răpeşte liberta-
tea de a alege. Puteţi lua deciziile pe 
care doriţi să le luaţi. Însă, ţineţi minte, 
dispoziţia de a face bine aduce pace 
în minte şi fericire.

Dacă alegerile sunt greşite, ele pot 
fi îndreptate prin intermediul pocăin-
ţei. Când condiţiile sunt îndeplinite 
în totalitate, ispăşirea lui Isus Hristos, 
Salvatorul nostru, oferă o scutire de 
la cerinţele dreptăţii pentru greşelile 
făcute. Este nemaipomenit de simplu şi 
fără asemănare de frumos. Continuând 
să trăiţi în neprihănire, veţi fi mereu 
îndemnaţi să ştiţi ce să faceţi. Uneori, 
descoperirea a ceea ce trebuie făcut 
poate necesita efort însemnat şi încre-
dere din partea dumneavoastră. Totuşi, 
veţi fi îndemnaţi să ştiţi ce să faceţi 
când descoperiţi condiţiile unei astfel 
de îndrumări divine în viaţa dumnea-
voastră, anume, supunerea faţă de po-
runcile Domnului, încrederea în planul 
Său divin al fericirii şi evitarea oricărui 
lucru care este contrar planului.

Comunicarea cu Tatăl nostru din 
Cer nu este o chestiune banală. Este un 
privilegiu sacru. Se bazează pe principii 
eterne, neschimbătoare. Noi primim 
ajutor de la Tatăl nostru din Cer ca răs-
puns la credinţa, supunerea şi folosirea 
corectă a libertăţii noastre de a alege.

Fie ca Domnul să vă inspire să înţe-
legeţi şi să folosiţi principiile care duc 
la revelaţie personală şi inspiraţie, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Joseph F. Smith, în Conference Report, 

apr. 1916, p. 2–3; vezi, de asemenea, Gospel 
Doctrine, ed. a 5-a. (1939), p. 430–431.

 2.  Doctrină şi legăminte 43:16.
 3.  Vezi Teachings of Presidents of the Church: 

Harold B. Lee (2000), p. 34.
 4.  Doctrină şi legăminte 6:14–15.
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Vârstnicul David A. Bednar
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a 
primi autoritatea preoţiei sunt des-
crişi în al cincilea articol de credinţă: 
„Noi credem că un om trebuie să fie 
chemat de Dumnezeu, prin profeţie şi 
prin aşezarea mâinilor de către aceia 
care deţin autoritatea de a predica 
Evanghelia şi de a administra rându-
ielile acesteia”. Astfel, un băiat sau un 
bărbat primeşte autoritatea preoţiei şi 
este rânduit într-un anumit oficiu de 
către cineva care deţine deja preoţia şi 
a fost autorizat de către un conducător 
care deţine cheile preoţiei necesare 
acestei autorizări.

Este de aşteptat ca un deţină-
tor al preoţiei să-şi exercite această 
autoritate sacră în conformitate cu 
raţiunea, voia şi scopurile sfinte ale lui 
Dumnezeu. Nimic din ce ţine de preo-
ţie nu este egocentrist. Preoţia este 
folosită întotdeauna pentru a-i sluji, a-i 
binecuvânta şi a-i întări pe alţi oameni.

Preoţia mai înaltă este primită 
printr-un legământ solemn care include 
obligaţia de a acţiona cu autoritatea 
(vezi D&L 68:8) şi în oficiul (vezi D&L 
107:99) care au fost primite. Ca deţină-
tori ai autorităţii sfinte a lui Dumnezeu, 
noi suntem factorii care acţionează şi 
nu elementele asupra cărora se acţio-
nează (vezi 2 Nefi 2:26). Preoţia este, 
prin natura ei, activă, nu pasivă.

Preşedintele Ezra Taft Benson ne-a 
învăţat:

„Nu este suficient să primim preoţia 
şi, apoi, să stăm pasivi şi să aştep-
tăm până când cineva ne îmboldeşte 
să trecem la acţiune. Când primim 
preoţia, avem obligaţia să participăm, 
activ şi cu entuziasm, la promovarea 
cauzei neprihănirii pe pământ, pentru 
că Domnul spune:

«Acela care nu face nimic până nu 
i se porunceşte şi primeşte o poruncă 
cu inimă neîncrezătoare şi i se supune 
cu lene, acela va fi blestemat» (D&L 
58:29)” (So Shall Ye Reap [1960], p. 21).

Preaiubiţii mei fraţi, sunt recunoscă-
tor că putem preaslăvi împreună 
ca un grup mare al deţinătorilor 

preoţiei. Vă iubesc şi vă admir pentru 
demnitatea dumneavoastră şi influenţa 
în bine pe care o aveţi în lumea 
întreagă.

Vă invit pe fiecare să vă gândiţi 
cum aţi răspunde la următoarea 
întrebare adresată membrilor Bisericii 
cu mulţi ani în urmă de preşedin-
tele David O. McKay: „Dacă, în acest 
moment, fiecăruia dintre dumnea-
voastră i s-ar cere să formuleze într-o 
propoziţie sau expresie cea mai 
distinctivă trăsătură a Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, 
care ar fi răspunsul dumneavoastră?” 
(„The Mission of the Church and Its 
Members”, Improvement Era, nov. 
1956, p. 781).

Răspunsul pe care preşedintele 
McKay l-a dat propriei întrebări a 
fost „autoritatea divină” a preoţiei. 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă se distinge de alte 
biserici care pretind că autoritatea 
lor derivă din transmiterea autorităţii 
de la o persoană la alta de-a lungul 
timpului, din scripturi sau din instruire 

teologică. Noi declarăm că autorita-
tea preoţiei a fost conferită profetului 
Joseph Smith prin aşezarea mâinilor 
direct de către mesageri cereşti.

Mesajul meu se concentrează asu-
pra acestei preoţii divine şi puterilor 
cerului. Mă rog din inimă ca Spiritul 
Domnului să ne ajute în timp ce învă-
ţăm, împreună, despre aceste adevă-
ruri importante.

Autoritatea şi puterea preoţiei
Preoţia este autoritatea lui 

Dumnezeu delegată bărbaţilor de 
pe pământ pentru a acţiona în toate 
lucrurile pentru salvarea omenirii (vezi 
Spencer W. Kimball, „The Example of 
Abraham”, Ensign, iunie 1975, p. 3). 
Preoţia este mijlocul prin care Domnul 
acţionează prin oameni pentru a salva 
suflete. Una dintre trăsăturile definito-
rii ale Bisericii lui Isus Hristos, atât în 
vechime, cât şi astăzi, este autoritatea 
Lui. Nu poate exista o Biserică adevă-
rată fără autoritate divină.

Bărbaţilor obişnuiţi le este dată 
autoritatea preoţiei. Demnitatea şi 
dorinţa – nu experienţa, cunoaşterea 
sau educaţia – sunt cerinţele pentru 
rânduirea la preoţie.

S E S I U N E A  P R E O Ţ I E I  | 31 mar t ie 2012

Puterile cerului
Deţinătorii preoţiei, tineri şi bătrâni, au nevoie atât de 
autoritate, cât şi de putere – permisiunea necesară şi 
capacitatea spirituală de a-L reprezenta pe Dumnezeu 
în lucrarea de salvare.
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Preşedintele Spencer W. Kimball a 
subliniat, de asemenea, natura activă 
a preoţiei. „Legământul preoţiei este 
încălcat când sunt încălcate poruncile 
– dar şi atunci când îndatoririle nu 
sunt îndeplinite. Ca urmare, pentru a 
încălca acest legământ tot ce trebuie 
să faci este să nu faci nimic ” (The 
Miracle of Forgiveness [1969], p. 96).

Când facem tot ce putem pentru a 
ne îndeplini responsabilităţile preoţiei, 

putem fi binecuvântaţi cu puterea 
preoţiei. Puterea preoţiei este puterea 
lui Dumnezeu care acţionează prin 
bărbaţi şi băieţi ca noi şi este rezulta-
tul neprihănirii personale, credinţei, 
supunerii şi sârguinţei. Un băiat sau 
un bărbat poate primi autoritatea 
preoţiei prin aşezarea mâinilor, dar 
nu va avea puterea preoţiei dacă este 
nesupus, nedemn sau dacă nu doreşte 
să slujească.

„Drepturile preoţiei sunt legate 
inseparabil de puterile cerului şi… 
puterile cerului nu pot fi controlate şi 
folosite decât în acord cu principiile 
dreptăţii.

Este adevărat că ele ne pot fi confe-
rite; dar, când încercăm să ascundem 
păcatele noastre sau să ne satisfa-
cem mândria ori ambiţia inutilă, sau 
să exercităm nedrept controlul sau 
stăpânirea sau constrângerea asupra 
sufletelor copiilor oamenilor, iată, 
cerurile se retrag; Spiritul Domnului 
este întristat; şi, când este retras, amin 
preoţiei şi autorităţii acelui om” (D&L 
121:36–37; subliniere adăugată).

Stimaţi fraţi, ca un băiat sau bărbat 
să primească autoritatea preoţiei, dar 
să neglijeze să facă ce este necesar 
pentru a fi demn să primească puterea 
preoţiei este un lucru inacceptabil în 
ochii Domnului. Deţinătorii preoţiei, 
tineri şi bătrâni, au nevoie atât de 
autoritate, cât şi de putere – permisiu-
nea necesară şi capacitatea spirituală 
de a-L reprezenta pe Dumnezeu în 
lucrarea de salvare.

O lecţie de la tatăl meu
Am crescut într-o casă cu o mamă 

credincioasă şi un tată minunat. Mama 
mea era o urmaşă a pionierilor care 
au sacrificat totul pentru Biserică şi 
împărăţia lui Dumnezeu. Tatăl meu 
nu era membru al Bisericii noastre, 
iar când a fost mic şi-a dorit să devină 
preot catolic. În cele din urmă, el a 
ales să nu urmeze seminarul teologic, 
ci o carieră în domeniul producerii de 
unelte şi matriţe.

În cea mai mare parte a vieţii lui 
de bărbat căsătorit, tata a participat 
la adunările Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă îm-
preună cu familia noastră. De fapt, 
cei mai mulţi membri ai episcopiei 
noastre nu ştiau că tata nu era mem-
bru al Bisericii. El a jucat în echipa 
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de softball a episcopiei noastre şi a 
antrenat-o, a ajutat la desfăşurarea 
activităţilor Cercetaşilor şi a susţinut-o 
pe mama în diversele ei chemări şi 
responsabilităţi. Vreau să vă spun una 
dintre cele mai mari lecţii pe care 
le-am învăţat de la tata cu privire la 
autoritatea şi puterea preoţiei.

În copilărie, l-am întrebat pe tata de 
multe ori, în fiecare săptămână, când 
avea să fie botezat. El răspundea cu 
dragoste, dar şi cu hotărâre de fiecare 
dată când îl cicăleam: „David, nu mă 
voi alătura Bisericii nici pentru mama 
ta, nici pentru tine, nici pentru nimeni 
altcineva. Mă voi alătura Bisericii când 
voi şti că este lucrul pe care trebuie 
să-l fac”.

Cred că eram în primii ani ai 
adolescenţei când am avut următoa-
rea conversaţie cu tatăl meu. Tocmai 
ne întorsesem împreună acasă de la 
adunările de duminica şi l-am întrebat 
pe tata când urma să fie botezat. El a 
zâmbit şi a spus: „Tu eşti cel care mă 
întreabă mereu când voi fi botezat. Azi, 
îţi pun şi eu o întrebare”. Nerăbdător şi 
emoţionat am tras concluzia că începu-
sem să facem progrese!

Tata a continuat: „David, biserica 
ta te învaţă că preoţia a fost luată de 
pe pământ în vechime şi că a fost res-
taurată de mesageri cereşti profetului 
Joseph Smith. Adevărat?”. Am răspuns 
că afirmaţia era corectă. Apoi, el a 
spus: „Iată întrebarea mea. În fiecare 
săptămână în adunarea preoţiei, îi 
ascult pe episcop şi pe alţi condu-
cători ai preoţiei amintind, rugând şi 
implorând ca toţi bărbaţii să-şi facă 
vizitele ca învăţători de acasă şi să-şi 
îndeplinească îndatoririle preoţiei. 
Dacă biserica ta deţine, cu adevărat, 
preoţia restaurată a lui Dumnezeu, de 
ce atât de mulţi bărbaţi din biserica ta 
nu se deosebesc cu nimic, când este 
vorba de îndeplinirea îndatoririi lor re-
ligioase, de bărbaţii din biserica mea?”. 

Mintea mea tânără nu a găsit nicio 
explicaţie imediată. Nu aveam niciun 
răspuns pentru tata.

Cred că tata a greşit judecând 
validitatea dreptului Bisericii noastre la 
autoritatea divină prin prisma slăbiciu-
nilor unora dintre bărbaţii din episco-
pia noastră. Dar în această întrebare 
era inclusă presupunerea corectă că 
bărbaţii care deţin preoţia sfântă a lui 
Dumnezeu trebuie să se deosebească 
de alţi bărbaţi. Bărbaţii care deţin 
preoţia nu sunt în mod inerent mai 
buni decât alţi bărbaţi, dar ei trebuie 
să acţioneze în mod diferit. Bărbaţii 
care deţin preoţia trebuie nu numai să 
primească autoritatea preoţiei, ci şi să 
devină unelte demne şi credincioase 
ale puterii lui Dumnezeu. „Curăţaţi-vă, 

cei ce purtaţi vasele Domnului.” 
(D&L 38:42.)

Nu voi uita niciodată lecţia despre 
autoritatea şi puterea preoţiei pe care 
am învăţat-o de la tatăl meu, un bărbat 
bun care nu era de credinţa noastră şi 
care se aştepta la mai mult din partea 
bărbaţilor care afirmau că deţineau 
preoţia lui Dumnezeu. Discuţia cu 
tatăl meu din după-amiaza acelei 
duminici a stârnit în mine dorinţa de 
a fi un „băiat bun”. Nu voiam să fiu un 
exemplu negativ sau prilej de împot-
molire în progresul tatălui meu care 
învăţa despre Evanghelia restaurată. 
Voiam pur şi simplu să fiu un băiat 
bun. Domnul are nevoie ca noi toţi, 
cei care deţinem autoritatea Sa, să fim 
cinstiţi, virtuoşi şi băieţi buni în toate 
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timpurile şi în toate locurile.
Poate vă interesează să aflaţi că, 

după un număr de ani, tatăl meu a fost 
botezat. Şi, la momentele potrivite, am 
avut ocazia să-i confer Preoţia aaronică 
şi Preoţia lui Melhisedec. Una dintre 
cele mai însemnate experienţa ale vie-
ţii mele a fost să-l văd pe tata primind 
autoritatea şi, apoi, puterea preoţiei.

V-am împărtăşit această lecţie, învă-
ţată de la tatăl meu, pentru a evidenţia 
un adevăr simplu. Primirea autorităţii 
preoţiei prin aşezarea mâinilor este 
un început important, dar nu este 
totul. Rânduirea conferă autoritate, dar  
este necesară neprihănirea pentru a 
acţiona cu putere când ne străduim să 
ridicăm suflete, să predăm şi să măr-
turisim, să binecuvântăm, să sfătuim 
şi să avansăm lucrarea salvării.

În această perioadă importantă din 
istoria pământului, dumneavoastră şi 
cu mine, deţinători ai preoţiei, trebuie 
să fim bărbaţi neprihăniţi şi unelte 
eficiente în mâinile lui Dumnezeu. 
Trebuie să ne ridicăm ca bărbaţi ai lui 
Dumnezeu. Ar fi bine să învăţăm şi să 
urmăm exemplul lui Nefi, nepotul lui 
Helaman şi primul dintre cei doispre-
zece ucenici chemaţi de Salvator la 
începutul slujirii Sale printre nefiţi. 
„Şi a propovăduit multe lucruri către 
ei;… Nefi a slujit cu putere şi cu mare 
autoritate” (3 Nefi 7:17).

„Vă rog să-l ajutaţi pe soţul 
meu să înţeleagă”

La sfârşitul interviurilor pentru re-
comandarea pentru templu pe care le 
desfăşuram ca episcop şi preşedinte de 
ţăruş, le întrebam deseori pe surorile 
căsătorite cum puteam să le slujesc mai 
bine lor şi familiilor lor. Consecvenţa 
răspunsurilor primite de la acele femei 
credincioase a fost atât constructivă, 
cât şi alarmantă. Surorile se plângeau 
sau criticau rareori, dar de cele mai 
multe ori răspundeau astfel: „Vă rog 

să-l ajutaţi pe soţul meu să-şi înţeleagă 
responsabilitatea de conducător al 
preoţiei în căminul nostru. Îmi place 
să conduc studiul scripturilor, rugă-
ciunea în familie şi seara în familie şi 
voi continua s-o fac. Dar mi-aş dori ca 
soţul meu să fie un partener egal şi să 
ofere conducerea puternică a preoţiei 
pe care numai el o poate oferi. Vă rog, 
ajutaţi-l pe soţul meu să înveţe cum să 
devină un patriarh şi un conducător al 
preoţiei, care prezidează şi protejează, 
în căminul nostru”.

Mă gândesc deseori la sinceri-
tatea acelor surori şi la cererea lor. 
Conducătorii preoţiei ascultă cereri 
similare astăzi. Multe soţii se roagă 
pentru soţii lor care au nu numai au-
toritatea preoţiei, ci şi puterea preoţiei. 
Ele tânjesc să poarte jugul împreună 
şi în mod egal cu un soţ credincios şi 
partener în preoţie în lucrarea de a 
crea un cămin al cărui nucleu să fie 
Hristos şi Evanghelia.

Stimaţi fraţi, vă promit că, dacă vom 

medita, rugându-ne, la cererile acestor 
surori, Duhul Sfânt ne va ajuta să ne 
vedem aşa cum suntem cu adevărat 
(vezi D&L 93:24) şi ne va ajuta să re-
cunoaştem lucrurile pe care trebuie să 
le schimbăm şi să le îmbunătăţim. Şi 
timpul pentru a acţiona este acum!

Fiţi exemple de neprihănire
În această seară, reiterez învăţăturile 

preşedintelui Thomas S. Monson care 
ne-a invitat, pe noi, deţinătorii preoţiei, 
să fim „exemple de neprihănire”. El 
ne-a reamintit în repetate rânduri că ne 
aflăm în slujba Domnului şi că avem 
dreptul la ajutorul Său, cu condiţia să 
fim demni (vezi „Exemple de nepri-
hănire”, Liahona, mai 2008, p. 65–68). 
Dumneavoastră şi cu mine deţinem 
autoritatea preoţiei care a fost restau-
rată pe pământ în această dispensaţie 
de către mesageri cereşti, chiar de Ioan 
Botezătorul şi Petru, Iacov şi Ioan. Ca 
urmare, fiecare bărbat care primeşte 
Preoţia lui Melhisedec îşi poate trasa 
linia personală a autorităţii direct până 
la Domnul Isus Hristos. Sper că suntem 
recunoscători pentru această minunată 
binecuvântare. Mă rog să fim curaţi şi 
demni să-L reprezentăm pe Domnul în 
timp ce exercităm autoritatea Sa sacră. 
Fie ca fiecare dintre noi să fie demn 
de puterea preoţiei.

Depun mărturie că preoţia sfântă 
a fost într-adevăr restaurată pe pă-
mânt în aceste zile din urmă şi că se 
găseşte în Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă. Depun, 
de asemenea, mărturie că preşedin-
tele Thomas S. Monson este înaltul 
preot care prezidează înalta preoţie a 
Bisericii (vezi D&L 107:9, 22, 65–66, 
91–92) şi singura persoană de pe 
pământ care deţine şi este autori-
zată să exercite toate cheile preoţiei. 
Mărturisesc solemn despre aceste 
lucruri în numele sacru al Domnului 
Isus Hristos, amin. ◼
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uşor. Îţi faci griji în privinţa multor 
lucruri. Îţi faci griji dacă cineva te va 
saluta sau dacă vei sta singur şi neo-
bservat în timpul adunărilor. Şi îţi faci 
griji dacă vei fi acceptat şi cine îţi vor 
fi prietenii cei noi”.

Cu lacrimi curgându-i pe obraji, ea 
a continuat: „Ştiu că mama şi tatăl meu 
s-au rugat pentru mine de ani de zile 
să mă readucă la Biserică”. Apoi, după 
un moment de linişte, ea a spus: „În 
ultimele trei luni m-am rugat să găsesc 
curajul, puterea şi calea de a redeveni 
activă”. Apoi, ea a spus: „Domnule 
preşedinte, credeţi că această che-
mare poate fi un răspuns la aceste 
rugăciuni?”.

Ochii mi s-au umplut de lacrimi 
când am răspuns: „Cred că Domnul 
a răspuns rugăciunilor tale”.

Nu numai că ea a acceptat chema-
rea; a devenit o misionară minunată. Şi 
sunt sigur că ea a adus multă bucurie 
nu numai ei, dar şi părinţilor săi şi, 
probabil, altor membri ai familiei.

Au fost câteva lucruri pe care le-am 
învăţat sau mi le-am amintit prin acest 
interviu şi altele similare:

• am aflat că mulţi membri mai puţin 
activi au persoane dragi care stau 
în genunchi zilnic rugându-L pe 
Domnul pentru ajutor ca să-i sal-
veze pe cei dragi lor;

• am aflat că nu este deloc uşor 
sau comod pentru un membru mai 
puţin activ să revină pur şi simplu 
înapoi la Biserică. Ei au nevoie de 
ajutor. Ei au nevoie de sprijin. Ei au 
nevoie de înfrăţire;

• am aflat că avem membri mai puţin 
activi care sunt dornici şi încearcă 
să regăsească drumul pentru a fi 
activi;

• am aflat că mulţi membri mai puţin 
activi vor primi chemări dacă li se 
va cere;

• am aflat că un membru mai puţin 

episcopia lui crescuse aşa de rapid în-
cât nu mai putea oferi o chemare plină 
de însemnătate tuturor membrilor 
demni. Rugămintea lui către noi era să 
împărţim episcopia în două. În timp 
ce aşteptam o astfel de aprobare, am 
decis în calitate de preşedinţie de ţăruş 
că vom vizita episcopia şi vom chema 
pe toţi aceşti fraţi şi surori minunate, 
demni, să fie misionari de ţăruş.

Cam a treia persoană cu care am 
vorbit a fost o tânără studentă înscrisă 
la universitatea locală. După ce am 
discutat câteva momente, am adus 
vorba despre chemarea de a sluji ca 
misionară. S-a făcut linişte pentru 
câteva clipe. Apoi, ea a zis: „Domnule 
preşedinte, nu ştiţi că nu sunt activă 
în Biserică?”.

După câteva momente de linişte 
din partea mea, am zis: „Nu, nu ştiam 
că nu sunteţi activă”.

Ea a răspuns: „Nu mai sunt activă în 
Biserică de ani de zile”. Apoi, ea a spus: 
„Nu ştiţi că atunci când ai fost inactiv, 
nu este deloc uşor să te reîntorci?”.

Eu am răspuns: „Nu. Episcopia 
dumneavoastră începe adunarea la 
9 dimineaţa. Când veniţi la capelă, 
sunteţi alături de noi”.

Ea a răspuns: „Nu, nu este aşa de 

Episcopul Richard C. Edgley
primul consilier în Episcopatul care prezidează, eliberat recent

În ultimele luni s-a accentuat tot mai 
mult nevoia de a realiza o „creştere 
reală” în Biserică, aducându-i pe 

toţi cei care doresc să primească şi 
să respecte rânduielile şi legămintele 
salvatoare şi să trăiască având o mă-
reaţă schimbare în inimă, aşa cum este 
descrisă în Alma (vezi Alma 5:14). Una 
dintre cele mai semnificative şi impor-
tante modalităţi de a realiza creşterea 
reală este de a oferi ajutor şi sprijin şi 
de a reactiva pe cei care au fost bote-
zaţi dar, care rătăcesc într-o stare de 
inactivitate, lipsiţi de binecuvântările 
şi rânduielile salvatoare. Indiferent de 
chemarea noastră – învăţător de acasă 
sau învăţătoare vizitatoare, învăţător 
la Şcoala de Duminică, episcop, tată, 
mamă sau autoritate generală – cu toţii 
ne putem înrola în efortul de salvare 
într-un mod care să conteze. La urma 
urmei, să-i aducem pe toţi – familia 
noastră, nemembrii, cei mai puţin ac-
tivi, păcătoşi – la Hristos să primească 
rânduielile salvatoare, este o chemare 
divină pe care o avem cu toţii.

Într-o duminică dimineaţă, în urmă 
cu vreo 30 de ani când slujeam în pre-
şedinţia unui ţăruş, am primit un tele-
fon din partea unuia dintre episcopii 
noştri credincioşi. El ne-a explicat că 

Reactivarea pentru 
creştere reală
Salvarea sufletelor este lucrarea pe care Domnul 
ne-a chemat pe toţi să o facem.
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activ merită să fie tratat în mod egal 
şi privit ca fiind un fiu sau o fiică a 
unui Dumnezeu iubitor.

De-a lungul anilor m-am întrebat 
cum ar fi decurs acest interviu dacă aş 
fi abordat-o ca pe o membră mai puţin 
activă în Biserică. Vă las pe dumnea-
voastră să decideţi.

Reactivarea a fost mereu o parte 
importantă a lucrării Domnului. În timp 
ce reactivarea este responsabilitatea 
fiecărui membru, deţinătorii Preoţiei 
aaronice şi a lui Melhisedec au respon-
sabilitatea de a-i conduce pe alţii în 
această lucrare. La urma urmei, aceasta 
este slujirea în preoţie – a aduce pe toţi 
oamenii la legămintele înălţătoare; a 
aduce pace, fericire, încrederea de sine.

Vă amintiţi din Cartea lui Mormon 
că atunci când Alma cel Tânăr a 
descoperit că zoramiţii s-au îndepărtat 
de Biserică, el a organizat o echipă 
de reactivare pentru a-i salva pe acei 

oameni. În timp ce încercau să-şi în-
deplinească misiunea, Alma s-a rugat 
Domnului cu aceste cuvinte:

„O, Doamne, vrei Tu să ne acorzi 
nouă să avem succes în efortul nostru 
de a-i aduce pe ei iarăşi către Tine, 
pentru Hristos?

Iată, o, Doamne, sufletele lor 
sunt preţioase şi mulţi dintre ei sunt 
fraţii noştri ; de aceea, dă-ne nouă, o, 
Doamne, putere şi înţelepciune ca să 
putem să-i aducem pe aceşti fraţi ai 
noştri iarăşi către Tine” (Alma 5:34–35; 
subliniere adăugată).

În urmă cu câteva luni după ce 
m-am întâlnit cu noi convertiţi şi 
membri mai puţin activi, un domn 
reactivat, de vârsta mea, a venit la 
mine şi a zis: „Am fost mai puţin activ 
aproape toată viaţa mea. M-am înde-
părtat de Biserică de tânăr. Dar acum 
m-am întors şi lucrez în templu cu 
soţia mea”.

Pentru a-l asigura că totul era în 

regulă, răspunsul meu a fost ceva de 
genul: „Totul e bine când se termină 
cu bine”.

El a răspuns: „Nu, nu e totul bine. 
Am revenit în Biserică, dar mi-am pier-
dut toţi copiii şi nepoţii. Şi acum asist 
la pierderea strănepoţilor mei – toţi 
sunt în afara Bisericii. Nu e totul bine”.

În familia noastră avem un strămoş 
care s-a alăturat Bisericii în Europa în 
primii ani ai acesteia. Un fiu a devenit 
inactiv. Sora Edgley şi cu mine am 
încercat să-i găsim pe urmaşii acestui 
strămoş.

Ne-a fost uşor, soţiei mele şi mie, 
să hotărâm că de-a lungul acestor şase 
generaţii care au urmat şi prin esti-
mări raţionale, ar putea fi o pierdere 
a aproape 3.000 de membri ai familiei. 
Acum anticipaţi în cazul a încă două 
generaţii. Pierderea ar putea atinge, 
teoretic, 20.000 până la 30.000 dintre 
copiii Tatălui nostru Ceresc.

Responsabilitatea de a reactiva are 
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la bază una dintre doctrinele cele mai 
fundamentale ale Bisericii.

„Amintiţi-vă că valoarea sufletelor 
este mare înaintea lui Dumnezeu;

Pentru că, iată, Domnul, Mântuitorul 
vostru, a suferit moartea fizică; de 
aceea a suferit El durerea tuturor 
oamenilor, pentru ca toţi oamenii 
să se poată pocăi şi să vină la El…

Şi dacă va fi ca voi să lucraţi toate 
zilele propovăduind pocăinţa către 
acest popor şi veţi aduce chiar numai 
un suflet la Mine, ce mare va fi bucu-
ria voastră cu el în împărăţia Tatălui 
Meu!” (D&L 18:10–11, 15; subliniere 
adăugată).

Am avut privilegiul de a salva câţiva 
membri mai puţin activi de-a lungul 
vieţii mele. Când ajut acum pe cineva 
să redevină activ în Biserică, nu îmi 
imaginez un singur suflet; văd şase, 
şapte sau mai multe generaţii – mii de 
suflete. Iar apoi mă gândesc la verse-
tul: „[Aduceţi] chiar numai un suflet la 
Mine, ce mare va fi bucuria voastră” 
(D&L 18:15).

Domnul a spus apostolilor Săi: 
„Mare este secerişul, dar puţini sunt 
lucrătorii!” (Matei 17:9). Lucrătorii 

nu trebuie să fie puţini. Avem mii de 
deţinători ai preoţiei demni şi capabili 
şi milioane de membri ai Bisericii de-
votaţi în întreaga lume. Avem consilii 
de episcopie, cvorumuri ale preoţiei, 
Societăţi de Alinare şi alte organizaţii 
funcţionale, toate având responsabili-
tatea de a reactiva. Salvarea sufletelor 
este lucrarea pe care Domnul ne-a 
chemat pe toţi să o facem.

Mai devreme m-am referit la 
rugăciunea rostită de Alma când el şi 
tovarăşii săi au plecat să-i reactiveze 
pe zoramiţi. În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, aproximativ 
500 de soldaţi americani şi localnici 
care i-au ajutat au fost luaţi ostatici 
într-o închisoare. Din cauza suferinţei 
şi grijii pentru siguranţa acestora, o 
echipă de voluntari de aproximativ 
100 de soldaţi americani a fost aleasă 
să-i salveze pe aceşti prizonieri. După 
ce voluntarii s-au adunat, ofiţerul 
conducător i-a instruit oarecum 
aşa: „În această seară voi, bărbaţi, 
întâlniţi-vă cu conducătorii voştri 
religioşi, îngenuncheaţi şi promiteţi 
lui Dumnezeu că atâta timp cât aveţi 
suflare în voi, nu veţi lăsa pe niciunul 

dintre aceşti oameni să mai sufere 
vreo clipă”. (Vezi Hampton Sides, 
Ghost Soldiers: The Forgotten Epic 
Story of World War II’s Most Dramatic 
Mission [2001], p. 28–29.) Această 
salvare reuşită a fost o salvare de la 
suferinţă fizică şi temporală. Oare 
trebuie să fim mai puţin curajoşi în 
eforturile noastre de a-i salva pe cei 
care pot suferi consecinţe spirituale 
şi eterne? Oare trebuie să fim mai 
puţin devotaţi Domnului?

În încheiere, ca membri ai Bisericii 
adevărate şi vii a lui Hristos, angaja-
mentul nostru izvorăşte din faptul că 
Domnul a suferit pentru fiecare dintre 
noi în parte – oameni ce nu aparţin 
Bisericii, membrii mai puţin activi, 
păcătoşi şi fiecare membru al familiei 
noastre. Cred că putem aduce mii de 
oameni la bucuria, pacea şi bunăta-
tea Evangheliei, şi sute de mii, chiar 
milioane, prin generaţiile următoare. 
Cred că putem reuşi, deoarece aceasta 
este Biserica Domnului şi, prin vir-
tutea preoţiei şi a calităţii noastre de 
membri, am fost chemaţi să reuşim. 
Vă depun această mărturie în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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care eu o am în calitate de consilier în 
Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi 
este aceea de a-i vedea pe deţinătorii 
Preoţiei aaronice din întreaga lume 
punând în practică puterea Preoţiei 
aaronice. Dar câteodată, cu inima 
tristă, văd cum foarte mulţi tineri băieţi 
nu înţeleg cât de mult bine pot face cu 
puterea pe care ei o deţin.

Preoţia este puterea şi autoritatea lui 
Dumnezeu Însuşi de a acţiona în slujba 
copiilor Săi. O, ce minunat ar fi dacă 
fiecare tânăr băiat, fiecare deţinător al 
Preoţiei aaronice, ar înţelege pe deplin 
că preoţia sa deţine cheile slujirii înge-
rilor! Ce minunat ar fi dacă ei ar putea 
înţelege că au datoria sacră de a-şi ajuta 
prietenii să găsească drumul care duce 
la Salvator! Ce minunat ar fi dacă ei ar 
şti că Tatăl Ceresc le va da puterea să 
explice adevărurile Evangheliei restau-
rate cu atâta claritate şi sinceritate încât 
alţii vor simţi adevărul incontestabil al 
cuvintelor lui Hristos!

Dragi tineri băieţi ai Bisericii, 
permiteţi-mi să vă adresez o întrebare 
pe care, sper, că o veţi preţui în inimă 
voastră pentru tot restul vieţii. Ce altă 
putere puteţi obţine pe pământ mai 
mare decât preoţia lui Dumnezeu? Ce 
putere ar putea fi mai mare decât ca-
pacitatea de a-L ajuta pe Tatăl nostru 
Ceresc să schimbe vieţiile semenilor 
voştri, ajutându-i pe drumul ferici-
rii veşnice fiind curăţaţi de păcat şi 
greşeli?

Ca orice altă putere, preoţia trebuie 
să fie exercitată pentru a face bine. 
Sunteţi chemaţi să „[vă] ridicaţi şi [să] 
străluciţi” (D&L 115:5), să nu vă ascun-
deţi lumina în întuneric. Doar cei care 
sunt curajoşi vor fi număraţi printre cei 
aleşi. În timp ce vă exercitaţi pute-
rea preoţiei sacre pe care o deţineţi, 
curajul şi încrederea voastră vor creşte. 
Dragi tineri băieţi, ştiţi că sunteţi cei 
mai buni atunci când sunteţi în slujba 
lui Dumnezeu. Ştiţi că sunteţi cei 

a Duhului Sfânt îndrumând fiecare 
cuvânt şi fiecare sentiment.

Însă cuvintele lui Thabiso au fost 
cele care au făcut ca vizita să aibă 
efectul dorit. Mi se părea că acest 
tânăr preot vorbea limba îngerilor – 
cuvinte de dragoste pe care noi toţi 
le-am înţeles în totalitate, dar care au 
avut un efect special asupra priete-
nului său. El a spus: „Tot timpul mi-a 
plăcut atât de mult să vorbesc cu tine 
la Biserică. Întotdeauna îmi vorbeai 
cu bunătate. Şi ştii ceva, echipa noas-
tră de fotbal nu mai este atât de bună 
de când nu te mai avem în echipă. 
Eşti foarte bun la fotbal.”

„Îmi pare rău”, a spus Tebello. 
„Mă voi întoarce la voi.”

„Ar fi nemaipomenit”, a spus 
Thabiso. „Şi mai ţii minte cum ne 
pregăteam să slujim în calitate de mi-
sionari? Putem începe din nou să ne 
pregătim?”.

„Da” a repetat Tebello. „Vreau să 
vin înapoi.”

Probabil cea mai mare bucurie pe 

Adrián Ochoa
al doilea consilier în Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi

Nu demult, mă aflam în Africa 
de Sud vizitând un cămin 
împreună cu Thabiso, primul 

asistent al cvorumului preoţilor din 
episcopia Kagiso. Thabiso şi episcopul 
său, care prezidează şi deţine cheile 
cvorumului, s-au rugat pentru membrii 
cvorumului care erau mai puţini activi, 
căutând inspiraţie pentru a şti pe cine 
să viziteze şi cum să-i ajute. Au simţit 
îndemnul de a vizita casa lui Tebello 
şi m-au invitat să merg cu ei.

După ce am trecut de ferocele 
câine de pază, ne-am oprit în su-
fragerie alături de Tebello, un tânăr 
băiat relaxat care a încetat să vină 
la Biserică pentru că a început să 
fie ocupat cu alte lucruri duminica. 
El era emoţionat însă bucuros să 
ne primească şi şi-a invitat chiar şi 
familia să i se alăture. Episcopul şi-a 
exprimat dragostea faţă de familie şi 
dorinţa de a-i ajuta să devină o fami-
lie eternă prin intermediul pecetluirii 
în templu. Inimile lor au fost atinse şi 
noi puteam simţi prezenţa puternică 

Preoţia aaronică: 
ridicaţi-vă şi folosiţi 
puterea lui Dumnezeu
Preoţia trebuie să fie exercitată pentru a face bine. 
Sunteţi chemaţi să „[vă] ridicaţi şi [să] străluciţi”, 
să nu vă ascundeţi lumina în întuneric.
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mai fericiţi când sunteţi angajaţi cu 
sârguinţă într-o cauză bună. Măriţi pu-
terea preoţiei pe care o deţineţi fiind 
curaţi şi demni.

Repet şi susţin ceea ce vârstnicul 
Jeffrey R. Holland a spus de la acest 
pupitru în urmă cu şase luni. „Caut”, a 
spus dânsul, „bărbaţi tineri şi în vârstă 
cărora le pasă îndeajuns de mult de 
această luptă între bine şi rău încât 
să se implice activ şi să vorbească. 
Suntem în război.” Dânsul a continuat: 
„[Îi rog]… să aibă un glas mai puternic 
şi mai loial, un glas nu numai împo-
triva răului… ci un glas pentru bine, 
un glas pentru Evanghelie, un glas 

pentru Dumnezeu” („Suntem înrolaţi”, 
Liahona, nov. 2011, p. 44, 47).

Da, dragi deţinători ai Preoţiei 
aaronice, suntem în război. Şi, în acest 
război, cel mai bun mijloc de apărare 
împotriva răului este să promovăm ne-
prihănirea în mod activ. Nu puteţi as-
culta cuvinte obscene şi să vă prefaceţi 
că nu le auziţi. Nu puteţi privi, singuri 
sau împreuă cu alţii, imagini indecente 
şi să vă prefaceţi că nu le vedeţi. Nu 
puteţi să atingeţi ceva necurat şi să 
vă prefaceţi că nu-i mare lucru. Nu 
puteţi să fiţi pasivi când Satana caută 
să distrugă ceea ce este sănătos şi pur. 
Ci apăraţi cu mult curaj ceea ce ştiţi 

că este adevărat! Când ascultaţi sau 
vedeţi ceva care încalcă standardele 
Domnului, aduceţi-vă aminte cine 
sunteţi – chiar un soldat în oastea lui 
Dumnezeu, împuternicit cu preoţia 
Sa sfântă. Nu există o armă mai bună 
împotriva duşmanului, tatăl minciu-
nilor, decât adevărul care va ieşi din 
gura voastră când exercitaţi puterea 
preoţiei. Cei mai mulţi dintre colegii 
voştri vă vor respecta pentru curajul 
şi integritatea voastră. Alţii nu o vor 
face. Însă nu contează. Veţi dobândi 
respectul şi încrederea Tatălui Ceresc 
pentru că aţi folosit puterea Sa pentru 
a îndeplini scopurile Sale.

Fac apel la fiecare preşedinţie a cvo-
rumurilor Preoţiei aaronice, ridicaţi din 
nou drapelul libertăţii, organizaţi-vă şi 
conduceţi-vă batalioanele. Folosiţi-vă 
puterea preoţiei invitându-i pe cei 
care vă înconjoară să vină la Hristos 
prin pocăinţă şi botez. Tatăl Ceresc 
v-a mandatat şi împuternicit s-o faceţi.

Acum doi ani, în timp ce mă aflam 
în Santiago, Chile, am fost foarte 
impresionat de Daniel Olate, un 
tânăr băiat care îi însoţea deseori pe 
misionari. L-am rugat să-mi scrie şi, 
cu permisiunea lui, voi citi un frag-
ment dintr-un e-mail primit recent 
de la el: „Tocmai am împlinit 16 ani 
şi, duminică, am fost rânduit la oficiul 
de preot. În aceeaşi zi am botezat 
o prietenă; numele ei este Carolina. 
I-am predat Evanghelia, a venit frec-
vent la Biserică şi chiar a obţinut pre-
miul Progresului personal, însă părinţii 
ei nu i-au permis să fie botezată până 
nu au ajuns să mă cunoască şi să aibă 
încredere în mine. Ea a vrut ca eu să o 
botez, prin urmare a trebuit să aştep-
tăm o lună, până în duminica în care 
eu am împlinit 16 ani. Mă simt atât de 
bine că am ajutat o persoană atât de 
bună să fie botezată şi eu sunt fericit 
că eu am fost cel care a botezat-o”.

Daniel este doar unul dintre mulţii 
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tineri băieţi din întreaga lume care 
trăiesc demni de puterea pe care 
Domnul le-a încredinţat-o. Alt tânăr 
este Luis Fernando, din Honduras, 
care, atunci când şi-a dat seama că 
un prieten o luase pe o cale greşită, 
i-a împărtăşit mărturia sa, salvându-i 
astfel viaţa (vezi „A Change of Heart”, 
lds.org/youth/video). Olavo, din 
Brazilia, este un alt exemplu. Un ade-
vărat slujitor permanent în casa sa (vezi 
D&L 84:111), Olavo a inspirat-o pe 
mama sa să revină la activitate deplină 
în Biserică (vezi „Reunited by Faith”, 
lds.org/youth/video). Puteţi găsi câteva 
dintre aceste povestiri şi multe altele 
asemănătoare pe pe site-ul web pentru 
tineri al Bisericii, youth.lds.org. Apropo, 
Internetul, socializarea media şi alte te-
hnologii sunt unelte pe care Domnul vi 
le-a pus la dispoziţie pentru a vă ajuta 
să vă exercitaţi îndatoririle preoţiei şi să 
extindeţi influenţa adevărului şi virtuţii.

Dragi tineri băieţi, când exercitaţi 
Preoţia aaronică în modul pe care 
vi l-am descris, vă pregătiţi pentru 
responsabilităţile pe care le veţi 
avea în viitor. Dar de fapt, faceţi mai 
mult decât atât. Asemenea lui Ioan 
Botezătorul, acel deţinător exemplar 
al Preoţiei aaronice, şi voi pregătiţi 
calea Domnului şi Îi neteziţi cărările. 
Când declaraţi fără teamă Evanghelia 
pocăinţei şi a botezului, precum a 
făcut Ioan, voi îi pregătiţi pe oameni 
pentru venirea Domnului (vezi Matei 
3:3; D&L 65:1–3; 84:26–28). Vi se 
spune adesea despre potenţialul vos-
tru măreţ. Ei bine, acum este timpul 
să puneţi acel potenţial la treabă, să 
folosiţi abilităţile pe care Dumnezeu 
vi le-a dat pentru a-i binecuvânta pe 
alţii, pentru a-i scoate din întuneric 
la lumină şi pentru a pregăti calea 
Domnului.

Biserica v-a pus la dispoziţie bro-
şura Datoria faţă de Dumnezeu ca re-
sursă pentru a vă ajuta să vă învăţaţi şi 

să vă îndepliniţi îndatoririle. Studiaţi-o 
des. Îngenuncheaţi, departe de tehno-
logie, şi căutaţi îndrumarea Domnului. 
Şi, după aceea, ridicaţi-vă şi folosiţi 
puterea lui Dumnezeu. Vă promit că 
veţi primi răspunsuri de la Tatăl Ceresc 
privind modul în care să trăiţi şi modul 
în care-i veţi putea ajuta pe alţii.

Citez cuvintele preşedintelui 
Thomas S. Monson: „Nu vă subes-
timaţi influenţa pătrunzătoare a 
mărturiei dumneavoastră… Aveţi 
capacitatea să-i observaţi pe cei 
neobservaţi. Când aveţi ochi să vedeţi, 
urechi să auziţi şi inimi să simţiţi, pu-
teţi să vă întindeţi braţele şi să-i salvaţi 

pe alţii” („Fii un exemplu”, Liahona, 
mai 2005, p. 115).

Vă mărturisesc că puterea preo-
ţiei este adevărată. Mi-am dobândit 
mărturia exercitând eu însumi preo-
ţia. Am văzut miracol după miracol 
înfăptuite de cei care au puterea 
Preoţiei aaronice. Am văzut puterea 
slujirii îngerilor atunci când deţină-
tori credincioşi ai Preoţiei aaronice 
rosteau cuvinte de speranţă inspirate 
de Spirit, deschizând inima cuiva care 
avea nevoie de lumină şi dragoste. În 
numele lui Isus Hristos, Domnul nos-
tru, Conducătorul nostru şi Salvatorul 
nostru, amin. ◼



58 L i a h o n a

Nu-mi amintesc prea mult din ceea 
ce a spus, dar cu siguranţă îmi amin-
tesc bine cum m-am simţit. În timp ce 
el vorbea, inima mi-a fost umplută de 
un Spirit sacru, divin. Am putut simţi 
că aceasta este Biserica Salvatorului. 
Şi, am simţit că acea chemare pe care 
el mi-o dăduse era oferită prin inspira-
ţie de la Duhul Sfânt. Îmi amintesc că 
atunci când am ieşit din acea sală de 
clasă mică mă simţeam mult mai înalt 
decât fusesem înainte.

Au trecut aproape 60 de ani de 
atunci şi încă preţuiesc acele senti-
mente de încredere şi dragoste.

În timp ce mă gândeam la această 
experienţă, am încercat să-mi amintesc 
câţi diaconi erau în ramura noastră la 
acea vreme. Din câte-mi pot aminti, 
cred că erau doi. Totuşi, aceasta s-ar 
putea să fie o exagerare mare.

Dar nu a contat dacă era unul sau 
o duzină. M-am simţit onorat şi mi-am 
dorit să slujesc cât de bine îmi stătea 
în putinţă şi să nu-i dezamăgesc nici 
pe preşedintele meu de ramură, nici 
pe Domnul.

Înţeleg acum că atunci când pre-
şedintele de ramură mi-a dat acea 
chemare ar fi putut doar să mi-o ofere 
fără să stea să-mi explice nimic. El ar 
fi putut pur şi simplu să-mi spună pe 
hol sau în timpul adunării noastre a 
preoţiei că eram noul preşedinte al 
cvorumului diaconilor.

În schimb, el a petrecut timp cu 
mine şi m-a ajutat să înţeleg nu doar 
ce -ul însărcinării mele şi al noii mele 
responsabilităţi, ci şi mai important, 
de ce -ul.

Acest lucru este ceva ce nu voi uita 
niciodată.

Scopul acestei povestiri nu este 
doar de a descrie cum să oferiţi che-
mări în cadrul Bisericii (deşi, pen-
tru mine, acesta a fost un exemplu 
minunat privind modul corespunzător 
în care se face aceasta). Aceasta este 

sobru şi se îmbrăca de cele mai multe 
ori într-un costum închis la culoare. Îmi 
amintesc că atunci când eram un tânăr 
băiat glumeam cu prietenii mei despre 
cât de învechit părea preşedintele nos-
tru de ramură.

Acum râd când mă gândesc la 
acest lucru, deoarece este foarte po-
sibil ca tinerii de astăzi din Biserică să 
mă privească în acelaşi fel.

Într-o duminică, preşedintele 
Landschulz m-a întrebat dacă ar putea 
să-mi vorbească. Primul meu gând a 
fost: „Ce am făcut greşit?”. Mintea mea 
a trecut repede în revistă numeroa-
sele lucruri făcute de mine şi care ar 
fi putut duce la această discuţie între 
preşedinte de ramură şi diacon.

Preşedintele Landschulz m-a invitat 
într-o sală de clasă mică − capela 
noastră nu avea un birou pentru 
preşedintele de ramură − şi mi-a oferit 
chemarea de a sluji în calitate de pre-
şedinte al cvorumului diaconilor.

„Aceasta este o chemare impor-
tantă”, a spus el, după care mi-a expli-
cat în detaliu de ce. Mi-a explicat ceea 
ce el şi Domnul aşteptau din partea 
mea, precum şi modul în care puteam 
primi ajutor.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Preţuiesc această ocazie minunată 
de a mă întâlni cu fraţii în preo-
ţie şi mă bucur alături de dum-

neavoastră de măreţia şi frumuseţea 
Evangheliei lui Isus Hristos. Vă felicit 
pentru credinţa dumneavoastră, pentru 
faptele dumneavoastră bune şi pentru 
bunătatea dumneavoastră continuă.

Avem în comun faptul că toţi am 
fost rânduiţi la preoţia lui Dumnezeu 
de către cei cărora le-au fost încre-
dinţate autoritatea şi puterea preoţiei 
sfinte. Aceasta este o mare binecuvân-
tare. Este o responsabilitate sacră.

Puterea lui De ce
Recent, m-am gândit la două che-

mări importante pe care le-am primit 
în cadrul Bisericii, în calitate de deţină-
tor al preoţiei.

Prima dintre aceste chemări am 
primit-o când eram diacon. Mergeam 
împreună cu familia mea la ramura 
din Frankfurt, Germania, a Bisericii. În 
mica noastră ramură, am fost binecu-
vântaţi să avem mulţi oameni minu-
naţi. Unul dintre ei a fost preşedintele 
nostru de ramură, fratele Landschulz. 
L-am admirat foarte mult, chiar dacă el 
întotdeauna părea să fie serios, foarte 

De ce -ul slujirii în 
cadrul preoţiei
Faptul de a înţelege de ce-ul privind Evanghelia şi 
de ce-ul privind preoţia ne va ajuta să înţelegem 
scopul divin al tuturor lucrurilor.
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o lecţie despre forţa motrice a condu-
cerii preoţiei care trezeşte spiritul şi 
îndeamnă la acţiune.

Trebuie să ni se amintească în mod 
constant despre motivele eterne din 
spatele lucrurilor care ni s-au poruncit 
să le facem. Principiile de bază ale 
Evangheliei trebuie să fie integrate 
în viaţa noastră, chiar dacă aceasta 
înseamnă să le învăţăm de nenumă-
rate ori. Aceasta nu înseamnă că acest 
proces ar trebui să devină o rutină 
sau plictisitor. Atunci când predăm 
principiile fundamentale în căminele 
noastre sau la Biserică, să lăsăm vă-
paia entuziasmului faţă de Evanghelie 
şi flacăra mărturiei să aducă lumină, 
căldură şi bucurie în inimile celor pe 
care-i învăţăm.

Începând cu cel mai nou diacon 
rânduit şi până la cel mai vechi înalt 
preot în oficiul respectiv, cu toţii avem 
liste cu ce am putea şi ar trebui să 
facem în cadrul responsabilităţilor 
noastre din cadrul preoţiei. Ce -ul este 
important în lucrarea noastră şi noi tre-
buie să-i acordăm atenţie. Dar de ce -ul 
slujirii în cadrul preoţiei este acela care 
ne ajută să descoperim entuziasmul, 
pasiunea şi puterea preoţiei.

Ce -ul slujirii în cadrul preoţiei ne 
învaţă ce să facem. De ce -ul ne inspiră 
sufletul.

Ce -ul informează, însă de ce -ul 
transformă.

O mulţime de lucruri „bune” de făcut
O altă chemare în cadrul preoţiei la 

care m-am gândit mi-a fost dată mulţi 
ani mai târziu, când aveam propria 
mea familie. Ne mutasem înapoi în 
Frankfurt, Germania, iar eu tocmai fu-
sesem promovat la locul de muncă, lu-
cru ce solicita o mare parte din timpul 
şi atenţia mea. În această perioadă ocu-
pată din viaţa mea, vârstnicul Joseph B. 
Wirthlin mi-a oferit chemarea de a sluji 
în calitate de preşedinte de ţăruş.

În timpul interviului pe care el l-a 
avut cu mine, mi-au trecut multe gân-
duri prin minte, unul dintre cele mai 
importante dintre acestea fiind gândul 
îngrijorător că era posibil să nu am 
timpul necesar acestei chemări. Deşi 
m-am simţit umil şi onorat datorită 
chemării respective, am ezitat puţin 
dacă s-o accept. Dar a fost o ezitare 
scurtă, deoarece ştiam că vârstnicul 
Wirthlin era chemat de Dumnezeu şi 
că el realiza lucrarea Domnului. Ce alt-
ceva aş fi putut face decât s-o accept?

Sunt momente când trebuie să 
păşim cu credinţă în întuneric, având 
încredere că Dumnezeu va face ca noi 
să păşim pe un pământ solid. Astfel, 
am acceptat-o cu bucurie, ştiind că 
Dumnezeu avea să mă ajute.

În perioada de început a acestei 
responsabilităţi, noi, ca ţăruş, am avut 
privilegiul să fim instruiţi de unii dintre 
cei mai măreţi învăţători şi conducători 
din cadrul Bisericii − cum ar fi vârstni-
cul Russell M. Nelson şi preşedintele 
Thomas S. Monson, care au venit în 

zona noastră. Învăţătura lor a fost ca 
roua din cer pentru noi, inspirându-ne. 
Încă am notiţele pe care le-am luat 
în timpul acelor sesiuni de instruire. 
Aceste autorităţi generale ne-au insu-
flat viziunea a ceea ce înseamnă să 
întemeiezi împărăţia lui Dumnezeu 
prin clădirea mărturiilor personale 
şi întărirea familiilor. Ei ne-au ajutat 
să vedem cum să punem în practică 
adevărul şi principiile Evangheliei în 
situaţiile noastre specifice şi la vremea 
noastră. Cu alte cuvinte, conducători 
inspiraţi ne-au ajutat să vedem de ce -ul 
Evangheliei şi, apoi, noi a trebuit să ne 
suflecăm mânecile şi să ne apucăm de 
treabă.

Nu a trecut mult timp până când 
noi am înţeles că existau foarte multe 
lucruri pe care preşedinţia ţăruşului 
putea să le facă − de fapt, atât de multe 
încât dacă nu ne-am fi stabilit priori-
tăţi inspirate, le-am fi putut pierde din 
vedere pe cele importante. Priorităţi 
concurente au început să apară, 
abătându-ne atenţia de la viziunea 
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împărtăşită de autorităţile generale. 
Erau multe lucruri „bune” de făcut, 
dar nu toate contau la fel de mult.

Noi am învăţat o lecţie importantă: 
faptul că ceva care este bun nu este 
întotdeauna un motiv suficient pentru a  
ne oferi timpul şi resursele. Activităţile, 
iniţiativele şi planurile noastre trebuie 
să fie inspirate de de ce -ul slujirii noas-
tre în cadrul preoţiei şi bazate pe acesta 
şi nu pe vreo tendinţă ostentativă sau 
pe vreun interes temporar. Altfel, ele ne 
pot perturba eforturile, ne pot atenua 
energia şi ne pot prinde mult prea con-
centraţi asupra propriilor noastre inte-
rese, spirituale sau temporare, care nu 
constituie esenţa uceniciei.

Dragi fraţi, ştim cu toţii că este 
nevoie de autodisciplină pentru a 
rămâne concentraţi asupra lucru-
rilor care au puterea cea mai mare 
de a spori dragostea noastră faţă 
de Dumnezeu şi faţă de aproapele 
nostru, de a revigora căsnicii, de a 
întări familii şi de a clădi împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ. Asemenea 
unui pom fructifer care are ramuri 
şi frunze din abundenţă, din vieţile 
noastre trebuie să îndepărtăm în mod 
frecvent anumite lucruri pentru a ne 
asigura că ne folosim energia şi timpul 
pentru a ne îndeplini adevăratul scop 
− să „[facem] roade bune” 1!

Nu sunteţi singuri
Deci, cum ştim ce să alegem? Noi 

toţi avem responsabilitatea de a de-
termina acest lucru pentru noi înşine. 
Totuşi, ni s-a poruncit să studiem 
scripturile în mod sârguincios, să dăm 
ascultare cuvintelor profeţilor şi deci-
zia să fie rezultatul rugăciunii rostită 
cu credinţă, rugăciunii serioase şi plină 
de devotament.

Dragi fraţi, ne putem bizui pe 
Dumnezeu. Prin intermediul Spiritului 
Sfânt, El va vorbi minţii şi inimii noas-
tre cu privire la calea pe care trebuie 

s-o urmăm în fiecare perioadă a vieţii 
noastre.

Dacă inima noastră este pură − 
dacă nu căutăm slava noastră, ci slava 
Dumnezeului cel Atotputernic, dacă 
noi căutăm să facem voia Lui, dacă noi 
căutăm să binecuvântăm viaţa membri-
lor familiei noastre şi a semenilor noştri 
− nu vom fi lăsaţi singuri. Preşedintele 
Monson ne-a amintit deseori: „Când 
noi facem lucrarea Domnului, avem 
dreptul să primim ajutorul Său” 2.

Tatăl dumneavoastră Ceresc 
„[va] merge în faţa voastră. [El va] fi la 
dreapta voastră şi la stânga voastră şi 
Spiritul [Său] va fi în inima voastră şi 

îngerii [Săi] în jurul vostru pentru a vă 
susţine” 3.

Puterea de a face
Dragii mei fraţi, primim binecu-

vântări divine pentru slujirea noastră 
în cadrul preoţiei datorită eforturilor 
noastre sârguincioase, bunăvoinţei 
noastre de a face sacrificii şi dorinţei 
noastre de a face ceea ce este drept. 
Noi trebuie să fim cei care acţionează 
şi nu cei asupra cărora se acţionează. 
Predicarea este bună, însă cuvântările 
care nu duc la fapte sunt ca focurile 
care nu dau căldură sau ca apa care 
nu poate potoli setea.
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Când punem doctrina în practică, 
puterea purificatoare a Evangheliei are 
o influenţă mai mare asupra noastră şi 
puterea preoţiei ne face să fim foarte 
entuziasmaţi.

Thomas Edison, bărbatul care a 
scăldat lumea cu becuri cu filamente 
electrice, a spus că „valoarea unei idei 
depinde de folosirea ei” 4. În mod ase-
mănător, doctrina Evangheliei devine 
mai valoroasă atunci când este pusă 
în practică.

Nu trebuie să permitem doctrinelor 
preoţiei să adoarmă în inima noastră 
şi să nu fie puse în practică în viaţa 
noastră. Dacă există vreo căsnicie sau 
vreo familie care are nevoie de ajutor 
− poate chiar şi a noastră − haideţi să 
nu stăm doar să aşteptăm şi să vedem. 
Haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu 
pentru planul fericirii care include 
credinţa, pocăinţa, iertarea şi începu-
turi noi. Punerea în practică a doctri-
nei preoţiei ne va ajuta să devenim 
soţi, taţi şi fii care înţeleg de ce -ul 
preoţiei şi puterea sa de a salva şi 
proteja frumuseţea şi caracterul sfânt 
al familiilor eterne.

Conferinţa generală este întot-
deauna un timp bun atât pentru 
a asculta, cât şi pentru a pune în 
practică. Prin urmare, fie ca noi să fim 
„împlinitori ai Cuvântului, nu numai 
ascultători” 5. Dragi fraţi, vă invit să 
cugetaţi la cuvintele rostite de slujitorii 
lui Dumnezeu pe parcursul acestui 
sfârşit de săptămână. Apoi, îngenun-
cheaţi. Rugaţi-L pe Dumnezeu, Tatăl 
nostru Ceresc, să vă lumineze mintea 
şi să vă atingă inima. Imploraţi-L pe 
Dumnezeu să vă îndrume în viaţa de 
zi cu zi, în responsabilităţile pe care le 
aveţi în cadrul Bisericii şi în provocă-
rile personale cu care vă confruntaţi în 
prezent. Urmaţi îndemnurile Spiritului 
− nu amânaţi. Dacă faceţi toate aceste 
lucruri, vă promit că Domnul nu vă va 
lăsa singuri.

Continuaţi cu răbdare
Noi ştim că, în pofida celor mai 

bune intenţii ale noastre, lucrurile nu 
se desfăşoară mereu conform planu-
lui. Facem greşeli în viaţă şi în slujirea 
noastră în cadrul preoţiei. Uneori, ne 
împiedicăm şi cădem.

Când Domnul ne sfătuieşte să 
„[continuăm] cu răbdare până când 
[devenim] perfecţi” 6, El recunoaște că 
pentru aceasta este nevoie de timp şi 
de perseverenţă. Faptul de a înţelege 
de ce -ul privind Evanghelia şi de ce -ul 
privind preoţia ne va ajuta să înţele-
gem scopul divin al tuturor lucrurilor. 
Ne va motiva și ne va întări să facem 
ceea ce este drept, chiar şi atunci când 
este greu. Concentrarea asupra princi-
piilor de bază ale vieţii trăită conform 
Evangheliei ne va binecuvânta cu 
claritate, înţelepciune şi îndrumare.

„Să nu perseverăm noi într-o cauză 
aşa măreaţă?” 7. Ba da, dragi fraţi, o 
vom face!

Fiind îndrumaţi de Spiritul Sfânt, 
vom învăţa din greşelile noastre. Dacă 
ne împiedicăm, ne vom ridica. Dacă 
ne vom clătina, vom merge mai de-
parte. Nu vom şovăi niciodată; nu vom 
renunţa niciodată.

În calitate de confrerie puternică a 
preoţiei nepieritoare a lui Dumnezeu, 
vom sta împreună, umăr lângă 
umăr, concentraţi asupra principii-
lor Evangheliei restaurate a lui Isus 
Hristos şi slujindu-le cu recunoştinţă 
Dumnezeului nostru şi semenilor 
noştri, dând dovadă de devotament 
şi de dragoste.

Dumnezeu trăieşte!
Dragii mei fraţi, vă mărturisesc astăzi 

că Dumnezeu Tatăl şi Fiul Său, Isus 
Hristos, trăiesc. Ei sunt reali! Ei există!

Nu sunteţi singuri. Tatălui dumnea-
voastră din Cer Îi pasă de dumnea-
voastră şi doreşte să vă binecuvânteze 
şi să vă susţină în neprihănire.

Fiţi siguri că Dumnezeu vorbeşte 
omenirii în zilele noastre. El vă va vorbi!

Profetul Joseph Smith a văzut 
ceea ce a spus că a văzut. Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă este restaurată pe pământ prin 
puterea şi autoritatea Dumnezeului 
cel Atotputernic.

Rugăciunea mea este ca noi, în 
calitate de deţinători ai preoţiei Sale, 
să fim mereu pe aceeaşi lungime de 
undă cu de ce -ul slujirii în cadrul preo-
ţiei şi să folosim principiile fundamen-
tale ale Evangheliei restaurate pentru 
a transforma viaţa noastră şi viaţa celor 
cărora le slujim.

Făcând astfel, puterea infinită a 
ispăşirii ne va purifica, ne va curăţa 
şi perfecţiona spiritele şi caracterele 
până când vom deveni bărbaţii care 
trebuie să devenim. Vă mărturisesc 
despre aceasta în numele sacru al 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Matei 7:18.
 2.  Thomas S. Monson, „A învăţa, a face, a fi”, 

Liahona, nov. 2008, p. 62.
 3.  Doctrină şi legăminte 84:88.
 4.  Thomas Edison, în Elbert Hubbard, Little 

Journeys to the Homes of Good Men and 
Great, Book 2 (1910), p. 155.

 5.  Iacov 1:22.
 6.  Doctrină şi legăminte 67:13.
 7.  Doctrină şi legăminte 128:22.
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ocupat, căci se apropia conferinţa 
generală, am lăsat în seama cuplului 
şi a episcopului lor să vorbească cu 
secretara mea să găsească data cea 
mai potrivită.

Imaginaţi-vă surprinderea şi bu-
curia mea când acel tată mi-a spus 
la Biserică faptul că pecetluirea a fost 
stabilită pe 3 aprilie. Aceea a fost ziua 
în care Ilie, profetul înălţat la cer, a fost 
trimis, în 1836, la templul Kirtland să 
ofere puterea de pecetluire lui Joseph 
Smith şi Oliver Cowdery. Acele chei 
sunt în Biserică astăzi şi vor continua 
până la sfârşitul vremii 3.

Este aceeaşi autorizaţie divină dată 
de Domnul lui Petru, aşa cum El a 
promis: „Îţi voi da cheile Împărăţiei 
cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, 
va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega 
pe pământ, va fi dezlegat în ceruri” 4.

Venirea lui Ilie a binecuvântat pe 
toţi cei care deţin preoţia. Vârstnicul 
Harold B. Lee a clarificat acest lucru 
când a vorbit la conferinţa generală, 
citându-l pe profetul Joseph Fielding 
Smith. Ascultaţi cu atenţie: „Eu deţin 
preoţia; dumneavoastră, fraţilor 
prezenţi, deţineţi preoţia; am primit 
Preoţia lui Melhisedec – care a fost de-
ţinută de Ilie, de alţi profeţi şi de Petru, 
Iacov şi Ioan. Deşi avem autoritatea de 
a boteza, deşi avem autoritatea de a 
ne aşeza mâinile pentru darul Duhului 
Sfânt şi de a-i rândui pe alţii şi de a 
face toate aceste lucruri, fără puterea 
de pecetluire nu am putea face nimic, 
căci nu ar avea nicio validitate cele ce 
am făcut”.

Preşedintele Smith a continuat:
„Rânduielile mai înalte, binecuvân-

tările mai mari care sunt esenţiale pen-
tru exaltare în împărăţia lui Dumnezeu 
şi care pot fi obţinute doar în anumite 
locuri, nu are niciun bărbat dreptul de 
a le înfăptui decât dacă primeşte au-
toritatea de a le realiza de la bărbatul 
care deţine cheile…

l-a ajutat să simtă iertarea plină de 
dragoste a Domnului.

Schimbările minunate au continuat 
când el a mers la templul sfânt pentru 
o înzestrare pe care Domnul a des-
cris-o celor pe care I-a împuternicit în 
primul templu din această dispensaţie. 
Era la Kirtland, Ohio. Domnul a spus 
legat de aceasta:

„De aceea, pentru acest motiv, v-am 
dat vouă porunca să mergeţi la Ohio; şi 
acolo, Eu vă voi da vouă legea Mea; şi 
acolo veţi fi înzestraţi cu putere de sus;

Şi de acolo… pentru că am o mare 
lucrare în rezervă, pentru că Israelul 
va fi salvat şi Eu îi voi conduce pe ei 
oriunde voi dori şi nicio putere nu va 
reţine mâna Mea” 2.

Pentru prietenul meu reactivat re-
cent şi pentru toţi deţinătorii preoţiei, 
o lucrare măreaţă este în desfăşurare, 
pentru a conduce spre salvarea părţii 
lui Israel pentru care suntem sau 
vom fi responsabili, familiile noastre. 
Prietenul meu şi soţia lui ştiau că pen-
tru aceasta trebuie să fie pecetluiţi prin 
puterea Preoţiei lui Melhisedec într-un 
templu sfânt al lui Dumnezeu.

El m-a rugat să înfăptuiesc pe-
cetluirea. Soţia sa şi el au dorit să fie 
făcută cât mai repede cu putinţă. Fiind 

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Mă bucur să fiu alături de dum-
neavoastră la această adunare 
la care sunt invitaţi toţi deţi-

nătorii preoţiei lui Dumnezeu de pe 
pământ. Suntem binecuvântaţi să fim 
prezidaţi de preşedintele Thomas S. 
Monson. Ca preşedinte al Bisericii, el 
este bărbatul în viaţă responsabil cu 
cheile care pecetluiesc familiile şi toate 
acele rânduieli ale preoţiei necesare 
obţinerii vieţii veşnice, cel mai mare 
dintre toate darurile lui Dumnezeu.

În această seară ne ascultă un tată 
care nu mai este inactiv, deoarece vrea 
din toată inima lui să aibă siguranţa 
acelui dar. Soţia sa şi el îşi iubesc 
cei doi copilaşi, un băiat şi o fată. 
Asemenea altor părinţi, el îşi poate 
imagina fericirea cerească când citeşte 
aceste cuvinte: „Şi aceeaşi sociabilitate 
care există între noi aici va exista prin-
tre noi acolo, numai că va fi însoţită de 
slava veşnică, slavă de care acum nu 
ne bucurăm” 1.

Acel tată care ascultă împreună cu 
noi în această seară ştie calea către 
acea destinaţie glorioasă. Nu este una 
uşoară. El ştie deja acest lucru. A fost 
nevoie de credinţă în Isus Hristos, po-
căinţă sinceră şi o schimbare în inima 
lui, precum şi de un episcop bun care 

Familiile aflate 
sub legământ
Nu a fost şi nici nu va fi în familia dumneavoastră un lucru 
la fel de important ca binecuvântările pecetluirii.
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Nu este niciun bărbat pe faţa pă-
mântului care are dreptul de a merge 
şi administra oricare dintre rânduie-
lile Evangheliei, decât preşedintele 
Bisericii, care deţine cheile şi le autori-
zează. El ne-a dat autoritatea; el a pus 
puterea de pecetluire în preoţia noas-
tră, deoarece el deţine aceste chei” 5.

Aceeaşi asigurare a venit din partea 
preşedintelui Boyd K. Packer când 
a scris despre puterea de pecetluire. 
Este o alinare pentru mine să ştiu că 
aceste cuvinte sunt adevărate, aşa 
cum va fi pentru familia pe care o voi 
pecetlui pe 3 aprilie: „Petru a fost cel 
care a deţinut cheile. Petru a fost cel 
care a deţinut puterea de pecetluire de 
a lega sau de a pecetlui pe pământ ori 
de a dezlega pe pământ, la fel urmând 
să fie şi în ceruri. Aceste chei aparţin 
preşedintelui Bisericii – profetului, vă-
zătorului şi revelatorului. Acea putere 
sacră de pecetluire este deţinută acum 
de Biserică. Nimic altceva nu este pri-
vit cu mai multă contemplare sacră de 
către cei care cunosc importanţa aces-
tei autorităţi. Nimic nu este protejat cu 
mai multă atenţie. Sunt relativ puţini 
bărbaţi care deţin această putere de 
pecetluire pe pământ la un moment 
dat – în fiecare templu sunt fraţi cărora 
li s-a dat puterea de pecetluire. Nimeni 
nu o poate primi decât de la profetul, 
văzătorul, revelatorul şi preşedintele 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă” 6.

La venirea lui Ilie nu numai că 
puterea a fost dată preoţiei, ci inimile 
urmau a se întoarce: „Spiritul, puterea 
şi chemarea lui Ilie sunt ca voi să aveţi 
puterea de a deţine cheia revela-
ţiei, rânduielilor, oracolelor, puteri-
lor şi înzestrărilor plinătăţii Preoţiei 
lui Melhisedec şi a împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ; şi să primiţi, să 
obţineţi şi să înfăptuiţi toate rânduielile 
ce aparţin împărăţiei lui Dumnezeu, 
chiar pentru a întoarce inima părinţilor 

spre copii şi inima copiilor spre părinţi, 
chiar acelora care sunt în cer” 7.

Acel sentiment al inimii lui întoarse, 
a venit deja la prietenul meu şi la fami-
lia sa. Poate veni la dumneavoastră în 
cadrul acestei adunări. Poate aţi văzut 
în mintea dumneavoastră, ca şi mine, 
chipul tatălui sau mamei dumneavoas-
tră. Poate a fost o soră sau un frate. 
Poate a fost o fiică sau un fiu.

Ei pot fi în lumea spiritelor sau pe 
alte continente, departe de dumnea-
voastră. Dar bucuria vine datorită unui 
sentiment că legăturile cu aceştia sunt 
sigure, deoarece sunteţi sau puteţi fi 
legaţi de ei prin rânduielile preoţiei pe 
care Dumnezeu le va respecta.

Deţinătorii Preoţiei lui Melhisedec, 
care sunt taţi în familii pecetluite, au 
fost învăţaţi ce trebuie să facă. Nu a 
fost şi nici nu va fi în familia dumnea-
voastră un lucru la fel de important ca 
binecuvântările pecetluirii. Nu este alt-
ceva mai important decât respectarea 
legămintelor căsătoriei şi ale familiei 
pe care le-aţi făcut sau le veţi face în 
templele lui Dumnezeu.

Modul prin care trebuie să facem 
acest lucru este limpede. Datorită 
supunerii şi sacrificiului nostru, Spiritul 
Sfânt al făgăduinţei trebuie să pecetlu-
iască legămintele noastre din templu 
pentru a putea fi obţinute în lumea ce 
va veni. Preşedintele Harold B. Lee a 
explicat ce înseamnă a fi pecetluit de 
Spiritul Sfânt al făgăduinţei, citându-l 
pe vârstnicul Melvin J. Ballard: „Putem 
înşela oamenii, însă nu putem înşela 
pe Duhul Sfânt, iar binecuvântările 
noastre nu vor fi veşnice decât dacă 
acestea, de asemenea, sunt pecetluite 
de Spiritul Sfânt al făgăduinţei. Duhul 
Sfânt este cel care citeşte gândurile şi 
inimile oamenilor şi îşi dă acordul de 
pecetluire pentru binecuvântările ros-
tite asupra capetelor lor. Apoi aceasta 
este obligatorie, în vigoare şi este în 
întregime valabilă” 8.

Când sora Eyring şi cu mine am 
fost pecetluiţi în templul Logan, 
Utah, eu nu am înţeles atunci deplina 
însemnătate a acelei promisiuni. Încă 
încerc să înţeleg toată însemnătatea ei 
însă, soţia mea şi cu mine, am decis 
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la începutul căsătoriei noastre, în 
urmă cu aproape 50 de ani, să invităm 
Duhul Sfânt cât de mult putem în viaţa 
şi în familia noastră.

Fiind un tânăr tată, pecetluit în tem-
plu şi cu inima îndreptată spre soţia 
mea şi noua mea familie, m-am întâl-
nit prima dată cu preşedintele Joseph 
Fielding Smith. În camera de consiliu 
a Primei Preşedinţii, unde fusesem 
invitat, am primit o mărturie sigură 
absolută când preşedintele Harold B. 
Lee m-a întrebat, arătând spre preşe-
dintele Smith care stătea lângă mine: 
„Credeţi că acest om poate fi profetul 
lui Dumnezeu?”.

Preşedintele Smith abia intrase 
în încăpere şi nu apucase să spună 
vreun cuvânt. Sunt veşnic recunos-
cător că am putut răspunde datorită 
a ceea ce am simţit în inimă că „ştiu 
că el este”, şi am ştiut la fel de sigur 
că el deţinea puterea de pecetluire a 
preoţiei pentru întreg pământul, aşa 

cum ştiam că soarele strălucea.
Acea experienţă a conferit multă 

putere cuvintelor sale pentru so-
ţia mea şi pentru mine când, într-o 
sesiune a conferinţei din 6 aprilie 
1972, preşedintele Joseph Fielding 
Smith a dat următorul sfat: „Este voia 
Domnului de a întări şi păstra unitatea 
familiei. Le cerem insistent taţilor să-şi 
ocupe locul binemeritat de cap al fa-
miliei. Le cerem mamelor să susţină şi 
să sprijine pe soţii lor şi să fie o lumină 
pentru copiii lor” 9.

Daţi-mi voie să sugerez patru 
lucruri pe care le puteţi face ca taţi 
deţinători ai preoţiei pentru a vă ridica 
şi a vă conduce familia înapoi acasă 
pentru a fi alături de Tatăl Ceresc şi 
de Salvator.

Primul lucru, dobândiţi şi menţineţi 
o mărturie sigură că avem cheile preo-
ţiei şi sunt deţinute de preşedintele 
Bisericii. Rugaţi-vă zilnic în privinţa 
aceasta. Răspunsul va veni printr-o 

hotărâre crescândă de a vă conduce 
familia prin sentimente de speranţă 
şi cu o mai mare bucurie când slujiţi. 
Veţi fi mai voios şi mai optimist, o 
binecuvântare pentru soţia şi familia 
dumneavoastră.

Al doilea lucru necesar este să vă 
iubiţi soţia. Va fi nevoie de credinţă 
şi de a fi umili ca să puneţi nevoile ei 
asupra celor personale în încercările 
vieţii. Aveţi responsabilitatea să asigu-
raţi şi să hrăniţi familia alături de ea, în 
timp ce slujiţi altora. Acest lucru poate 
uneori să vă epuizeze toată energia şi 
puterea pe care le aveţi. Vârsta înain-
tată şi boala pot spori nevoile soţiei 
dumneavoastră. Dacă şi atunci alegeţi 
să puneţi fericirea ei deasupra ferici-
rii personale, vă promit că dragostea 
dumneavoastră faţă de ea va spori.

Al treilea lucru, cereţi tuturor 
membrilor familiei să se iubească unii 
pe alţii. Preşedintele Ezra Taft Benson 
ne-a învăţat:

„Din perspectiva eternităţii, salvarea 
este o chestiune de familie…

Înainte de toate, copiii trebuie să 
ştie şi să simtă că sunt iubiţi, doriţi şi 
apreciaţi. Ei trebuie să fie asiguraţi des 
de acest lucru. În mod evident, acesta 
este un rol pe care părinţii trebuie 
să-l îndeplinească şi, cel mai adesea, 
mama se descurcă cel mai bine” 10.

Însă o altă sursă crucială a senti-
mentului că eşti iubit este dragostea 
din partea altor copii din familie. 
Grija constantă a fraţilor şi surorilor 
unul faţă de celălalt va apărea numai 
prin efortul repetat al părinţilor şi cu 
ajutorul lui Dumnezeu. Ştiţi că acest 
lucru este adevărat prin experienţa 
din propriile dumneavoastră familii. Şi 
este confirmat de fiece dată când citiţi 
despre conflictele în familie întâmpi-
nate de oameni drepţi ca Lehi şi soţia 
lui, Saria, în consemnarea din Cartea 
lui Mormon.

Reuşitele pe care le-au avut ne pot 
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oferi un ghid. Ei au predat Evanghelia 
lui Isus Hristos atât de bine şi cu stă-
ruinţă încât copiii, ba chiar unii urmaşi 
de-a lungul generaţiilor, au avut ini-
mile umile îndreptate spre Dumnezeu 
şi unii faţă de ceilalţi. De exemplu, 
Nefi şi alţii au scris şi au oferit ajutor 
şi sprijin membrilor familiei care le 
fuseseră duşmani. Uneori, Spiritul a 
înmuiat inimile a mii de oameni şi 
a înlocuit ura cu dragoste.

Un mod de a avea parte de succe-
sele tatălui Lehi este prin felul în care 
ţineţi rugăciunea şi petreceţi timpul 
în familie, cum ar fi serile în familie. 
Oferiţi copiilor ocazii ca, atunci când 
se roagă, să se roage pentru ceilalţi 
din cerc care au nevoie de binecu-
vântări. Discerneţi repede începutul 
certurilor şi recunoaşteţi actele de 
slujire altruistă, în special între fraţi. 
Când se roagă şi slujesc unii pentru al-
ţii, inimile vor fi înmuiate şi îndreptate 
unul către celălalt şi către părinţii lor.

A patra oportunitate de a vă con-
duce familia în felul Domnului apare 
când este nevoie de disciplină. Ne 
putem îndeplini obligaţia de a corecta 

în felul Domnului şi de a ne conduce 
copiii spre viaţa veşnică.

Vă veţi aminti cuvintele, dar 
poate că nu aţi văzut puterea lor în 
viaţa unui deţinător al Preoţiei lui 
Melhisedec care îşi pregăteşte familia 
să trăiască fiind la fel de sociabilă cum 
va fi şi în împărăţia celestială. Vă amin-
tiţi cuvintele? Sunt atât de familiare:

„Nicio putere sau nicio influenţă 
nu trebuie să fie menţinută în virtutea 
preoţiei; decât prin convingere, prin 
răbdare îndelungată, prin bunătate şi 
blândeţe şi prin dragoste sinceră;

Prin blândeţe şi pură cunoaştere 
care vor lărgi considerabil sufletul, 
fără ipocrizie şi fără înşelăciune;

Mustrând cu severitate la timpul 
necesar, când sunt inspiraţi de Duhul 
Sfânt; şi, după aceea, arătându-i ce-
luilalt pe care l-ai mustrat o dragoste 
sporită pentru ca el să nu te considere 
ca duşmanul său;

Pentru ca el să ştie că este mai tare 
credinţa ta decât legăturile morţii” 11.

Şi, mai apoi, apare promisiunea 
de mare valoare pentru noi ca taţi în 
Sion: „Duhul Sfânt va fi tovarăşul tău 

permanent şi sceptrul tău un sceptru 
neschimbat al dreptăţii şi al adevăru-
lui; şi stăpânirea ta va fi o stăpânire 
nepieritoare şi, fără mijloace de con-
strângere, va curge spre tine în vecii 
vecilor” 12.

Acesta este un standard înalt pentru 
noi, dar când ne controlăm tempe-
ramentul cu credinţă şi ne învingem 
mândria, Duhul Sfânt ne dă acordul 
Său, iar promisiunile şi legămintele 
sacre devin o certitudine.

Veţi reuşi prin credinţa dumnea-
voastră că Domnul a retrimis cheile 
preoţiei pe care încă le avem – având 
o legătură strânsă de dragoste cu 
soţia dumneavoastră, având ajutorul 
Domnului de a întoarce inimile copii-
lor dumneavoastră unul către celălalt 
şi către părinţii lor, şi având ca îndru-
mător dragostea de a îndrepta şi sfătui 
într-un mod care invită Spiritul.

Ştiu că Isus este Hristosul şi că este 
Salvatorul nostru. Mărturisesc că pre-
şedintele Thomas S. Monson deţine 
şi exercită astăzi toate cheile preoţiei 
pe pământ. Îl iubesc şi îl susţin. Vă 
iubesc şi mă rog pentru dumneavoas-
tră. În numele sacru al lui Isus Hristos, 
amin. ◼

NOTE
 1.  Doctrină şi legăminte 130:2.
 2.  Doctrină şi legăminte 38:32–33.
 3.  Vezi Joseph Fielding Smith, Sealing Power 

and Salvation, Universitatea Brigham 
Young, Speeches of the Year (12 ian. 1971), 
speeches.byu.edu.

 4.  Matei 16:19.
 5.  Joseph Fielding Smith, citat de Harold B. 

Lee, în Conference Report, oct. 1944, p. 75.
 6.  Boyd K. Packer, „Templul sfânt”, Liahona, 

oct. 2010, p. 34.
 7.  Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 328.
 8.  Melvin J. Ballard, citat de Harold B. Lee, în 

Conference Report, oct. 1970, p. 111.
 9.  Joseph Fielding Smith, „Counsel to the 

Saints and to the World”, Ensign, iulie 1972, 
p. 27.

 10.  Ezra Taft Benson, „Salvation – a Family 
Affair”, Tambuli, nov. 1992, p. 3, 4.

 11.  Doctrină şi legăminte 121:41–44.
 12. Doctrină şi legăminte 121:46.

Tirana, Albania



66 L i a h o n a

Cât de binecuvântaţi suntem să 
fim aici în aceste zile din urmă, când 
preoţia lui Dumnezeu este pe pământ! 
Cât de privilegiaţi suntem să deţinem 
această preoţie! Preoţia este mai mult 
o însărcinare de a sluji decât un dar, 
un privilegiu de a înălţa şi o ocazie 
de a binecuvânta vieţile altora.

Acestor ocazii le sunt asociate 
responsabilităţi şi datorii. Îndrăgesc şi 
preţuiesc cuvântul nobil îndatorire şi 
tot ceea ce implică acest cuvânt.

Dintr-un oficiu sau altul, într-o 
împrejurare sau alta, am participat 
la adunările preoţiei în ultimii 72 de 
ani – de când am fost rânduit diacon 
la vârsta de 12 ani. Timpul trece. Deşi 
timpul trece, noi va trebui întot-
deauna să ne facem datoria. Datoria 
nu-şi pierde din importanţă, nici nu 
se diminuează. Conflicte de mari 
proporţii, catastrofice, vin şi trec, dar 
bătălia purtată pentru sufletele oame-
nilor continuă fără încetare. Precum o 
chemare clară, vin cuvintele Domnului 
pentru dumneavoastră, pentru mine şi 
pentru deţinătorii preoţiei de pretutin-
deni: „De aceea, fiecare om să-şi înveţe 
îndatorirea sa şi să acţioneze în oficiul 
în care este numit, cu toată sârguinţa” 5.

Chemarea datoriei le-a fost adresată 
lui Adam, Noe, Avraam, Moise, Samuel, 
David. I-a fost adresată profetului 
Joseph Smith şi fiecăruia din succesorii 
săi. Chemarea datoriei i-a fost adresată 
tânărului Nefi când el a fost instruit de 
Domnul, prin intermediul tatălui său, 
Lehi, să se întoarcă la Ierusalim cu fraţii 
săi pentru a obţine plăcile de aramă 
de la Laban. Fraţii lui Nefi au cârtit spu-
nând că era un lucru greu ceea ce le 
fusese cerut. Care a fost răspunsul lui 
Nefi? El a spus: „Mă voi duce şi voi face 
lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, 
căci eu ştiu că Domnul nu dă porunci 
copiilor oamenilor fără să pregătească 
o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească 
lucrurile pe care El le-a poruncit” 6.

la venirea omului pe pământ până la 
mântuirea lumii, a fost şi va fi făcut 
prin virtutea preoţiei nepieritoare”2.

Preşedintele Joseph F. Smith a 
adus mai multe lămuriri: „Preoţia 
este… puterea lui Dumnezeu delegată 
omului, prin care acesta poate acţiona 
pe pământ pentru salvarea familiei 
umane, în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Duhului Sfânt, şi acţionează legitim, 
nu asumându-şi acea autoritate, nici 
împrumutând-o de la generaţiile care 
au murit şi s-au dus, ci prin autoritatea 
care a fost conferită în aceste zile în 
care trăim, prin slujirea îngerilor şi a 
spiritelor din cer, direct din prezenţa 
Atotputernicului Dumnezeu” 3.

Şi, în cele din urmă, preşedintele 
John Taylor: „Ce este preoţia?… Este 
autoritatea lui Dumnezeu, fie pe 
pământ sau în ceruri, căci prin acea 
putere, prin acel factor sau princi-
piu toate lucrurile sunt guvernate 
pe pământ şi în ceruri şi prin acea 
putere toate lucrurile sunt sprijinite 
şi susţinute. Guvernează toate lucru-
rile – îndrumă toate lucrurile – susţine 
toate lucrurile – şi are de-a face cu 
toate lucrurile care sunt asociate cu 
Dumnezeu şi cu adevărul”4.

preşedintele Thomas S. Monson

Preaiubiţii mei fraţi, cât de minunat 
este să mă întâlnesc din nou cu 
dumneavoastră! De fiecare dată 

când particip la adunarea generală a 
preoţiei, mă gândesc la învăţăturile 
unora dintre conducătorii nobili che-
maţi de Dumnezeu care au vorbit în 
cadrul adunărilor generale ale preoţiei 
organizate de Biserică. Mulţi au murit 
şi totuşi, din minţile lor strălucite, din 
adâncul sufletului şi din bunătatea 
inimii lor, ei ne-au dat instrucţiuni 
inspirate. Vă voi împărtăşi în această 
seară unele dintre învăţăturile lor în 
ceea ce priveşte preoţia.

Profetul Joseph Smith a spus: 
„Preoţia este un principiu nepieritor şi 
a existat cu Dumnezeu din eternitate 
şi va exista în eternitate, fără început 
al  zilelor şi fără sfârşit al anilor”1.

Din cuvintele preşedintelui Wilford 
Woodruff, învăţăm: „Sfânta preoţie este 
canalul prin care Dumnezeu comunică 
şi lucrează cu oamenii de pe pământ; 
şi mesagerii cereşti care au vizitat 
pământul să comunice cu oamenii au 
fost bărbaţi care au deţinut şi au cinstit 
preoţia în timpul vieţii lor pe pământ; 
şi tot ceea ce Dumnezeu a dorit să 
se facă pentru salvarea omului, de 

Dornici şi demni 
să slujim
Miracolele se găsesc pretutindeni, când preoţia este înţeleasă, 
când puterea ei este cinstită şi folosită în mod adecvat şi 
când credinţa este exercitată.
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Când aceeaşi chemare ne va fi 
adresată dumneavoastră şi mie, care 
va fi răspunsul nostru? Vom cârti, 
precum Laman şi Lamuel sau vom 
spune: „Ceea ce [ni s-a] cerut este 
un lucru greu” 7? Sau vom declara 
fiecare, precum Nefi: „Mă voi duce. 
Voi face”? Vom fi dornici să slujim 
şi să ne supunem?

Uneori, înţelepciunea lui 
Dumnezeu pare a fi nesăbuită sau pur 
şi simplu prea dificilă, însă una dintre 
cele mai minunate şi mai valoroase 
lecţii pe care noi am putea-o învăţa în 
timpul vieţii muritoare este că atunci 
când Dumnezeu vorbeşte şi omul 
se supune, acel om va avea dreptate 
întotdeauna.

Când mă gândesc la cuvântul înda-
torire şi la cum îndeplinirea îndatoririi 
noastre îmbunătăţeşte atât viaţa noas-
tră, cât şi pe cea a celorlalți, îmi aduc 
aminte de cuvintele scrise de un poet 
şi autor renumit:

Am dormit şi visat
Că viaţa era bucurie
M-am trezit şi am văzut
Că viaţa era îndatorire
Am acţionat şi iată
Îndatorirea era bucurie.8

Robert Louis Stevenson a spus-o 
altfel. El a spus: „Ştiu ce este plăcerea, 
căci am făcut o treabă bună” 9.

Când ne îndeplinim îndatoririle şi 

ne exercităm preoţia, avem parte de 
bucurie adevărată. Vom trăi bucuria 
de a ne fi îndeplinit însărcinările.

Am fost învăţaţi îndatoririle con-
crete ale preoţiei care o deţinem, fie 
că este Preoţia aaronică, fie că este 
Preoţia lui Melhisedec. Vă îndemn să 
cugetaţi asupra acelor îndatoriri şi, 
apoi, să faceţi tot ce vă stă în putinţă 
pentru a le îndeplini. Pentru a putea 
face aceasta, fiecare trebuie să fie 
demn. Să avem mâinile pregătite, cu-
rate şi inimi binevoitoare, ca să putem 
participa în munca de a asigura altora 
ceea ce Tatăl nostru Ceresc doreşte 
ca ei să primească de la El. Dacă nu 
suntem demni, este posibil să pierdem 
puterea preoţiei şi, dacă o pierdem, 
am pierdut esența exaltării. Fie ca noi 
să fim demni să slujim.

Preşedintele Harold B. Lee, unul 
dintre marii învăţători ai Bisericii, a 
spus: „Când un bărbat devine deţi-
nător al preoţiei, el devine un repre-
zentant al Domnului. El trebuie să-şi 
înţeleagă responsabilitatea de a fi 
angajat în lucrarea Domnului” 10.

În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, în prima parte a anului 1944, 
o întâmplare implicând preoţia a 
avut loc în timp ce puşcaşii marini ai 
Statelor Unite luptau pentru cucerirea 
Atolul Kwajalein, parte a Insulelor 
Marshall şi situat în Oceanul Pacific, 
la jumătatea distanţei dintre Australia 
şi Hawai. Ceea ce s-a întâmplat a fost 
relatat de un corespondent – care nu 
era membru al Bisericii – care lucra 
pentru un ziar din Hawai. În artico-
lul ziarului din anul 1944 pe care l-a 
scris după întâmplarea respectivă, el 
a explicat că el şi alţi corespondenţi 
erau în al doilea grup care-i urma pe 
puşcaşii marini pe Atolul Kwajalein. În 
timp ce avansau, au observat un tânăr 
soldat plutind cu faţa în apă, fiind în 
mod clar grav rănit. Apa puţin adâncă 
din jurul lui era roşie de sângele său. 
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Şi, apoi, au văzut un alt puşcaş marin 
care se apropia spre camaradul său 
rănit. Al doilea puşcaş era şi el rănit, 
mâna lui stângă atârnând neajutorată 
pe lângă corpul său. El a ridicat capul 
celui care plutea în apă ca să-l ajute să 
nu se înece. Înspăimântat, el a strigat 
după ajutor. Corespondenţii s-au uitat 
din nou la tânărul pe care el încerca 
să-l ajute şi i-au spus: „Tinere, nu mai 
putem face nimic pentru acest băiat”.

„Atunci”, a scris corespondentul, 
„am văzut ceva ce nu mai văzusem 
niciodată până atunci.” Acest tânăr, el 
însuşi rănit grav, şi-a croit drum până 
la mal ducând cu el ceea ce părea a 
fi trupul neînsufleţit al camaradului 
său. El „a aşezat capul colegului său 
pe genunchiul lui… Ce imagine a fost 
aceeat – aceşti doi tineri răniţi foarte 
grav – amândoi… curaţi, bine clădiţi, 
arătoşi, chiar şi în situaţia lor dificilă! 
Şi, tânărul şi-a plecat capul peste ce-
lălalt tânăr şi a spus: «Îţi poruncesc, în 
numele lui Isus Hristos şi prin puterea 
preoţiei, să rămâi în viaţă până voi 
găsi ajutor medical»”. Corespondentul 
şi-a încheiat articolul: „Noi trei, [cei doi 
puşcaşi şi cu mine] suntem aici, în spi-
tal. Doctorii nu ştiu [cum de au scăpat 
în viaţă], însă eu ştiu” 11.

Miracolele se găsesc pretutindeni, 
când preoţia este înţeleasă, când 
puterea ei este cinstită şi folosită în 
mod adecvat şi când credinţa este 
exercitată. Când credinţa înlocu-
ieşte îndoiala, când slujirea altruistă 
elimină strădania egoistă, puterea lui 
Dumnezeu face să se îndeplinească 
scopurile Sale.

Chemarea datoriei vine în linişte 
când noi, care deţinem preoţia, răspun-
dem îndatoririlor pe care le primim. 
Preşedintele George Albert Smith, 
acel conducător modest dar eficient, a 
declarat: „În primul rând, este îndato-
rirea dumneavoastră să ştiţi ce doreşte 
Domnul şi, după aceea, prin puterea 

şi forţa sfintei Sale preoţii [astfel] să vă 
îndepliniţi cu credinţă şi sârguință che-
marea în prezenţa semenilor dumnea-
voastră… în aşa fel [ca] oamenii să fie 
bucuroşi să vă urmeze” 12.

De o astfel de chemare a datoriei – 
una mai puţin dramatică, dar care fără 
îndoială a ajutat la salvarea unui suflet 
– am avut parte în anul 1950, când 

am fost proaspăt chemat în calitate de 
episcop. Responsabilităţile mele ca 
episcop erau multe şi variate şi încer-
cam cât de bine puteam să fac tot ceea 
ce mi se cerea. La acea vreme, Statele 
Unite erau implicate într-un alt război. 
Pentru că mulţi dintre membrii noştri 
slujeau în forţele armate, de la sediul 
Bisericii a venit însărcinarea ca toţi 
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episcopii să pună la dispoziţia celor 
înrolaţi un abonament la Church News 
şi la Improvement Era, publicaţiile 
Bisericii la vremea respectivă. Pe lângă 
aceasta, fiecare episcop a fost rugat să 
scrie lunar o scrisoare personală fiecă-
rui soldat din episcopia sa. Episcopia 
noastră avea 23 de soldaţi trimişi în 
luptă. Cvorumurile preoţiei au depus 
mari eforturi pentru a strânge fon-
durile pentru abonamentele la acele 
publicaţii. Eu am acceptat sarcina, 
chiar îndatorirea, de a scrie lunar 23 
de scrisori personale. După toţi aceşti 
ani încă mai am copii a multora dintre 
scrisorile mele şi a răspunsurilor pri-
mite. Când recitesc aceste scrisori, îmi 
dau uşor lacrimile. Este o bucurie să 
aflu din nou despre promisiunea unui 
soldat de a trăi conform Evangheliei, 
despre decizia unui marinar să rămână 
fidel Evangheliei alături de familia sa.

Într-o seară, i-am înmânat unei 
surori din episcopie teancul de 23 de 
scrisori pentru luna în curs. Sarcina ei 
era să se ocupe cu trimiterea scriso-
rilor şi să actualizeze mereu lista cu 
adresele care se schimbau în mod 
constant. Ea s-a uitat la un plic şi a 
întrebat zâmbind: „Stimate episcop, 
nu vă descurajaţi niciodată? Aici este 
încă o scrisoare către fratele Bryson. 
Aceasta este cea de-a şaptesprezecea 
scrisoare pe care i-o trimiteţi fără să fi 
primit vreun răspuns”.

I-am răspuns: „Păi, probabil o să răs-
pundă luna aceasta”. S-a întâmplat că 
aceea a fost luna în care el a răspuns. 
Pentru prima dată, el mi-a răspuns la 
scrisoare. Răspunsul său este o amintire 
dragă, o comoară. El slujea departe, 
pe o plajă îndepărtată, izolat, îi era dor 
de casă, era singur. El a scris: „Stimate 
episcop, nu prea mă pricep să scriu 
scrisori”. (I-aş fi putut spune asta cu 
mai multe luni în urmă.) El a continuat: 
„Vă mulţumesc pentru Church News şi 
reviste, dar cel mai mult vă mulţumesc 

pentru scrisorile personale. Au avut 
loc multe schimbări importante în viaţa 
mea. Am fost rânduit preot în Preoţia 
aaronică. Inima mea este plină de recu-
noştinţă. Sunt un om fericit”.

Fratele Bryson era la fel de fericit 
ca episcopul său. Am învăţat punerea 
în practică a zicalei: „[Fă-ţi] datoria; 
că-i mai bine; lasă-I Domnului ce 
rămâne” 13.

După mulţi ani, în timp ce par-
ticipam la conferinţa ţăruşului 
Cottonwood din Salt Lake unde James 
E. Faust slujea în calitate de preşedinte 
al acestuia, am relatat acea experienţă 
într-un efort de a încuraja atenţia către 
cei care fac parte din forţele armate. 
După adunare, un tânăr prezentabil a 
venit la mine. Mi-a luat mâna în mâna 
sa şi a întrebat: „Episcop Monson, vă 
aduceţi aminte de mine?”.

Mi-am dat seama imediat cine era. 
„Frate Bryson!”, am exclamat. „Ce mai 
faceţi? Ce chemare aveţi în Biserică?”

Cu căldură şi cu o mândrie vizi-
bilă, a spus: „Sunt bine. Slujesc în 
preşedinţia cvorumului vârstnicilor. 
Vă mulţumesc din nou pentru grija pe 
care mi-aţi purtat-o şi pentru scrisorile 
personale pe care mi le-aţi trimis şi 
pe care le preţuiesc”.

Dragi fraţi, lumea are nevoie de 
ajutorul nostru. Facem tot ceea ce 
ar trebui să facem? Ne amintim de 
vorbele preşedintelui John Taylor: 
„Dacă nu vă îndepliniţi cu credinţă şi 
sârguinţă chemările, Dumnezeu vă va 
face responsabili pentru cei pe care 
i-aţi fi putut salva dacă v-aţi fi făcut 
îndatorirea?” 14 Sunt picioare de conso-
lidat, mâini de ţinut, minţi de încurajat, 
inimi de inspirat şi suflete de salvat. 
Binecuvântările eternităţii vă aşteaptă. 
Al dumneavoastră este privilegiul de 
a nu fi spectatori, ci participanţi pe 
scena slujirii în cadrul preoţiei. Să dăm 
ascultare sfatului care ne inspiră, găsit 
în epistola lui Iacov: „Fiţi împlinitori 

ai Cuvântului, nu numai ascultători, 
înşelându-vă singuri” 15.

Fie ca noi să ne învăţăm îndatorirea 
şi să cugetăm asupra ei. Fie ca noi să 
fim dornici şi demni să slujim. Fie ca 
atunci când ne îndeplinim îndatorirea 
să păşim pe urmele Învăţătorului. Când 
dumneavoastră şi cu mine urmăm 
exemplul lui Isus, vom ajunge să ştim 
că El este mai mult decât pruncul din 
Betleem, mai mult decât fiul tâmplaru-
lui, mai mult decât cel mai mare învă-
ţător care a trăit vreodată. Noi Îl vom 
cunoaşte ca fiind Fiul lui Dumnezeu, 
Salvatorul nostru şi Mântuitorul nostru. 
Când I S-a adresat chemarea datoriei, 
El a spus: „Tată, facă-se voinţa Ta şi 
slava să fie a Ta în veci” 16. Mă rog ca 
fiecare dintre noi să facă la fel, în nu-
mele Său sfânt, numele lui Isus Hristos, 
Domnul, amin. ◼

NOTE
 1.  Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Joseph Smith (2007), p. 109.
 2.  Teachings of Presidents of the Church: 

Wilford Woodruff (2004), p. 38.
 3.  Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, a cincea 

ediţie (1939), p. 139-140, subliniere adăugată.
 4.  Teachings of Presidents of the Church: 

John Taylor (2001), p. 119.
 5.  Doctrină şi legămintele 107:99; subliniere 

adăugată.
 6.  1 Nefi 3:7; vezi şi versetele 1–5.
 7.  Vezi 1 Nefi 3:5.
 8.  Rabindranath Tagore, din William Jay Jacobs, 

Mother Teresa: Helping the Poor (1991), p. 42.
 9.  Robert Louis Stevenson, din Elbert 

Hubbard II, comp., The Note Book of Elbert 
Hubbard: Mottoes, Epigrams, Short Essays, 
Passages, Orphic Sayings and Preachments 
(1927), p. 55.

 10.  Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons 
and Writings of President Harold B. Lee 
(1976), p. 255.

 11.  În Ernest Eberhard Jr., „Giving Our Young 
Men the Proper Priesthood Perspective”, 
typescript, 19 iulie 1971, p. 4–5, Church 
History Library.

 12.  George Albert Smith, în Conference Report, 
apr. 1942, p. 14.

 13.  Henry Wadsworth Longfellow, „The Legend 
Beautiful”, din The Complete Poetical Works 
of Longfellow (1893), p. 258.

 14.  Teachings: John Taylor, p. 164.
 15.  Iacov 1:22.
 16.  Moise 4:2.
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

scopuri întunecate pentru a ne justifica 
propriile sentimente de ranchiună.

Doctrina
Desigur, ştim că acest lucru este 

greşit. Doctrina este clară. Cu toţii 
depindem de Salvator; niciunul dintre 
noi nu poate fi salvat fără El. Ispăşirea 
lui Hristos este infinită şi eternă. Iertarea 
păcatelor noastre este însoţită de con-
diţii. Trebuie să ne pocăim şi să avem 
dorinţa de a ierta pe alţii. Isus ne-a învă-
ţat: „Iertaţi unul altuia; pentru că acela 
care nu iartă… este condamnat înaintea 
Domnului; pentru că rămâne în el păca-
tul mai mare” 3 şi „Ferice de cei milostivi, 
căci ei vor avea parte de milă!” 4.

Desigur, aceste cuvinte par a fi 
foarte chibzuite – când se referă la 
altcineva. Putem vedea foarte clar şi 
uşor rezultatele dăunătoare care apar 
când alţii judecă şi poartă pică. Şi, cu 
siguranţă, nu ne place când oamenii 
ne judecă.

Dar, când vine vorba de prejude-
căţile şi doleanţele noastre, noi, de 
asemenea, ne justificăm des ura ca 
fiind îndreptăţită, iar judecata noastră 
o considerăm de încredere şi potrivită. 
Deşi nu ne putem uita în inima cuiva, 
presupunem că recunoaştem un motiv 
rău sau chiar o persoană rea când le 
vedem. Facem excepţie când vine 
vorba de cât de aspri suntem fiindcă 
noi credem că, în ceea ce ne priveşte, 
ştim tot ce ne interesează pentru a 
privi pe cineva cu dispreţ.

În epistola sa către romani, aposto-
lul Pavel a spus că cei care judecă pe 
alţii nu se pot „dezvinovăţi”. În clipa 
în care judecăm pe alţii, a explicat el, 
ne condamnăm pe noi înşine, căci 
nu e nimeni fără păcat 5. Să refuzi să 
ierţi este un păcat grav – despre care 
Salvatorul ne-a avertizat. Ucenicii lui 
Isus „căutau ocazii unii împotriva [ce-
luilalt] şi nu se iertau unul pe altul în 
inima lor; şi pentru acest rău ei au fost 

Dragii mei fraţi şi surori, nu cu 
mult timp în urmă am primit o 
scrisoare de la o mamă îngrijo-

rată care ne ruga să avem o cuvântare 
în cadrul conferinţei generale despre 
un subiect care i-ar ajuta în special 
pe cei doi copii ai ei. Se produsese 
o ruptură între ei şi încetaseră să-şi 
mai vorbească unul altuia. Mama avea 
inima frântă. În scrisoare, mă asigura 
că un mesaj în cadrul conferinţei ge-
nerale despre acest subiect ar duce la 
împăcarea copiilor ei şi totul ar fi bine.

Această rugăminte sinceră şi 
profundă a acestei surori bune a fost 
numai unul dintre îndemnurile pe 
care le-am primit în ultimile luni de 
a spune azi câteva cuvinte despre un 
subiect care devine tot mai îngrijorător 
– nu numai pentru o mamă grijulie, ci 
şi pentru multe persoane din Biserică 
şi chiar din lume.

Sunt impresionat de credinţa aces-
tei mame iubitoare că o cuvântare din 
cadrul conferinţei generale ar putea 
ajuta la îmbunătăţirea relaţiei dintre 
copiii săi. Sunt sigur că încrederea sa 
nu se bazează atât de mult pe abilită-
ţile vorbitorilor, ci pe „virtutea cuvân-
tului lui Dumnezeu” care are un „efect 
cu mult mai puternic asupra minţilor 

poporului, decât… orice altceva” 1. 
Dragă soră, mă rog ca Spiritul să 
atingă inimile copiilor dumneavoastră.

Când relaţiile se înrăutăţesc
Relaţiile încordate şi destrămate 

sunt la fel de vechi ca şi omenirea 
însăşi. Cain din vechime a fost primul 
care a permis sentimentului amărăciu-
nii şi răutăţii să-i atace inima. A cultivat 
în solul sufletului său invidie şi ură şi 
a permis acestor sentimente să-l sfâşie 
până când a făcut inimaginabilul – 
şi-a ucis propriul frate şi a devenit, 
astfel, tatăl minciunilor Satanei 2.

Încă din acele zile, spiritul invidiei 
şi urii a dus la unele dintre cele mai 
tragice poveşti din istorie. L-a întors 
pe Saul împotriva lui David, pe fiii lui 
Iacov împotriva fratelui lor Iosif, pe 
Laman şi Lemuel împotriva lui Nefi 
şi pe Amalichia împotriva lui Moroni.

Îmi închipui că fiecare persoană 
de pe pământ a fost afectată în vreun 
fel de sentimentul destructiv al rivali-
tăţii, ranchiunii şi răzbunării. Probabil 
că sunt chiar momente când vedem 
acest sentiment în noi înşine. Când 
ne simţim răniţi, mânioşi sau invidioşi 
este foarte uşor să judecăm pe alţii, 
adesea decidem că acţiunile lor au 
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Cei milostivi obţin milă
Când inima noastră este plină de dragostea lui 
Dumnezeu, noi devenim „buni unii cu alţii, 
miloşi şi [iertători unul cu altul]”.
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Sfinţii din zilele din urmă se „[bucură] 
de privilegiul cel mare” (Alma 61:14), 
acela de a asculta şi a împărtăşi 
mesajele celei de-a 182-a Conferinţe 
Generale Anuale. În imaginile pre-
zentate, în sensul acelor de ceasornic 
începând din stânga sus, sunt misio-
nari şi membri din Tirana, Albania; 
Londra, Anglia; São Paulo, Brazilia; 
Minneapolis, Minnesota, S.U.A.; 
Moscow, Rusia; Barrigada, Guam; şi 
Paris, Franţa.
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năpăstuiţi şi pedepsiţi sever” 6.
Salvatorul nostru a vorbit atât de 

clar despre acest subiect încât este pu-
ţin probabil să lase loc interpretărilor. 
„Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau 
Eu să iert”, a spus El, „dar vouă vi se 
cere să-i iertaţi pe toţi oamenii” 7.

Pot adăuga o explicaţie aici? Când 
Domnul ne cere să iertăm pe toţi 
oamenii, acest lucru include şi a ne 
ierta pe noi înşine. Uneori, dintre toţi 
oamenii din lume, persoana care este 
cel mai greu de iertat – probabil că şi 
cea care are cea mai mare nevoie să 
fie iertată de noi – este persoana care 
priveşte spre noi din oglindă.

Punctul esenţial
Acest subiect de a-i judeca pe alţii 

poate fi realmente predat printr-o lec-
ţie din două cuvinte. Când vine vorba 
de a urî, a bârfi, a ignora, a ridiculiza, 
a purta pică sau a dori a face rău, vă 
rog să faceţi următorul lucru:

opriţi-vă!
Este atât de simplu. Tot ce trebuie 

să facem este să încetăm să îi judecăm 
pe alţii şi să înlocuim gândurile şi senti-
mentele critice având o inimă plină de 

iubire faţă de Dumnezeu şi copiii Lui. 
Dumnezeu este Tatăl nostru. Suntem 
copiii Lui. Suntem toţi fraţi şi surori. Nu 
ştiu exact cum să exprim suficient de 
clar acest punct de a nu judeca pe alţii, 
cu entuziasm şi convingere ca să vă 
rămână întipărit în minte. Pot cita din 
scriptură, pot explica doctrina şi pot 
chiar cita ce scria pe un autocolant pe 
care l-am văzut de curând. Era lipit pe 
spatele unei maşini al cărui şofer părea 
puţin arţăgos, însă cuvintele de pe 
autocolant te învăţau o lecţie pătrunză-
toare. Scria aşa: „Nu mă judeca fiindcă 
păcătuiesc altfel decât tine”.

Trebuie să recunoaştem că suntem 
cu toţii imperfecţi – că suntem cerşe-
tori în faţa lui Dumnezeu. Oare, nu 
ne-am apropiat noi toţi, la un moment 
sau altul, cu smerenie de scaunul milei 
şi am cerut îndurare? Oare, nu ne-am 
dorit milă din toată puterea sufletului 
– să fim iertaţi pentru greşelile pe care 
le-am făcut şi pentru păcatele pe care 
le-am comis?

Deoarece depindem cu toţii de 
mila lui Dumnezeu, cum, oare, putem 
nega altora o parte din îndurarea pe 
care ne-o dorim cu disperare pentru 

noi înşine? Iubiţii mei fraţi şi surori, nu 
trebuie să iertăm tot aşa cum dorim să 
fim iertaţi?

Dragostea lui Dumnezeu
Este greu de făcut?
Da, desigur.
Să ne iertăm pe noi înşine şi pe 

alţii nu este uşor. De fapt, pentru mulţi 
dintre noi este nevoie de o schimbare 
majoră a atitudinii şi modului de a 
gândi – chiar o schimbare în inimă. 
Dar sunt veşti bune. Această „schim-
bare mare” 8 a inimii este exact ceea ce 
Evanghelia lui Isus Hristos trebuie să 
realizeze.

Cum are loc? Prin intermediul dra-
gostei lui Dumnezeu.

Când inima noastră este plină de 
dragostea lui Dumnezeu, ceva bun şi 
pur ni se întâmplă. Noi „[păzim po-
runcile] Lui. Şi poruncile Lui nu sunt 
grele; pentru că oricine este născut 
din Dumnezeu, biruieşte lumea” 9.

Cu cât permitem mai mult ca 
dragostea lui Dumnezeu să ne in-
fluenţeze mintea şi sentimentele – cu 
cât permitem mai mult ca dragostea 
noastră faţă de Tatăl nostru Ceresc să 
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crească în inima noastră – cu atât mai 
uşor este să iubim pe alţii cu dragostea 
pură a lui Hristos. Când ne deschidem 
inima către căldura aurorei dragostei 
lui Dumnezeu, întunericul şi frigul duş-
măniei şi urii vor păli, în cele din urmă.

Ca întotdeauna, Hristos este exem-
plul nostru. În învăţăturile Sale, ca şi în 
viaţa Sa, El ne-a arătat calea. El a iertat 
pe cei răi, pe vulgari şi pe cei care 
doreau să-I facă rău şi să-L rănească.

Isus a spus că este uşor să iubeşti 
pe cei ce te iubesc; chiar şi cei răi pot 
face aceasta. Dar Isus Hristos ne-a 
învăţat o lege mai mare. Cuvintele 
Sale răsună peste secole iar astăzi sunt 
valabile nouă. Ele sunt valabile tuturor 
celor care doresc să fie ucenicii Lui. 
Ele sunt valabile pentru dumneavoas-
tră şi pentru mine: „Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă bles-
teamă, faceţi bine celor ce vă urăsc, 
şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc 
şi vă prigonesc” 10.

Când inima noastră este plină de 
dragostea lui Dumnezeu, noi devenim 
„buni unii cu alţii, miloşi şi [iertă-
tori unul cu altul], cum [ne iartă] şi 
Dumnezeu pe [noi] în Hristos” 11.

Dragostea pură a lui Hristos poate 
înlătura amalgamul de ranchiună şi 
mânie din ochii noştri, premiţându-ne 
să vedem pe ceilalţi aşa cum ne vede 
Tatăl nostru Ceresc pe noi: ca oameni 
muritori cu vicii şi imperfecţiuni ce au 
potenţial şi însemnătate dincolo de ca-
pacitatea noastră de a înţelege. Fiindcă 
Dumnezeu ne iubeşte atât mult, şi noi 
trebuie să ne iubim şi să ne iertăm 
unul pe altul.

Calea ucenicului
Dragii mei fraţi şi surori, gândiţi-vă 

la următoarele întrebări ca la un test 
personal:

Purtaţi pică pe vreo persoană?
Bârfiţi, chiar şi când ce spuneţi 

poate fi adevărat?

Îi înlăturaţi, îndepărtaţi sau pedep-
siţi pe alţii fiindcă au făcut ceva?

Invidiaţi pe cineva în secret?
Doriţi să faceţi rău cuiva?
Dacă răspundeţi cu da la vreuna 

dintre aceste întrebări, veţi dori să pu-
neţi în practică lecţia din două cuvinte 
de mai devreme: opriţi-vă!

Într-o lume de acuze şi lipsită de 
prietenie, este uşor să strângi pietre 
şi să arunci cu ele. Însă, înainte de a 
proceda astfel, să ne amintim cuvintele 
Aceluia care este Stăpânul şi modelul 
nostru: „Cine dintre voi este fără păcat, 
să arunce cel dintâi cu piatra” 12.

Stimaţi fraţi şi surori, haideţi să 
punem jos pietrele noastre.

Să fim buni.
Să fim iertători.
Să vorbim calm unii cu ceilalţi.
Lăsaţi dragostea lui Dumnezeu 

să vă umple inima.
„Să facem bine tuturor.” 13

Salvatorul a promis: „Daţi, şi vi se 
va da; ba încă, vi se va turna în sân o 
măsură bună, îndesată, clătinată, care 

se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce 
măsură veţi [folosi], cu aceea vi se va 
măsura” 14.

Nu ar trebui să fie această afirma-
ţie îndeajuns încât să ne axăm mereu 
eforturile pe fapte de bunătate, iertare 
şi caritate, în loc să avem un compor-
tament negativ?

Haideţi, în calitate de ucenici ai 
lui Isus Hristos, să răsplătim răul cu 
bine 15. Să nu căutăm răzbunare sau 
să permitem mâniei să ne biruiască.

„Căci este scris: «Răzbunarea este 
a Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul.

Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăj-
maşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i 
este sete, dă-i să bea…

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte 
răul prin bine” 16.

Ţineţi minte: la urma urmei, cel 
milostiv va avea parte de milă 17!

În calitate de membri ai Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă, oriunde ne-am afla, haideţi să 
fim recunoscuţi ca oameni care „[au] 
dragoste unii pentru alţii” 18.
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recunoştinţă este o măsură a dragostei 
noastre faţă de El.

Dumnezeu este Tatăl spiritelor noas-
tre 3. El are un trup glorificat, perfect, 
din carne şi oase 4. Noi am trăit alături 
de El în cer înainte de a ne naşte 5. Iar 
când El ne-a creat fizic, noi am fost 
creaţi după înfăţişarea lui Dumnezeu, 
fiecare având un trup al său 6.

Gândiţi-vă la hrana noastră fizică. 
Este, cu adevărat, trimisă din cer. 
Necesarul de aer, mâncare şi apă, ne 
vin toate ca daruri din partea unui Tată 
Ceresc iubitor. Pământul a fost creat 
pentru a veni în sprijinul acestei scurte 
călătorii prin viaţa muritoare 7. Ne-am 
născut având capacitatea de a creşte, 
a iubi, a ne căsători şi a forma familii.

Căsătoria şi familia sunt rânduite 
de Dumnezeu. Familia este cea mai 
importantă unitate socială în viaţa 
muritoare şi în eternitate. Datorită 
măreţului plan al fericirii întocmit 
de Dumnezeu, familiile pot fi pecet-
luite în temple şi se pot pregăti să se 
întoarcă să trăiască veşnic în prezenţa 
Sa sfântă. Aceasta este viaţa veşnică! 
Ea împlineşte dorinţele cele mai 
profunde ale sufletului uman – do-
rinţa firească a cuiva de a fi alături la 

Vârstnicul Russell M. Nelson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragi fraţi şi surori, vă mulţumim 
pentru sprijinul şi devotamentul 
dumneavoastră. Ne exprimăm 

recunoştinţa şi dragostea pentru fie-
care dintre dumneavoastră.

De curând, sora Nelson şi cu mine 
ne-am bucurat de frumuseţea unui 
peşte tropical aflat într-un mic acvariu 
privat. Peşti viu coloraţi şi într-o varie-
tate de forme şi mărimi înotau repede 
înainte şi înapoi. Am întrebat-o pe 
angajata din apropiere: „Cine asigură 
mâncarea pentru aceşti peşti frumoşi?”.

Ea a răspuns: „Eu”.
Apoi, am întrebat: „Ţi-au mulţumit 

vreodată?”.
Ea a răspuns: „Încă nu!”.
M-am gândit la unii oameni pe care 

îi cunosc care, la fel, uită de Creatorul 
lor şi de adevărata lor „pâine a vieţii” 1. 
Ei trăiesc zi de zi fără a fi conştienţi 
de Dumnezeu şi de bunătatea Lui 
faţă de ei.

Ar fi mult mai bine dacă toţi oame-
nii ar fi mai conştienţi de dragostea şi 
puterea divină a lui Dumnezeu şi ar 
exprima acea recunoştinţă faţă de El. 
Amon ne-a învăţat: „Să dăm mulţumiri 
[lui Dumnezeu], căci El face drep-
tate întotdeauna” 2. Gradul nostru de 

Iubiţi-vă unul pe altul
Stimaţi fraţi şi surori, este destulă 

durere şi tristeţe în această viaţă fără 
să adăugăm noi la ea prin încăpăţâna-
rea, amărăciunea şi ranchiuna noastră 
nechibzuită.

Nu suntem perfecţi.
Nimeni din jurul nostru nu este per-

fect 19. Oamenii fac lucruri care supără, 
dezamăgesc şi înfurie. În această viaţă 
pământeană va fi mereu aşa.

Totuşi, trebuie să dăm deoparte 
doleanţele noastre. O parte a scopului 
vieţii pe pământ este de a învăţa cum 
să ne debarasăm de asemenea lucruri. 
Aceasta este calea Domnului.

Ţineţi minte, cerul este plin cu cei 
care au acest lucru în comun: sunt 
iertaţi. Şi ei iartă.

Aşterneţi-vă poverile la picioarele 
Salvatorului. Nu mai judecaţi. Permiteţi 
ispăşirii lui Hristos să vă schimbe şi 
să vă vindece inima. Iubiţi-vă unul 
pe altul. Iertaţi-vă unul pe altul.

Cei milostivi vor obţine milă!
Despre acestea vă mărturisesc 

în numele Aceluia care a iubit aşa 
de mult şi desăvârşit încât Şi-a dat 
viaţa pentru noi, prietenii Săi – în 
numele sacru al lui Isus Hristos, 
amin. ◼
NOTE
 1.  Alma 31:5.
 2.  Vezi Moise 5:16–32.
 3.  Doctrină şi legăminte 64:9.
 4.  Matei 5:7.
 5.  Vezi Romani 2:1.
 6.  Doctrină şi legăminte 64:8.
 7.  Doctrină şi legăminte 64:10; subliniere 

adăugată.
 8.  Mosia 5:2.
 9.  1 Ioan 5:3–4.
 10.  Matei 5:44; vezi, de asemenea, versetele 

45–47.
 11.  Efeseni 4:32.
 12.  Ioan 8:7.
 13.  Galateni 6:10.
 14.  Luca 6:38.
 15.  Vezi Matei 5:39–41.
 16.  Romani 12:19–21.
 17.  Vezi Matei 5:7.
 18.  Ioan 13:35.
 19.  Vezi Romani 3:23.

Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu
Ar fi mult mai bine dacă toţi oamenii ar fi mai conştienţi 
de dragostea şi puterea divină a lui Dumnezeu şi ar 
exprima acea recunoştinţă faţă de El.
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nesfârşit de membrii dragi ai familiei.
Noi suntem parte a scopului Său 

divin: „Lucrarea Mea şi slava Mea”, 
a spus El, este „să realizez nemurirea 
şi viaţa veşnică a omului” 8. Pentru a 
putea atinge aceste obiective „atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică” 9. Acel act a fost o manifestare 
divină a dragostei lui Dumnezeu. „[El] 
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să 
judece lumea, ci ca lumea să fie mân-
tuită prin El.” 10

Misiunea Fiului Său, Isus Hristos, 
este esenţială în planul veşnic a lui 
Dumnezeu 11. El a venit să mântuiască 
pe copiii lui Dumnezeu 12. Datorită 
ispăşirii lui Hristos, învierea (sau 
nemurirea) au devenit o realitate 13. 
Datorită ispăşirii, viaţa veşnică a deve-
nit o posibilitate pentru toţi aceia care 
vor fi demni. Isus a explicat astfel:

„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede 
în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, 
nu va muri niciodată” 14.

Pentru ispăşirea Domnului şi pen-
tru darul Lui al învierii – pentru acest 
mesaj sublim de Paşte – mulţumiri fie 
aduse lui Dumnezeu!

Darurile fizice
Tatăl nostru Ceresc Îşi iubeşte co-

piii 15. El a binecuvântat pe fiecare cu 
daruri fizice şi spirituale. Permiteţi-mi 
să vorbesc despre fiecare. Când cântaţi 
„Copil al Domnului”, gândiţi-vă la da-
rul Lui pentru dumneavoastră, la pro-
priul trup fizic. Multele caracteristici 
uimitoare ale trupului dumneavoastră 
vă atestă „firea dumnezeiască” 16.

Fiecare organ al trupului dum-
neavoastră este un dar minunat de la 
Dumnezeu. Fiecare ochi are o lentilă 
cu focalizare automată. Nervii şi muş-
chii controlează doi ochi pentru a crea 
o singură imagine tridimensională. 

Ochii sunt conectaţi la creier, care 
înregistrează imaginile văzute.

Inima dumneavoastră este o pompă 
incredibilă 17. Are patru valve fragile 
care controlează direcţia curgerii 
sângelui. Aceste valve se deschid şi se 
închid de peste 100.000 de ori pe zi – 
de 36 de milioane de ori pe an. Totuşi, 
dacă nu sunt afectate de boală, ele pot 
rezista unui astfel de stres la nesfârşit.

Gândiţi-vă la sistemul de autoa-
părare al trupului. Pentru a-l feri de 
răni, el percepe durerea. Ca răspuns 
la infecţie, el generează anticorpi. 
Pielea oferă protecţie. Ne avertizează 
împotriva rănilor ce pot fi cauzate de 
căldura sau frigul excesiv.

Trupul reînnoieşte celulele moarte 
şi reglează nivelurile propriilor 

ingrediente vitale. Trupul vindecă 
tăieturile, vânătăile şi oasele fracturate. 
Capacitatea lui de reproducere este un 
alt dar sacru de la Dumnezeu.

Să ne amintim faptul că nu este 
nevoie de un trup perfect pentru 
a ne atinge destinul divin. De fapt, 
unele dintre cele mai plăcute spirite 
sunt găzduite de trupuri firave sau 
imperfecte. Puterea spirituală mare 
este adesea dezvoltată de oameni cu 
probleme fizice, mai concret, fiindcă 
ei au o problemă.

Oricine studiază trupul uman cu 
siguranţă a „văzut pe Dumnezeu 
mişcându-se în măreţia şi în puterea 
Sa” 18. Deoarece trupul este supus legii 
divine, orice vindecare se datorează 
supunerii faţă de legea pe care se 
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bazează acea binecuvântare 19.
Totuşi, unii oameni cred în mod 

eronat că aceste caracteristici fizice 
au apărut din întâmplare sau sunt 
rezultatul unei explozii de undeva. 
Adresaţi-vă întrebarea: „Poate o explo-
zie într-o tipografie să producă un dic-
ţionar?”. Cu siguranţă că nu prea. Dar 
dacă ar fi aşa, nu ar putea niciodată 
întregi paginile rupte sau să producă 
o nouă ediţie!

Dacă posibilitatea trupului de a 
funcţiona normal, a se vindeca, regla 
şi regenera ar exista fără a avea limită, 
viaţa ar continua aici în mod perpetuu. 
Da, am fi împotmoliţi aici pe pământ! 
Fiind îndurător cu noi, Creatorul 
nostru a făcut posibil ca să îmbătrânim 
şi ne-a dat alte procese care, în ultimă 
instanţă, vor duce la moartea noastră 
fizică. Moartea, ca şi naşterea, este o 
parte a vieţii. Scripturile ne învaţă că 
„nu a fost potrivit ca omul să fie salvat 
de la această moarte vremelnică, căci 
aceasta ar distruge marele plan al feri-
cirii” 20. Întoarcerea la Dumnezeu prin 
poarta pe care o numim moarte, este 
o bucurie pentru cei care Îl iubesc şi 
sunt pregătiţi să-L întâlnească 21. În cele 
din urmă, va veni vremea când fiecare 
„[spirit şi corp] vor fi reunite în forma 
lor perfectă; membrele şi încheieturile 
vor fi refăcute într-o formă potrivită” 22, 
fără a mai fi separate vreodată. Pentru 
aceste daruri fizice, mulţumiri fie 
aduse lui Dumnezeu!

Darurile spirituale
Fiind important, trupul serveşte 

ca tabernacol pentru spiritul veşnic 
al unei persoane. Spiritele noastre au 
existat în împărăţia premuritoare 23 şi 
vor continua să trăiască după ce trupul 
moare 24. Spiritul dă trupului mişcare 
şi personalitate 25. În această viaţă şi în 
cea de după, spiritul şi trupul, când 
sunt împreună, devin un suflet viu 
cu o valoare divină.

Deoarece spiritul unei persoane 
este foarte important, dezvoltarea aces-
tuia are însemnătate veşnică. El este 
întărit când comunicăm prin rugăciune 
umilă cu Tatăl nostru Ceresc iubitor 26.

Trăsăturile după care vom fi judecaţi 
într-o zi sunt toate spirituale 27. Acestea 
includ dragostea, virtutea, integritatea, 
compasiunea şi slujirea celorlalţi 28. 
Spiritul dumneavoastră, alături de 
trup şi găzduit de acesta, este apt de a 
dezvolta şi manifesta aceste trăsături în 
moduri vitale pentru progresul dum-
neavoastră veşnic 29. Progresul spiritual 
este obţinut prin paşii credinţei, pocăin-
ţei, botezului, darului Duhului Sfânt şi 
îndurării până la sfârşit, inclusiv prin 
rânduielile înzestrării şi pecetluirii din 
templul sfânt 30.

Aşa cum trupul necesită zilnic mân-
care pentru a supravieţui, spiritul, de 
asemenea, are nevoie de hrană. Spiritul 
este hrănit de adevărul veşnic. Anul 
trecut am sărbătorit a 400-a aniversare 
de la traducerea Bibliei de către regele 
James. Şi avem Cartea lui Mormon de 
aproape 200 de ani. Este acum tradusă 
în întregime sau selecţiuni în 107 
limbi. Datorită acestora şi altor scrip-
turi preţioase, ştim că Dumnezeu este 
Tatăl nostru Veşnic şi că Fiul Său, Isus 
Hristos, este Salvatorul şi Mântuitorul 
nostru. Pentru aceste daruri spirituale, 
mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu!

Darurile Evangheliei
Ştim că profeţii din multe dispen-

saţii, cum ar fi Adam, Noe, Moise şi 
Avraam, au predat cu toţii despre 
divinitatea Tatălui nostru Ceresc şi a 
lui Isus Hristos. Dispensaţia din vremea 

noastră a fost introdusă de Tatăl Ceresc 
şi Isus Hristos când Ei au apărut pro-
fetului Joseph Smith în 1820. Biserica 
a fost organizată în 1830. Acum, după 
182 de ani, rămânem sub legământ de 
a duce Evanghelia la „fiecare naţiune, 
neam, limbă şi popor” 31. Când facem 
astfel, atât cei care dăruiesc, cât şi cei 
care primesc, vor fi binecuvântaţi.

Noi avem responsabilitatea de a 
învăţa pe copiii Lui şi de a deştepta în 
ei o conştientizare a lui Dumnezeu. 
Demult, regele Beniamin a spus:

„Credeţi în Dumnezeu; credeţi că El 
este şi că El a creat toate lucrurile, atât 
în cer, cât şi pe pământ; credeţi că El 
are toată înţelepciunea şi toată pute-
rea, atât în cer, cât şi pe pământ…

 Credeţi că trebuie să vă pocăiţi de 
păcate şi să renunţaţi la ele şi să vă 
umiliţi în faţa lui Dumnezeu; şi cereţi 
cu sinceritatea inimii voastre ca El 
să vă ierte; şi acum, de credeţi toate 
aceste lucruri, aveţi grijă să le faceţi” 32.

Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi 
în vecii vecilor, însă noi, nu. În fiecare 
zi, ni se oferă provocarea de a accesa 
puterea ispăşirii ca astfel să ne putem 
schimba cu adevărat, să devenim 
mai asemănători lui Hristos şi să fim 
demni de darul exaltării şi să trăim 
veşnic alături de Dumnezeu, de Isus 
Hristos şi de familiile noastre 33. Pentru 
aceste puteri, privilegii şi daruri ale 
Evangheliei, mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu!

Mărturisesc că El trăieşte, că 
Isus este Hristosul şi că aceasta este 
Biserica Lui, restaurată în aceste zile 
din urmă pentru a-şi împlini desti-
nul divin. Astăzi, suntem conduşi 
de preşedintele Thomas S. Monson, 
pe care îl iubim şi susţinem cu toată 
inima noastră, precum îi susţinem şi 
pe consilierii săi şi pe cei Doisprezece 
Apostoli ca profeţi, văzători şi revela-
tori. Eu mărturisesc astfel în numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼
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datorită ispăşirii lui Isus Hristos, noi 
putem deveni perfecţi datorită Lui” 1.

Toţi cei care aveţi încercări, griji, 
dezamăgiri sau inimi frânte din cauza 
cuiva drag, vreau să ştiţi aceasta: cu 
dragoste infinită şi compasiune nesfâr-
şită, Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, îi 
iubeşte pe cei bolnavi şi vă iubeşte pe 
dumneavoastră!

Când întâmpină astfel de sufe-
rinţe, unii se pot întreba: „Cum poate 
Atotputernicul Dumnezeu să permită 
aşa ceva?”. Şi, apoi, acea întrebare 
aproape inevitabilă: „De ce mi s-a 
întâmplat mie?”. De ce trebuie să avem 
parte de boli şi întâmplări care duc la 
dizabilităţi sau la moartea membrilor 
familiei înainte de vreme sau care îi 
fac să sufere ani la rând? De ce aceste 
suferinţe?

În aceste momente noi ne putem 
gândi la măreţul plan al fericirii întoc-
mit de Tatăl nostru Ceresc. Acest plan, 
atunci când ne-a fost prezentat în viaţa 
premuritoare, ne-a făcut să strigăm de 
bucurie.2 Simplu spus, această viaţă 
este pregătirea pentru exaltarea eternă 
şi acest proces înseamnă teste şi încer-
cări. Întotdeauna a fost aşa şi nimeni 
nu este cruţat.

Să ne încrederem în voia lui 
Dumnezeu este vital în viaţa muri-
toare. Având credinţă în El, noi primim 

Vârstnicul Ronald A. Rasband
din Preşedinţia celor Şaptezeci

În ultimele 20 de luni, familia noastră 
a fost binecuvântată cu privilegiul 
de a avea un copil foarte special.
Micul Paxton, nepotul nostru, s-a 

născut cu o formă foarte rară de supri-
mare cromozomială, o afecţiune gene-
tică care îl evidenţiază, realmente, fiind 
unul la sute de milioane. Pentru fiica 
noastră şi soţul ei a început o călătorie 
neplanificată ce le-a schimbat viaţa 
de când s-a născut Paxton. Această 
experienţă a devenit un test dificil care 
a folosit la învăţarea lecţiilor speciale 
legate de viitorul lor în eternitate.

Vârstnicul Russell M. Nelson, care 
tocmai ne-a vorbit, ne-a învăţat:

„Din motive de obicei necunoscute, 
unele persoane se nasc cu probleme 
fizice. Anumite părţi ale corpului pot 
fi anormale. Organele nu funcţionează 
în mod corespunzător. Şi trupurile 
noastre, ale tuturor, sunt supuse bolii 
şi morţii. Totuşi, darul unui trup fizic 
este foarte preţios…

Nu este necesar un trup perfect 
pentru a ne atinge destinul divin. De 
fapt, unele dintre cele mai dulci spirite 
sunt găzduite în trupuri firave…

În cele din urmă, va veni vremea 
când fiecare „[spirit şi corp] vor fi reu-
nite în forma lor perfectă; membrele 
şi încheieturile vor fi refăcute într-o 
formă potrivită” (Alma 11:43). Atunci, 

NOTE
 1.  Ioan 6:35, 48; vezi, de asemenea, versetul 51.
 2.  Alma 26:8; vezi, de asemenea, Alma 7:23.
 3.  Vezi Faptele apostolilor 17:27–29.
 4.  Vezi Doctrină şi legăminte 130:22.
 5.  Vezi Moise 6:51; Romani 8:16; Evrei 12:9; 

Ieremia 1:4–5.
 6.  Vezi Genesa 2:7; 1 Corinteni 15:44; 

Moise 3:7.
 7.  Vezi 1 Nefi 17:36.
 8.  Moise 1:39.
 9.  Ioan 3:16.
 10.  Ioan 3:17.
 11.  Scopurile Sale sunt rezumate succint în 

3 Nefi 27:13–22.
 12.  Vezi Alma 11:40.
 13.  Vezi 2 Nefi 9:6–7, 20–22.
 14.  Ioan 11:25–26.
 15.  Vezi 1 Nefi 17:40; 1 Ioan 4:10.
 16.  2 Petru 1:4.
 17.  Inima pompează aproximativ 2.000 de 

galoane (7.570 l) zilnic.
 18.  Doctrină şi legăminte 88:47.
 19.  Vezi Doctrină şi legăminte 130:21. Într- 

adevăr, acea lege divină este incontestabilă.
 20.  Alma 42:8.
 21.  Psalmistul a exprimat punctul de vedere 

al Dumnezeirii: „Scumpă este înaintea 
Domnului moartea celor iubiţi de El” 
(Psalmii 116:15); vezi, de asemenea, 
Eclesiastul 12:7.

 22.  Alma 11:43; vezi, de asemenea, Eclesiastul 
12:7; Alma 40:23; Doctrină şi legăminte 
138:17.

 23.  Vezi Doctrină şi legăminte 93:38.
 24.  Vezi Alma 40:11; Avraam 3:18.
 25.  Spiritul are înfăţişarea persoanei (vezi 

Doctrină şi legăminte 141:77).
 26.  Vezi 3 Nefi 14:9–11.
 27.  Spiritul, nu trupul, este componenta 

activă şi responsabilă a sufletului. Fără 
spirit, trupul este mort (vezi Iacov 145:2). 
Spiritul este, deci, cel care alege binele sau 
răul şi va fi făcut răspunzător, atât pentru 
trăsăturile pozitive, cât şi cele negative 
pe care le posedă la judecata finală (vezi 
Alma 41:3–7).

 28.  Trăsăturile spirituale includ, de asemenea, 
„[credinţa, virtutea, cunoaşterea, 
cumpătarea, răbdarea, bunătatea frăţească, 
evlavia, caritatea, umilinţa şi sârguinţa]” 
(Doctrină şi legăminte 4:6).

 29.  Vezi 2 Nefi 2:11–16, 21–26; Moroni 10:33–34.
 30.  Aceasta este doctrina lui Hristos (vezi 

2 Nefi 31:11–21).
 31.  Mosia 15:28; vezi, de asemenea, 1 Nefi 

19:17; 2 Nefi 26:13; Mosia 3:20; 15:28; 16:1; 
Alma 37:4; Doctrină şi legăminte 1:18–23; 
77:11; 133:37.

 32.  Mosia 4:9–10.
 33.  „Viaţa veşnică – este cel mai mare dar 

dintre toate darurile lui Dumnezeu” 
(Doctrină şi legăminte 179:14).

Lecţii speciale
Dragi frați și surori, este speranța și rugăciunea mea ca 
noi să continuăm să purtăm cu noblețe povara noastră 
și să ne întindem brațul către cei care suferă.
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puterea ispăşirii lui Hristos în acele 
momente în care avem multe întrebări 
şi puţine răspunsuri.

După învierea Sa, când a vizitat 
continentul american, Salvatorul 
nostru, Isus Hristos, a oferit tuturor 
această invitaţie:

„Aveţi pe vreunii dintre voi care 
sunt bolnavi? Aduceţi-i aici. Aveţi voi 
pe vreunii care sunt infirmi sau orbi 
sau şchiopi sau mutilaţi sau leproşi 
sau care sunt zbârciţi sau care sunt 
surzi sau care sunt în suferinţă de 
orice fel? Aduceţi-i pe ei şi Eu îi voi 
vindeca pe ei, căci Eu mă îndur de 
voi, adâncurile inimii Mele sunt pline 
de îndurare…

Şi s-a întâmplat că atunci când a 
vorbit astfel, toată mulţimea, în acord, 
s-a dus cu bolnavii săi şi cu cei în 
suferinţă şi cu cei infirmi şi cu cei orbi 
şi cu cei muţi şi cu toţi cei care erau în 
suferinţă de orice fel; iar El i-a vinde-
cat pe aceştia, pe fiecare dintre ei, cum 
au fost aduşi unul câte unul la El” 3.

Dragi fraţi şi surori, în cuvintele: 
„toată mulţimea… s-a dus” – toată, se 
găseşte multă tărie. Noi toţi avem parte 
de încercări. Şi, apoi, expresia: „care 
sunt în suferinţă de orice fel”. Fiecare 
dintre noi se regăseşte, nu-i aşa?

La scurt timp după ce scumpul 
Paxton s-a născut, noi am ştiut că Tatăl 
Ceresc ne va binecuvânta şi învăţa lec-
ţii speciale. Când eu şi tatăl lui ne-am 
pus degetele pe capul său mic în 
prima dintre multele binecuvântări ale 
preoţiei, mi-au venit în minte cuvintele 
din capitolul nouă din Ioan: „Ca să se 
arate în el lucrările lui Dumnezeu” 4.

Lucrările lui Dumnezeu ne sunt 
într-adevăr arătate prin intermediul 
lui Paxton.

Noi învăţăm răbdare, credinţă şi 
recunoştinţă prin puterea liniştitoare a 
slujirii, ore nesfârşite de trăiri intense, 
lacrimi de empatie, rugăciuni şi sen-
timente de dragoste pentru cei dragi 

nouă aflaţi la nevoie, în special pentru 
Paxton şi părinţii lui.

Preşedintele James E. Faust, pre-
şedintele meu de ţăruş din copilărie, 
a spus: „Am o mare apreciere pentru 
acei părinţi iubitori, care, cu calm şi 
curaj, trec peste chinul şi suferinţa lor 
pentru un copil care s-a născut sau a 
contractat o boală mentală sau fizică 
gravă. Acest chin continuă zi de zi, fără 
alinare, de-a lungul vieţii unui părinte 
sau a unui copil. Adesea, este nevoie 
ca părinţii să ofere îngrijire specială, 
zi şi noapte. Sunt mame care au trudit 
atât fizic, cât şi emoţional ani la rând, 
oferind consolare şi alinare unui copil 
cu nevoi speciale aflat în suferinţă” 5.

Precum este descris în Mosia, noi 
am văzut dragostea Salvatorului oferită 
familiei lui Paxton, dragoste care este 
valabilă pentru toţi: „Şi acum, s-a 

întâmplat că poverile care erau puse 
asupra lui Alma şi a fraţilor lui s-au fă-
cut uşoare; da, Domnul i-a întărit pe ei 
pentru ca să-şi poată purta poverile cu 
uşurinţă, iar ei s-au supus cu bucurie 
şi cu răbdare voinţei Domnului” 6.

Într-o noapte, în primele zile ale lui 
Paxton, eram în aripa de neonatolo-
gie, la terapie intensivă în minunatul 
centru medical Primary Children din 
oraşul Salt Lake, Utah, uimiţi de de-
votamentul şi atenţia pe care doctorii, 
surorile şi îngrijitorii le ofereau lui 
Paxton. Am întrebat-o pe fiica mea 
cum aveam să plătim pentru acestea 
şi am încercat să ghicesc cât ar costa. 
Un doctor care stătea lângă mine mi-a 
spus că făcusem o estimare greşită a 
costului şi că îngrijirea lui Paxton urma 
să coste mai mult decât presupuneam. 
Am aflat că majoritatea cheltuielilor 
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pentru îngrijirea oferită în acest spital 
erau acoperite de persoane care îşi 
ofereau voluntar timpul şi de contri-
buţiile financiare ale altora. Cuvintele 
lui m-au făcut să fiu umil când m-am 
gândit la cât de mult valora acest mic 
suflet în faţa acelora care îl îngrijeau.

Mi-am amintit de un verset cunos-
cut, folosit în misiune, care a căpătat 
un nou înţeles: „Amintiţi-vă că va-
loarea sufletelor este mare în faţa lui 
Dumnezeu” 7.

Am plâns în timp ce am meditat la 
dragostea infinită pe care Tatăl nostru 
Ceresc şi Preaiubitul Său Fiu o au pen-
tru fiecare dintre noi şi în timp ce am 
învăţat importanţa unui suflet, atât fizic 
cât şi spiritual, în faţa lui Dumnezeu.

Familia lui Paxton a învăţat că este 
înconjurată de numeroşi îngeri din cer 
şi de pe pământ. Unii au venit atunci 
când a fost nevoie de ei şi, apoi, au 
plecat în linişte. Alţii au adus mâncare, 
au spălat rufele, au ajutat pe fraţii lui 
Paxton transportându-i unde era ne-
voie, au sunat pentru a oferi încurajare 
şi, în mod special, s-au rugat pentru 
Paxton. Astfel, am învăţat o altă lecţie 
specială: dacă dai de o persoană care 
se îneacă ai întreba-o dacă are nevoie 
de ajutor – sau ar fi mai bine să sari şi 
să o salvezi din apele adânci? Oferta, 
chiar dacă este bine intenţionată şi de-
seori oferită: „Spune-mi dacă pot fi de 
folos”, nu este de niciun ajutor.

Noi continuăm să învăţăm impor-
tanţa de a fi conştient şi a fi interesat 
de ce se petrece în viaţa celor din jur, 
învăţând nu doar despre importanţa 
de a oferi ajutor, dar şi despre bucuria 
imensă care vine atunci când îi ajutăm 
pe alţii.

Preşedintele Thomas S. Monson, 
care este un exemplu splendid 
în a ajuta pe cel asuprit, a spus: 
„Dumnezeu îi binecuvântează pe 
toţi cei care se îngrijesc de aproa-
pele lor, care fac ceva pentru a alina 

suferinţa, care se străduiesc cu tot 
ceea ce au ei mai bun să facă o lume 
mai bună. Aţi observat că astfel de 
oameni sunt mai fericiţi? Ei sunt mai 
siguri şi mai încrezători. Ei par să fie 
mulţumiţi şi împliniţi, deoarece o 
persoană nu poate ajuta pe altcineva 
fără a avea ea însăşi parte de mari 
binecuvântări” 8.

Chiar dacă vom avea parte de în-
cercări, handicapuri, tristeţe şi tot felul 
de suferinţe, Salvatorul nostru drag şi 
iubitor va fi întotdeauna acolo pentru 
noi. El a promis:

„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi în-
toarce la voi…

Vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, 
nici să nu se înspăimânte” 9.

Cât de recunoscători suntem Tatălui 
nostru din Cer pentru minunatul 
nostru Paxton! Prin intermediul lui, 
Domnul şi-a făcut cunoscută lucrarea 
Sa şi continuă să ne înveţe aceste lecţii 
valoroase, sacre şi speciale.

Aş dori să închei cu aceste cuvinte 
dintr-un imn îndrăgit:

Suntem înrolaţi până se-ncheie lupta.
Suntem voioşi! Suntem voioşi!
O coroană glorioasă e răsplata.
Curând învingem şi o vom avea 10.

Dragi frați și surori, este speranța și 
rugăciunea mea ca noi să continuăm  
să purtăm cu noblețe povara noastră 
și să ne întindem brațul către cei care 
suferă și au nevoie să fie ridicați și 
încurajați. Fie ca fiecare dintre noi 
să îi mulțumească lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările Sale şi să-şi 
reînnoiască angajamentul faţă de Tatăl 
nostru din Cer de a sluji pe copiii Săi. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1.  Russell M. Nelson, „We Are Children of 

God”, Liahona, ian. 1999, p. 103.
 2.  Vezi Iov 38:7.
 3.  3 Nefi 17:7, 9.
 4.  Ioan 9:3.
 5.  James E. Faust, „The Works of God”, 

Ensign, nov. 1984, p. 54.
 6.  Mosia 24:15.
 7.  Doctrină şi legăminte 18:10.
 8.  Thomas S. Monson, „Our Brothers’ 

Keepers”, Ensign, iunie 1998, p. 39.
 9.  Ioan 14:18, 27.
 10.  „Suntem înrolaţi”, Imnuri, nr. 160.



83M a i  2 0 1 2

organizaţiile din lume, care „sunt 
întemeiate de bărbaţi sau de femei”, 
Societatea de Alinare „este organizată 
prin hotărâre divină, autorizată în mod 
divin, instituită în mod divin, rân-
duită în mod divin de Dumnezeu” 8. 
Preşedintele Joseph Fielding Smith 
le-a spus surorilor că li „s-a oferit 
puterea şi autoritatea de a face multe 
lucruri minunate” 9. El a spus: „Sunteţi 
membre ale celei mai măreţe organiza-
ţii de femei din lume, o organizaţie cu 
un rol vital în împărăţia lui Dumnezeu 
şi care este menită şi condusă astfel 
încât le ajută pe membrele sale credin-
cioase să obţină viaţa veşnică în împă-
răţia Tatălui nostru” 10.

O arie largă de influenţă
În fiecare an, sute de mii de femei 

devin membre noi ale acestui „grup 
de surori” 11 care creşte mereu. După 
aceea, oriunde ar locui şi orice chemare 
ar avea, o soră îşi păstrează calitatea 
de membră şi asocierea cu Societatea 
de Alinare 12. Surorile botezate recent 
şi tinerele fete care devin membre ale 
Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi în-
deplinească responsabilitatea. Datorită 
scopurilor importante ale Societăţii de 
Alinare, Prima Preşedinţie şi-a expri-
mat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi 
înceapă pregătirea de a deveni membră 
a Societăţii de Alinare cu mult înainte 
de a împlini 18 ani 13.

Societatea de Alinare nu este 
un program. Este o parte oficială a 
Bisericii Domnului, care este „rânduită 
în mod divin de Dumnezeu” pentru a 
preda, a întări şi a inspira surorile în 
îndeplinirea obiectivelor lor cu privire 
la credinţă, familie şi alinare. Societatea 
de Alinare este un mod de viaţă pentru 
femeile sfinte din zilele din urmă, iar 
influenţa ei se extinde cu mult dincolo 
de orele de duminică sau de adunările 
de socializare. Aceasta urmează mode-
lul femeilor ucenici care au slujit alături 

profeţilor pentru surorile din Biserică.
Ei şi-au împărtăşit viziunea despre 

femei puternice, credincioase, hotărâte 
care înţeleg valoarea şi scopul lor etern. 
Atunci când profetul Joseph Smith a 
organizat Societatea de Alinare, el a în-
drumat-o pe prima preşedintă să „pre-
zideze asupra acestei societăţi, având 
grijă de cei săraci – satisfăcând nevoile 
lor şi având grijă de diferitele programe 
ale acestei instituţii” 5. El a văzut această 
organizaţie ca pe „o societate selectă, 
separată de relele din lume” 6.

Brigham Young, al doilea preşedinte 
la Bisericii, i-a instruit pe consilierii 
săi şi pe membrii Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli să-i instruiască 
pe episcopi să le „permită [surorilor] 
să organizeze Societăţile de Alinare ale 
femeilor din diferitele episcopii”. El a 
adăugat: „Unii ar putea crede că acesta 
este un lucru neînsemnat, dar nu este” 7.

Mai târziu, preşedintele Joseph F. 
Smith a spus că, spre deosebire de 

Julie B. Beck
recent eliberată din chemarea de preşedintă generală a 
Societăţii de Alinare

În ultimii ani, Spiritul m-a îndru-
mat să vorbesc adesea despre 
Societatea de Alinare – scopurile şi 

responsabilităţile sale 1, însemnătatea 
istoriei sale 2, efortul depus alături de 
episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui 
Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3. 
Pare important ca acum să acordăm o 
oarecare atenţie asupra viziunii profeţi-
lor cu privire la Societatea de Alinare 4.

Aşa cum profeţii Domnului le-au 
predat mereu vârstnicilor şi înalţilor  
preoţi scopurile şi îndatoririle aces-
tora, ei şi-au împărtăşit viziunea 
referitoare la surorile Societăţii de 
Alinare. Din sfaturile lor, este evident 
că scopurile Societăţii de Alinare 
sunt să ajute la creşterea credinţei 
şi îmbunătăţirea demnităţii personale 
a fiecărei surori, întărirea familiilor 
şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute 
pe cei aflaţi la nevoie. Credinţă, 
familie şi alinare – aceste trei cuvinte 
simple au ajuns să exprime viziunea 

Viziunea profeţilor cu 
privire la Societatea 
de Alinare – credinţă, 
familie, alinare
Credinţă, familie, alinare – aceste trei cuvinte simple au ajuns 
să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.
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de Domnul Isus Hristos şi de apostolii 
Săi în Biserica Sa din vechime 14. Am 
fost învăţate că „este obligaţia fiecărei 
femei să facă din virtuţile încurajate de 
Societatea de Alinare o parte a vieţii 
lor, tot aşa cum este obligaţia bărbaţi-
lor să-şi formeze în viaţa lor tipare de 
caracter încurajate de preoţie” 15.

Atunci când profetul Joseph Smith 
a organizat Societatea de Alinare, el 
le-a învăţat pe surori că datoria lor 
este de a-i „alina pe săraci” şi de a 
„salva suflete”16. Ca parte a responsa-
bilităţii lor de a „salva suflete”, surorile 
sunt autorizate să se organizeze şi să 
participe într-o arie largă de influenţă. 
Prima preşedintă a Societăţii de Alinare 
a fost pusă deoparte pentru a explica 
scripturile, iar Societatea de Alinare are 
încă o responsabilitate importantă în 
ceea ce priveşte predarea în Biserica 
Domnului. Când Joseph Smith le-a 
spus surorilor că organizaţia Societăţii 
de Alinare le va pregăti pentru „pri-
vilegiile, binecuvântările şi darurile 
preoţiei” 17, le-a fost explicată lucra-
rea de salvare pregătită de Domnul. 
Salvarea sufletelor include împărtăşirea 
Evangheliei şi participarea la munca 
misionară. Include implicarea în 
munca din templu şi cea de istorie a 
familiei. Include efortul fiecărei surori 
de a face tot ce este posibil pentru a 
se bizui pe forţele proprii din punct 
de vedere temporal şi spiritual.

Vârstnicul John A. Widtsoe a de-
clarat că Societatea de Alinare oferă 
„alinare în momente de sărăcie, alinare 

în momente de boală, alinare în mo-
mente de îndoială, alinare în momente 
de ignoranţă – alinare în momentele 
care împiedică bucuria şi progresul fe-
meii. Ce responsabilitate minunată!” 18.

Preşedintele Boyd K. Packer a 
comparat Societatea de Alinare cu „un 
zid protector” 19. Responsabilitatea de a 
proteja surorile şi familiile lor sporeşte 
însemnătatea caracterului protector şi 
de slujire al învăţătoarelor vizitatoare 
şi al altor tipuri de ajutor când demon-
străm dorinţa noastră de a ne aminti 
legămintele pe care le-am făcut cu 
Domnul. În calitate de „slujitoare pen-
tru cei nevoiaşi şi bolnavi”, noi lucrăm 
în armonie cu episcopii pentru a avea 
grijă de nevoie temporale şi spirituale 
ale sfinţilor 20.

Preşedintele Spencer W. Kimball 
a spus: „Sunt multe surori care trăiesc 
fără binecuvântările spirituale ce 
rezultă din trăirea în acord cu prin-
cipiile Evangheliei. Ele au dreptul la 
multe binecuvântări spirituale… Este 
privilegiul dumneavoastră să intraţi în 
căminele lor şi să le ajutaţi să pri-
mească binecuvântări spirituale” 21. 
Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit 
această viziune. El a spus: „Nu puteţi 
vedea de ce Domnul a dat… Societăţii 
de Alinare [responsabilitatea] de a vi-
zita aceste cămine? A dat-o pentru că, 
în afară de Salvator, nimeni altcineva 
din Biserică nu are o influenţă mai 
bună şi o înţelegere mai deplină a 
inimilor şi vieţilor acelor persoane” 22.

Preşedintele Joseph F. Smith le-a 

atenţionat pe surorile şi conducătoa-
rele Societăţii de Alinare, spunând că 
el nu dorea „să vadă momentul în care 
surorile Societăţii de Alinare se vor ală-
tura, se vor amesteca sau îşi vor pierde 
identitatea în… organizaţiile întemeiate 
de femei”. El s-a aşteptat ca surorile „să 
conducă lumea şi… mai ales femeile 
din lume, în tot ceea ce este demn 
de laudă, tot ceea ce este plăcut lui 
Dumnezeu, tot ceea ce este înălţător şi 
purificator pentru copiii oamenilor” 23. 
Sfatul său pune accentul pe obligaţia 
de a elimina orice tradiţii, subiecte, 
tendinţe, trenduri şi de a implementa 
obiceiuri care sunt în armonie cu sco-
purile Societăţii de Alinare.

Ele trebuie să caute revelaţie şi să 
se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, 
clasă, activitate şi efort al Societăţii de 
Alinare îndeplineşte scopurile pentru 
care a fost organizată. Socializarea, 
prietenia şi unitatea pe care le dorim 
vor fi rezultatele minunate ale slujirii 
alături de Domnul în lucrarea Sa.

Îndeplinirea viziunii profeţilor
Recent preşedintele Thomas S. 

Monson şi consilierii săi au depus 
mărturie „că Domnul a restaurat 
plenitudinea Evangheliei prin pro-
fetul Joseph Smith şi că Societatea 
de Alinare este o parte importantă 
a acelei restaurări”. Drept dovadă a 
dorinţei lor de a păstra „moştenirea 
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glorioasă” a Societăţii de Alinare, 
Prima Preşedinţie a publicat şi a 
distribuit recent, în întreaga lume, 
cartea Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
[Fiice în Împărăţia Mea: istoria şi 
lucrarea Societăţii de alinare]. În 
paginile acestei cărţi, putem desco-
peri modele şi exemple de surori şi 
fraţi care au lucrat în parteneriat, în 
familie şi în Biserică, şi putem în-
văţa principii despre cine suntem, ce 
credem şi ce trebuie să protejăm. Am 
fost încurajate de Prima Preşedinţie să 
studiem această carte importantă şi să 
„permitem adevărurilor sale eterne şi 
exemplelor pline de inspiraţie să ne 
influenţeze vieţile [noastre]” 24.

Pe măsură ce surorile slujesc în 
armonie deplină cu scopurile Societăţii 
de Alinare, viziunea profeţilor se va 
împlini. Preşedintele Kimball a spus: 
„Există o putere în această organizaţie 
[a Societăţii de Alinare] care nu a fost 
încă exercitată la maxim, de a întări 
căminele din Sion şi de a clădi împă-
răţia lui Dumnezeu – şi nici nu va fi 
până când atât surorile, cât şi deţinăto-
rii preoţiei nu dobândesc o înţelegere 
a potenţialului Societăţii de Alinare” 25. 
El a profeţit că „o mare parte din creş-
terea majoră ce va avea loc în Biserică 
în ultimele zile se va datora femeilor 
drepte din lume (în care, adesea, este 
un sentiment înnăscut de spiritua-
litate), care for fi atrase de Biserică 
în număr mare. Acest lucru se va 
întâmpla în măsura în care femeile din 
Biserică… sunt privite ca fiind diferite 
şi deosebite – în sensul bun al cuvinte-
lor – de femeile din lume” 26.

Sunt recunoscătoare pentru viziu-
nea profeţilor cu privire la Societatea 
de Alinare. Eu, asemenea preşedintelui 
Gordon B. Hinckley „sunt [convinsă] 
că nu există nicăieri o altă organiza-
ţie care să se asemene cu Societatea 
de Alinare a acestei Biserici” 27. Este 

responsabilitatea noastră ca acum să 
fim în armonie cu viziunea profeţilor 
cu privire la Societatea de Alinare pe 
măsură ce ajutăm la creşterea credin-
ţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor.

Închei cu cuvintele preşedintelui 
Lorenzo Snow: „Viitorul Societăţii de 
[Alinare] are un mare potenţial. Pe mă-
sură ce Biserica se dezvoltă, Societatea 
de Alinare se va face şi mai utilă la o 
scală mai largă şi va aduce şi mai mult 
bine decât a adus în trecut” 28. El le-a 
spus surorilor care ajută la progresul 
împărăţiei lui Dumnezeu: „Deoarece 
aţi fost părtaşe la aceste lucrări, veţi fi 
sigur părtaşe la triumful lor şi la exalta-
rea şi slava pe care Domnul le-o va 
da copiilor Săi credincioşi” 29. Despre 
această viziune depun şi eu mărturie, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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şi care nu este botezat, acela va fi 
blestemat…

 Iar oricine va crede în Mine, crede, 
de asemenea, în Tatăl; şi Tatălui Îi va 
depune mărturie despre Mine, căci 
El îl va vizita pe el cu foc şi cu Duhul 
Sfânt…

Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă 
că aceasta este doctrina Mea şi oricine 
zideşte pe aceasta, zideşte pe stânca 
Mea şi porţile iadului nu vor birui îm-
potriva lor” (3 Nefi 11:31–35, 38–39).

Acesta este mesajul nostru, stânca 
pe care zidim, temelia tuturor celor-
lalte lucruri din Biserică. Asemenea 
tuturor lucrurilor care vin de la 
Dumnezeu, această doctrină este pură, 
este clară, este uşor de înţeles – chiar 
şi pentru un copil. Noi îi invităm pe 
toţi, cu bucurie, să o primească.

În Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă „noi credem în 
tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot 
ceea ce revelează El în zilele noastre 
şi credem că El va revela încă multe 
lucruri măreţe şi importante referitoare 
la Împărăţia lui Dumnezeu” (Articolele 
de credinţă 1:9). Acest lucru înseamnă 
că, deşi există multe lucruri pe care 
încă nu le cunoaştem, adevărurile şi 
doctrina pe care le-am primit au fost 
date şi vor continua să fie date prin 
revelaţie divină. În anumite religii, 
teologii pretind să aibă drepturi egale 
de predare în ierarhia ecleziastică, 
iar aspectele referitoare la doctrine 
pot duce la diferenţe de opinii între 
ei. Unii îşi pun încrederea în consi-
lii ecumenice ale Evului Mediu şi în 
învăţăturile lor. Alţii pun accentul, în 
general, pe raţionamentele teologilor 
din perioada post-apostolică sau pe 
arta interpretării textelor biblice şi pe 
explicaţiile sau interpretările critice 
ale Bibliei. Noi preţuim învăţătura 
care ne lărgeşte înţelegerea, dar azi, 
în Biserică, la fel ca şi în Biserica din 
trecut, întemeierea doctrinei lui Hristos 

lui Hristos, deplină şi completă, a 
fost readusă, încă o dată, pe pământ. 
Această zi glorioasă a început când, 
într-un stâlp de lumină „mai luminos 
ca strălucirea soarelui” ( Joseph Smith 
– Istorie 1:16), Dumnezeu Tatăl şi Fiul 
Său Preaiubit, Isus Hristos l-au vizitat 
pe tânărul Joseph Smith şi au inaugu-
rat numărul mare de revelaţii, ce au 
venit însoţite de putere şi autoritate 
divină.

În aceste revelaţii din zile din urmă 
descoperim ceea ce poate fi numită 
doctrina principală a Bisericii lui Isus 
Hristos restabilită pe pământ. Chiar 
Isus Hristos a definit acea doctrină prin 
aceste cuvinte consemnate în Cartea 
lui Mormon – un alt testament al lui 
Isus Hristos:

„Şi aceasta este doctrina Mea; şi 
este doctrina pe care Tatăl Mi-a dat-o 
Mie; şi Eu depun mărturie despre 
Tatăl; şi Tatăl depune mărturie despre 
Mine, iar Duhul Sfânt depune mărturie 
despre Tatăl şi despre Mine; şi Eu de-
pun mărturie cum că Tatăl porunceşte 
tuturor oamenilor de oriunde să se 
pocăiască şi să creadă în Mine.

Şi acela care crede în Mine şi care 
este botezat, acela va fi salvat; şi ei 
sunt aceia care vor moşteni împărăţia 
lui Dumnezeu.

Iar cel care nu va crede în Mine 

Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Transmitem dragostea şi recunoş-
tinţa noastră profundă surorii 
Beck, surorii Allred şi surorii 

Thompson şi comitetului Societăţii 
de Alinare.

Recent, am asistat la creşterea inte-
resului public faţă de crezurile Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Urmă. 
Acest lucru este binevenit pentru că, în 
cele din urmă, scopul fundamental al 
Bisericii este de a predica Evanghelia 
lui Isus Hristos, doctrina Sa, în întreaga 
lume (vezi Matei 28:19–20; D&L 
112:28). Dar trebuie să recunoaştem 
că a existat şi încă există o oarecare 
confuzie cu privire la doctrina noastră 
şi la felul în care a fost stabilită. Acesta 
este subiectul despre care vreau să 
vorbesc azi.

Salvatorul a predat doctrina Sa 
acum 2000 de ani, iar apostolii Săi 
s-au luptat din răsputeri pentru a o 
apăra de atacul permanent al tradiţiei 
şi filozofiei false. Epistolele din Noul 
Testament consemnează numeroase 
situaţii, dovedind că apostazia în-
cepuse deja şi era larg răspândită şi 
evidentă în timpul slujirii apostolilor 1.

Secolele ce au urmat au fost 
iluminate ocazional de raze ale 
Evangheliei, până când, în secolul 
al XIX-lea, zorii măreţi ai restaurării 
s-au ivit pe pământ, iar Evanghelia 

Doctrina lui Hristos
Azi, în Biserică, la fel ca şi în Biserica din trecut, întemeierea 
doctrinei lui Hristos sau corectarea abaterilor de la doctrină 
sunt o chestiune ce ţine de revelaţie divină.
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sau corectarea abaterilor de la doctrină 
sunt o chestiune ce ţine de revelaţie 
divină transmisă celor pe care Domnul 
îi înzestrează cu autoritatea apostolică 2.

În 1954, preşedintele J. Reuben 
Clark Jr., pe atunci consilier în Prima 
Preşedinţie, a explicat felul în care se 
face cunoscută doctrina în Biserică 
şi despre rolul vital al preşedintelui 
Bisericii. Vorbind despre membrii din 
Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, el a declarat: 
„[Noi] ar trebui să [ţinem] minte că 
unora dintre autorităţile generale li s-a 
dat o chemare specială; ei au un dar 
aparte; ei sunt susţinuţi ca profeţi, vă-
zători şi revelatori, fapt care le conferă 
o binecuvântare spirituală specială 
cu privire la învăţăturile pe care le 
transmit oamenilor. Ei au dreptul, pu-
terea şi autoritatea să declare gândul 
şi voinţa lui Dumnezeu către poporul 
Său, supunându-se puterii şi autorită-
ţii depline ale preşedintelui Bisericii. 
Celorlalte autorităţi generale nu li se 
dă această binecuvântare spirituală 
specială şi autoritate cu privire la învă-
ţăturile pe care le transmit oamenilor; 
autoritatea lor este restrânsă, iar limita 
referitoare la puterea şi autoritatea 
lor de a preda se aplică fiecărui alt 
oficiant şi membru al Bisericii, căci ni-
ciunul dintre ei nu este înzestrat spiri-
tual ca profet, văzător şi revelator. Mai 
mult, aşa cum tocmai s-a menţionat, 
preşedintele Bisericii are încă o bine-
cuvântare spirituală specială în această 
privinţă, căci el este profetul, văzătorul 
şi revelatorul întregii Bisericii” 3.

În ce fel revelează Salvatorul voinţa 
şi doctrina Sa profeţilor, văzătorilor 
şi revelatorilor? El poate face aceasta 
prin intermediul unui mesager sau 
prin propria Sa persoană. El poate 
vorbi prin propriul Său glas sau prin 
glasul Spiritului Sfânt – o comunicare 
de la Spirit la spirit, ce poate fi expri-
mată prin cuvinte sau sentimente care 

transmit o înţelegere greu de exprimat 
în cuvinte (vezi 1 Nefi 17:45; D&L 
9:8). El le poate vorbi slujitorilor Săi 
în mod individual sau colectiv (vezi 
3 Nefi 27:1–8).

Menţionez două povestiri din 
Noul Testament. Prima a fost o revela-
ţie transmisă conducătorului Bisericii. 
La începutul cărţii Faptele apostolilor, 
îi descoperim pe apostolii lui Hristos 
declarând mesajul Evangheliei doar 
Iudeilor, urmând modelul slujirii lui 
Isus (vezi Matei 15:24), dar atunci, la 
vremea stabilită de Domnul, venise 
timpul pentru o schimbare. În Iope, 
Petru a avut un vis în care a văzut tot 

felul de animale coborându-se din 
cer într-un „vas ca o faţă de masă mare, 
legată cu cele patru colţuri” (Faptele 
apostolilor 10:11) şi i s-a poruncit să 
„taie şi [să mănânce]” (Faptele aposto-
lilor 10:13). Petru ezita pentru că unele 
dintre animale erau „necurate” după 
legea lui Moise, iar Petru nu încălcase 
niciodată porunca de a nu mânca aşa 
ceva. Cu toate acestea, vocea i-a spus 
lui Petru în visul său: „Ce a curăţit 
Dumnezeu, să nu numeşti spurcat” 
(Faptele apostolilor 10:15).

Înţelesul acelui vis a devenit evi-
dent când, la puţin timp după aceea, 
mai mulţi bărbaţi trimişi de sutaşul 
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Corneliu au sosit la locuinţa lui Petru 
cerându-i să vină să-i predea stăpânu-
lui lor. Corneliu adunase un grup mare 
de rude şi prieteni şi, găsindu-i aştep-
tând nerăbdători să asculte mesajul 
său, Petru a spus:

„Dumnezeu mi-a arătat să nu 
numesc pe niciun om spurcat sau 
necurat…

 În adevăr, văd că Dumnezeu nu 
este părtinitor,

ci că în orice neam, cine se teme de 
El, şi lucrează neprihănire este primit 
de El” (Faptele apostolilor 10:28, 34–35; 
vezi, de asemenea, versetele 17–24).

„Pe când rostea Petru cuvintele 
acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt 
peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.

Toţi [care-l însoţeau pe Petru]… 
au rămas uimiţi când au văzut că 
darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi 
peste Neamuri…

 Atunci Petru a zis:
„Se poate opri apa ca să nu fie 

botezaţi aceştia, care au primit Duhul 
Sfânt ca şi noi?” (Faptele apostolilor 
10:44–47).

Prin această experienţă şi revela-
ţie pe care le-a avut Petru, Domnul a 
schimbat obiceiul Bisericii şi a revelat 
ucenicilor Săi o cunoaştere mai de-
plină din punct de vedere al doctrinei. 
Şi, astfel, predicarea Evangheliei s-a 
extins cuprinzând întreaga omenire.

Spre sfârşitul cărţii Faptele aposto-
lilor, descoperim o altă povestire, oa-
recum asemănătoare, de data aceasta 
arătând felul în care revelaţia cu privire 
la doctrină poate fi dată în cadrul unui 
consiliu. S-a iscat o neînţelegere cu 

privire la întrebarea dacă tăierea împre-
jur necesară în timpul legii lui Moise 
trebuia să fie tratată ca o poruncă 
în Evanghelia şi Biserica lui Hristos 
(Faptele apostolilor 15:1, 5). „Apostolii 
şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca 
să vadă ce este de făcut” (Faptele 
apostolilor 15:6). Consemnarea pe care 
o avem cu privire la acest consiliu este, 
cu siguranţă, incompletă, dar ni se 
spune că, după „multă vorbă” (Faptele 
apostolilor 15:7), Petru, apostolul 
senior, s-a ridicat şi a declarat ceea ce 
i-a confirmat Spiritul Sfânt. El a amintit 
consiliului că, atunci când Evanghelia 
a început să fie predicată Neamurilor 
netăiate împrejur din casa lui Corneliu, 
ei au primit Duhul Sfânt la fel cum pri-
miseră convertiţii Iudei tăiaţi împrejur. 
Dumnezeu, a spus el, „n-a făcut nicio 
deosebire între noi şi ei, întrucât le-a 
curăţit inimile prin credinţă.

Acum dar, de ce ispitiţi pe 
Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul 
ucenicilor un jug pe care nici părinţii 
noştri, nici noi nu l-am putut purta?

Ci credem că noi, ca şi ei, suntem 
mântuiţi prin harul Domnului Isus” 
(Faptele apostolilor 15:9–11; vezi, 
de asemenea, versetul 8).

Apoi, Pavel, Barnaba şi, probabil, 
alţii au vorbit susţinând declaraţia lui 
Petru, Iacov a propus ca decizia să 
fie implementată printr-o scrisoare 
adresată Bisericii, iar consiliul a fost 
unit „cu un gând” (Faptele apostoli-
lor 15:25; vezi, de asemenea, verse-
tele 12–23). În scrisoarea ce anunţa 
decizia lor, apostolii au spus: „Căci s-a 
părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă” 

(Faptele apostolilor 15:28) sau, cu alte 
cuvinte, această decizie a venit prin 
revelaţie divină de la Spiritul Sfânt.

Aceleaşi tipare sunt urmate astăzi 
în Biserica restaurată a lui Isus Hristos. 
Preşedintele Bisericii poate anunţa 
sau interpreta doctrine care au la bază 
revelaţie primită de el (vezi, de exem-
plu, D&L 138). Interpretarea doctrinală 
poate fi transmisă, de asemenea, prin 
consiliul unit al Primei Preşedinţii 
şi Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli (vezi, de exemplu, Declaraţia 
oficială 2). Discuţiile consiliului vor 
include, deseori, o analiză amănunţită 
a lucrărilor canonice, învăţăturile con-
ducătorilor Bisericii şi ceea ce s-a făcut 
în trecut în situaţii asemănătoare. Dar, 
în cele din urmă, la fel ca în Biserica 
din timpul Noului Testament, obiectivul 
consiliului nu este doar acordul comun 
în rândul membrilor săi, ci revelaţia de 
la Dumnezeu. Este un proces care im-
plică atât raţiunea, cât şi credinţa pen-
tru a afla gândul şi voinţa Domnului 4.

În acelaşi timp, trebuie să ţinem 
seama de faptul că nu fiecare declara-
ţie făcută de un conducător al Bisericii, 
din trecut sau prezent, reprezintă, nea-
părat, o doctrină. De obicei, este ştiut 
în Biserică, faptul că o declaraţie făcută 
de un conducător într-o situaţie anume 
reprezintă, adesea, o părere personală, 
dar bine chibzuită, care nu este menită 
să fie oficială sau să se aplice întregii 
Biserici. Profetul Joseph Smith ne-a 
învăţat că „un profet [este] profet nu-
mai atunci când acţionează ca atare” 5. 
Preşedintele Clark, ale cărui cuvinte au 
fost citate mai devreme, a declarat:

„O poveste simplă pe care mi-a 
spus-o tatăl meu când eram copil 
ilustrează acest lucru, nu ştiu cu ce 
autoritate, dar îl ilustrează. Povestea 
lui era despre cum, în timpul dinain-
tea sosirii armatei lui [ Johnston], în 
care exista un sentiment de neli-
nişte, fratele Brigham Young predica 
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oamenilor într-o adunare de dimi-
neaţă o cuvântare plină de sfidare faţă 
de armata care se apropia şi afirma 
intenţia sa de a se opune şi de a-i face 
să se întoarcă înapoi. În adunarea din 
acea după-amiază, Brigham Young s-a 
ridicat şi a spus că în acea dimineaţă 
vorbise el, dar că acum urma să vor-
bească Domnul. Apoi, el a adresat o 
cuvântare, mesajul acesteia fiind diferit 
de cuvântarea din acea dimineaţă…

 Biserica va cunoaşte prin mărturia 
Duhului Sfânt ce le va fi dată mem-
brilor dacă membrii Primei Preşedinţii 
şi ai Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli îşi exprimă punctele de ve-
dere «inspiraţi de Duhul Sfânt», iar, în 
cele din urmă, acea cunoaştere le va 
fi transmisă.” 6

Profetul Joseph Smith a confirmat 
rolul central al Salvatorului în doctrina 
noastră printr-o afirmaţie importantă: 
„Principiile fundamentale ale religiei 
noastre sunt incluse în mărturia apos-
tolilor şi profeţilor cu privire la Isus 
Hristos, că El a murit, a fost înmor-
mântat şi s-a ridicat din nou, în a treia 
zi, şi s-a înălţat la cer; şi toate celelalte 
lucruri care ţin de religia noastră sunt 
numai anexe ale acesteia” 7. Mărturia 

lui Joseph Smith despre Isus este că 
El trăieşte, căci „[el L-a] văzut, chiar la 
dreapta lui Dumnezeu; şi [I-a] auzit 
glasul depunând mărturie că El este 
Singurul Născut al Tatălui” (D&L 
76:23; vezi, de asemenea, versetul 22). 
Recomand tuturor acelora care aud 
sau citesc acest mesaj să caute prin 
rugăciune şi studiul scripturilor aceeaşi 
mărturie a caracterului divin, a ispăşirii 
şi învierii lui Isus Hristos. Acceptaţi doc-
trina Sa, pocăindu-vă, botezându-vă, 
primind darul Duhului Sfânt şi, după 
aceea, de-a lungul întregii dumnea-
voastră vieţi, păstrând legile şi legămin-
tele Evangheliei lui Isus Hristos.

Acum, în preajma sărbătorilor noas-
tre de Paşte, îmi exprim mărturia per-
sonală că Isus din Nazaret a fost şi este 
Fiul lui Dumnezeu, chiar Mesia a cărui 
venire a fost profeţită din timpuri stră-
vechi. El este Hristosul care a murit pe 
cruce şi a fost îngropat şi care, într-ade-
văr, a înviat a treia zi. El este Domnul 
înviat, prin care cu toţii vom fi înviaţi şi 
prin care toţi cei care sunt dornici pot 
fi mântuiţi şi exaltaţi în împărăţia Sa 
cerească. Aceasta este doctrina noastră, 
care confirmă toate testamentele ante-
rioare ale lui Isus Hristos şi care este 

afirmată din nou în timpul nostru. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1.  Vezi Neal A. Maxwell, „From the Beginning”, 

Ensign, noiembrie 1993, p. 18–19.
„Iacov a vorbit împotriva luptelor şi 

certurilor din Biserică (vezi Iacov 4:1). 
Pavel şi-a exprimat tristeţea cu privire la 
dezbinările din Biserică şi la felul în care 
«lupi răpitori» nu vor cruţa «turma» (vezi 
(1 Corinteni 11:18; Faptele apostolilor 
20:29–31). El a ştiut că se apropia 
apostazia şi le-a scris tesalonicenilor că 
cea de-a Doua venire a lui Isus nu va avea 
loc «înainte ca să fi venit lepădarea de 
credinţă»; şi, în continuare, el spune că 
«taina fărădelegii a şi început să lucreze» 
(2 Tesaloniceni 2:3, 7).

Aproape de sfârşit, Pavel a confirmat cât 
de răspândită era apostazia: «Cei ce sunt în 
Asia toţi m-au părăsit» (2 Timotei 1:15)…

Curvia şi idolatria larg răspândite i-au 
făcut pe apostoli să se îngrijoreze (vezi 
1 Corinteni 5:9; Efeseni 5:3; Iuda 1:7). Atât 
Ioan, cât şi Pavel au scris despre pericolul 
falşilor apostoli (vezi 2 Corinteni 11:13; 
Apocalipsa 2:2). Biserica, era evident, 
atacată. Unii, nu numai că au căzut în 
apostazie, ci, apoi, s-au şi opus acesteia în 
mod deschis. Într-o situaţie anume, Pavel 
a rămas singur, lamentându-se: «Toţi m-au 
părăsit» (2 Timotei 4:16). De asemenea, el a 
vorbit împotriva acelora care «[buimăceau] 
familii întregi» (Tit 1:11).

Unii conducători locali s-au răzvrătit, ca 
atunci când, unul care punea mare preţ pe 
statutul său social, a refuzat să-i primească 
pe apostoli (vezi 3 Ioan 1:9–10).

Nu-i de mirare că preşedintele Brigham 
Young a remarcat: «Se spune că preoţia 
a fost luată din Biserică, dar nu este aşa, 
Biserica s-a depărtat de preoţie» (în Journal 
of Discourses, 12:69).

«În decursul timpului», aşa cum a descris 
vârstnicul Neal A. Maxwell, „raţiunea, 
tradiţia filozofică a grecilor, a dominat, apoi 
a înlocuit încrederea în revelaţie, rezultat 
care, probabil, a fost accelerat de creştinii 
bine intenţionaţi care doreau să incorporeze 
crezurile lor în curentul principal al culturii 
contemporane…

 Să fim [şi] noi prudenţi în a ajusta 
teologia revelată cu înţelepciunea 
tradiţională»” (Ensign, noiembrie, 1993, 
p. 19–20).

 2.  Apostolii şi profeţii, cum a fost Joseph 
Smith, declară cuvântul lui Dumnezeu, dar, 
pe lângă aceasta, noi credem că bărbaţii 
şi femeile, în general, şi chiar şi copiii pot 
învăţa şi pot fi îndrumaţi prin inspiraţie 
divină ca răspuns la rugăciune şi ca 
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accidentaţi, când cineva se îmbolnă-
veşte pe neaşteptate, când lumina vieţii 
păleşte şi întunericul morţii se apropie. 
Gândurile noastre devin profunde şi 
putem să determinăm cu uşurinţă ce 
este cu adevărat important şi ce este 
pur şi simplu neînsemnat.

Recent, am vorbit cu o femeie care 
se luptă de peste doi ani cu o boală 
care-i pune viaţa în pericol. Ea mi-a 
spus că înainte să se îmbolnăvească, 
zilele-i erau pline de activităţi cum ar 
fi faptul de a-şi curăţa casa lună şi de a 
o mobila cu mobilier frumos. Se ducea 
la coafor de două ori pe săptămână, iar 
în fiecare lună cheltuia bani şi petrecea 
timp cumpărându-şi haine. Nepoţii ei 
erau invitaţi s-o viziteze rar, deoarece 
îşi făcea mereu griji că ceea ce ea con-
sidera ca fiind lucrurile ei preţioase ar 
fi putut fi sparte sau distruse în vreun 
alt fel de mânuţele lor neatente.

Şi, atunci, ea a primit vestea şocantă 
în care i se spunea că viaţa ei muri-
toare era în pericol şi că era foarte 
probabil să mai aibă doar foarte puţin 
timp de trăit. A spus că atunci când a 
auzit diagnosticul medicului, a ştiut 
imediat că-şi va petrece restul vieţii 
alături de familia şi prietenii ei, având 
Evanghelia ca nucleu al vieţii ei, deoa-
rece acestea reprezentau ceea ce era 
cel mai preţios pentru ea.

Preşedintele Thomas S. Monson

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, în această dimineaţă 
doresc să vă vorbesc despre ade-

văruri eterne − acele adevăruri care ne 
vor înnobila viaţa şi ne vor conduce 
în siguranţă acasă.

Peste tot, oamenii se grăbesc. 
Avioanele cu reacţie îşi transportă 
cu mare viteză pasagerii peste conti-
nente întinse şi oceane vaste pentru 
ca întâlnirile de afaceri să poată avea 
loc, obligaţiile să poată fi îndeplinite, 
vacanţele savurate şi familiile vizitate. 
Şoselele de pretutindeni − inclusiv 
autostrăzile de toate genurile − duc 
milioane de automobile, în care se 
află şi mai multe milioane de oameni, 
într-un ritm constant şi pentru multe 
motive diferite atunci când ne grăbim 
să ne facem treburile de zi cu zi.

În această viaţă cu ritm foarte rapid, 
ne oprim vreodată pentru a cugeta − 
în special la adevăruri eterne?

Dacă le comparăm cu adevărurile 
eterne, cele mai multe dintre întrebă-
rile vieţii de zi cu zi sunt într-adevăr 
foarte neînsemnate. Ce să mâncăm 
la cină? În ce culoare să zugrăvim 
sufrageria? Să-l înscriem pe Johnny la 
clubul de fotbal? Aceste întrebări şi ne-
numărate altele asemenea lor îşi pierd 
importanţa când se ivesc momente 
de criză, când cei dragi sunt răniţi sau 

urmare a studiului scripturilor. La fel ca în 
zilele apostolilor din vechime, membrilor 
Bisericii lui Isus Hristos li se conferă darul 
Duhului Sfânt, care înlesneşte comunicarea 
neîntreruptă cu Tatăl lor Ceresc sau, cu alte 
cuvinte, revelaţia personală (vezi Faptele 
apostolilor 2:37–38). În acest fel, Biserica 
devine un grup de persoane hotărâte, 
mature din punct de vedere spiritual, a 
căror credinţă nu este oarbă, ci una bazată 
pe experienţa personală – înştiinţată şi 
confirmată prin Spiritul Sfânt. Acest lucru nu 
înseamnă că fiecare membru poate vorbi în 
numele Bisericii sau poate defini doctrinele 
ei, ci că fiecare poate primi îndrumare 
divină pentru a depăşi provocările şi a 
profita de ocaziile din viaţa sa.

 3.  J. Reuben Clark Jr., „When Are Church 
Leaders’ Words Entitled to Claim of 
Scripture?”, Church News, 31 iulie 1954, 
p. 9–10; vezi, de asemenea, Doctrină şi 
legăminte 28:1–2, 6–7, 11–13.

 4.  Pregătirea şi aptitudinile necesare 
membrilor unui consiliu sunt dreptatea… 
sfinţenia şi umilinţa în inimă, blândeţea şi 
îndurarea… credinţa, virtutea, cunoaşterea, 
cumpătarea, răbdarea, reverenţa, bunătatea 
frăţească şi caritatea.

„Deoarece este promis că, dacă există 
din belşug aceste lucruri în ei, ei nu vor 
fi neroditori în cunoaşterea Domnului” 
(Doctrină şi legăminte 107:31).

 5.  Joseph Smith, în History of the Church, 5:265.
 6.  J. Reuben Clark Jr., „Church Leaders’ 

Words”, p. 10. Preşedintele Clark a scris 
mai departe despre povestea pe care i-a 
spus-o tatăl său despre Brigham Young:

„Nu ştiu dacă acest lucru s-a întâmplat 
vreodată, dar eu zic că ilustrează un 
principiu – acela că şi preşedintele Bisericii 
însuşi nu poate fi mereu «inspirat de 
Duhul Sfânt» atunci când se adresează 
oamenilor. Acest lucru s-a întâmplat cu 
privire la aspecte de doctrină (de obicei 
de un caracter extrem de speculativ), când 
următorii preşedinţi ai Bisericii şi înşişi 
oamenii au simţit că în momentul în care 
s-a anunţat doctrina, cel care a făcut-o nu 
a fost «inspirat de Duhul Sfânt».

Cum vor cunoaşte membrii Bisericii 
că aceste presupuneri riscante ale 
conducătorilor Bisericii, cu privire la aceste 
principii şi doctrine extrem de speculative, 
împlinesc cerinţele regulilor că cei care au 
vorbit au fost «inspiraţi de Duhul Sfânt»? 
Membrii Bisericii vor cunoaşte acest lucru 
prin mărturia Duhului Sfânt ce le va fi 
transmisă, dacă, atunci când conducătorii 
Bisericii îşi exprimă punctul de vedere, 
sunt «inspiraţi de Duhul Sfânt»; şi, la timpul 
potrivit, acea cunoaştere va fi dezvăluită” 
(„Church Leaders’ Words”, p. 10).

 7.  Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith (2007), p. 49.

Cursa vieţii
De unde am venit? De ce suntem aici? Unde vom merge 
după această viaţă? Aceste întrebări universale nu 
mai trebuie să rămână fără răspunsuri.
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De astfel de momente de claritate 
avem parte cu toţii la un moment dat, 
chiar dacă nu întotdeauna prin inter-
mediul unei circumstanţe atât de tristă. 
Vedem clar ce contează cu adevărat în 
viaţa noastră şi cum ar trebui să trăim.

Salvatorul a spus:
„Nu vă strângeţi comori pe pământ, 

unde le mănâncă moliile şi rugina, şi 
unde le sapă şi le fură hoţii;

ci strângeţi-vă comori în cer, unde 
nu le mănâncă moliile şi rugina, şi 
unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

Pentru că unde este comoara voas-
tră, acolo va fi şi inima voastră” 1.

În momentele de cugetare pro-
fundă sau de cumpănă, sufletul omu-
lui se îndreaptă către cer căutând un 

răspuns divin la cele mai importante 
întrebări ale vieţii: De unde am venit? 
De ce suntem aici? Unde vom merge 
după această viaţă?

Răspunsurile la aceste întrebări 
nu pot fi găsite între copertele cursu-
rilor academice sau căutându-le pe 
Internet. Aceste întrebări depăşesc 
viaţa muritoare. Ele includ eternitatea.

De unde am venit? Această în-
trebare, dacă nu este rostită, este în 
mod sigur ceva la care se gândeşte 
fiecare om.

Apostolul Pavel le-a spus atenienilor, 
în mijlocul Areopagului, că „suntem de 
neam din Dumnezeu” 2. Deoarece ştim 
că trupurile noastre fizice sunt vlăsta-
rele părinților noştri muritori, trebuie 

să cercetăm semnificaţia afirmaţiei lui 
Pavel. Domnul a declarat că „spiritul 
şi trupul sunt sufletul omului” 3. Prin 
urmare, spiritul este acela care este 
vlăstarul lui Dumnezeu. Autorul episto-
lei către evrei face referire la El ca fiind 
„[Tatăl] duhurilor” 4. Spiritele tuturor 
oamenilor sunt literalmente „[născute] 
ca fii şi fiice” 5 ale Sale.

Observăm că poeţi inspiraţi au 
scris, pentru cugetarea noastră asupra 
acestui subiect, mesaje înduioşătoare 
şi au consemnat gânduri extraordinare. 
William Wordsworth a scris următorul 
adevăr:

Naşterea noastră este doar un somn 
şi o uitare;

Sufletul care se ridică împreună cu 
noi, Steaua vieţii noastre,

A existat înaintea vieţii muritoare,
Şi vine de departe:
Nu în uitare totală,
Şi nu fără să fie total nepregătit,
Căci cu o sămânţă de divinitate 

am venit
De la Dumnezeu, unde este căminul 

nostru:
Căci cerul ne este aproape în pruncie! 6

Părinţii cugetă la responsabilita-
tea lor de a preda, de a inspira, de a 
oferi îndrumare, călăuzire şi de a da 
exemplu. Şi, în timp ce părinţii cugetă, 
copiii − şi în mod deosebit tinerii 
− adresează următoarea întrebare pro-
fundă: „De ce suntem aici?”. De obicei, 
este adresată în linişte sufletului şi 
formulată: „De ce sunt eu aici?”.

Cât de recunoscători ar trebui să 
fim că un Creator Înţelept a creat 
pământul şi ne-a trimis aici, cu un văl 
al uitării cu privire la existenţa noastră 
anterioară, pentru a putea avea parte 
de un timp de încercare, de o ocazie 
de a fi testaţi, cu scopul de a deveni 
demni de tot ceea ce Dumnezeu do-
reşte să ne ofere!
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Desigur, cel mai important scop 
al existenţei noastre pe pământ este 
de a dobândi un trup din carne şi 
oase. Ni s-a dat, de asemenea, darul 
libertăţii de a alege. În foarte multe 
aspecte, avem privilegiul de a alege 
singuri. Aici învăţăm pe propria noas-
tră piele. Discernem între bine şi rău. 
Facem diferenţa între dulce şi amar. 
Descoperim că există consecinţe 
asociate faptelor noastre.

Prin supunerea faţă de poruncile lui 
Dumnezeu, putem să devenim demni 
de acea „casă” despre care a vorbit 
Isus când a declarat: „În casa Tatălui 
meu sunt multe locaşuri… Mă duc să 
vă pregătesc un loc… ca acolo unde 
sunt Eu, să fiţi şi voi” 7.

Deşi venim în viaţa muritoare „cu 
o sămânţă de divinitate”, viaţa merge 
neabătută mai departe. Tinereţea ur-
mează copilăriei, iar maturitatea vine 
aproape mereu în mod imperceptibil. 
Prin intermediul experienţelor de care 
avem parte, învăţăm nevoia de a cere 
ajutor divin pe măsură ce ne croim 
drum pe calea vieţii.

Dumnezeu Tatăl nostru şi Isus 
Hristos, Domnul nostru, au marcat 
calea către perfecţiune. Ei ne invită să 
urmăm adevărurile eterne şi să deve-
nim perfecţi, aşa cum Ei sunt perfecţi.8

Apostolul Pavel a asemănat viaţa 
cu o cursă. El i-a îndemnat pe evrei: 
„Să dăm la o parte… păcatul care ne 
înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm 
cu stăruinţă în alergarea care ne stă 
înainte” 9.

În ardoarea noastră, să nu ignorăm 
sfatul înţelept din Eclesiastul: „Nu 
cei iuţi aleargă… nu cei viteji câştigă 
războiul” 10. De fapt, premiul este al 
aceluia care îndură până la sfârşit.

Când mă gândesc la cursa vieţii, 
îmi aduc aminte de un alt tip de cursă, 
chiar din timpul copilăriei. Prietenii 
mei şi cu mine aveam bricege cu care 
făceam bărcuţe din lemnul moale al 

sălciilor. După ce le puneam câte o 
velă triunghiulară din bumbac, fiecare 
îşi lansa barca simplă în cursă, pe 
apele rapide ale râului Provo din Utah. 
Noi alergam pe malul râului şi priveam 
cum bărcuţele erau smulse, uneori, de 
curentul puternic şi cum, alteori, plu-
teau lin pe măsură ce apa se adâncea.

În timpul unei asemenea curse, 
noi am remarcat că o barcă era în faţa 
celorlalte îndreptându-se către linia de 
sosire stabilită. Dintr-o dată, curentul a 
dus-o prea aproape de un vârtej mare, 
iar barca a ajuns la marginea lui şi s-a 
răsturnat. A continuat să fie învârtită, 
neputând să-şi croiască drum înapoi 
către cursul principal al apei. În cele 
din urmă, s-a oprit printre alte lucruri 
care pluteau la suprafaţa apei, imobili-
zată de tulpinile vegetaţiei care creştea 
acolo.

Bărcile de jucărie din copilărie 
nu aveau chilă pentru stabilitate, nici 
cârmă pentru direcţie şi nici vâsle sau 
motor. Inevitabil, destinaţia lor era în 
aval − calea cea mai uşoară.

Spre deosebire de bărcile de jucă-
rie, nouă ni s-au oferit însuşiri divine 
care să ne îndrume în călătoria noas-
tră. Ne naştem în viaţa muritoare nu 
pentru a fi purtaţi de curenţii vieţii, ci 
cu puterea de a gândi, de a raţionaliza 
şi de a realiza.

Tatăl nostru Ceresc nu ne-a lansat 
în călătoria noastră eternă fără să ne 
ofere mijloacele prin care să putem 
primi de la El îndrumarea care să ne 
asigure o întoarcere sigură. Vorbesc 
despre rugăciune. Vorbesc şi despre 
şoaptele acelui glas blând şi încet; şi 
nu uit de scripturile sfinte, care conţin 
cuvântul Domnului şi cuvintele pro-
feţilor − ce ne sunt puse la dispoziţie 
pentru a ne ajuta să trecem cu bine 
linia de sosire.

La un moment dat în timpul vieţii 
noastre muritoare vor apărea mer-
sul nesigur, zâmbetul şters, durerea 

provocată de boală − când vara tinereţii 
va pleca, toamna va veni, vom simţi 
frigul iernii bătrâneţii şi vom avea parte 
de experienţa pe care o numim moarte.

Fiecare om prevăzător şi-a adre-
sat întrebarea care a fost formulată 
cel mai bine de Iov din vechime: 
„Omul odată mort, ar putea să mai 
învieze?” 11. Oricât am încerca să ne 
scoatem această întrebare din minte, 
ea revine întotdeauna. Moartea vine 
la toţi oamenii. Vine la cei în vârstă în 
timp ce ei merg pe picioare nesigure. 
Chemarea ei este auzită de cei care 
abia au ajuns la jumătatea călătoriei în 
această viaţă. Uneori, reduce la tăcere 
râsul copilaşilor.

Există oare o viaţă după moarte? 
Este moartea sfârşitul tuturor? Robert 
Blatchford, în cartea sa God and 
My Neighbor, a combătut cu tărie 
crezuri creştine acceptate, cum ar 
fi Dumnezeu, Hristos, rugăciunea 
şi, în mod deosebit, nemurirea. El a 
afirmat cu îndrăzneală că moartea este 
sfârşitul existenţei noastre şi că nimeni 

Salvador, Brazilia
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nu poate dovedi contrariul. Apoi, s-a 
întâmplat ceva surprinzător. Zidul lui 
de scepticism s-a prăbuşit subit la pă-
mânt. El a devenit vulnerabil şi lipsit 
de apărare. Încet, a început să revină 
la credinţa pe care o ridiculizase şi 
abandonase. Ce a provocat această 
schimbare profundă în modul lui de 
a vedea lucrurile? Îi murise soţia. Cu 
inima frântă, el a intrat în încăperea 
unde se afla trupul ei mort. A privit 
din nou chipul pe care-l iubea atât 
de mult. Când a ieşit, i-a spus unui 
prieten: „Ea este şi, totuşi, nu este ea. 
Totul este schimbat. Ceva ce a fost 
acolo înainte a fost luat. Ea nu este 
aceeaşi. Ce ar fi putut pleca dacă nu 
sufletul?”.

Ulterior, el a scris: „Moartea nu 
este ceea ce-şi imaginează unii oa-
meni. Este ca şi cum te-ai duce într-o 
altă cameră. În acea altă cameră îi vom 
găsi… pe femeile şi bărbaţii dragi şi 
pe copiii scumpi pe care i-am iubit 
şi i-am pierdut” 12.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, noi ştim că moartea nu este 
sfârşitul. Acest adevăr a fost propo-
văduit de profeţii în viaţă de-a lungul 
epocilor. Se găseşte, de asemenea, 
în scripturile noastre sfinte. În Cartea 
lui Mormon, putem citi următoarele 
cuvinte concrete şi mângâietoare:

„Acum, în legătură cu starea sufle-
tului dintre moarte şi înviere − Iată, 
mi-a fost făcut mie cunoscut de către 
un înger cum că spiritele tuturor 
oamenilor, imediat ce părăsesc acest 
corp muritor, da, spiritele tuturor 
oamenilor, fie că ei sunt buni sau răi, 
sunt luate acasă la acel Dumnezeu 
care le-a dat lor viaţă.

Şi apoi se va întâmpla că spiritele 
celor care sunt drepţi sunt primite într-o 
stare de fericire, care este numită para-
dis, o stare de odihnă, o stare de pace 
în care se vor odihni de toate necazu-
rile lor şi de toate grijile şi întristările” 13.

După ce Salvatorul a fost răstignit şi 
trupul Său a stat în mormânt timp de 
trei zile, spiritul a intrat din nou. Piatra 
a fost rostogolită şi Mântuitorul înviat 
a ieşit având un trup nemuritor din 
carne şi oase.

Răspunsul la întrebarea lui Iov, 
„Omul odată mort, ar putea să mai în-
vieze?”, a venit când Maria şi celelalte 
femei s-au dus la mormânt şi au văzut 
doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine străluci-
toare care le-au spus: „Pentru ce cău-
taţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 
Nu este aici, ci a înviat” 14.

Ca urmare a victoriei lui Hristos 
asupra morţii, noi toţi vom fi înviaţi. 
Aceasta este mântuirea sufletului. 
Pavel a scris: „Sunt trupuri cereşti şi 
trupuri pământeşti; dar alta este strălu-
cirea trupurilor cereşti, şi alta a trupu-
rilor pământeşti” 15.

Gloria celestială este ceea ce noi 
căutăm. În prezenţa lui Dumnezeu 
este locul unde dorim să trăim. Familia 
eternă este unitatea din care vrem să 
facem parte. Astfel de binecuvântări 
sunt dobândite după o viaţă în care 
trebuie să ne străduim, să căutăm, să ne 
pocăim şi, în cele din urmă, să reuşim.

De unde am venit? De ce sun-
tem aici? Unde vom merge după 
această viaţă? Aceste întrebări 
universale nu mai trebuie să rămână 
fără răspunsuri. Din adâncurile su-
fletului meu şi cu toată umilinţa, vă 
mărturisesc că lucrurile despre care 

v-am vorbit sunt adevărate.
Tatăl nostru Ceresc se bucură 

pentru cei care ţin poruncile Sale. Lui 
îi pasă şi de copilul pierdut, de ado-
lescentul tardiv, de tânărul capricios, 
de părintele neglijent. Învăţătorul le 
spune cu tandreţe acestora, precum şi 
tuturor: „Veniţi înapoi! Veniţi! Intraţi! 
Veniţi acasă! Veniţi la Mine!”.

Peste o săptămână vom sărbători 
Paştele. Gândurile noastre se vor 
îndrepta către viaţa Salvatorului, către 
moartea şi învierea Sa. În calitate de 
martor special al Său, vă mărturisesc 
că El trăieşte şi că aşteaptă întoarce-
rea noastră triumfală. Eu mă rog cu 
umilinţă să avem parte de o aseme-
nea întoarcere, în numele Său sfânt 
− chiar al lui Isus Hristos, Salvatorul 
şi Mântuitorul nostru, amin. ◼

NOTE
 1.  Matei 6:19–21.
 2.  Faptele apostolilor 17:29.
 3.  Doctrină şi legăminte 88:15.
 4.  Evrei 12:9.
 5.  Doctrină şi legăminte 76:24.
 6.  William Wordsworth, Ode: Intimations of 

Immortality from Recollections of Early 
Childhood (1884), p. 23–24.

 7.  Ioan 14:2–3.
 8.  Vezi Matei 5:48; 3 Nefi 12:48.
 9.  Evrei 12:1.
 10.  Eclesiastul 9:11.
 11.  Iov 14:14.
 12.  Vezi Robert Blatchford, More Things  

in Heaven and Earth: Adventures  
in Quest of a Soul (1925), p. 11.

 13.  Alma 40:11–12.
 14.  Luca 24:5–6.
 15. 1 Corinteni 15:40.
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Vârstnicul L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

de această scriptură specială cu cei de 
altă credinţă.

O temă des întâlnită în Cartea lui 
Mormon este exprimată în ultimul ver-
set al primului capitol din 1 Nefi. Nefi 
a scris: „Dar iată, eu, Nefi, vă voi arăta 
că îndurarea blândă a Domnului este 
asupra tuturor celor pe care El i-a ales, 
datorită credinţei lor pentru a-i întări, 
astfel încât să aibă puterea izbăvirii” 
(1 Nefi 1:20).

Doresc să vorbesc despre mo-
dul în care Cartea lui Mormon, care 
este o îndurare blândă a Domnului 
păstrată pentru aceste zile din urmă, 
ne salvează învăţându-ne doctrina lui 
Hristos în modul cel mai pur şi „[cel 
mai corect]”.

Multe din povestirile din Cartea lui 
Mormon sunt povestiri despre izbăvire. 
Plecarea lui Lehi în pustiu cu familia sa 
a fost despre izbăvirea lor de la distru-
gerea Ierusalimului. Povestea iarediţilor 
este o povestire despre izbăvire, la fel 
ca şi povestea poporului lui Mulec. 
Alma cel Tânăr a fost izbăvit de păcat. 
Războinicii viteji ai lui Helaman au fost 
izbăviţi în timpul bătăliei. Nefi şi Lehi 
au fost izbăviţi din închisoare. Tematica 
izbăvirii iese în evidenţă în toată Cartea 
lui Mormon.

Sunt două povestiri în Cartea lui 
Mormon care sunt foarte asemănătoare 
şi care ne învaţă o lecţie importantă. 
Prima este din cartea lui Mosia şi începe 
în capitolul 19. Aici aflăm că regele 
Limhi trăia în ţara lui Nefi. Lamaniţii 
purtaseră război împotriva poporului 
lui Limhi. Rezultatul războiului a fost că 
lamaniţii i-au permis regelui Limhi să-şi 
conducă poporul, însă aveau să trăiască 
sub sclavia lor. A fost o pace foarte 
şubredă. (Vezi Mosia 19–20.)

Când poporul lui Limhi s-a săturat 
de abuzurile lamaniţilor, l-a convins 
pe rege să se ducă la luptă împotriva 
lamaniţilor. Oamenii lui Limhi au fost 
învinşi de trei ori. Au trebuit să suporte 

Am un prieten foarte bun care, 
înainte de fiecare conferinţă 
generală, îmi trimite o cravată 

nouă pe care s-o port în cadrul sesiu-
nii în care vorbesc. Are un simţ estetic 
foarte bun, nu-i aşa?

Tânărul meu prieten are parte 
de anumite provocări dificile. Ele îl 
limitează în anumite aspecte, însă în 
altele el este extraordinar. De exem-
plu, îndrăzneala sa ca misionar poate 
fi comparată cu cea a fiilor lui Mosia. 
Simplitatea credinţei lui îi fac convin-
gerile incredibil de puternice şi de 
neclintit. Eu cred că Scott nu-şi poate 
imagina ca cineva să nu fie membru 
al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă, ca cineva care 
să fi citit Cartea lui Mormon să nu fi 
dobândit o mărturie despre veridici-
tatea ei.

Permiteţi-mi să vă împărtăşesc un 
eveniment din viaţa lui Scott când a 
zburat pentru prima dată cu avionul, 
neînsoţit, pentru a-şi vizita fratele. Un 
vecin care şedea în apropiere a auzit 
conversaţia lui Scott cu persoana de 
lângă el:

„Bună ziua, mă numesc Scott. Pe 
dumneavoastră cum vă cheamă?”

Cel care stătea lângă el s-a prezentat.
„Cu ce vă ocupaţi?”

„Sunt inginer.”
„Ce frumos! Unde locuiţi?”
„În Las Vegas.”
„Avem un templu acolo. Ştiţi unde 

se află templul mormon?”
„Da. Este o clădire frumoasă.”
„Dumneavoastră sunteţi mormon?”
„Nu.”
„Păi, ar trebui să fiţi. Este o reli-

gie extraordinară. Aţi citit Cartea lui 
Mormon?”

„Nu.”
„Păi, ar trebui să o citiţi. Este o carte 

minunată.”
Sunt total de acord cu Scott – 

Cartea lui Mormon este o carte 
minunată. Cuvintele profetului Joseph 
Smith de pe pagina de introducere a 
Cărţii lui Mormon au fost întotdeauna 
speciale pentru mine: „Le-am spus fra-
ţilor despre Cartea lui Mormon că este 
cea mai corectă carte de pe pământ 
şi cheia de boltă a religiei noastre şi 
că omul va ajunge mai aproape de 
Dumnezeu supunându-se învăţăturii 
ei, decât a oricărei alte cărţi”.

În acest an, în cadrul claselor 
Şcolii de duminică, studiem Cartea lui 
Mormon. Atunci când ne pregătim şi 
participăm, fie ca noi să avem dorinţa 
de a urma exemplul curajos al lui 
Scott de a ne împărtăşi dragostea faţă 
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Puterea izbăvirii
Putem fi izbăviţi de rău şi ticăloşie îndreptându-ne 
către învăţăturile din scripturile sfinte.
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poveri grele. În final, s-au umilit şi L-au 
implorat cu putere pe Domnul ca El 
să-i izbăvească. (Vezi Mosia 21:1–14.) 
Versetul 15 din capitolul 21 ne relatează 
despre răspunsul Domnului: „Şi acum, 
Domnul a fost încet în a le auzi strigă-
tul, din cauza nedreptăţilor lor; cu toate 
acestea, Domnul a auzit strigătele lor şi 
a început să înmoaie inimile lamaniţi-
lor, aşa încât ei au început să uşureze 
povara lor; totuşi, Domnul nu a găsit 
potrivit să-i elibereze din sclavie”.

La scurt timp, au sosit Amon şi o 
ceată mică de bărbaţi din Zarahemla 

şi, alături de Ghedeon – unul din con-
ducătorii poporului lui Limhi – s-au 
gândit la un plan care a avut succes, 
şi au scăpat de abuzurile lamaniţilor. 
Domnul a fost încet în a le auzi strigă-
tul. De ce? Din cauza nedreptăţilor lor.

A doua povestire este asemănă-
toare din multe puncte de vedere, dar 
şi diferită. Relatarea este consemnată 
în Mosia 24.

Alma şi poporul său se stabiliseră 
în ţara Helamului, când o oştire a la-
maniţilor a venit la graniţele ţării. S-au 
întâlnit şi au găsit o rezolvare paşnică. 

(Vezi Mosia 23:25–29.) La scurt timp, 
conducătorii lamaniţilor au început 
să-şi impună forţa asupra oamenilor 
lui Alma şi i-au împovărat foarte mult 
(vezi Mosia 24:8). În versetul 13, citim: 
„Şi s-a întâmplat că glasul Domnului a 
venit către ei în suferinţele lor, zicând: 
Ridicaţi-vă capul şi fiţi mângâiaţi, căci 
Eu cunosc legământul pe care voi l-aţi 
făcut cu Mine; şi Eu voi face un legă-
mânt cu poporul Meu şi îl voi elibera 
pe el din sclavie”.

Poporul lui Alma a fost izbăvit din 
mâinile lamaniţilor şi a călătorit în 
siguranţă înapoi pentru a se uni cu 
poporul lui Zarahemla.

Care a fost diferenţa dintre poporul 
lui Alma şi poporul regelui Limhi? 
Desigur, au fost câteva diferenţe: 
poporul lui Alma era paşnic şi mai 
neprihănit; acei oameni fuseseră deja 
botezaţi şi făcuseră un legământ cu 
Domnul; s-au umilit înaintea Domnului 
chiar înainte ca ei să treacă prin greu-
tăţi. Toate aceste diferenţe au făcut să 
fie potrivit şi corect ca Domnul să-i 
izbăvească repede, în mod miraculos, 
din mâinile care îi ţineau în sclavie. 
Aceste scripturi ne învaţă despre pute-
rea Domnului de a izbăvi.

Profeţiile care au prevestit viaţa şi 
misiunea lui Isus Hristos ne-au promis 
izbăvirea pe care El ne-o va oferi. 
Ispăşirea şi învierea Sa ne oferă tuturor 
izbăvirea de la moartea fizică şi, dacă 
ne pocăim, izbăvirea de la moartea 
spirituală, aducând cu sine binecuvân-
tările vieţii veşnice. Promisiunile ispă-
şirii şi învierii, promisiunile izbăvirii de 
la moartea fizică şi cea spirituală, au 
fost declarate de către Dumnezeu lui 
Moise atunci când El a spus: „Pentru 
că, iată, aceasta este lucrarea Mea şi 
slava Mea – să realizez nemurirea şi 
viaţa veşnică a omului” (Moise 1:39).

Spre deosebire de crezurile din 
sfintele scripturi descrise pentru noi 
în cuvinte alese, forţele potrivnice 
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lumeşti sunt preocupate să pună 
la îndoială crezurile străvechi din 
scrierile sfinte – scrieri care ne-au 
îndrumat de-a lungul acestor se-
cole, definind valorile şi standardele 
eterne pentru conduita noastră de-a 
lungul vieţii. Aceste forţe declară că 
învăţăturile din Biblie sunt false şi că 
învăţăturile Învăţătorului sunt demo-
date. Glasurile lor pretind că fiecare 
persoană trebuie să aibă libertatea 
de a-şi stabili propriile standarde; 
ele încearcă să schimbe drepturile 
credincioşilor, în opoziţie cu ceea 
ce suntem învăţaţi în scripturi şi prin 
intermediul cuvintelor profeţilor.

Cât de binecuvântaţi suntem să 
avem relatarea despre misiunea 
Domnului şi Salvatorului nostru 
consemnată în Cartea lui Mormon 
ca o a doua mărturie despre doctrina 
declarată în Biblie! De ce este impor-
tant ca lumea să aibă atât Biblia, cât şi 
Cartea lui Mormon? Cred că răspunsul 
se află în al treisprezecelea capitol din 
1 Nefi. Nefi consemnează: „Iar îngerul 
mi-a vorbit, zicând: Aceste cronici de 
pe urmă, pe care tu le-ai văzut printre 
neamuri [Cartea lui Mormon], vor 
confirma adevărul celor dintâi [Biblia], 
care sunt de la cei Doisprezece 
Apostoli ai Mielului şi care vor face cu-
noscute lucrurile cele clare şi preţioase 
care au fost luate de la ei; şi vor face 
cunoscut tuturor neamurilor, limbilor 
şi popoarelor că Mielul lui Dumnezeu 
este Fiul Tatălui cel Veşnic şi Salvatorul 
lumii; şi că toţi oamenii trebuie să vină 
la El, altfel ei nu vor putea fi salvaţi” 
(versetul 40).

Nici Biblia, nici Cartea lui Mormon, 
luate separat nu sunt suficiente. 
Ambele sunt necesare pentru a preda 
şi învăţa despre doctrina întreagă şi 
completă a lui Hristos. Nevoia pentru 
una dintre ele nu o face pe cealaltă 
mai puţin importantă. Atât Biblia, cât 
şi Cartea lui Mormon sunt necesare 

pentru salvarea şi exaltarea noas-
tră. Preşedintele Ezra Taft Benson a 
predat cu atâta putere: „Folosite îm-
preună, Biblia şi Cartea lui Mormon 
zădărnicesc doctrinele false” („A New 
Witness for Christ”, Ensign, nov. 1984, 
p. 8).

Doresc să închei menţionând două 
povestiri – una din Vechiul Testament, 
iar cealaltă din Cartea lui Mormon – 
pentru a vă arăta cum conlucrează 
în armonie aceste două cărţi.

Povestea lui Avraam începe cu 
izbăvirea sa din mâinile haldeilor 
care preaslăveau idoli (vezi Genesa 

11:27–31; Avraam 2:1–4). El şi soţia sa, 
Sara, au fost izbăviţi ulterior din sufe-
rinţa lor şi li s-a promis că prin urmaşii 
lor toate neamurile pământului vor fi 
binecuvântate (vezi Genesa 18:18).

Vechiul Testament conţine relatarea 
despre Avraam care l-a luat cu el din 
Egipt pe Lot, nepotul său. Dându-i-se 
ocazia de a-şi alege pământul, Lot 
a ales Câmpia Iordanului şi şi-a pus 
cortul cu uşa spre Sodoma, oraş în 
care locuiau oameni foarte ticăloşi. 
(Vezi Genesa 13:1–12.) Cele mai multe 
dintre problemele cu care Lot s-a 
confruntat ulterior în viaţa sa, şi au 
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remarcabil decât cel mai bun GPS. 
Toată lumea se rătăceşte la un mo-
ment dat, într-o oarecare măsură. 
Îndemnurile Duhului Sfânt sunt cele 
prin care putem fi readuşi în siguranţă 
pe calea cea dreaptă şi sacrificiul ispă-
şitor al Salvatorului este acela care ne 
poate readuce acasă.

Faptul de a fi rătăcit poate fi valabil 
atât pentru societăţi întregi, cât şi 
pentru indivizi. Astăzi, trăim într-o 
perioadă în care cea mai mare parte a 
acestei lumi s-a rătăcit, în mod special 
de la valorile şi priorităţile din cadrul 
căminelor noastre.

În urmă cu o sută de ani, preşe-
dintele Joseph F. Smith a pus fericirea 
în legătură directă cu familia şi ne-a 
îndemnat să ne concentrăm eforturile 
asupra ei. El a spus: „Nu poate exista 
fericire pură, independentă şi sepa-
rată de cămin… Nu există fericire fără 
slujire şi nu există slujire mai măreaţă 
decât aceea care converteşte căminul 
într-o instituţie divină şi care încura-
jează şi protejează viaţa de familie… 
Căminul este cel care trebuie să fie 
reformat” (Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph F. Smith [1998], 
p. 382, 384).

Vârstnicul M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragi fraţi şi surori, conform 
scripturilor, Liahona era „un 
glob rotund, făcut cu o măiestrie 

deosebită” înăuntrul căruia erau două 
săgeţi, una dintre ele arătând drumul 
pe care familia tatălui Lehi trebuia să 
meargă în pustiu (1 Nefi 16:10).

Cred că ştiu de ce Lehi a fost foarte 
uimit când a văzut-o pentru prima 
dată, deoarece îmi amintesc reacţia 
mea când am văzut pentru prima 
dată un dispozitiv GPS. În mintea 
mea, acesta era un dispozitiv al zilelor 
noastre „făcut cu o măiestrie deose-
bită”. Cumva, într-un anumit fel în care 
nici nu-mi pot imagina, acest dispozi-
tiv mic existent în telefonul meu, îmi 
poate indica cu exactitate unde mă aflu 
şi-mi poate spune exact pe unde s-o 
iau pentru a ajunge acolo unde doresc.

Atât pentru soţia mea, Barbara, 
cât şi pentru mine, GPS-ul este o bine-
cuvântare. Pentru Barbara înseamnă 
că ea nu mai trebuie să-mi spună să 
opresc şi să cer îndrumări; iar pentru 
mine înseamnă că am dreptate când 
spun: „Nu mai trebuie să întreb. Ştiu 
exact pe unde s-o iau”.

Dragi fraţi şi surori, avem la 
dispoziţie un instrument mult mai 

fost multe, au fost din cauza deciziei 
lui anterioare de a-şi poziţiona uşa 
cortului către Sodoma.

Avraam, tatăl credincioşilor, a avut 
o altă viaţă, complet diferită. Desigur, 
a avut multe încercări, însă a avut o 
viaţă binecuvântată. Nu ştim încotro 
era îndreptată uşa cortului lui Avraam, 
însă găsim un indiciu puternic în 
ultimul verset din al treisprezecelea 
capitol al Genesei. Este scris: „Avraam 
şi-a ridicat corturile, şi a venit de a lo-
cuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt 
lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar 
Domnului” (Genesa 13:18).

Deşi nu ştiu, eu personal cred că 
uşa cortului lui Avraam era îndrep-
tată către altarul pe care el l-a zidit 
Domnului. Cum am tras această 
concluzie? Pentru că ştiu povesti-
rea din Cartea lui Mormon despre 
instrucţiunile pe care regele Beniamin 
le-a dat poporului său când acesta s-a 
adunat pentru a-i asculta ultima pre-
dică. Regele Beniamin i-a instruit pe 
oamenii săi să-şi poziţioneze corturile 
cu uşa îndreptată către templu (vezi 
Mosia 2:1–6).

Putem fi izbăviţi de rău şi ticăloşie 
îndreptându-ne către învăţăturile din 
scripturile sfinte. Salvatorul este Marele 
Izbăvitor, căci El ne izbăveşte de 
moarte şi de păcat (vezi Romani 11:26; 
2 Nefi 9:12).

Declar că Isus este Hristosul şi că 
noi ne putem apropia de El citind 
Cartea lui Mormon. Cartea lui Mormon 
este un alt testament al lui Isus Hristos. 
Primele testamente ale Salvatorului sunt 
Vechiul şi Noul Testament – sau Biblia.

Din nou, să ne aducem aminte 
de descrierea pe care prietenul meu, 
Scott, a făcut-o despre Cartea lui 
Mormon: „Este o carte minunată”. Vă 
mărturisesc că o mare parte a minu-
năţiei Cărţii lui Mormon provine din 
armonia ei cu Biblia, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼

Pentru ca cei rătăciţi 
să poată fi găsiţi
Când căutaţi să trăiţi conform Evangheliei şi doctrinei lui 
Hristos, Duhul Sfânt vă va binecuvânta pe dumneavoastră 
şi pe membrii familiei dumneavoastră.
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Căminele şi familiile noastre sunt 
cele care trebuie reformate în această 
lume din ce în ce mai materialistă şi 
laică. Un exemplu uluitor este indi-
ferenţa crescândă faţă de căsătorie, 
aici în Statele Unite. La începutul 
acestui an, New York Times a rapor-
tat că „procentul copiilor născuţi de 
femei necăsătorite a depăşit un nou 
prag: peste jumătate dintre ameri-
cancele sub 30 de ani nasc fără să fie 
căsătorite” ( Jason DeParle şi Sabrina 
Tavernise, „Unwed Mothers Now a 
Majority Before Age of 30”, New York 
Times, 18 febr. 2012, p. A1).

Ştim, de asemenea, că dintre cuplu-
rile din Statele Unite care se căsăto-
resc, aproape jumătate divorţează. 
Chiar şi cele care rămân căsătorite 
se rătăcesc adesea permiţând altor 
lucruri să se amestece în relaţiile lor 
de familie.

La fel de îngrijorătoare este şi sepa-
rarea tot mai mare dintre cei bogaţi şi 
cei săraci, precum şi dintre cei care se 
străduiesc să protejeze angajamentele 
şi valorile familiale şi cei care au re-
nunţat să mai facă acest lucru. Statistic, 
este foarte puţin probabil ca cei care 
au mai puţină educaţie şi, prin urmare, 
venituri mai mici să se căsătorească 
şi să se ducă la biserică şi mult mai 
probabil ca ei să fie implicaţi în infrac-
ţiuni şi să aibă copii fără a fi căsătoriţi. 
Şi aceste tendinţe sunt, de asemenea, 
îngrijorătoare în cea mai mare parte 
a restului lumii. (Vezi W. Bradford 
Wilcox şi alţii, „No Money, No Honey, 
No Church: The Deinstitutionalization 
of Religious Life among the White 
Working Class”, disponibil la www.
virginia.edu/marriageproject/pdfs/
Religion_WorkingPaper.pdf.)

Contrar mentalităţii multora, pros-
peritatea şi educaţia par să aibă legă-
tură cu o probabilitate mai mare de a 
avea familii şi valori tradiţionale.

Desigur, adevărata întrebare se 

referă la cauză şi efect. Au anumite 
pături sociale valori şi familii mai 
puternice pentru că membrii lor sunt 
mai educaţi şi mai prosperi sau sunt 
ei mai educaţi şi mai prosperi pentru 
că au valori şi familii puternice? În 
această Biserică mondială, noi ştim că 
a doua variantă este cea corectă. Când 
oamenii acceptă angajamentele faţă de 
principiile Evangheliei privind familia 
şi religia, ei încep să fie mai bine din 
punct de vedere spiritual şi, deseori, 
chiar şi material.

De asemenea, societăţile la scară 
largă sunt întărite atunci când familiile 
devin mai puternice. Angajamentele 
faţă de familie şi valorile constituie 
cauza fundamentală. Aproape orice 
altceva constituie efectul. Când cuplu-
rile se căsătoresc şi-şi iau angajamente 
unul faţă de celălalt, îşi măresc consi-
derabil şansele bunăstării economice. 
Când copiii se nasc în cadrul unei 
familii şi au atât o mamă, cât şi un tată, 
oportunităţile şi şansele lor de a reuşi 
în carieră cresc foarte mult. Şi, când 
familiile lucrează şi se joacă împreună, 
cartierele şi comunităţile prosperă, 
economiile se dezvoltă şi sunt ne-
cesare mai puţine ajutoare sociale 
şi „plase de siguranţă”.

Aşadar, vestea rea este că destră-
marea familiei provoacă numeroase 
probleme sociale şi economice. 
Dar vestea bună este că, asemenea 
oricărei situaţii de genul cauză-efect, 
aceste probleme pot fi rezolvate 

dacă se schimbă ceea ce le provoacă. 
Diferenţele dispar dacă trăim conform 
principiilor şi valorilor corecte. Dragi 
fraţi şi surori, cea mai importantă 
cauză a vieţii noastre este familia 
noastră. Dacă ne vom dedica acestei 
cauze, vom îmbunătăţi fiecare celălalt 
aspect al vieţii noastre şi vom deveni, 
ca popor şi ca Biserică, un exemplu şi 
un far de lumină pentru toate popoa-
rele pământului.

Dar acest lucru nu este uşor într-o 
lume unde inimile sunt îndreptate în 
multe direcţii şi unde întreaga pla-
netă pare să se mişte constant şi să 
se schimbe într-un ritm neimaginat 
vreodată. Nimic nu rămâne la fel mult 
timp. Stilurile, tendinţele, curentele, 
corectitudinea politică şi chiar per-
cepţiile asupra binelui şi răului se 
schimbă. Aşa cum a prezis profetul 
Isaia, răul este prezentat ca fiind bine 
şi binele ca fiind rău (vezi Isaia 5:20).

Separarea spirituală devine şi mai 
mare pe măsură ce răul devine şi 
mai înşelător şi mai subtil şi îi atrage 
pe oameni către el asemenea unui 
magnet ascuns − la fel cum Evanghelia 
adevărului şi luminii îi atrage pe cei cu 
inima sinceră şi pe oamenii onorabili 
ai pământului care caută ceea ce este 
moral şi bun.

Poate că noi suntem relativ puţini, 
însă în calitate de membri ai acestei 
Biserici putem să ajungem dincolo 
de aceste separări tot mai mari. 
Cunoaştem puterea slujirii după exem-
plul lui Hristos care îi uneşte pe copiii 
lui Dumnezeu indiferent de starea lor 
spirituală sau economică. În urmă cu 
un an, Prima Preşedinţie ne-a invitat 
să participăm la o zi de slujire pentru 
a sărbători 75 de ani de la înfiinţarea 
programului de bunăstare, care-i ajută 
pe oameni să ajungă să se bizuie mai 
mult pe forţele proprii. Milioane de 
ore au fost oferite de către membrii 
noştri din întreaga lume.
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Biserica este o parâmă de siguranţă 
în această mare agitată, o ancoră în 
aceste ape înspumate ale schimbării şi 
divizării şi un far de lumină pentru cei 
care preţuiesc şi caută neprihănirea. 
Domnul foloseşte Biserica aceasta ca 
pe o unealtă cu care îi trage pe copiii 
Săi din întreaga lume către protecţia 
oferită de Evanghelia Sa.

Duhul lui Ilie, care nu are limite, 
este, de asemenea, o mare putere în 
ceea ce priveşte scopurile Domnului 
cu privire la destinul etern al copiilor 
Săi. Folosind cuvintele lui Maleahi, 
Spiritul Duhului Sfânt „întoarce inima 
părinţilor spre copii, şi inima copiilor 
spre părinţii lor” (Maleahi 4:6).

Biserica este un exemplu în ceea 
ce priveşte întoarcerea inimii şi un 
catalizator al binelui în lume. Printre 
membrii Bisericii care sunt căsătoriţi 
în templu şi care participă cu regula-
ritate la adunările de duminica, rata 
divorţului este cu mult mai mică decât 
cea din lume, iar familiile rămân mai 
apropiate şi comunică mult mai des. 
Starea sănătăţii în rândul familiilor 
noastre este mai bună şi noi trăim cu 
câţiva ani mai mult decât media po-
pulaţiei. În ansamblu, noi contribuim 
cu mai multe resurse financiare şi 
slujim mai mult în folosul celor nevo-
iaşi, iar şansele noastre de a dobândi 
o educaţie superioară sunt mult mai 
mari. Spun aceste lucruri nu pentru a 
ne lăuda, ci pentru a mărturisi că viaţa 
este mai bună (şi mult mai fericită) 
când inimile se întorc către familie 
şi când familia trăieşte în lumina 
Evangheliei lui Hristos.

Deci ce putem să facem pentru 
a nu ne rătăci? În primul rând, per-
miteţi-mi să sugerez să dăm atenţie 
lucrurilor importante. Faceţi ca tot ce 
realizaţi în afara căminului să depindă 
şi să sprijine ceea ce se întâmplă în 
interiorul căminului dumneavoas-
tră. Amintiţi-vă sfatul preşedintelui 

Harold B. Lee, anume că „cea mai 
importantă lucrare… pe care o veţi 
face vreodată va fi cea între pereţii 
propriilor dumneavoastră cămine” 
(Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee [2000], p. 134) şi de cel 
nepieritor al preşedintelui David O. 
McKay: „Nici un alt succes nu poate 
compensa eşecul în cadrul căminului” 

(citat din J. E. McCulloch, Home: The 
Savior of Civilization [1924], p. 42; în 
Conference Report, apr. 1935, p. 116).

Organizaţi-vă viaţa personală astfel 
încât să aveţi timp pentru rugăciune, 
studiul scripturilor şi activităţi cu 
familia. Daţi-le copiilor dumneavoastră 
responsabilităţi în cadrul căminului 
care-i vor învăţa cum să muncească. 
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Învăţaţi-i că viaţa trăită conform 
Evangheliei îi va proteja împotriva 
obscenităţii, promiscuităţii şi violenţei 
oferite de către Internet, media şi jocu-
rile video. Ei nu se vor rătăci şi vor fi 
pregătiţi să fie responsabili atunci 
când vor fi nevoiţi.

În al doilea rând, trebuie să facem 
lucrurile în ordinea corectă! Mai întâi 
ne căsătorim şi apoi avem copii. Prea 
mulţi oameni din lume au uitat această 
ordine firească a lucrurilor şi cred că 
ei o pot schimba sau chiar inversa. 
Îndepărtaţi-vă cu credinţă orice 
teamă aţi avea. Permiteţi-i puterii lui 
Dumnezeu să vă îndrume.

Pe cei care încă nu sunteţi căsă-
toriţi, vă rog să acordaţi suficientă 
atenţie găsirii partenerei eterne sau 
partenerului etern. Dragi tineri băieţi, 
amintiţi-vă un alt lucru spus de pre-
şedintele Joseph F. Smith: „Burlăcia… 
îi transmite minţii superficiale ideea 
că este de dorit, deoarece aduce 
cu sine minimum de responsabili-
tate… Greşeala principală le aparţine 
bărbaţilor tineri. Libertăţile vârstei 
îi îndepărtează de căile datoriei şi 

responsabilităţii… Victimele sunt 
surorile lor în Domnul… [iar] ele s-ar 
căsători dacă ar putea şi ar accepta 
cu bucurie responsabilităţile vieţii de 
familie” (Gospel Doctrine, a cincea 
ediţie, [1939], p. 281).

Iar tinerelor fete vreau să le mai 
spun să nu piardă nici ele din vedere 
această responsabilitate. Nicio carieră 
nu vă poate aduce atâta împlinire ca 
întemeierea unei familii. Şi, când veţi 
ajunge la vârsta mea, veţi înţelege şi 
mai bine acest lucru.

În al treilea rând, dragi soţi şi soţii, 
trebuie să fiţi parteneri egali în căsnicia 
dumneavoastră. Citiţi des şi înţele-
geţi declaraţia despre familie şi trăiţi 
conform ei. Evitaţi sub orice formă 
exercitarea nedreaptă a autorităţii. 
Soţul, soţia sau copiii nu sunt bunul 
nimănui; Dumnezeu este Tatăl nostru, 
al tuturor şi ne-a acordat privilegiul de 
a avea propria familie, privilegiu care 
fusese anterior doar al Său, pentru a ne 
ajuta să devenim mai asemănători Lui. 
În calitate de copii ai Săi, trebuie să în-
văţăm acasă să-L iubim pe Dumnezeu 
şi că putem să-I cerem ajutorul atunci 

când avem nevoie. Toţi, indiferent dacă 
sunteţi sau nu căsătoriţi, puteţi fi fericiţi 
şi utili în cadrul familiei pe care o aveţi.

Şi, în cele din urmă, folosiţi resur-
sele pentru familie ale Bisericii. Pentru 
creşterea copiilor, familiile pot apela la 
ajutorul episcopiei. Sprijiniţi-i pe con-
ducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor 
auxiliare şi conlucraţi cu ei şi profitaţi 
din plin de programele pentru tineri şi 
pentru familie ale Bisericii. Amintiţi-vă 
o altă frază plină de învăţăminte a 
preşedintelui Lee − anume că Biserica 
este schelăria cu care noi clădim fami-
lii eterne (vezi Teachings of Presidents 
of the Church: Harold B. Lee [2000], 
p. 148).

Acum, dacă, indiferent de motiv, 
dumneavoastră ca individ sau ca fami-
lie v-aţi rătăcit, nu trebuie decât să pu-
neţi în practică învăţăturile Salvatorului 
din capitolul 15 al Evangheliei după 
Luca pentru a reveni pe calea cea 
dreaptă. Aici, Salvatorul ne vorbeşte 
despre efortul făcut de către un păstor 
pentru a-şi căuta oaia rătăcită, despre 
o femeia care-şi căuta argintul pierdut 
şi de buna primire de care a avut parte 
fiul risipitor când s-a întors acasă. De 
ce a predat Isus aceste pilde? El a dorit 
ca noi să ştim că niciunul dintre noi 
nu va fi atât de rătăcit încât să nu-şi 
poată regăsi calea prin intermediul 
ispăşirii şi învăţăturilor Sale.

Când căutaţi să trăiţi conform 
Evangheliei şi doctrinei lui Hristos, 
Duhul Sfânt vă va binecuvânta pe 
dumneavoastră şi pe membrii fami-
liei dumneavoastră. Veţi avea un GPS 
spiritual care vă va spune mereu unde 
vă aflaţi şi încotro vă îndreptaţi. Eu 
depun mărturie că Mântuitorul înviat 
al omenirii ne iubeşte pe toţi şi că 
El a promis că dacă Îl vom urma, El 
ne va conduce în siguranţă înapoi în 
prezenţa Tatălui nostru Ceresc, despre 
care eu depun mărturie în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
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Cum putem, în timpul încercărilor 
din vieţile noastre, să dobândim înţele-
gerea necesară pentru a face lucrurile 
care ne vor aduce mai aproape de 
Salvator? Vorbind despre înţelegere, 
cartea Proverbele ne învaţă acest 
adevăr: „Când nu este nicio descope-
rire dumnezeiască, poporul este fără 
frâu” (Proverbele 29:18). Dacă vrem 
să prosperăm şi nu să pierim, trebuie 
să ne vedem pe noi aşa cum ne vede 
Salvatorul.

Salvatorul a văzut mai mult la 
acei pescari pe care El i-a chemat să 
Îl urmeze decât au văzut ei la început; 
El a văzut ce fel de oameni puteau 
să devină. El cunoştea bunătatea şi 
potenţialul lor şi a acţionat prin a-i 
chema. La început nu au avut expe-
rienţă, dar pe măsură ce L-au urmat 
pe Isus, au văzut exemplul Său, au 
simţit învăţăturile Lui şi au devenit 
ucenicii Săi. A existat un moment în 
care câţiva dintre ucenicii Săi L-au 
părăsit pentru că lucrurile pe care le 
auziseră erau grele pentru ei. Ştiind că 
şi alţii ar putea pleca, Isus i-a întrebat 
pe cei doisprezece: „Voi nu vreţi să 
vă duceţi?” (Ioan 6:67). Răspunsul lui 
Petru ne arată că el se schimbase şi 
înţelesese cine era Salvatorul. „La cine 

Vârstnicul O. Vincent Haleck
din Cei Şaptezeci

La fel ca toţi părinţii buni, părinţii 
mei şi-au dorit un viitor strălucit 
pentru copiii lor. Tatăl meu nu 

era membru şi datorită împrejurărilor 
neobişnuite din acea vreme, părinţii 
mei s-au hotărât ca eu, împreună cu 
fraţii şi surorile mele, să părăsim insula 
noastră din Samoa Americană, din 
Pacificul de Sud, şi să ne mutăm în 
Statele Unite pentru a merge la şcoală.

Decizia de a fi departe de noi a fost 
una dificilă, în special pentru mama 
mea. Ei ştiau că vom avea încercări 
noi, deoarece urma să intrăm într-un 
mediu nou. Totuşi, cu credinţă şi ho-
tărâre, au mers înainte cu planul lor.

Deoarece mama mea fusese cres-
cută în Biserică, ea cunoştea principiile 
postului şi rugăciunii şi ambii mei 
părinţi au simţit că aveau nevoie de 
binecuvântările cerului pentru a-i ajuta 
pe copiii lor. Având această dorinţă, ei 
au stabilit o zi pe săptămână în care 
să postească şi să se roage pentru noi. 
Planul lor era să îi pregătească pe co-
piii lor pentru un viitor strălucit. Ei au 
acţionat conform acestui plan şi şi-au 
exercitat credinţa căutând binecuvân-
tările Domnului. Prin post şi rugăciune, 
ei au primit asigurarea, alinarea şi 
pacea că totul va fi bine.

Să dobândim 
înţelegerea de a acţiona
Dacă vrem să prosperăm şi nu să pierim, trebuie să 
ne vedem pe noi aşa cum ne vede Salvatorul.

să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veş-
nice” (Ioan 6:68), a răspuns el.

Dobândind această înţelegere, acei 
ucenici credincioşi şi devotaţi au fost 
capabili să facă lucruri dificile când au 
călătorit să predice Evanghelia şi să în-
temeieze Biserica, după ce Salvatorul 
a plecat. În cele din urmă, unii dintre 
ei au făcut sacrificiul suprem pentru 
mărturiile lor.

Sunt şi alte exemple în scripturi de 
persoane care au dobândit o înţelegere 
a Evangheliei şi apoi au acţionat con-
form acesteia. Profetul Alma a dobândit 
această înţelegere când l-a auzit pe 
Abinadi predicând cu îndrăzneală şi de-
punându-şi mărturia în faţa regelui Noe. 
Alma a acţionat conform învăţăturilor 
lui Abinadi şi a mers să predice lucrurile 
pe care le învăţase, botezând pe mulţi 
care au crezut în cuvintele sale (vezi 
Mosia 17:1–4; 18:1–16). Pe când îi per-
secuta pe sfinţii din vechime, apostolul 
Pavel a fost convertit pe drumul spre 
Damasc şi apoi a acţionat predicând şi 
depunând mărturie despre Hristos (vezi 
Faptele Apostolilor 9:1–6, 20–22, 29).

În zilele noastre, mulţi tineri 
băieţi, tinere fete şi cupluri în vârstă 
au răspuns chemării profetului lui 
Dumnezeu de a sluji în misiuni. 
Datorită credinţei lor în faptul că 
pot face mult bine ca misionari, ei îşi 
părăsesc cu credinţă şi curaj căminele 
şi tot ceea ce le este familiar. În timp 
ce pun în practică planul lor de a sluji, 
ei binecuvântează vieţile multora şi, în 
acelaşi timp, fac o schimbare în viaţa 
lor. În timpul ultimei conferinţe gene-
rale, preşedintele Monson ne-a mulţu-
mit pentru slujirea pe care o acordăm 
unii altora şi ne-a reamintit de respon-
sabilitatea de a-L ajuta pe Dumnezeu 
să îi binecuvânteze pe copiii Săi aici, 
pe pământ (vezi „Până când ne vom 
revedea”, Liahona, nov. 2011, p. 108). 
Urmarea acestui îndemn a fost emo-
ţionantă, căci membrii Bisericii au 
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acţionat conform viziunii sale
Înainte ca Salvatorul să plece, ştiind 

că noi vom avea nevoie de ajutor, a 
spus: „Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 
14:18). El i-a învăţat pe ucenicii Săi 
că: „Mângâietorul, adică Duhul Sfânt 
pe care-L va trimite Tatăl, în Numele 
Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă 
va aduce aminte de tot ce v-am spus 
Eu” (Ioan 14:26). Acesta este acelaşi 
Duh Sfânt care ne poate da putere şi 
ne poate motiva să facem lucrurile pe 
care Salvatorul, profeţii şi apostolii din 
zilele noastre ni le spun.

Pe măsură ce punem în practică 
învăţăturile conducătorilor, dobân-
dim o mai mare înţelegere a planului 
Salvatorului pentru noi. În timpul 
acestei conferinţe, noi am primit sfa-
turi inspirate de la profeţi şi apostoli. 
Studiaţi învăţăturile lor şi meditaţi 
asupra lor în inimile dumneavoastră în 
timp ce căutaţi Spiritul Duhului Sfânt 
să vă ajute să înţelegeţi cum să puneţi 
în practică aceste învăţături în viaţa 
dumneavoastră. Având acea înţelegere 
în minte, exercitaţi-vă credinţa şi acţio-
naţi conform sfatului lor.

Căutaţi şi studiaţi scripturile cu 
mintea deschisă pentru a primi mai 
multă lumină şi cunoaştere de pe 
urma mesajului lor. Meditaţi asupra 
lor şi permiteţi-le să vă inspire. Apoi, 
acţionaţi în acord cu inspiraţia primită.

Aşa cum am învăţat în cadrul fami-
liei, noi acţionăm atunci când postim 
şi ne rugăm. Alma a vorbit despre 
post şi rugăciune ca fiind o moda-
litate de a obţine o mărturie când a 
spus: „Am postit şi m-am rugat multe 
zile ca să cunosc aceste lucruri eu 
însumi” (Alma 5:46). Şi noi ajungem 
să cunoaştem cum să trecem prin în-
cercările din vieţile noastre prin post 
şi rugăciune.

Avem parte de lucruri grele în 
vieţile noastre care, uneori, ne pot 
diminua înţelegerea şi credinţa de a 

face lucrurile care trebuie. Devenim 
atât de preocupaţi încât, uneori, ne 
simţim copleşiţi şi incapabili de a mai 
face altceva. Chiar dacă fiecare dintre 
noi este diferit, eu cred cu umilinţă că 
noi toţi trebuie să ne îndreptăm atenţia 
către Salvator şi învăţăturile Sale. Ce 
a văzut El la Petru, Iacov şi Ioan şi 
la ceilalţi apostoli care să Îl facă să Îi 
invite să Îl urmeze? La fel ca şi în cazul 
lor, Salvatorul cunoaşte potenţialul 
nostru. Va fi nevoie de acelaşi fel de 
credinţă şi curaj pe care le-au avut pri-
mii apostoli pentru a ne redirecţiona 
atenţia către lucrurile care contează 
cel mai mult în procesul de a dobâni 
fericire şi mare bucurie.

Când studiem viaţa Salvatorului 
şi învăţăturile Sale, Îl vedem în mijlo-
cul oamenilor predând, rugându-Se, 
înălţând spiritual şi vindecând. Atunci 

când încercăm să fim ca El şi să 
facem lucrurile pe care le vedem că 
le face, începem să vedem potenţialul 
nostru. Cu ajutorului Duhul Sfânt veţi 
fi binecuvântaţi cu înţelegere pentru 
a face mai mult bine. Vor începe să 
aibă loc schimbări şi veţi pune ordine 
în viaţa dumneavoastră, ordine care 
vă va binecuvânta pe dumneavoastră 
şi familia dumneavoastră. În timpul 
slujirii Sale printre nefiţi, Salvatorul a 
întrebat: „Ce fel de oameni trebuie să 
fiţi voi?”. El a răspuns: „Tot aşa cum 
sunt Eu” (3 Nefi 27:27). Avem ne-
voie de ajutorul Său pentru a deveni 
asemenea Lui, iar El ne-a arătat calea: 
„De aceea, cereţi şi veţi primi; bateţi şi 
vi se va deschide; căci acela care cere 
primeşte, iar aceluia care bate i se va 
deschide” (3 Nefi 27:29).

Ştiu că, pe măsură ce ajungem să 
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În Doctrină şi legăminte se explică 
cum dreptul de a folosi preoţia în 
cadrul căminului sau altundeva este 
strâns legat de demnitatea din vieţile 
noastre: „Puterile cerului nu pot fi con-
trolate, nici mânuite, decât în acord 
cu principiile dreptăţii” 1. Continuă, 
spunând că pierdem acea putere 
dacă „exercităm nedrept controlul, sau 
stăpânirea sau constrângerea asupra 
sufletelor [altora], în mod nedrept” 2.

Această scriptură spune că trebuie 
să conducem prin intermediul „prin-
cipiilor dreptăţii”. Aceste principii sunt 
valabile tuturor conducătorilor din 
Biserică, precum şi taţilor şi mamelor 
în cadrul căminelor lor 3. Ne pierdem 
dreptul la Spiritul Domnului şi la orice 
autoritate avem de la Dumnezeu când 
exercităm control asupra altei per-
soane în vreun mod nedrept 4. Putem 
crede că astfel de metode sunt spre 
binele aceluia care este „controlat”. 
Însă, oricând încercăm să silim pe 
cineva să facă ce este drept, care poate 
şi trebuie să-şi exercite propria liber-
tate de a alege, noi acţionăm nedrept. 
Când stabilim limite concrete pentru 
o altă persoană este în regulă, acele 
limite trebuie să fie aplicate mereu 

Vârstnicul Larry Y. Wilson
din Cei Şaptezeci

L a o lună şi ceva după ce ne-am 
căsătorit, soţia mea şi cu mine am 
plecat la un drum lung cu maşina. 

Ea conducea, iar eu încercam să mă 
relaxez. Am zis încercam, deoarece 
autostrada pe care mergeam era 
cunoscută pentru radare de poliţie, 
iar soţia mea avea o mică tendinţă 
să apese pe acceleraţie în acele zile. 
Am spus: „Mergi mult prea repede. 
Încetineşte!”.

Proaspăta mea soţie şi-a zis: „Ei 
bine, conduc de aproape 10 ani, iar în 
afară de instructorul meu de la şcoala 
de şoferi, niciodată nu mi-a zis cineva 
cum să conduc”. Aşa că ea a răspuns: 
„Ce anume îţi dă dreptul să-mi spui 
cum să conduc?”.

Să fiu sincer, întrebarea ei m-a prins 
cu garda jos. Astfel, făcând tot posibi-
lul să fiu la nivelul noilor mele respon-
sabilităţi în calitate de bărbat căsătorit, 
am zis: „Ştiu şi eu – fiindcă sunt soţul 
tău şi deţin preoţia”.

Dragi fraţi, vă dau doar un sfat 
fulger: dacă vă aflaţi vreodată în vreo 
situaţie asemănătoare, acesta nu este 
răspunsul corect. Şi sunt fericit să ra-
portez că a fost singura şi ultima dată 
când am făcut acea greşeală.

ne vedem aşa cum Salvatorul ne vede 
şi să acţionăm în acord cu această în-
ţelegere, vieţile noastre vor fi binecu-
vântate în feluri neaşteptate. Datorită 
viziunii pe care au avut-o părinţii mei, 
viaţa mea nu a fost binecuvântată 
doar cu experienţe educaţionale, dar 
am fost pus în împrejurări în care am 
găsit şi acceptat Evnaghelia. Şi, mai 
mult, am învăţat importanţa de a avea 
părinţi buni şi credincioşi. Simplu 
spus, viaţa mea s-a schimbat pentru 
totdeauna.

Aşa cum înţelegerea părinţilor mei 
i-a făcut să postească şi să se roage 
pentru bunăstarea copiilor lor şi aşa 
cum apostolii din vechime L-au urmat 
pe Salvator ghidaţi de înţelegerea lor, 
aceeaşi înţelegere ne poate inspira şi 
ajuta şi pe noi să acţionăm. Dragi fraţi şi 
surori, suntem un popor care, în trecut, 
a dobândit înţelegere şi a avut credinţa 
şi curajul de a acţiona conform aces-
teia. Uitaţi-vă cât de departe am ajuns şi 
la binecuvântările pe care le-am primit! 
Credeţi că El vă va binecuvânta cu o 
mai bună înţelegere în viaţa dumnea-
voastră şi curajul de a acţiona.

Vă depun mărturia mea despre 
Salvator şi dorinţa Sa ca noi să ne 
întoarcem la El. Pentru a face aceasta, 
trebuie să avem credinţă – să Îl urmăm 
şi să devenim ca El. În diferitele mo-
mente din vieţile noastre, El Îşi întinde 
braţul şi ne invită:

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

Căci jugul Meu este bun şi sarcina 
Mea este uşoară” (Matei 11:29–30).

Aşa cum Salvatorul a văzut un mare 
potenţial în ucenicii Săi din vechime, 
El vede acelaşi lucru în noi. Să ne 
vedem aşa cum Salvatorul ne vede. 
Mă rog ca noi să avem acea înţelegere 
şi credinţa şi curajul de a acţiona, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

Doar în acord cu 
principiile dreptăţii
Părinţii înţelepţi îşi pregătesc copiii să se descurce fără ei. 
Le oferă ocazii de a creşte când copiii dobândesc maturitatea 
spirituală de a-şi exercita corect libertatea lor de a alege.
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cu răbdare plină de iubire şi într-un 
mod care insuflă principiile veşnice.

Nu putem forţa pur şi simplu pe 
alţii să facă ce este drept. Scripturile 
arată clar că aceasta nu este calea lui 
Dumnezeu. Constrângerea duce la 
ranchiună. Duce la neîncredere şi îi 
face pe oameni să se simtă incom-
petenţi. Oportunităţile de a învăţa 
se pierd când persoanele care con-
trolează presupun, cu mândrie, că 
au toate răspunsurile corecte pentru 
alţii. Scripturile spun „că este în natura 
şi în predispoziţia aproape tuturor 
oamenilor” să se angreneze în această 
„stăpânire nedreaptă” 5, aşadar, trebuie 
să fim atenţi căci putem cădea uşor în 
capcană. Şi femeile pot exercita stăpâ-
nire nedreaptă, deşi scripturile găsesc 
că problema este specifică bărbaţilor.

Stăpânirea nedreaptă este adesea 
însoţită de criticare constantă şi refuzul 
aprobării sau dragostei. Cei care ar 
trebui să beneficieze de ele simt că nu 
pot mulţumi niciodată astfel de con-
ducători sau părinţi şi că întotdeauna 
dau greş. Părinţii înţelepţi trebuie să 

chibzuiască când copii sunt gata să 
înceapă să-şi exercite propria libertate 
de a alege privind o anume latură din 
viaţa lor. Dar dacă părinţii continuă să 
deţină puterea luării tuturor decizii-
lor şi o văd ca pe un „drept” al lor, ei 
limitează grav creşterea şi dezvoltarea 
copiilor lor.

Copiii noştri sunt în căminele 
noastre pentru o perioadă limitată. 
Dacă aşteptăm până când ies pe uşă 
ca să le înmânăm frâiele libertăţii lor 
de a alege, am aşteptam prea mult. 
Nu-şi vor dezvolta subit abilitatea de 
a lua decizii înţelepte dacă nu au avut 
niciodată libertatea de a lua vreo de-
cizie importantă cât au fost în căminul 
nostru. Adesea, asemenea copii se răz-
vrătesc împotriva acestei constrângeri 
sau sunt paralizaţi de incapacitatea de 
a lua vreo decizie de unii singuri.

Părinţii înţelepţi îşi pregătesc copiii 
să se descurce fără ei. Le oferă ocazii 
de a creşte când copiii dobândesc 
maturitatea spirituală de a-şi exercita 
corect libertatea lor de a alege. Şi, da, 
acest lucru înseamnă că, uneori, copiii 

fac greşeli şi învaţă din ele.
Familia noastră a trăit o experienţă 

care ne-a învăţat despre oferirea de 
ajutor copiilor pentru a-şi dezvolta 
abilitatea de a lua decizii. Fiica noas-
tră, Mary, era o fotbalistă remarcabilă 
în copilărie. Într-un an, echipa ei a 
ajuns în campionat şi, nu-i aşa că ştiţi, 
meciul urma să se joace într-o dumi-
nică. Mică fiind, Mary fusese învăţată 
ani de-a rândul că sabatul era o zi de 
odihnă şi de regenerare spirituală, 
nu de recreere. Însă, ea tot simţea 
presiuni din partea antrenorilor ei, 
a coechipierelor, cât şi o dorinţă de 
a nu-şi dezamăgi echipa.

Ne-a întrebat ce ar trebui să facă ea. 
Soţia mea şi cu mine am fi putut lua 
uşor această decizie în locul ei. Totuşi, 
am decis, după rugăciuni îndelungate, 
că în situaţia dată, fiica noastră era 
pregătită să-şi asume responsabilitatea 
spirituală privind propria ei decizie. 
Am citit câteva scripturi cu ea şi am 
încurajat-o pe Mary să se roage şi să 
se gândească la acest lucru.

După câteva zile ne-a anunţat 
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decizia ei. Urma să joace meciul dumi-
nică. Acum, ce puteam face noi? După 
o altă discuţie şi primirea reasigurării 
din partea Spiritului, am făcut aşa cum 
am promis şi i-am permis să respecte 
alegerea făcută de ea să joace. După 
sfârşitul meciului, Mary a venit încet 
spre mama ei care era nerăbdătoare. 
„O, mamă”, a spus ea, „m-am simţit 
groaznic. Nu mai vreau niciodată să 
mă mai simt aşa. Nu o să mai joc vreo-
dată un meci în ziua de sabat”. Şi nu 
a mai jucat niciodată.

Mary îşi însuşise de-acum princi-
piul respectării sabatului. Dacă am fi 
forţat-o să nu participe la meci, am fi 
privat-o de o experienţă preţioasă şi 
puternică de a învăţa prin Spirit.

După cum vedeţi, a-i ajuta pe copii 
să-şi exercite corect libertatea de a 
alege presupune a-i învăţa cum să se 
roage şi să primească răspunsuri la 
rugăciunile lor. Trebuie să-i învăţăm 
şi despre valoarea şi scopul supunerii, 
precum şi despre toate celelalte princi-
pii esenţiale ale Evangheliei 6.

Privitor la creşterea familiei, am 
decis că cel mai important ţel al nostru 
va fi să ne ajutăm copiii să-şi stabi-
lească legătura lor proprie cu cerul. 
Ştiam că, în ultimă instanţă, vor trebui 
să depindă de Domnul, nu de noi. 
Brigham Young a spus: „Dacă ar fi 
trebuit ca eu să fac o distincţie între 
toate îndatoririle care sunt impuse 
copiilor oamenilor… aş clasa prima 
şi cea dintâi, îndatorirea de a căuta 
pe Domnul, Dumnezeul nostru, până 
când deschidem calea de comunicare 
de la cer la pământ – de la Dumnezeu 
la propriile noastre suflete” 7.

Mary primise răspunsuri la rugă-
ciunile ei în alte situaţii anterioare 
iar, astfel, noi am avut încredere că 
fiica noastră îşi dezvolta în viaţa ei 
această cale de comunicare cu cerul. 
Astfel, ea a învăţat un lucru pozitiv 
din experienţa ei şi a fost pregătită 

să facă alegeri drepte în viitor. Fără o 
legătură cu Spiritul, copiii, şi părinţii 
deopotrivă, vor putea pune pe seama 
exercitării libertăţii lor de a alege tot 
felul de decizii greşite. Promisiunea 
din scripturi este că „aceia care sunt 
înţelepţi… şi au primit Duhul Sfânt 
pentru îndrumarea lor… [nu sunt] 
înşelaţi” 8.

Un alt efect secundar şi tragic al 
stăpânirii nedrepte poate fi pierderea 
încrederii în dragostea lui Dumnezeu. 
Am cunoscut câteva persoane care 
au făcut obiectul conducătorilor şi 
părinţilor exigenţi şi posesivi cărora 
le-a fost greu să simtă dragostea pură 
din partea Tatălui lor Ceresc, care să îi 
încurajeze şi să-i motiveze de-a lungul 
căii drepte.

Dacă dorim să ajutăm pe cei de 
care avem grijă să stabilească legătura 
extrem de importantă cu cerul, trebuie 
să fim genul de părinte şi conducă-
tor descris în Doctrină şi legăminte, 
secţiunea 121. Nu trebuie să acţionăm 
„decât prin convingere, prin răbdare 

îndelungată, prin bunătate şi blândeţe 
şi prin dragoste sinceră” 9. Preşedintele 
Henry B. Eyring a spus: „Din tot 
ajutorul pe care îl putem da… [tine-
rilor], cel mai mare va fi să-i lăsăm să 
simtă încrederea pe care o avem că 
ei se află pe calea care duce acasă, 
la Dumnezeu, şi că ei pot face acest 
lucru” 10.

Luând în considerare principiile 
care trebuie să ne îndrume în Biserică 
şi în cămine, permiteţi-mi să închei 
cu o imagine desprinsă din biografia 
preşedintelui Thomas S. Monson. Ann 
Dibb, fiica familiei Monson, a spus 
că, până în ziua de azi, când calcă 
pragul uşii casei în care a crescut, 
tatăl ei îi spune: „O, uite cine a venit! 
Nu-i aşa că ne bucurăm şi nu-i aşa că 
e frumoasă?”. Ea continuă spunând: 
„Părinţii mei mi-au făcut întotdeauna 
un compliment; nu contează cum arăt 
sau ce am făcut… Când mă duc să-mi 
vizitez părinţii, ştiu că sunt iubită, 
complimentată, sunt binevenită, sunt 
acasă” 11.

Dragi fraţi şi surori, aceasta este 
calea Domnului. Chiar dacă aţi fost 
trataţi greşit în trecut, ştiu că Domnul 
vrea ca dumneavoastră să veniţi la El 12. 
Toţi sunt iubiţi. Toţi sunt bineveniţi. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Doctrină şi legăminte 121:36.
 2.  Doctrină şi legăminte 121:37; subliniere 

adăugată.
 3.  Vezi Neal A. Maxwell, „Put Off the Natural 

Man, and Come Off Conqueror”, Tambuli, 
ian. 1991, p. 13–14.

 4.  Vezi Doctrină şi legăminte 121:37.
 5.  Doctrină şi legăminte 121:39.
 6.  Vezi Doctrină şi legăminte 68:25–29.
 7.  Teachings of Presidents of the Church: 

Brigham Young (1997), p. 44.
 8.  Doctrină şi legăminte 45:57.
 9.  Doctrină şi legăminte 121:41.
 10.  Henry B. Eyring, „Ajutaţi-i să străbată drumul 

către casă”, Liahona, mai 2010, p. 25.
 11.  Vezi Heidi S. Swinton, To the Rescue: 

The Biography of Thomas S. Monson 
(2010), p. 372.

 12. Vezi Matei 11:28.
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se uite pentru iertarea păcatelor lor” 5.
Noi lucrăm cu sârguinţă pentru 

a oferi aceste binecuvântări copiilor 
noştri, mergând la biserică cu ei, ţinând 
seara în familie şi citind scripturile îm-
preună. Noi ne rugăm zilnic în familiile 
noastre, acceptăm chemări, îi vizităm 
pe cei bolnavi şi singuri şi facem alte 
lucruri pentru a arăta copiilor noştri că 
îi iubim şi că Îl iubim pe Tatăl nostru 
Ceresc, pe Fiul Său şi Biserica Lor.

Noi vorbim şi profeţim despre 
Hristos când predăm o lecţie în cadrul 
serii în familie sau când stăm cu un 
copil şi îi spunem despre dragostea ce 
o simţim pentru el sau ea şi mărturia 
noastră despre Evanghelia restaurată.

Noi putem scrie despre Hristos 
scriind scrisori celor care sunt departe. 
Misionarii care slujesc, fiii sau fiicele 
în armată şi cei pe care îi iubim, sunt 
binecuvântaţi cu toţii datorită scrisori-
lor noastre. Scrisorile de acasă nu sunt 
doar scurte email-uri. Scrisorile adevă-
rate oferă ceva tangibil, care poate fi 
ţinut în mâini, la care ne putem gândi 
şi pe care le putem preţui.

Noi îi ajutăm pe copiii noştri să se 
bazeze pe ispăşirea Salvatorului şi să 
cunoască iertarea unui Tată Ceresc 
iubitor dând dovadă de dragoste şi ier-
tare atunci când îi creştem şi educăm. 
Dragostea şi iertarea noastră nu numai 

Vârstnicul David F. Evans
din Cei Şaptezeci

În decursul acestei conferinţe şi în 
alte adunări recente 1 mulţi dintre 
noi s-au întrebat: „Ce pot face eu 

pentru a ajuta la clădirea Bisericii 
Domnului şi pentru a vedea o creș-
tere reală acolo unde trăiesc?”.

În această acţiune şi în oricare alta, 
cea mai importantă lucrare are loc 
întotdeauna în căminele şi familiile 
noastre.2 Biserica este întemeiată şi 
creşterea reală are loc în familii.3 Noi 
trebuie să predăm copiilor noştri princi-
piile şi doctrinele Evangheliei. Trebuie 
să îi ajutăm să aibă credinţă în Isus 
Hristos şi să îi pregătim pentru botez 
la vârsta de opt ani.4 Noi înşine trebuie 
să fim credincioşi ca ei să poată vedea 
exemplul nostru de dragoste pentru 
Domnul şi Biserica Sa. Aceasta îi ajută 
pe copiii noştri să găsească bucurie în 
a ţine poruncile, fericire în familie şi re-
cunoştinţă în slujirea altora. Noi trebuie 
să urmăm în căminele noastre tiparul 
oferit de Nefi când a spus:

„Noi lucrăm cu sârguință… ca 
să-i convingem pe copiii noştri… să 
creadă în Hristos şi să se împace cu 
Dumnezeu…

noi vorbim despre Hristos, ne 
bucurăm în Hristos, predicăm despre 
Hristos, profeţim despre Hristos şi 
scriem după profeţiile noastre pentru 
ca să ştie copiii noştri la ce sursă să 

A meritat?
Lucrarea firească şi normală de a împărtăşi Evanghelia 
cu cei la care ţinem şi pe care îi iubim va fi lucrarea 
şi bucuria vieţii noastre.

că îi aduc pe copiii noştri mai aproape 
de noi, ci le şi întăresc credinţa, ştiind 
că Tatăl lor Ceresc îi iubeşte şi că El îi 
va ierta când încearcă să se pocăiescă 
şi să facă mai bine şi să fie mai buni. 
Ei au încredere în acest adevăr deoa-
rece au simţit acest lucru din partea 
părinţilor lor de pe pământ.

Pe lângă lucrarea pe care o vom 
face în căminele noastre, Nefi ne-a 
învăţat că: „noi lucrăm cu sârguinţă… 
ca să-i convingem… pe fraţii noştri 
să creadă în Hristos şi să se împace cu 
Dumnezeu” 6. În calitate de membri ai 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă fiecare dintre noi are 
binecuvântarea şi responsabilitatea de 
a împărtăşi Evanghelia. Unii dintre cei 
care au nevoie de Evanghelie în viaţa 
lor nu sunt încă membri ai Bisericii. 
Unii au fost printre noi la un moment 
dat şi au nevoie să simtă din nou acea 
bucurie pe care au simţit-o când au 
acceptat Evanghelia mai demult în 
viaţa lor. Domnul îi iubeşte atât pe cel 
care nu a avut niciodată Evanghelia, 
cât şi pe cel care se întoarce la El.7 
Pentru El şi pentru noi nu există o di-
ferenţă între cele două. Este o singură 
lucrare. Valoarea sufletelor, oricare ar 
fi starea lor, este mare înaintea Tatălui 
nostru Ceresc, Fiului Său şi a noastră.8 
Lucrarea Tatălui nostru Ceresc şi a 
Fiului Său este „să [realizeze] nemuri-
rea şi viaţa veşnică” 9 pentru toţi copiii 
Săi, indiferent de situaţia lor actuală. 
Binecuvântarea noastră este să ajutăm 
în această măreaţă lucrare.

Preşedintele Thomas S. Monson 
a explicat cum putem ajuta, când a 
spus: „Experienţele noastre misionare 
trebuie să fie actuale. Nu este suficient 
să staţi şi să meditaţi la experienţe tre-
cute. Pentru a vă simţi împliniţi trebuie 
să continuaţi să împărtăşiţi Evanghelia 
în mod firesc şi normal” 10.

Lucrarea firească şi normală de a 
împărtăşi Evanghelia cu cei la care 
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ţinem şi pe care îi iubim va fi lucrarea 
şi bucuria vieţii noastre. Permiteţi-mi să 
vă spun două experienţe de acest gen.

Dave Orchard a crescut în oraşul 
Salt Lake unde majoritatea prieteni-
lor lui erau membri ai Bisericii. Ei au 
avut o influenţă bună asupra lui. Pe 
lângă aceasta, conducătorii Bisericii 
din cartierul său îl invitau constant la 
activităţi. Prietenii lui, de asemenea, 
îl invitau. Chiar dacă nu s-a alăturat 
Bisericii atunci, adolescenţa sa a fost 
binecuvântată de influenţa prietenilor 
SZU buni şi a activităţilor sponsorizate 
de Biserică. După ce a început facul-
tatea, s-a mutat de acasă şi majoritatea 
prietenilor lui au plecat în misiune. 
Îi lipsea influența lor în viaţa sa.

Unul dintre prietenii lui Dave era 
încă acasă. Acest prieten se întâlnea 
în fiecare săptămână cu episcopul său, 
încercând să-şi pună ordine în viaţă 

pentru a putea sluji ca misionar. El 
şi Dave au devenit colegi de cameră 
şi, cum era firesc şi normal, au vorbit 
despre motivul pentru care el nu 
slujea ca misionar şi de ce se întâlnea 
des cu episcopul. Prietenul şi-a expri-
mat recunoştinţa şi respectul pentru 
episcopul său şi pentru ocazia de a se 
pocăi şi a sluji. El l-a întrebat apoi pe 
Dave dacă ar vrea să vină la următorul 
interviu. Ce invitaţie! Dar în contextul 
prieteniei şi împrejurărilor lor, a fost 
ceva firesc şi normal.

Dave a acceptat şi, la scurt timp, se 
întâlnea chiar el cu episcopul. Aceasta 
a dus la decizia lui Dave de a se întâlni 
cu misionarii. El a primit o mărturie 
că Evanghelia este adevărată şi a 
fost fixată o dată pentru botezul său. 
Dave a fost botezat de episcopul său 
şi la un an după aceea Dave Orchard 
şi Katherine Evans s-au căsătorit în 

templu. Ei au cinci copii frumoşi. 
Katherine este sora mea mai mică. 
Voi fi veşnic recunoscător acestui 
prieten bun care, împreună cu un bun 
episcop, l-a adus pe Dave în Biserică.

Când Dave a vorbit despre conver-
tirea sa şi şi-a depus mărturia de-
spre aceste evenimente, el a adresat 
întrebarea: „Deci, a meritat? A meritat 
tot efortul pe care prietenii şi condu-
cătorii tineretului şi episcopul meu 
l-au depus de-a lungul anilor pentru 
ca un băiat să fie botezat?”. Arătând 
spre Katherine şi cei cinci copii ai săi 
a spus: „Cel puţin pentru soţia mea 
şi cei cinci copii ai noştri, răspunsul 
este da”.

Oricând Evanghelia este împăr-
tăşită, niciodată nu este „doar un 
băiat”. Oricând are loc o convertire 
sau cineva se întoarce la Domnul, 
o familie este salvată. Pe măsură ce 
copiii lui Dave şi Katherine au crescut, 
cu toţii au acceptat Evanghelia. O fiică 
şi doi fii au slujit în misiuni şi unul 
tocmai şi-a primit chemarea de a sluji 
în misiunea Alpină unde se vorbeşte 
limba germană. Cei doi copii mai mari 
s-au căsătorit în templu şi cel mai mic 
este acum la liceu, credincios în toate 
lucrurile. A meritat? O, da, a meritat!

Sora Eileen Waite a participat 
la conferinţa de ţăruş unde Dave 
Orchard a împărtăşit experienţa con-
vertirii sale. În timpul conferinţei, nu 
se putea gândi decât la familia ei şi în 
mod special la sora ei, Michelle, care 
se îndepărtase de Biserică demult. 
Michelle era divorţată şi încerca să 
crească patru copii. Eillen a simţit că 
trebuie să îi trimită o copie a cărţii 
vârstnicului M. Russell Ballard Our 
Search for Happiness împreună cu 
mărturia ei şi aşa a făcut. În săptă-
mâna ce a urmat, o prietenă i-a spus 
lui Eileen că şi ea simţise că trebuie 
să o contacteze pe Michelle. Această 
prietenă i-a scris şi ea o scrisoare 
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lui Michelle în care şi-a împărtăşit 
mărturia şi şi-a exprimat dragostea sa. 
Nu este interesant felul în care Spiritul 
lucrează adesea asupra mai multor 
persoane pentru a ajuta pe o alta care 
are nevoie?

Timpul a trecut. Michelle a sunat-o 
pe Eileen şi i-a mulţumit pentru carte. 
Ea a spus că începuse să observe golul 
spiritual din viaţa sa. Eileen i-a spus 
că ştia că pacea pe care o căuta putea 
fi găsită în Evanghelie. Ea i-a spus că 
o iubea şi că voia ca ea să fie fericită. 
Michelle a început să facă schimbări 
în viaţa ei. La puţin timp după aceea, 
a cunoscut un bărbat minunat care 
era activ în Biserică. Ei s-au căsătorit 
şi, un an mai târziu, au fost pecetluiţi 
în templul Ogden din Utah. Recent, 
fiul ei de 24 de ani a fost botezat.

Pe ceilalţi membri din familia lui 
Michelle şi pe toţi ceilalţi care nu stiţi 
încă dacă această Biserică este adevă-
rată, vă invit să vă rugaţi să aflaţi dacă 
Biserica este adevărată. Permiteţi-le 
membrilor familiei, prietenilor şi 
misionarilor să vă ajute. Când ştiţi că 
este adevărată, şi este, alăturaţi-vă 
nouă făcând acelaşi pas în viaţa 
dumneavoastră.

Finalul acestei povestiri încă nu a 
fost scris, dar această femeie minunată 
şi familia ei au primit binecuvântări 
când cei care o iubesc au răspuns la 
îndemnurile Spiritului şi, în mod firesc 
şi normal, au împărtăşit mărturia lor şi 
au invitat-o să se întoarcă.

M-am gândit mult la aceste două 
experienţe. Un tânăr băiat care încerca 
să-şi pună viaţa în ordine l-a ajutat pe 
un alt tânăr băiat care căuta adevărul. 
O femeie a împărtăşit mărturia şi cre-
dinţa ei cu sora sa care se îndepărtase 
de Biserică de 20 de ani. Dacă noi ne 
vom ruga şi Îl vom întreba pe Tatăl 
Ceresc pe cine putem ajuta şi Îi vom 
promite să răspundem îndemnurilor 
pe care El ni le dă spunându-ne cum 

să ajutăm, El va răspunde rugăciunilor 
noastre şi noi vom deveni instrumente 
în mâinile Sale pentru a face lucrarea 
Sa. Să răspundem cu dragoste îndem-
nurilor Spiritului devine elementul 
catalizator.11

Ascultând aceste experienţe legate 
de împărtășirea Evangheliei în mod 
firesc şi normal cu cei la care ţineţi, 
mulţi dintre dumneavoastră aţi avut 
aceeaşi experienţă pe care a avut-o 
Eileen Waite. V-aţi gândit la cineva 
pe care trebuie să ajutaţi şi pe care să 
invitaţi să vină înapoi sau căruia să-i 
împărtăşiţi sentimentele dumneavoas-
tră despre Evanghelia lui Isus Hristos. 
Invitaţia mea este să acţionaţi, fără 
întârziere, asupra acestor îndemnuri. 
Vorbiţi cu prietenul sau membrul 
familiei. Faceţi aceasta în mod firesc şi 
normal. Lăsaţi-i să ştie dragostea dum-
neavoastră pentru ei şi pentru Domnul. 
Misionarii pot ajuta. Sfatul meu este 
acelaşi pe care preşedintele Monson 
l-a dat de atât de multe ori de la acest 
pupitru: „Niciodată nu întârziaţi să 
acţionaţi asupra unui îndemn” 12. Pe 
măsură ce acţionaţi asupra îndemnului 
şi faceţi aceasta cu dragoste, observaţi 
cum Tatăl Ceresc foloseşte dorinţa 
dumneavoastră de a acţiona pentru 
a înfăptui miracole în viaţa dumnea-
voastră şi a persoanei la care ţineţi.13

Dragii mei fraţi şi surori, noi putem 

clădi Biserica Sa şi putem vedea o 
creştere reală când lucrăm pentru a 
aduce binecuvântările Evangheliei în 
familiile noastre şi în vieţile celor pe 
care îi iubim. Aceasta este lucrarea 
Tatălui nostru Ceresc şi a Fiului Său. 
Eu ştiu că Ei trăiesc şi răspund la rugă-
ciuni. Când acţionăm asupra acestor 
îndemnuri şi credem în puterea Lor de 
a înfăptui miracole, miracole vor avea 
loc şi vieţi vor fi schimbate. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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care aţi fost numiţi”, Liahona, mai 2003, 
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nov. 2002, p. 53–56; „Priesthood Power”, 
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 13.  Pe lângă preşedintele Thomas S. Monson, 
alţi profeţi au mai predat acest principiu. 
De exemplu, preşedintele Spencer W. 
Kimball a predat despre importanţa de 
a acţiona conform îndemnurilor date de 
Spirit când a spus: „Dumnezeu ne observă 
şi veghează asupra noastră. Dar, de obicei, 
răspunde nevoilor noastre prin intermediul 
unei alte persoane. De aceea, este vital 
ca noi să slujim unul altuia în împărăţie” 
(Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball [2006], p. 82).
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În timp ce căutăm răspunsuri de 
la Dumnezeu, auzim glasul blând şi 
liniştit şoptind spiritelor noastre. Aceste 
sentimente – aceste îndemnuri – sunt 
atât de fireşti şi de subtile încât există 
posibilitatea să nu le recunoaştem 
ori să le atribuim raţiunii sau intuiţiei. 
Aceste mesaje personalizate sunt o do-
vadă a dragostei şi grijii lui Dumnezeu 
pentru fiecare dintre copiii Săi şi 
pentru misiunile lor aparte din viaţa 
muritoare. Meditând la îndemnurile 
care vin de la Spirit şi consemnându-le 
zilnic îndeplineşte ambele scopuri de a 
ne ajuta (1) să recunoaştem experien-
ţele noastre personale divine şi (2) să 
le păstrăm pentru noi şi pentru urmaşii 
noştri. Consemnarea acestora este şi o 
formă de recunoaştere oficială a recu-
noştinţei noastre faţă de Dumnezeu, 
căci „cu nimic nu Îl supără omul pe 
Dumnezeu sau împotriva nimănui nu 
este aprinsă mânia Sa, decât împotriva 
acelora care nu mărturisesc mâna Lui 
în toate lucrurile” (D&L 59:21).

Cu privire la ceea ce primim prin 
intermediul Spiritului, Domnul a 
spus: „Amintiţi-vă că ceea ce vine 
de sus este sfânt şi trebuie spus cu 
grijă” (D&L 63:64). Declaraţia Sa este 
mai mult decât o reamintire; este, de 
asemenea, o definiţie şi o explicaţie. 
Lumina şi cunoaşterea ce vin din cer 
sunt sacre. Sunt sacre pentru că cerul 
este sursa lor.

Sacru înseamnă demn de cinste 
şi respect. Considerând ceva ca fiind 
sacru, Domnul indică faptul că acel 
lucru are o valoare şi prioritate mai 
mari decât alte lucruri. Lucrurile sacre 
trebuie tratate cu mai multă grijă, să 
li se acorde mai mult respect şi să fie 
privite cu mai multă pioşenie. Sacrul 
este un lucru important în ierarhia 
valorilor cereşti.

Ceea ce este sacru pentru 
Dumnezeu poate deveni sacru pentru 
om numai prin exercitarea libertăţii 

noastre la fel de descurajatoare. Totuşi, 
asemenea profeţilor, tăria noastră de a 
îndura în credinţă depinde de capa-
citatea noastră de a recunoaşte, a ne 
aduce aminte şi a păstra sacre lucrurile 
pe care le primim de sus.

Astăzi, autoritatea, cheile şi rânduie-
lile au fost restaurate pe pământ. Avem, 
de asemenea, scripturi şi martori spe-
ciali. Aceia care-L caută pe Dumnezeu, 
primesc botezul pentru iertarea păcate-
lor şi confirmarea „prin aşezarea mâini-
lor pentru botezul focului şi al Duhului 
Sfânt” (D&L 20:41). Având aceste daruri 
preţioase restaurate, experienţele noas-
tre divine Îl vor include, de cele mai 
multe ori, pe cel de-al treilea membru 
al Dumnezeirii, pe Duhul Sfânt.

Prin-un glas blând şi liniştit 
îmi vorbeşte

Spiritul şi mă fereşte.
(„The Still Small Voice”, 
Children’s Songbook, p. 106).

Spiritul să ne-ndrume;
Să ne-nveţe dreptatea.
De Hristos ne va spune,
Ne va lumina mintea.
(„Spiritul să ne-ndrume”, 
Imnuri, nr. 91).

Vârstnicul Paul B. Pieper
din Cei Şaptezeci

Cu aproximativ 1.500 de ani 
înainte de Hristos, un păstor 
s-a apropiat de un rug aprins 

în Muntele Horeb. Acea experienţă 
divină a fost începutul transformării 
lui Moise dintr-un păstor în profet şi a 
lucrării sale din a mâna oi în a aduna 
Israelul. O mie trei sute de ani mai 
târziu, un tânăr preot privilegiat de 
la curtea unui rege a fost fascinat de 
mărturia spirituală a unui profet cap-
tiv. Acea experienţă a fost începutul 
transformării lui Alma dintr-un slujitor 
laic într-un slujitor al lui Dumnezeu. 
Aproximativ 2.000 de ani mai târziu, 
un tânăr băiat de 14 ani a intrat într-o 
dumbravă pentru a găsi un răspuns 
la o întrebare sinceră. Experienţa lui 
Joseph Smith din dumbravă l-a îndru-
mat pe cărarea care l-a condus spre 
calitatea de profet şi spre restaurare.

Vieţile lui Moise, Alma şi Joseph 
Smith au fost schimbate de întâmplări 
divine. Acele experienţe i-au întărit 
pentru a rămâne credincioşi Domnului 
şi lucrării Sale de-a lungul întregii lor 
vieţi, în pofida opoziţiei copleşitoare 
şi a încercărilor dificile ulterioare.

Poate că experienţele noastre 
divine nu vor fi la fel de directe şi 
impresionante şi nici provocările 

Să păstrăm 
lucrurile sacre
Lucrurile sacre trebuie tratate cu mai multă grijă, să li se 
acorde mai mult respect şi să fie privite cu mai multă pioşenie.
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de a alege; fiecare trebuie să aleagă să 
accepte şi să păstreze sacre lucrurile 
pe care Dumnezeu le-a definit ca fiind 
sacre. El trimite lumină şi cunoaştere 
din cer. El ne invită să le primim şi să 
le tratăm ca pe nişte lucruri sacre.

Dar „trebuie să fie o opoziţie în 
toate lucrurile” (2 Nefi 2:11). Opusul 
sacrului este profanul sau laicul – 
ceea ce este temporal şi lumesc. 
Lucrurile lumeşti concurează cu cele 
sacre pentru a ne atrage atenţia şi a 
ne schimba priorităţile. Cunoaşterea 
laică este necesară pentru existenţa 
noastră zilnică temporală. Domnul ne 
instruieşte să căutăm să învăţăm şi să 
dobândim înţelepciune, să studiem şi 
să învăţăm din cele mai bune cărţi şi 
să ne familiarizăm cu toate limbajele, 
limbile şi cu toţi oamenii (vezi D&L 
88:118; 90:15). De aceea, alegerea de 
a plasa sacrul deasupra profanului 
este una ce ţine de prioritate relativă, 
nu de exclusivitate; „Este bine să [fim] 
învăţaţi, dacă [ascultăm] de sfaturile 

lui Dumnezeu” (2 Nefi 9:29, subliniere 
adăugată).

Lupta neîntreruptă pentru priorita-
tea dintre sacru şi laic dusă în inima 
omului poate fi ilustrată de experienţa 
lui Moise de la rugul aprins. Acolo, 
Moise şi-a primit chemarea sacră de 
la Iehova de a-i elibera pe copiii lui 
Israel din sclavie. Cu toate acestea, 
cunoaşterea sa lumească despre pute-
rea Egiptului şi a faraonului au făcut, 
iniţial, ca el să se îndoiască. În cele din 
urmă, Moise a dat dovadă de credinţă 
în cuvântul Domnului, înăbuşindu-şi 
cunoaşterea seculară şi încrezându-se 
în cea sacră. Acea încredere i-a oferit 
puterea să depăşească încercările vieţii 
şi să conducă Israelul afară din Egipt.

După ce a scăpat de armatele lui 
Noe doar ca să fie dus în robie de 
Amulon, Alma ar fi putut să pună la 
îndoială mărturia spirituală pe care o 
dobândise în timp ce l-a ascultat pe 
Abinadi. Totuşi, el şi-a pus încrederea 
în sacru şi a primit tărie pentru rezista 

încercărilor sale de moment şi, în cele 
din urmă, pentru a le depăşi.

În primele zile ale traducerii Cărţii 
lui Mormon, Joseph Smith s-a con-
fruntat cu o alegere dificilă similară. 
El cunoştea natura sacră a plăcilor 
şi a lucrării de traducere. Totuşi, el 
a fost convins de Martin Harris să 
acorde prioritate grijilor lumeşti ale 
prieteniei şi banilor în detrimentul 
instrucţiunilor sacre primite. Drept 
rezultat, manuscrisul traducerii a fost 
pierdut. Domnul l-a mustrat pe Joseph 
pentru că predase „ceea ce [este] sa-
cru… răutăţii” (D&L 10:9) şi l-a privat 
pentru un timp de plăci şi de darul de 
a traduce. După ce Joseph şi-a resta-
bilit priorităţile în mod corespunzător, 
lucrurile sacre i-au fost încredinţate 
din nou, iar lucrarea a continuat.

Cartea lui Mormon oferă alte exem-
ple ale luptei de a acorda prioritate lu-
crurilor sacre. Citim despre credincioşi 
a căror credinţă i-a condus la pomul 
vieţii pentru a gusta din fructul său 
sacru, dragostea lui Dumnezeu. Apoi, 
batjocura celor din clădirea mare şi 
spaţioasă i-a făcut pe credincioşi să se 
întoarcă de la sacru spre profan. (Vezi 
1 Nefi 8:11, 24–28.) Mai târziu, nefiţii 
au ales mândria şi au negat spiritul 
profeţiei şi al revelaţiei, „bătându-şi 
joc de ceea ce era sfânt” (Helaman 
4:12). Chiar şi unii martori oculari ai 
semnelor şi minunilor asociate naşterii 
Domnului au ales să respingă manifes-
tările sacre din cer în favoarea inter-
pretărilor lumeşti (vezi 3 Nefi 2:1–3).

Lupta continuă şi astăzi. Vocile lu-
meşti cresc în volum şi amploare. Ele 
îi îndeamnă tot mai mult pe credin-
cioşi să abandoneze lucrurile în care 
cred şi pe care lumea le consideră 
iraţionale şi lipsite de logică. Deoarece 
„vedem ca într-o oglindă, în chip 
întunecos” (1 Corinteni 13:12) şi „nu 
[cunoaştem] înţelesul tuturor lucru-
rilor” (1 Nefi 11:17), ne putem simţi, 
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Deşi El iubeşte toată omenirea, Isus 
s-a referit cu un ton dojenitor la unii 
din jurul Său ca fiind făţarnici 4, ne-
buni 5 şi cei care lucrează fărădelege 6. 
În mod aprobator, el i-a numit pe alţii 
fiii împărăţiei 7 şi lumina lumii 8. El a 
făcut referire în mod dezaprobator la 
unii ca fiind orbi 9 şi neroditori 10. El 
i-a lăudat pe alţii ca fiind cu inima cu-
rată 11 şi flămânzi după neprihănire 12. 
El a fost trist că unii erau necredin-
cioşi 13 şi din lume 14, iar pe alţii El i-a 
considerat ca fiind aleşi 15, ucenici 16, 
prieteni 17. Prin urmare, fiecare trebuie 
să ne întrebăm: „Ce crede Hristos 
despre mine?”.

Preşedintele Thomas S. Monson a 
descris lumea din zilele noastre ca una 
care se îndepărtează de „tot ce este 
spiritual… [în care] vântul schimbării 
se învolbură în jurul nostru şi princi-
piile morale ale societăţii continuă să 
se dezintegreze chiar în faţa ochilor 
noştri” 18. Este o perioadă de neîncre-
dere şi indiferenţă crescânde faţă de 
Hristos şi învăţăturile Sale.

În toată această agitaţie, noi ne 
bucurăm să fim ucenici ai lui Isus 
Hristos. Noi vedem mâna Domnului 
peste tot în jurul nostru. Destinaţia 
noastră este pregătită în mod minunat 

Vârstnicul Neil L. Andersen
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Un reporter al unei publicaţii 
importante din Brazilia a studiat 
mult despre Biserică cu scopul de 

a scrie un articol important.1 El a studiat 
doctrina noastră şi a vizitat centre de 
pregătire a misionarilor şi centre uma-
nitare. El a vorbit cu prieteni ai Bisericii 
şi cu alţi oameni care nu aveau cele 
mai bune sentimente faţă de Biserică. 
În timpul interviului pe care l-a avut 
cu mine, reporterul chiar nu ştia ce 
să creadă atunci când m-a întrebat: 
„Cum este posibil ca cineva să nu vă 
considere creştin?”. Ştiam că se referea 
la Biserică, însă, cumva, mintea mea a 
primit întrebarea ca fiind una adresată 
mie personal şi m-am găsit în situaţia 
de a mă întreba în sinea mea: „Reflectă 
viaţa mea dragostea şi devotamentul pe 
care le am faţă de Salvator?”.

Isus i-a întrebat pe farisei: „Ce 
credeţi voi despre Hristos?” 2. La eva-
luarea noastră finală, calitatea noastră 
de ucenic nu va fi analizată de către 
prieteni sau de către duşmani. De 
fapt, conform spuselor lui Pavel, „ne 
vom înfăţişa înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos” 3. În acea zi, 
întrebarea importantă pentru fiecare 
dintre noi va fi: „Ce crede Hristos 
despre mine?”.

uneori, vulnerabili şi că avem nevoie 
de asigurări spirituale mai puternice. 
Domnul i-a spus lui Oliver Cowdery:

„Dacă doreşti o altă mărturie, 
îndreaptă-ţi gândurile spre noaptea în 
care M-ai invocat în inima ta, pentru 
a cunoaşte adevărul privind aceste 
lucruri.

Nu ţi-am transmis Eu pace în sufle-
tul tău cu privire la acest subiect? Ce 
mărturie mai mare decât aceea de la 
Dumnezeu poţi avea?” (D&L 6:22–23).

Domnul i-a amintit lui Oliver şi 
ne-a amintit nouă ca, atunci când 
credinţa noastră este pusă la încercare, 
să ne bizuim pe lucrurile sacre pe care 
deja le-am primit. Asemenea lui Moise, 
Alma şi Joseph, aceste experienţe 
divine sunt ca nişte ancore spirituale 
care ne păstrează, la nevoie, în sigu-
ranţă şi pe drumul cel bun.

Lucrurile sacre nu pot fi abando-
nate în mod selectiv. Aceia care aleg 
să abandoneze chiar şi un singur lucru 
sacru vor avea mintea întunecată (vezi 
D&L 84:54) şi, dacă nu se pocăiesc, 
lumina pe care o au va fi luată de la 
ei (D&L 1:33). Neancoraţi la lucrurile 
sacre, ei se vor rătăci din punct de ve-
dere moral în marea de lucruri lumeşti. 
La polul opus, acelora care aleg să păs-
treze sacre lucrurile sacre li se promite: 
„Ceea ce este de la Dumnezeu este 
lumină; şi acela care primeşte lumina 
şi rămâne credincios lui Dumnezeu, 
primeşte mai multă lumină; şi acea 
lumină devine din ce în ce mai strălu-
citoare, crescând mereu până în miezul 
zilei” (D&L 50:24).

Dragi fraţi şi surori, fie ca Domnul 
să ne binecuvânteze să recunoaştem, 
să ne amintim şi să păstrăm sacre 
lucrurile pe care le-am primit de sus. 
Depun mărturie că, dacă procedăm 
astfel, vom avea puterea de a rezista 
încercărilor şi de a depăşi provocările 
din zilele noastre. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

Ce crede Hristos 
despre mine?
Dacă Îl iubiţi, dacă aveţi încredere în El şi dacă Îl urmaţi, 
veţi simţi dragostea şi aprobarea Lui.
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înaintea noastră. „Viaţa veşnică este 
aceasta”, S-a rugat Isus, „să Te cu-
noască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care 
L-ai trimis Tu” 19. Faptul de a fi un 
ucenic în aceste zile ale vieţii va fi un 
simbol al cinstei de-a lungul eternităţii.

Mesajele pe care le-am auzit în 
timpul acestei conferinţe sunt indica-
toare din partea Domnului care să ne 
îndrume în călătoria uceniciei noastre. 
Ascultând mesajele din ultimele două 
zile, rugându-ne pentru îndrumare 
spirituală şi pe măsură ce vom studia 
şi ne vom ruga despre aceste mesaje 
în zilele care vor urma, Domnul ne 
va binecuvânta cu îndrumare perso-
nală prin intermediul darului Duhului 
Sfânt. Aceste sentimente ne îndreaptă 
şi mai mult către Dumnezeu, prin po-
căinţă, supunere, credinţă şi încredere. 
Salvatorul răspunde faptelor noastre 
de credinţă. „Dacă Mă iubeşte cineva, 
va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu 
îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom 
locui împreună cu el.” 20

Invitaţia lui Isus „vino şi urmea-
ză-Mă” 21 nu este adresată doar celor 

care sunt pregătiţi să participe la 
Jocurile olimpice spirituale. De fapt, 
ucenicia nu este deloc o competiţie, ci 
o invitaţie adresată tuturor. Călătoria 
uceniciei noastre nu este doar un tur 
de stadion, nici măcar un maraton. În 
realitate, este o călătorie pe durata în-
tregii vieţi către o lume mai celestială.

Această invitaţie este un apel la 
efort zilnic. Isus a spus: „Dacă Mă iu-
biţi, veţi păzi poruncile Mele” 22. „Dacă 
voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea în 
fiecare zi, şi să Mă urmeze.” 23 Este po-
sibil să nu fim zilnic în cea mai bună 
formă, dar dacă încercăm, invitaţia lui 
Isus este plină de încurajare şi spe-
ranţă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” 24.

Indiferent de locul unde vă aflaţi 
acum pe drumul uceniciei, sunteţi pe 
drumul cel bun, pe drumul către viaţa 
eternă. Împreună ne putem înălţa 
şi întări reciproc în zilele măreţe şi 
importante care vor veni. Indiferent de 
greutăţile de care avem parte, de slăbi-
ciunile care ne limitează sau de imposi-
bilităţile care ne înconjoară, noi trebuie 

să avem credinţă în Fiul lui Dumnezeu, 
care a afirmat: „Toate lucrurile sunt cu 
putinţă celui ce crede” 25.

Permiteţi-mi să împărtăşesc două 
exemple privind ucenicia în acţiune. 
Primul este din viaţa preşedintelui 
Thomas S. Monson, demonstrând 
puterea bunătăţii simple şi a învăţăturii 
lui Isus: „Cel mai mare dintre voi să fie 
slujitorul vostru” 26.

Cu aproape 20 de ani în urmă, 
preşedintele Monson a vorbit în cadrul 
unei conferinţe generale despre o 
tânără fată în vârstă de 12 ani care 
suferea de cancer. Dânsul a vorbit 
despre curajul ei şi despre bunătatea 
prietenilor ei de a o duce pe Muntele 
Timpanogos din centrul statului Utah.

În urmă cu câţiva ani, am întâlnit-o 
pe Jami Palmer Brinton şi am auzit 
povestirea dintr-o altă perspectivă 
− perspectiva a ceea ce preşedintele 
Monson făcuse pentru ea.

Jami l-a întâlnit pe preşedintele 
Monson în luna martie a anului 1993, 
la o zi după ce i se spusese că o 
excrescenţă aflată deasupra genun-
chiului ei drept era un cancer de oase 
care avansa rapid. Alături de tatăl ei, 
preşedintele Monson i-a dat o binecu-
vântare a preoţiei, făcându-i următoa-
rea promisiune: „Isus va fi la dreapta 
ta şi la stânga ta pentru a te susţine”.

„Înainte să plec din biroul dânsului 
în acea zi”, a spus Jami, „am dezlegat 
un balon care era legat de scaunul 
meu cu rotile şi i l-am dat. «Eşti cel mai 
bun!», scria pe el cu litere strălucitoare”.

În timpul tratamentelor ei de 
chimioterapie şi a operaţiei pen-
tru salvarea piciorului, preşedintele 
Monson nu a uitat-o. Jami a spus: 
„Preşedintele Monson a exemplificat 
ceea ce înseamnă să fii un adevărat 
ucenic al lui Hristos. [Dânsul] m-a scos 
din starea de tristeţe şi mi-a oferit o 
speranţă mare şi trainică”. După trei 
ani de la prima lor întâlnire, Jami se 

Angie, Gancci şi Gansly Saintelus
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afla din nou în biroul preşedintelui 
Monson. La sfârşitul întâlnirii, dânsul 
a făcut ceva ce Jami nu va uita nicio-
dată. Tipic atenţiei de care dă dovadă 
preşedintele Monson, dânsul i-a făcut 
o surpriză oferindu-i exact acelaşi 
balon pe care ea i-l oferise în urmă cu 
trei ani. „Eşti cel mai bun!”, scria pe 
balon. Dânsul îl păstrase, ştiind că ea 
avea să revină în biroul său după ce se 
va fi vindecat de cancer. După 14 ani 
de când a întâlnit-o pe Jami pentru 
prima dată, preşedintele Monson a 

înfăptuit căsătoria ei cu Jason Brinton 
în Templul Salt Lake.27

Noi putem învăţa atât de multe din 
ucenicia preşedintelui Monson. Dânsul 
sfătuieşte deseori autorităţile generale 
să-şi amintească următoarea întrebare 
simplă: „Ce ar face Isus?”.

Isus i-a spus fruntaşului sinagogii: 
„Nu te teme, crede numai!” 28. Ucenicia 
înseamnă să-L credem atât în mo-
mentele de pace, cât şi în momentele 
grele, când durerea şi teama noastră 
sunt liniştite numai prin credinţa că El 

ne iubeşte şi că Îşi ţine promisiunile.
Recent, am cunoscut o familie care 

este un exemplu minunat privind mo-
dul în care Îl credem. Olgan şi Soline 
Saintelus din Port-au-Prince, Haiti, 
mi-au relatat povestea lor.

În data de 12 ianuarie 2010, Olgan 
era la muncă iar Soline era la Biserică 
în momentul în care un cutremur de-
vastator a zguduit Haiti. Cei trei copii 
ai lor − Gancci, în vârstă de cinci ani, 
Angie, în vârstă de trei ani şi Gansly, 
în vârstă de un an − erau acasă, în 
apartamentul lor alături de un prieten 
al familiei.

Peste tot se produseseră distrugeri 
uriaşe. După cum vă amintiţi, zeci de 
mii de oameni şi-au pierdut viaţa în 
acea lună ianuarie, în Haiti. Olgan şi 
Suline au fugit cât au putut de repede 
la apartamentul lor pentru a-şi găsi 
copiii. Clădirea de trei etaje în care 
locuia familia Saintelus se prăbuşise.

Copiii nu reuşiseră să iasă. Niciun 
efort de salvare nu avea să fie făcut 
pentru o clădire care era complet 
distrusă.

Olgan şi Soline Saintelus slujiseră 
amândoi în misiuni cu timp deplin 
şi fuseseră căsătoriţi în templu. Ei 
credeau în Salvator şi în promisiunile 
Lui către ei. Cu toate acestea, inimile 
lor erau frânte. Au plâns într-un mod 
incontrolabil.

Olgan mi-a spus că atunci când a 
ajuns în culmea disperării, a început 
să se roage. „Tată Ceresc, dacă este 
în acord cu voia Ta, dacă măcar unul 
dintre copiii mei ar putea fi în viaţă, 
Te rog, Te rog să ne ajuţi”. El a mers 
de nenumărate ori în jurul clădirii, 
rugându-se pentru inspiraţie. Vecinii 
au încercat să-l aline şi să-l ajute să 
accepte pierderea copiilor săi. Olgan 
a continuat să meargă în jurul mo-
lozului clădirii prăbuşite sperând şi 
rugându-se. Apoi, s-a întâmplat ceva 
miraculos. Olgan a auzit plânsul unui 
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bebeluş care era aproape imposibil 
de auzit. Era plânsul bebeluşului său.

Ore întregi vecinii au săpat cu dis-
perare în moloz, riscându-şi propriile 
vieţi. În întunericul nopţii, printre zgo-
motele puternice ale ciocanelor şi dăl-
ţilor, salvatorii au auzit încă un sunet. 
Ei au încetat să mai bată şi au ascultat. 
Nu le venea să creadă ce auzeau. Era 
sunetul unui copilaş − şi copilul cânta. 
Gancci, în vârstă de cinci ani, a spus 
ulterior că el ştia că tatăl lui avea să-l 
audă dacă el cânta. Sub greutatea 
betonului prăbuşit care a dus mai 
târziu la amputarea unui braţ, Gancci 
cânta cântecul lui preferat: „Copil al 
Domnului” 29.

Odată cu trecerea timpului, în mij-
locul întunericului, morţii şi disperării 
multor altor copii preţioşi din Haiti ai 
lui Dumnezeu, familia Saintelus a avut 
parte de un miracol. Gancci, Angie şi 
Gansly au fost găsiţi în viaţă sub clădi-
rea distrusă.30

Miracolele nu au loc întotdeauna 
imediat. Uneori, ne întrebăm circum-
specţi de ce miracolul pentru care 
ne-am rugat cu atâta ardoare nu se 
întâmplă aici şi acum. Însă atunci când 
avem încredere în Salvator, miracolele 
promise vor avea loc. Indiferent dacă 
în această viaţă sau în următoarea, 

totul va fi făcut aşa cum se cuvine. 
Salvatorul declară: „Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte” 31. „În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” 32

Vă mărturisesc că dacă Îl iubiţi, dacă 
aveţi încredere în El şi dacă Îl urmaţi, 
veţi simţi dragostea şi aprobarea Lui. 
Când veţi întreba „Ce crede Hristos de-
spre mine?”, veţi şti că sunteţi ucenicii 
Lui; sunteţi prietenii Lui. Prin harul Său, 
El va face pentru dumneavoastră ceea 
ce nu puteţi face singuri.

Aşteptăm cu nerăbdare cuvintele de 
încheiere ale preaiubitului nostru pro-
fet. Preşedintele Thomas S. Monson 
a fost rânduit apostol al Domnului 
Isus Hristos când eu aveam 12 ani. 
Timp de peste 48 de ani am fost 
binecuvântaţi să-l auzim depunând 
mărturie despre Isus Hristos. Eu măr-
turisesc că dânsul este acum apostolul 
Salvatorului cu cea mai mare vechime 
în această chemare pe pământ.

Cu mare dragoste şi admiraţie 
faţă de numeroşii ucenici ai lui Isus 
Hristos care nu sunt membri ai acestei 
Biserici, noi declarăm cu umilinţă că 
îngeri s-au întors pe pământ în zilele 
noastre. Biserica lui Isus Hristos, 
aşa cum El a stabilit-o în vechime, 
a fost restaurată, alături de puterea, 

rânduielile şi binecuvântările cerului. 
Cartea lui Mormon este un alt testa-
ment al lui Isus Hristos.

Eu mărturisesc că Isus Hristos este 
Salvatorul lumii. El a suferit şi a murit 
pentru păcatele noastre şi a înviat în a 
treia zi. El a înviat! La un moment dat, 
în viitor, orice genunchi se va pleca 
şi orice limbă va mărturisi că El este 
Hristosul.33 În acea zi, preocuparea 
noastră nu va fi: „Mă consideră ceilalţi 
creştin?”. În acel timp, ochii noştri vor 
fi aţintiţi asupra Lui, iar sufletele noas-
tre vor fi concentrate asupra întrebării: 
„Ce crede Hristos despre mine?”. El tră-
ieşte! Vă mărturisesc astfel în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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şi vrem ca ei să ştie că suntem ne-
răbdători să slujim împreună cu ei în 
munca Domnului. Ei au fost chemaţi 
prin inspiraţie divină.

Transmisiunea acestei conferinţe a 
avut o acoperire fără precedent, fiind 
transmisă pe multe continente, oame-
nilor de pretutindeni, în zone unde nu 
mai fusese înainte. Deşi suntem de-
parte de mulţi dintre dumneavoastră, 
ne simţim aproape de dumneavoastră 
şi simţim devotamentul dumneavoas-
tră şi vă transmitem dragostea şi apre-
cierea noastră oriunde v-aţi afla.

Cât de binecuvântaţi suntem, dragi 
fraţi şi surori, să avem Evanghelia 
restaurată a lui Isus Hristos în vieţile şi 
inimile noastre. Ea oferă răspunsuri la 
cele mai importante întrebări ale vieţii. 
Ea ne oferă speranţă şi face ca vieţile 
noastre să aibă scop.

Trăim în vremuri tulburi. Vă asigur 
că Tatăl nostru Ceresc cunoaşte încer-
cările cu care ne confruntăm. El ne 
iubeşte pe fiecare dintre noi şi doreşte 
să ne binecuvânteze şi să ne ajute. 

acestei conferinţe. Ne va fi dor de ei. 
Contribuţia lor la lucrarea Domnului a 
fost enorm de mare şi se va face sim-
ţită de-a lungul generaţiilor viitoare.

De asemenea, am susţinut, prin 
ridicarea mâinii, fraţi şi surori care au 
fost chemaţi în poziţii noi în timpul 
acestei conferinţe. Le urăm bun venit 

Preşedintele Thomas S. Monson

Inima mea este înduioşată acum, la 
încheierea acestei conferinţe. Am 
fost binecuvântaţi din plin în timp 

ce am ascultat sfatul şi mărturiile celor 
care ne-au vorbit. Cred că dumnea-
voastră sunteţi de acord cu mine că 
am simţit Spiritul Domnului pe mă-
sură ce inimile noastre au fost atinse 
şi mărturiile întărite.

Încă o dată, ne-am bucurat de 
muzică frumoasă, care a intensificat şi 
îmbogăţit fiecare sesiune a conferinţei. 
Îmi exprim recunoştinţa pentru toţi cei 
care au împărtăşit cu noi talentele lor 
în această privinţă.

Ofer sincere mulţumiri fiecărei 
persoane care ne-a vorbit, precum şi 
celor care au spus rugăciuni la fiecare 
dintre sesiuni.

Sunt multe persoane care lucrează 
la fiecare conferinţă în spatele sce-
nei sau în funcţii mai puţin vizibile 
publicului. Nu ar fi posibil ca noi să 
ţinem aceste sesiuni fără ajutorul lor. 
Ofer mulţumiri fiecăruia dintre ei, de 
asemenea.

Ştiu că sunteţi alături de mine în 
a exprima profundă recunoştinţă 
faţă de acei fraţi şi surori care au fost 
eliberaţi din chemările lor în timpul 

La încheierea acestei 
conferinţe
Fie ca dumneavoastră să meditaţi la adevărurile pe care 
le-aţi auzit şi fie ca acestea să vă ajute să deveniţi mai 
buni decât eraţi atunci când a început conferinţa

Universitatea Brigham Young – Idaho
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Fie ca noi să Îl căutăm prin rugă-
ciune, aşa cum El ne-a amintit când a 
spus: „Roagă-te întotdeauna şi Eu voi 
revărsa Spiritul Meu asupra ta şi mare 
va fi binecuvântarea ta – da, chiar mai 
mare decât dacă ai obţine comorile 
pământului” 1.

Dragii mei fraţi şi surori, fie ca 
dumneavoastră să aveţi căminele pline 
de dragoste şi respect şi cu Spiritul 
Domnului. Iubiţi-vă familiile. Dacă 
sunt neînţelegeri sau certuri între dum-
neavoastră, vă îndemn să le rezolvaţi 
acum. Salvatorul a spus:

„Nu vor fi niciun fel de certuri între 
voi…

Căci adevărat, adevărat vă spun Eu 
vouă, cel care are spiritul de ceartă nu 
este de-al Meu, ci este de-al diavolu-
lui, care este tatăl certurilor; şi el agită 
inimile oamenilor ca să se certe cu 
mânie unul cu altul.

[Dar] iată, aceasta nu este doctrina 
Mea… ci doctrina Mea este ca aseme-
nea lucruri să se termine” 2.

În calitate de slujitor umil al dum-
neavoastră, repet cuvintele regelui 
Beniamin adresate poporului său:

„Eu nu v-am poruncit să… credeţi 
că eu, prin mine însumi, sunt mai 
presus decât un muritor.

Eu sunt la fel ca şi voi, supus la tot 
felul de slăbiciuni la trup şi la minte; 
şi totuşi, am fost ales… de către mâna 
Domnului… şi am fost păstrat şi apărat 
de către puterea Lui fără asemănare, ca 

să vă slujesc cu toată puterea, mintea 
şi tăria pe care Domnul mi le-a dat” 3.

Dragii mei fraţi şi surori, doresc 
din toată inima mea să fac voia 
Domnului şi să slujesc pe El şi pe 
dumneavoastră.

Acum, când plecăm de la această 
conferinţă, mă rog ca binecuvântările 
cerului să se reverse peste fiecare 
dintre dumneavoastră. Fie ca dum-
neavoastră, cei care sunteţi departe 
de casă, să vă întoarceţi în siguranţă. 
Fie ca dumneavoastră să meditaţi la 
adevărurile pe care le-aţi auzit şi fie 
ca acestea să vă ajute să deveniţi mai 
buni decât eraţi acum două zile când 
a început conferinţa.

Până ne vom revedea peste 
şase luni, mă rog ca binecuvântările 
Domnului să fie asupra dumnea-
voastră şi asupra fiecăruia dintre 
noi, şi spun acestea în numele Său 
sfânt – chiar Isus Hristos, Domnul 
şi Salvatorul nostru – amin. ◼

NOTE
 1.  Doctrină şi legăminte 19:38.
 2.  3 Nefi 11:28–30; subliniere adăugată.
 3.  Mosia 2:10–11.
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Ann M. Dibb
a doua consilieră în Preşedinţia Generală a Tinerelor Fete

Învăţăm despre aceste porunci din 
scripturi, de la profeţii din aceste zile şi 
din paginile broşurii Pentru întărirea 
tineretului. Fiecare dintre voi ar trebui 
să aibă un exemplar. În exemplarul 
meu, am încercuit cuvintele pentru 
şi tine, aşa cum m-a învăţat o foarte 
bună prietenă. Acest gest simplu îmi 
aminteşte că aceste standarde nu sunt 
doar îndrumări generale – ele sunt 
anume pentru mine. Eu sper că vă veţi 
face timp să încercuiţi acele cuvinte în 
propriul vostru exemplar al broşurii, să 
o citiţi în întregime şi să simţiţi Spiritul 
mărturisind că acele standarde sunt, 
de asemenea, pentru voi.

Unele din voi ar putea fi tentate 
să nu ţină seama de standardele din 
Pentru întărirea tineretului sau le să 
respingă. Ar putea să se uite la broşură 
şi să zică: „Vezi, mamă, nu se spune 
nimic în broşură despre [şi se gândesc 
la un subiect anume].” Sau vor căuta să 
se justifice zicându-şi: „Nu-i atât de rău 
ceea fac eu. Cu siguranţă, nu sunt la fel 
de rea ca [şi se gândesc la numele unei 
prietene sau al unei cunoştinţe]”.

Preşedintele Harold B. Lee ne-a 
învăţat: „Cea mai importantă dintre 
poruncile lui Dumnezeu este aceea 
pe care astăzi vă este cel mai greu să 
o respectaţi” 6. Regele Beniamin a ex-
plicat: „Nu pot să vă spun toate lucru-
rile prin care puteţi păcătui; căci sunt 
diferite căi şi mijloace, chiar atât de 
multe încât nu le pot număra” 7. Dacă 
aveţi dificultăţi în a respecta aceste 
standarde şi porunci, vă încurajez să 
căutaţi sprijin în cadrul Evangheliei. 
Citiţi din scripturi. Petreceţi timp pe 
site-ul oficial al Bisericii, LDS.org, 
pentru a găsi răspunsuri la întrebările 
voastre. Discutaţi cu părinţii voştri, cu 
conducătorii voştri din Biserică şi cu 
cei care sunt un exemplu bun pen-
tru că trăiesc în acord cu Evanghelia. 
Rugaţi-vă. Revărsaţi-vă inima în faţa 
Tatălui vostru Ceresc, care vă iubeşte. 

Este un privilegiu să fiu alături 
de voi în această seară. La fiecare 
început de an aştept cu nerăbdare 

să se anunţe noua temă comună pen-
tru tinerii băieţi şi tinerele fete. Totuşi, 
îmi fac mereu puţin timp pentru a eva-
lua felul în care mi-am însuşit lecţiile 
din tema anului precedent.

Să recapitulăm pentru o clipă 
temele din anii precedenţi: „Virtutea să 
înfrumuseţeze, fără încetare, gândurile 
tale” 1, „Să fiţi neclintiţi şi nestrămu-
taţi, făcând întotdeauna lucruri bune 
din abundenţă” 2, „Fii o pildă pentru 
credincioşi” 3, „Întăreşte-te şi îmbărbă-
tează-te” 4 şi al treisprezecelea articol 
de credinţă: „Noi credem că trebuie 
să fim cinstiţi, fideli, puri, binevoitori, 
virtuoşi şi că trebuie să facem bine 
tuturor oamenilor” 5.

Studiind aceste scripturi şi concen-
trându-ne asupra lor pe parcursul unui 
an întreg, ele devin o parte din inima 
noastră, din sufletul nostru şi din măr-
turia noastră. Sperăm că veţi continua 
să urmaţi îndrumarea lor în timp ce ne 
îndreptăm atenţia spre tema comună 
pentru tinerii băieţi şi tinerele fete din 
2012, care se găseşte în Doctrină şi 
legăminte.

Introducerea secţiunii 115 explică: 

era anul 1838 în Far West, Missouri. 
Joseph Smith făcea „cunoscută voinţa 
lui Dumnezeu cu privire la construi-
rea acelui loc şi a casei Domnului”. 
Profetul era optimist şi îmbărbătat. În 
versetul 5, acolo unde găsim tema din 
acest an, Domnul îi spune: „Adevărat 
vă spun vouă tuturor: Ridicaţi-vă şi 
străluciţi pentru ca lumina voastră 
să fie un steag pentru naţiuni”.

La ce vă gândiţi atunci când auziţi 
expresia ridicaţi-vă? Eu, una, mă gân-
desc la voi – tineretul nobil al Bisericii. 
Îmi închipui cum vă ridicaţi din pat, cu 
sârguinţă, în fiecare dimineaţă pentru 
a participa la seminar. Vă văd cum, 
cu credinţă, vă ridicaţi din genunchi 
după ce v-aţi spus rugăciunile zil-
nice. Mă gândesc la felul în care, 
cu dârzenie, vă ridicaţi pentru a vă 
împărtăşi mărturia şi a vă apăra stan-
dardele. Angajamentul vostru faţă de 
Evanghelie şi exemplele voastre bune 
mă inspiră. Mulţi dintre voi au acceptat 
deja această invitaţie de a se ridica şi 
a străluci, iar lumina voastră îi încura-
jează pe alţii să facă la fel.

Unul dintre cele mai minunate 
moduri prin care ne putem ridica şi 
putem străluci este de a ne supune cu 
încredere poruncilor lui Dumnezeu. 

A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  A  T I N E R E L O R  F E T E  | 24 mar t ie 2012

Ridicaţi-vă şi străluciţi
Unul dintre cele mai minunate moduri prin care ne putem 
ridica şi putem străluci este de a ne supune cu încredere 
poruncilor lui Dumnezeu.
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Folosiţi zilnic darul pocăinţei. Oferiţi 
slujire altora. Şi, cel mai important, 
ascultaţi îndemnurile Duhului Sfânt 
şi supuneţi-vă acestora.

Preşedintele Thomas S. Monson 
ne încurajează pe toţi în felul următor: 
„Tinerii mei prieteni, fiţi puternici… 
Ştiţi să faceţi diferenţa între ce este 
bine şi ce este rău şi nicio deghizare, 
sub orice formă ar apărea, nu poate 
schimba aceasta… Dacă aşa numiţii 
dumneavoastră prieteni vă îndeamnă 
să faceţi orice din ceea ce ştiţi că este 
greşit, dumneavoastră să fiţi cel care 
susţine dreptatea, chiar dacă trebuie 
să faceţi singur aceasta” 8.

Tatăl Ceresc nu vrea să privim către 
lume şi să-i urmăm tendinţele mereu 
schimbătoare. El vrea să privim către 
El şi să-I urmăm sfaturile neschim-
bătoare. El vrea să trăim în acord cu 
Evanghelia şi să-i conducem pe alţii 
către ea, stabilind standarde înalte.

Scripturile oferă multe exemple 
minunate care ilustrează această idee. 
În cartea Judecătorilor din Vechiul 

Testament, învăţăm despre Samson. 
Samson s-a născut cu un mare poten-
ţial. Mamei sale i s-a promis: „El va 
începe să izbăvească pe Israel din 
mâna Filistenilor” 9. Dar, pe măsură ce 
a crescut, Samson a privit mai mult 
către ispitele lumii decât către îndru-
marea lui Dumnezeu. El a făcut alegeri 
care „[i-au plăcut]” 10, nu care au fost 
corecte. În scripturi se foloseşte în 
mod repetat expresia: „Şi s-a co-
borât” 11, pentru a se descrie călătoriile, 
faptele şi alegerile lui Samson. În loc 
să se ridice şi să strălucească pentru 
a-şi folosi potenţialul măreţ, Samson a 
fost înfrânt de către lume, şi-a pierdut 
puterea dăruită de Dumnezeu şi murit 
de tânăr, într-un mod tragic.

Pe de altă parte, scripturile ne 
oferă exemplul lui Daniel. Şi Daniel 
s-a născut cu un mare potenţial. În 
Daniel, capitolul 6, citim: „Daniel însă 
întrecea pe toate aceste căpetenii şi 
pe dregători, pentru că în el era un 
duh înalt” 12. Când Daniel a avut de 
întâmpinat ispite lumeşti, el nu a privit 

în jos, către lume – el s-a ridicat şi a 
privit spre cer. În loc să dea ascultare 
decretului secular al regelui prin care 
nimeni să nu se roage nimănui, decât 
regelui timp de 30 de zile, Daniel „a 
intrat în casa lui, unde ferestrele odăii 
de sus erau deschise înspre Ierusalim, 
şi de trei ori pe zi îngenunchea, se 
ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui, cum 
făcea şi mai înainte” 13.

Daniel nu s-a temut să se ridice şi 
să strălucească urmând poruncile lui 
Dumnezeu. Deşi a petrecut o noapte 
neplăcută în groapa cu lei pentru că 
a apărat ce era drept, el a fost prote-
jat şi binecuvântat pentru supunerea 
sa. Când împăratul Dariu l-a scos pe 
Daniel din groapa cu lei în dimineaţa 
următoare, a dat un decret ca toţi să 
se teamă de Dumnezeul lui Daniel şi 
să urmeze exemplul de credinţă al lui 
Daniel. Daniel ne arată, cu adevărat, 
ce înseamnă să fim un exemplu pen-
tru naţiuni şi să nu ne coborâm nicio-
dată standardele când ne confruntăm 
cu ispitele lumeşti.
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Am avut binecuvântarea de a auzi 
despre multe exemple de tineri din 
zilele noastre, asemenea vouă, care 
nu se tem să se ridice şi să strălu-
cească şi care fac ca lumina lor să fie 
un exemplu printre cei de vârsta lor. 
Joanna era singura membră a Bisericii 
din liceul ei şi singura tânără fată din 
ramura sa. Ea şi-a luat un angajament 
faţă de ea însăşi şi faţă de Domnul că 
nu va folosi niciodată un limbaj vulgar. 
Când a făcut echipă pentru un proiect 
şcolar cu un tânăr băiat care nu făcuse 
acelaşi angajament, ea nu şi-a coborât 
standardele. Ea l-a rugat să-i respecte 
şi să-i preţuiască valorile. Cu timpul, 
atrăgându-i atenţia cu blândeţe şi, 
câteodată, fără prea multă blândeţe, 
prietenul ei şi-a format obiceiuri noi 
şi a folosit un limbaj mai decent. 
Multe persoane au observat diferenţa, 
inclusiv mama tânărului băiat, care 
i-a mulţumit Joannei pentru că este 
o influenţă bună în viaţa fiului ei 14.

La o instruire recentă în Filipine, am 
cunoscut-o pe Karen, care a împărtăşit 
experienţa pe care a avut-o în calitate 
de Laur în timp ce învăţa pentru a-şi 
lua licenţa în administrarea hotelurilor 
şi restaurantelor. Un profesor a cerut 
fiecărui student să înveţe să facă şi să 
deguste o varietate de băuturi care 
urmau să fie servite în restaurantele 
lor. Unele băuturi conţineau alcool, iar 
Karen a ştiut că era împotriva porun-
cilor Domnului ca ea să le deguste. 
Riscând să înfrunte consecinţe grave, 
Karen şi-a făcut curaj să se ridice şi să 
strălucească şi nu a gustat din băuturi.

Karen a explicat: „Profesorul meu 
m-a abordat şi m-a întrebat de ce nu 
beau. El a spus: «Domnişoară Karen, 
cum vei recunoaşte aroma pentru a 
trece acest examen important dacă 
tu nici măcar nu guşti din băuturi?». 
I-am spus că sunt membră a Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă şi, în calitate de membri, 

nu bem băuturi care ne fac rău. 
Indiferent care erau aşteptările lui de 
la mine, aş înţelege, chiar dacă acest 
lucru ar însemna că nu voi primi notă 
de trecere, dar nu-mi voi încălca stan-
dardele personale”.

Au trecut săptămâni întregi şi nu 
s-a mai menţionat nimic cu privire la 
acea zi. La sfârşitul semestrului, Karen 
a ştiut că nota sa finală va depinde de 
refuzul ei de a fi gustat din băuturi. 
A ezitat să se uite la nota sa, dar când 
a făcut-o, a descoperit că primise cea 
mai mare notă din clasă.

Ea a spus: „Prin această expe-
rienţă, am învăţat că Dumnezeu… ne 
va binecuvânta, cu siguranţă, atunci 
când Îl urmăm. Ştiu, de asemenea, că 
indiferent dacă nu aş fi primit notă de 
trecere, nu aş regreta ceea ce am făcut. 
Ştiu că nu voi greşi în ochii Domnului 
atunci când aleg să fac ceea ştiu că 
este drept” 15.

Dragi tinere fete, fiecare dintre 
voi s-a născut cu un potenţial măreţ. 
Sunteţi fiice preaiubite ale Tatălui 

Ceresc. El vă cunoaşte şi vă iubeşte. 
El vă invită să „[vă ridicaţi] şi [să] strălu-
ciţi”, şi vă promite că, atunci când veţi 
face acest lucru, vă va sprijini şi bine-
cuvânta. Mă rog ca fiecare dintre voi să 
găsească curajul de a accepta invitaţia 
Sa şi de a obţine promisiunile Sale. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Doctrină şi legăminte 121:45.
 2.  Mosia 5:15.
 3.  1 Timotei 4:12.
 4.  Iosua 1:9.
 5.  Articolele de credinţă 1:13.
 6.  Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Harold B. Lee (2000), p. 30.
 7.  Mosia 4:29.
 8.  Thomas S. Monson, „Exemple de 

neprihănire”, Liahona, mai 2008, p. 65.
 9.  Judecătorii 13:5.
 10.  Judecătorii 14:5.
 11.  Judecătorii 14:7.
 12.  Daniel 6:3.
 13.  Daniel 6:10.
 14.  Pentru un fragment din această povestire, 

vezi Joanna Ehrisman, „The Thing about 
Being Mormon”, în Katilin Medlin şi alţii, 
ediţiile, Going on 15: Memoirs of Freshmen 
(2010), p. 93–96.

 15.  Corespondenţă personală către autoare, 
2012.
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acestor profeţi înţelepţi şi inspiraţi. 
Fiţi o studentă bună. Acţionaţi şi fiţi un 
exemplu în şcolile voastre prin muncă, 
cinste şi integritate. Dacă aveţi dificul-
tăţi sau sunteţi descurajate de perfor-
manţa voastră la şcoală căutaţi ajutor 
de la părinţii voştri, de la profesori şi 
membri ai Bisericii care vor să ajute. 
Să nu renunţaţi niciodată!

Faceţi o listă cu lucrurile pe care 
vreţi să le învăţaţi şi, apoi, „împărtă-
şiţi-vă obiectivele legate de educaţie 
familiei, prietenilor şi conducătorilor 
pentru ca ei să vă poată sprijini şi 
încuraja” 7. Acesta este modelul din 
Progresul Personal.

Odată cu apariţia tehnologiei sunteţi 
martore la o explozie de cunoştinţe. 
Sunteţi covârşite în mod constant de 
sunete, imagini şi socializare. Fiţi selec-
tive şi nu lăsaţi ca acest val de informa-
ţie să vă distragă sau să vă încetinească 
progresul. Acţionaţi, dragi tinere fete! 
Voi vă alegeţi obiectivele. Voi decideţi 
ce intră în mintea şi inima voastră.

O parte foarte importantă a studiu-
lui vostru va fi în afara sălii de clasă. 
Înconjuraţi-vă cu femei exemplare 
care vă pot învăţa îndemânări legate 
de gospodărie, artă, muzică, istoria 
familiei, sporturi, scris şi vorbit. Căutaţi 
să le cunoaşteţi şi rugaţi-le să vă înveţe. 
Când aţi învăţat ceva nou, predaţi acel 
lucru la activităţile comune sau învăţaţi 
o altă tânără fată să îl facă ca parte a 
cerinţelor pentru Albina de Onoare.

Pe lângă minunata mea mamă, 
am avut mulţi mentori în viaţa mea. 
Am aflat pentru prima dată de acest 
proces de mentorat la vârsta de numai 
nouă ani. Învăţătoarea mea de la 
Societatea Primară m-a învăţat să cos 
„Voi aduce lumina Evangheliei în casa 
mea”, pe un goblen care a fost atârnat 
în camera mea în tinereţea mea. 
Învăţătoarea mea m-a îndrumat, m-a 
corectat şi m-a încurajat întotdeauna 
de-a lungul drumului. Alţi mentori au 

credinţă” 3 nu veţi primi doar cunoaş-
tere prin studiu, ci şi o înţelegere mai 
bună când învăţaţi prin credinţă.

Căutaţi să învăţaţi studiind cu sâr-
guinţă. Rareori veţi mai putea dedica 
atât de mult timp studiului pe cât 
puteţi acum. Preşedintele Gordon B. 
Hinckley i-a sfătuit în mod înţelept 
pe tinerii din Biserică: „Obiceiurile de 
studiu pe care vi le formaţi în timpul 
anilor de şcoală vă vor influenţa, în 
mare măsură, dorinţa de cunoaştere 
de-a lungul vieţii” 4. „Voi trebuie să 
dobândiţi cât de multă educaţie pu-
teţi… Sacrificaţi orice este nevoie să fie 
sacrificat pentru a vă pregăti să faceţi 
lucrarea [acestei] lumi… Instruiţi-vă 
minţile şi mâinile pentru a deveni o 
influenţă pentru bine pe măsură ce 
vă continuaţi vieţile” 5.

Adresându-se tinerelor fete, pre-
şedintele Thomas S. Monson a spus: 
„Deseori viitorul este necunoscut; de 
aceea, este de datoria noastră să ne 
pregătim pentru momente incerte… 
Vă îndemn să vă perfecţionaţi educa-
ţia şi să vă însuşiţi profesiuni care au 
căutare, pentru a fi pregătite pentru a 
susţine financiar familia, dacă apare o 
astfel de situaţie” 6.

Dragi tinere fete, urmaţi sfatul 

Mary N. Cook
prima consilieră în Preşedinţia generală a Tinerelor Fete

Dragele mele tinere fete, vă iubim 
foarte mult pe fiecare dintre voi. 
Vedem cum acţionaţi curajoase 

şi sunteţi un exemplu într-o lume în 
care oportunităţile mari sunt însoţite de 
greutăţi mari. Acest lucru vă poate face 
să vă întrebaţi: „Ce îmi rezervă viito-
rul?”. Vă asigur că, atunci când sunteţi 
o fiică neprihănită a lui Dumnezeu, 
viitorul vostru este sclipitor! Trăiţi într-o 
vreme în care adevărurile Evangheliei 
au fost restaurate şi aceste adevăruri 
pot fi găsite în scripturile voastre. Aţi 
primit darul Duhului Sfânt la botez şi 
Duhul Sfânt vă va învăţa toate lucrurile 
şi vă va pregăti pentru încercările vieţii.

Dumnezeu v-a dat libertatea morală 
de a alege şi ocazia de a învăţa în timp 
ce sunteţi pe pământ şi El are o lucrare 
pentru voi. Pentru a realiza această lu-
crare aveţi o responsabilitate personală 
de a căuta să învăţaţi. Cheia viitorului 
vostru, „raza [voastră] de soare a spe-
ranţei” 1, poate fi găsită în noua broşură 
Pentru întărirea tineretului în standar-
dul referitor la educaţie şi în valoarea 
cunoaştere a Tinerelor Fete.

„Educaţia… deschide uşile oportu-
nităţilor.” 2 Pe măsură ce urmaţi îndem-
nul Domnului de a „[căuta] să învăţaţi, 
chiar prin studiu şi, de asemenea, prin 

Căutaţi să învăţaţi: 
aveţi o lucrare de făcut
Binecuvântaţi-vă copiii şi viitorul vostru cămin învăţând 
cât mai mult acum.
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urmat. Două croitorese pricepute din 
episcopia mea m-au învăţat să cos. 
Cu ajutorul, răbdarea şi încurajarea lor, 
am înscris o rochie într-un concurs de 
cusut când aveam 14 ani şi chiar am 
câştigat un premiu! Acest proces mi-a 
întărit dorinţa de cunoaştere şi de a 
excela în alte domenii, de asemenea.

Cunoştinţele căpătate acum vor 
fi de mare valoare atunci când veţi 
deveni mame. „Nivelul de educaţie 
al unei mame are o influenţă mare în 
deciziile ce ţin de educaţia [copiilor] 
săi.” 8 Educaţia unei mame poate deţine 
„cheia pentru a opri ciclul sărăciei.” 9 
Femeile cu educaţie… „au tendinţa: 
de a naşte copii mai sănătoşi, de a 
avea copii mai sănătoşi, de a fi mai 
încrezătoare, optimiste şi de a avea un 
raţionament şi o judecată mai bune” 10.

Învăţăm din „Familia: o declaraţie 
oficială către lume” că „mamele sunt 
în primul rând responsabile pentru 
îngrijirea copiilor” 11. Asigurarea unei 
educaţii pentru copiii voştri face parte 
din îngrijire şi este responsabilitatea 
voastră sacră. Precum tinerii luptători 
care „fuseseră învăţaţi de către mamele 
lor” 12 voi veţi fi cea mai importantă 
învăţătoare pe care copiii voştri o 
vor avea, aşadar alegeţi-vă studiile cu 
grijă. Binecuvântaţi-vă copiii şi viitorul 

vostru cămin învăţând cât mai mult 
acum.

Căutaţi să învăţaţi prin credinţă. 
Noi învăţăm prin credinţă când, cu sâr-
guinţă, dobândim cunoaştere spirituală 
prin rugăciune, studiul scripturilor şi 
supunere şi când căutăm îndrumarea 
Duhului Sfânt care mărturiseşte despre 
întreg adevărul. Dacă vă faceţi partea 
voastră ca să dobândiţi cunoaştere, 
Duhul Sfânt vă poate lumina mintea. 
Când vă străduiţi să vă păstraţi demne, 
Duhul Sfânt vă va îndruma şi vă va 
ajuta în procesul de învăţare.

Când am fost o tânără fată, am îm-
prumutat schiuri care erau mult prea 
lungi şi clăpari mult prea mari, iar un 
prieten m-a învăţat să schiez. Am mers 
într-o zi minunată de primăvară, înso-
rită, cu zăpadă perfectă şi cer albastru, 
senin. Frica de pârtiile abrupte s-a 
preschimbat în bucurie pe măsură ce 
am învăţat să schiez. Şi, chiar dacă am 
căzut de câteva ori de pe acele schiuri 
mari, m-am ridicat şi am continuat să 
încerc. Am ajuns să îndrăgesc foarte 
mult acest sport!

Însă, am aflat repede că nu toate zi-
lele de schi şi condiţiile meteo erau la 
fel de perfecte. În zilele în care cerul 
era acoperit de nori, am schiat în con-
diţii de „lumină refractată”. Fenomenul 

de „lumină refractată” are loc atunci 
când lumina soarelui devine difuză 
datorită norilor. Când te uiţi în faţă 
la zăpada albă percepţia adâncimilor 
dispare şi este dificil de apreciat cât 
de abruptă este o pantă sau de văzut 
denivelările de pe deal.

Voi, tinere fete, vă puteţi uita la vii-
torul vostru aşa cum m-am uitat eu la 
acea pantă abruptă de schi. Câteodată 
vă puteţi simţi că trăiţi în lumină 
refractată, fără a putea vedea ce se 
află înaintea voastră. Învăţarea prin 
credinţă vă va da încredere şi vă va 
ajuta să navigaţi în timpul momentelor 
de nesiguranţă.

În capitolul 25 din Matei, pilda 
celor zece fecioare ne învaţă că 
pregătirea spirituală este vitală şi 
trebuie obţinută de fiecare în parte. Vă 
amintiţi că toate cele zece fecioare au 
fost invitate să îl însoţească pe mire la 
ospăţul de la nuntă, dar doar cele cinci 
fecioare înţelepte au fost pregătite şi 
au avut untdelemn în candele.

„Cele nechibzuite au spus celor 
înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul 
vostru, căci ni se sting candelele».

Cele drepte le-au răspuns: «Nu, ca 
nu cumva să nu ne ajungă nici nouă 
nici vouă; Ci mai bine duceţi-vă la cei 
ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă».
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Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau 
gata, au intrat cu el în odaia de nuntă 
şi s-a încuiat uşa.” 13

Puteţi crede că a fost egoist din 
partea fecioarelor înţelepte să nu îm-
părtăşească din untdelemnul lor, dar 
era imposibil acest lucru. Pregătirea 
spirituală trebuie obţinută de fiecare 
persoană în parte, picătură cu picătură 
şi nu poate fi împărţită.

Acum este timpul ca voi să vă 
implicaţi cu sârguinţă în a vă spori 
cunoaşterea spirituală – picătură cu 
picătură – prin rugăciune, studiul 
scripturilor şi supunere. Acum este 
timpul pentru a căuta să obţineţi 
o educaţie – picătură cu picătură. 
Fiecare gând şi acţiune virtuoasă 
adaugă untdelemn la candelele voas-
tre, calificându-vă pentru îndrumarea 
Duhul Sfânt, învăţătorul nostru divin.

Duhul Sfânt vă va îndruma în că-
lătoria voastră aici în viaţa muritoare, 
chiar şi atunci când simţiţi că sunteţi 
într-o lumină refractată, nesigure de 
ceea ce se află înaintea voastră. Nu tre-
buie să vă temeţi. Când staţi pe calea 

care duce la viaţă veşnică, Duhul Sfânt 
vă va îndruma în privinţa deciziilor 
voastre şi în procesul de învăţare.

Vă mărturisesc din experienţă 
proprie că dacă o să căutaţi să învăţaţi 
nu numai prin studiu dar şi prin cre-
dinţă, veţi fi îndrumate cu privire la ce 
„Domnul… are nevoie ca voi să faceţi 
şi ce trebuie să ştiţi” 14.

Mi-am primit binecuvântarea 
patriarhală când eram tânără fată 
şi am fost sfătuită să mă pregătesc 
dobândind o educaţie bună şi să 
deprind de timpuriu în viaţă acele 
îndemânări necesare pentru gospodă-
rie şi creşterea unei familii. Voiam atât 
de mult binecuvântarea de a avea o 
familie; totuşi această binecuvântare 
nu a venit până la vârsta de 37 de ani 
când, în cele din urmă, m-am căsăto-
rit. Soţul meu rămăsese văduv deci în 
ziua când am fost pecetluiţi în templu 
am fost dintr-o dată binecuvântată nu 
doar cu un soţ ci şi cu o familie cu 
patru copii.

Cu mult înainte de aceasta, au fost 
zile în care m-am simţit ca atunci când 
schiam în lumină refractată şi m-am 
întrebat: „Ce îmi rezervă viitorul?”. Am 
încercat să urmez îndemnurile din 
binecuvântarea mea patriarhală. Am 
studiat cu sârguinţă pentru a deveni 
profesoară şi mi-am continuat educaţia 
pentru a deveni directoare de şcoală 
generală. M-am rugat Tatălui Ceresc 
şi am cerut îndrumarea Duhului Sfânt. 
Am crezut cu tărie în promisiunea pro-
feţilor care m-au asigurat că dacă „[ră-
mân credincioasă], [ţin] legămintele, 
[îl slujesc] pe Dumnezeu, îi [iubesc] pe 
Tatăl [meu] din Cer şi pe Domnul Isus 
Hristos, nu [îmi] vor fi refuzate bine-
cuvântările eterne pe care Tatăl nostru 
Ceresc le are pentru fiecare din copiii 
Săi credincioşi” 15.

Ştiu că educaţia mea m-a pregă-
tit pentru o viaţă cu totul diferită de 
cea imaginată de mine pe când eram 

tânără fată. M-am gândit că studiam 
despre învăţământ pentru a preda 
la şcoală şi a le preda viitorilor mei 
copii, dar nu am ştiut că Domnul 
mă pregătea, de asemenea, pentru 
a preda limba engleză în Mongolia 
într-o misiune împreună cu soţul meu 
şi pentru a preda tinerelor fete din 
Biserică din întreaga lume şi pentru 
a preda nepoţilor mei despre impor-
tanţa cunoaşterii – toate, binecuvân-
tări minunate, la care niciodată nu 
m-aş fi gândit.

Depun mărturie că Tatăl nostru din 
Cer vă cunoaşte şi vă iubeşte. El are 
mare încredere în voi şi are o lucrare 
pe care doar voi o puteţi face. Vreau 
să vă asigur că voi veţi fi pregătite 
pentru acea lucrare măreaţă dacă veţi 
căuta să învăţaţi prin studiu şi prin cre-
dinţă. Depun mărturie despre acestea 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1.  Gordon B. Hinckley, „Să ne aplecăm şi să-l 

ridicăm pe aproapele nostru”, Liahona, ian. 
2002, p. 67.

 2.  Pentru întărirea tineretului (broşură, 
2011), p. 9.

 3.  Doctrină şi legăminte 88:118.
 4.  Gordon B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways 

to Be Happy and Make Something of Your 
Life (2002), p. 28.

 5.  Gordon B. Hinckley, „Seek Learning”, New 
Era, sept. 2007, p. 2, 4.

 6.  Thomas S. Monson, „Dacă eşti pregătit nu 
te vei teme”, Liahona, nov. 2004, p. 116.

 7.  Pentru întărirea tineretului, p. 9.
 8.  Cheryl Hanewicz şi Susan R. Madsen, 

„The Influence of a Mother on a Daughter’s 
College Decision”, Utah Women and 
Education Project Research Snapshots, 
nr. 3  (ian. 2011): 1.

 9.  Marjorie Cortez, „Mom’s Education Key to 
Halt Poverty Cycle”, Deseret News, 23 sept. 
2011, A1.

 10.  Olene Walker, „More Utah Women Need to 
Finish College”, Salt Lake Tribune, 30 oct. 
2011, O4.

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

 12.  Alma 56:47.
 13.  Matei 25:8–10.
 14.  Henry B. Eyring, „Education for Real Life”, 

Ensign, oct. 2002, p. 18.
 15.  M. Russell Ballard, „Preparing for the 

Future”, Ensign, sept. 2011, p. 27.



123M a i  2 0 1 2

iar dacă veţi trăi conform acestor 
standarde veţi putea şti ce să faceţi 
pentru a deveni mai asemănătoare 
Salvatorului şi a fi fericite într-o lume 
din ce în ce mai întunecată. Trăind 
conform standardelor din broşură veţi 
putea fi demne de însoţirea constantă 
a Duhului Sfânt. Iar în lumea în care 
trăiţi, veţi avea nevoie de acea însoţire 
pentru a lua decizii importante care 
vor determina o mare parte din succe-
sul şi fericirea voastră pe viitor. Trăind 
conform acestor standarde vă va ajuta 
pe fiecare dintre voi să fiţi demne să 
intraţi în templele sfinte ale Domnului 
şi acolo să primiţi binecuvântările şi 
puterea care vă sunt promise dacă 
faceţi şi ţineţi legăminte sacre 7.

Când fiica noastră Emi era mică, 
îi plăcea să vadă fiecare mişcare pe 
care o făceam când mă pregăteam 
pentru Biserică. După ce vedea ce fac, 
îşi pieptăna părul şi îşi punea rochiţa, 
apoi mereu mă ruga să dau cu puţină 
„sclipire”. „Sclipirea” la care se refe-
rea ea era o cremă cleioasă, groasă, 
pe care o foloseam pentru a preveni 
apariţia ridurilor. Când Emi mă ruga, 
dădeam cu cremă pe obrajii şi buzele 
ei, iar apoi zâmbea şi spunea: „Acum 
suntem gata de plecare!”. Ce nu 
conştientiza Emi era că ea avea deja 
„sclipirea” ei pe chip. Faţa ei strălucea 
fiindcă ea era atât de pură, inocentă şi 
bună. Ea avea Spiritul cu ea, iar acest 
lucru se vedea.

Doresc ca fiecare tânără fată 
prezentă aici să ştie şi să înţeleagă că 
frumuseţea voastră – „sclipirea” voas-
tră – nu constă în machiajul, crema 
sau îmbrăcămintea ori coafurile la 
modă. Ea constă în puritatea voastră 
personală. Când trăiţi conform stan-
dardelor şi sunteţi demne de însoţirea 
constantă a Duhului Sfânt, puteţi avea 
un impact puternic în lume. Exemplul 
vostru, chiar lumina din ochii voştri, îi 
va influenţa pe alţii care văd „sclipirea” 

Moştenirea vă este însoţită de legă-
minte şi de promisiuni. Aţi moştenit 
trăsăturile spirituale ale patriarhilor 
credincioşi Avraam, Isaac şi Iacov. Un 
profet al lui Dumnezeu v-a numit pe 
fiecare dintre voi, cele care v-aţi adunat 
în seara aceasta, ca fiind „acea spe-
ranţă foarte strălucitoare” 3 a viitorului. 
Şi sunt de acord! Într-o lume plină de 
provocări, lumina voastră străluceşte 
puternic. Într-adevăr, acestea sunt „zile 
de neuitat” 4. Acestea sunt zilele voastre 
şi acum este timpul ca tinerele fete de 
pretutindeni să „[se ridice] şi [să strălu-
cească] pentru ca lumina [lor] să fie un 
steag pentru naţiuni” 5.

„Un standard este o unitate de mă-
sură prin care cineva determină exac-
titatea sau perfecţiunea.” 6 Noi trebuie 
să fim un standard de sfinţenie pe care 
toată lumea să îl vadă! Noua broşură 
revizuită Pentru întărirea tineretului 
conţine nu numai standarde ce trebuie 
urmate cu exactitate, ci şi binecuvântă-
rile promise dacă le urmaţi. Cuvintele 
conţinute în această broşură impor-
tantă sunt standarde pentru lume, 

Elaine S. Dalton
Preşedinta generală a Tinerelor Fete

De la fereastra mea din biroul 
organizaţiei Tinerelor Fete am 
o privelişte spectaculoasă a 

templului Salt Lake. Zilnic îl văd pe 
îngerul Moroni în vârful templului ca 
un simbol strălucitor nu doar pentru 
credinţa lui, ci şi a noastră. Îl iubesc pe 
Moroni deoarece, într-o societate foarte 
degenerată, el a rămas pur şi fidel. Este 
eroul meu. El a fost singur. Simt că, 
într-un fel, el stă în vârful templului azi 
făcându-ne semn să avem curaj, să ne 
amintim cine suntem şi să fim demne 
să intrăm în templul sfânt – să „[ne 
ridicăm şi să strălucim]” 1 şi să nu luăm 
în seamă ţipătului lumii şi, după cum a 
profeţit Isaia, să „[venim]… la muntele 
Domnului” 2 – templul sfânt.

Sunt adunate astăzi, aici, fiicele alese 
ale lui Dumnezeu. Nu există în toată 
lumea un grup mai puternic care să 
susţină adevărul şi dreptatea ca tinerele 
fete şi femeile din Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Văd nobleţea voastră şi vă cunosc iden-
titatea şi destinul divine. Voi aţi ieşit 
în evidenţă în existenţa premuritoare. 

Acum este momentul 
să vă ridicaţi şi 
să străluciţi!
În calitate de fiice ale lui Dumnezeu v-aţi născut 
să conduceţi.
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voastră şi vor dori să fie ca voi. De 
unde primiţi această lumină? Domnul 
este lumina „şi Spiritul luminează în 
toată lumea pe fiecare om care ascultă 
glasul Spiritului” 8. O lumină divină 
apare în ochii şi pe chipul vostru când 
vă apropiaţi de Tatăl vostru Ceresc şi 
de Fiul Său, Isus Hristos. Astfel primim 
„sclipirea”! Şi, apropo, după cum 
puteţi vedea toate, „crema sclipitoare” 
nu a avut efect asupra ridurilor mele!

Chemarea de a „ne ridica şi străluci” 
este o chemare pentru fiecare dintre 
noi de a conduce lumea într-o cauză 
măreaţă – de a înălţa standardul – şi 
de a conduce această generaţie în vir-
tute, puritate şi demnitate de a intra în 
templu. Dacă doriţi să faceţi o schim-
bare în lume, trebuie să fiţi diferite de 
restul lumii. Repet cuvintele profetului 
Joseph F. Smith, care a spus femeilor 
din zilele sale: „Voi nu trebuie să fiţi 
conduse de [tinerele] fete din lume; 
voi trebuie să conduceţi… [tinerele] 
fete din lume, în toate lucrurile… pu-
rificatoare pentru copiii oamenilor” 9. 
Aceste cuvinte sunt adevărate şi astăzi. 
În calitate de fiice ale lui Dumnezeu 
v-aţi născut să conduceţi.

În lumea în care trăim, abilitatea 
voastră de a conduce necesită îndru-
marea şi însoţirea constantă a Duhului 
Sfânt care vă va spune „toate lucrurile 
pe care trebuie să le faceţi” 10 când 
recunoaşteţi şi vă bazaţi pe îndruma-
rea şi îndemnurile Sale. Şi, deoarece 
Duhul Sfânt nu locuieşte în temple 
necurate, fiecare dintre noi trebuie 
să-şi examineze obiceiurile şi inima 
sa. Noi, toate, va trebui să schimbăm 
ceva – să ne pocăim. Aşa cum a decla-
rat tatăl regelui Lamoni în Cartea lui 
Mormon: „Voi abandona toate păca-
tele mele pentru ca să te pot cunoaşte 
pe Tine” 11. Suntem noi, voi şi cu mine, 
dornice să facem la fel?

Un grup de tineri din Queen Creek, 
Arizona, au hotărât să „se ridice şi să 

strălucească” şi să îndrume tineretul 
din comunitatea lor să trăiască în con-
formitate cu standardele din broşura 
Pentru întărirea tineretului. Fiecare 
a scris în jurnalul său ceva ce a simţit 
că îl trage înapoi sau ceva ce voia să 
schimbe în viaţa sa şi, apoi, realmente 
au săpat o groapă. S-au adunat laolaltă 
şi au rupt pagina din jurnalele lor şi 
au aruncat-o în groapă exact aşa cum 
a făcut poporul lui Amon în Cartea 
lui Mormon cu armele lor de război 12. 
Apoi, au îngropat aceste pagini şi, în 
acea zi, fiecare şi-a luat angajamen-
tul de a se schimba. S-au pocăit. Au 
hotărât să se ridice!

Este vreun lucru în viaţa voastră ce 
vreţi să-l schimbaţi? Puteţi face acest 
lucru. Vă puteţi pocăi datorită nesfârşi-
tului sacrificiu ispăşitor al Salvatorului. 
El a făcut posibil ca voi şi eu să ne 
schimbăm, să devenim iar pure şi 
curate şi să devenim ca El. Iar El a 
promis că atunci când facem astfel, 
El nu Îşi va mai aminti de păcatele 
şi greşelile noastre 13.

Uneori poate părea aproape 

imposibil să străluceşti fără întreru-
pere. Vă confruntaţi cu atât de multe 
provocări ce pot umbri sursa întregii 
lumini, care este Salvatorul. Uneori 
calea este dificilă şi, câteodată, chiar 
poate părea că o ceaţă deasă îm-
piedică lumina. Aşa s-a întâmplat 
cu o tânără fată pe nume Florence 
Chadwick. De la vârsta de 10 ani, 
Florence a descoperit că era o înotă-
toarea talentată. Ea a traversat Canalul 
Mânecii în timpul record de 13 ore 
şi 20 de minute. Florencei i-a plăcut 
o provocare, iar mai târziu a încercat 
să înoate între ţărmurile Californiei 
şi insulei Catalina – aproape 21 de 
mile (34 km). În timpul acestei curse 
a obosit după ce a înotat 15 ore. S-a 
aşternut o ceaţă deasă care a ascuns 
vederii ţărmul. Mama sa era alături 
de ea într-o barcă şi Florence i-a spus 
mamei sale că nu credea că poate 
termina cursa. Mama sa şi antrenorul 
său au încurajat-o să continue, dar ea 
nu vedea decât ceaţa. Ea a abando-
nat cursa dar, îndată ce era în barcă, 
a descoperit că a abandonat la mai 
puţin de o milă (1.6 km) de ţărm. 
Mai târziu, când a fost intervievată 
şi întrebată de ce a abandonat cursa, 
ea a mărturisit că nu a fost din cauza 
apei reci şi nici a distanţei. Ea a spus: 
„Am fost învinsă de ceaţă” 14.

Ulterior a încercat iar traseul şi, 
încă o dată, s-a lăsat o ceaţă deasă. 
Însă, de data aceasta, a continuat până 
ce a ajuns cu succes la ţărm. Când a 
fost întrebată ce a fost diferit de data 
aceasta, ea a spus că a păstrat în minte 
o imagine a ţărmului în timp ce trecea 
prin ceaţa deasă şi pe toată durata 
parcursă în cursa de înot 15.

În cazul Florencei Chadwick, 
ţărmul a fost obiectivul său. În cazul 
fiecăreia dintre noi, templul este 
obiectivul nostru. Dragi tinere fete, 
concentraţi-vă mereu. Nu vă pierdeţi 
din vedere obiectivele. Nu lăsaţi ceaţa 



125M a i  2 0 1 2

deasă a poluării morale şi a vocilor 
descurajatoare ale lumii să vă ţină 
departe de obiectivele voastre, să trăiţi 
conform standardelor, să vă bucuraţi 
de însoţirea Duhului Sfânt şi să fiţi 
demne de a intra în temple sfinte. 
Păstraţi mereu imaginea templului 
– casa sfântă a Domnului – în inima 
şi mintea voastră.

În urmă cu câteva săptămâni stă-
team în camera celestială din templul 
Reno, Nevada. Lumina revărsată în acea 
încăpere era strălucitoare, fiind intensi-
ficată şi datorită candelabrului de cristal 
care reflecta lumina prin nenumăra-
tele globuri sculptate, dând naştere 
pretutindeni la curcubeie de lumină. 
Am rămas înmărmurită înţelegând că 
Salvatorul este „lumina şi viaţa lumii” 16, 
că lumina Lui trebuie să o păstrăm şi 
să o reflectăm. Noi suntem cristale mici 
ce reflectă lumina Lui şi, pentru a putea 
face aceasta, trebuie să fim curate şi să 
stăm departe de murdăria acestei lumi. 
Stând în templu în acea zi, am auzit iar 
în mintea mea chemarea lui Moroni că-
tre noi – fiicele Sionului: „Trezeşte-te şi 
ridică-te din ţărână” 17. „Şi să nu atingeţi 

niciun dar rău şi niciun lucru necu-
rat.” 18 „Trezeşte-te şi ridică-te… şi îm-
bracă-ţi veşmintele tale cele frumoase, 
o, fiică a Sionului… ca legămintele 
Tatălui Veşnic pe care El le-a făcut pen-
tru tine, o, casă a lui Israel, să poată fi 
înfăptuite” 19.

Binecuvântările promise din templu 
sunt făcute nu numai vouă, ci tuturor 
generaţiilor. Când templul este obiec-
tivul vostru, influenţa voastră în bine 
va străbate dincolo de timp şi spaţiu, 
iar lucrarea pe care o faceţi pentru 
cei care nu mai sunt va fi împlinirea 
profeţiei!

La ultima conferinţă generală am 
tresărit când l-am ascultam pe vârst-
nicul David A. Bednar invitându-vă 
pe fiecare dintre voi să vă angajaţi cu 
sârguinţă la întocmirea istoriei propriei 
familii şi a muncii în templu pentru cei 
care au decedat fără a avea binecu-
vântările Evangheliei restaurate a lui 
Isus Hristos 20. Când v-a făcut invitaţia, 
inima mi-a tresărit în piept. În Doctrină 
şi legăminte citim despre „alte spirite 
alese care au fost rezervate pentru a 
veni în plenitudinea timpurilor, astfel 

încât să ia parte la punerea teme-
liei marii lucrări din zilele din urmă, 
inclusiv construirea de temple şi 
realizarea, în aceste temple, a rându-
ielilor pentru mântuirea morţilor” 21. 
Aceasta este ziua voastră, iar lucrarea 
voastră a început! Acum este timpul 
de a fi demne de a obţine o recoman-
dare pentru templu. Când veţi înfăptui 
această lucrare, veţi deveni izbăvitoare 
pe muntele Sionului 22.

Vârstnicul Russell M. Nelson a spus 
despre voi: „Influenţa tinerelor fete 
ale Bisericii, asemenea unui uriaş ce 
dormitează, se va trezi, se va ridica şi 
va inspira pe locuitorii pământului ca 
o forţă măreaţă în cauza dreptăţii” 23. 
Stimate tinere fete, ridicaţi-vă şi ocu-
paţi-vă locul la evenimentele glorioase 
care vor modela viitorul vostru şi 
viitorul lumii. Acum este timpul!

„Pe vârful muntelui, un steag 
flutură-n vânt. Priviţi voi naţiuni, toţi 
cei de pe pământ!” 24 Stimate tinere 
fete, voi reprezentaţi steagul! Fiţi 
virtuoase şi pure, căutaţi însoţirea 
Duhului Sfânt, îngropaţi-vă păcatele 
şi greşelile, păstraţi-vă concentrarea 
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remarcă în special datorită procesului 
de dobândire a cunoaşterii şi de cău-
tare a adevărului.

Nimeni nu a descris anii adolescen-
ţei ca fiind uşori. Ei sunt adesea ani de 
nesiguranţă, ani în care simţi că nu eşti 
suficient de bun, ani în care încerci 
să-ţi găseşti locul printre semenii tăi, 
să te integrezi. Acesta este un timp 
când deveniţi mai independente − şi 
când, probabil, vă doriţi mai multă 
libertate decât doresc părinţii voştri să 
vă acorde acum. Ei sunt, de asemenea, 
anii cei mai importanţi în care Satana 
vă va ispiti şi va face tot ce-i stă în pu-
tinţă pentru a vă ademeni de la calea 
care vă va duce înapoi la acel cămin 
ceresc de unde aţi venit şi înapoi la cei 
dragi ai voştri şi la Tatăl vostru Ceresc.

Lumea din jurul vostru nu este în 
măsură să vă ofere ajutorul de care 
aveţi nevoie pentru a termina cu bine 
această călătorie care este, deseori, 
înşelătoare. Foarte mulţi oameni din 
societatea noastră de astăzi par să fi 
scăpat din parâmele siguranţei şi să fie 
duşi de curenţi departe de portul păcii.

Toleranţa faţă de ticăloşie, imorali-
tatea, pornografia, drogurile, puterea 
presiunii semenilor − toate acestea 
şi multe altele − fac ca mulţi să fie 

Preşedintele Thomas S. Monson

Dragile mele surori tinere, respon-
sabilitatea de a mă adresa vouă 
mă face să mă simt umil. Mă rog 

pentru ajutor divin pentru a mă putea 
ridica la înălţimea acestui privilegiu.

Cu numai 20 de ani în urmă, nu 
vă începuseră-ţi încă propria voas-
tră călătorie prin viaţa muritoare. 
Eraţi încă în căminul vostru ceresc. 
Acolo, vă aflaţi alături de cei care vă 
iubeau şi cărora le păsa de bunăsta-
rea voastră eternă. În cele din urmă, 
viaţa pe pământ a devenit esenţială 
pentru progresul vostru. Fără îndo-
ială, s-au rostit cuvinte de rămas bun 
şi de încurajare. Aţi dobândit trupuri 
şi aţi devenit muritoare, plecând din 
prezenţa Tatălui vostru Ceresc.

Totuşi, aici pe pământ aţi fost 
întâmpinate cu bucurie. Acei primi 
ani au fost ani preţioşi, speciali. 
Satana nu a avut nicio putere să vă 
ispitească, deoarece nu deveniseră-ţi 
încă responsabile. Eraţi inocente în 
faţa lui Dumnezeu.

Nu după mult timp, aţi început 
acea perioadă pe care unii au etiche-
tat-o „teribila adolescenţă”. Eu prefer 
s-o numesc „grozava adolescenţă”. Este 
o perioadă plină de oportunităţi, o pe-
rioadă a creşterii, a progresului − ce se 

şi nu lăsaţi ceaţa poluării morale să 
vă umbrească obiectivele. Fiţi demne 
de a intra în templu acum! Puneţi-vă 
„sclipirea” voastră! Mărturisesc din 
toată inima mea că Dumnezeu 
trăieşte şi că El ne va lumina viaţa 
pe măsură ce ne apropiem de Fiul 
Său Preaiubit – Salvatorul nostru, 
Isus Hristos. Şi mă rog ca, asemenea 
lui Moroni, noi să „[ne ridicăm şi să 
strălucim] ca lumina [noastră] să fie 
un steag pentru naţiuni” 25! În numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼
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Credeţi, supuneţi-vă 
şi înduraţi
Credeţi că este extrem de important să rămâneţi puternice şi 
loiale adevărurilor Evangheliei. Eu mărturisesc că aşa este!
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aruncaţi într-o mare a păcatului şi 
zdrobiţi de recifele tăioase ale ocazii-
lor ratate, binecuvântărilor pierdute 
şi visurilor spulberate.

Există o cale spre refugiu? Există 
vreo scăpare din calea distrugerii ame-
ninţătoare? Răspunsul este un da răsu-
nător! Vă sfătuiesc să priviţi către farul 
Domnului. Am mai spus-o înainte; o 
voi spune din nou: nu există ceaţă atât 
de densă, noapte atât de întunecată, 
vânt atât de puternic, marinar atât de 
rătăcit pe care farul Domnului să nu-l 
poată salva şi de unde să nu poată 
fi văzut. El luminează prin furtunile 
vieţii. El semnalizează: „Aceasta este 
calea către refugiu. Aceasta este calea 
către casă”. El emite neîncetat sem-
nale luminoase uşor de văzut. Dacă le 
urmaţi, acele semnale vă vor îndruma 
înapoi către căminul vostru ceresc.

Doresc să vă vorbesc în această 
seară despre trei semnale esenţiale 
care vin de la farul Domnului şi 
care vă vor ajuta să vă întoarceţi la 
acel Tată care aşteaptă cu nerăbdare 
întoarcerea voastră triumfală acasă. 
Acele trei semnale sunt credeţi, supu-
neţi-vă şi înduraţi.

Mai întâi, menţionez un semnal care 

este fundamental şi esenţial: credeţi. 
Credeţi că sunteţi o fiică a Tatălui 
Ceresc, că El vă iubeşte şi că sunteţi 
aici pentru un scop glorios − să vă do-
bândiţi salvarea eternă. Credeţi că este 
extrem de important să rămâneţi puter-
nice şi loiale adevărurilor Evangheliei. 
Eu mărturisesc că aşa este!

Tinerele mele prietene, credeţi 
în cuvintele pe care le rostiţi în fie-
care săptămână când recitaţi crezul 
Tinerelor Fete. Gândiţi-vă la înţelesul 
acelor cuvinte. În ele există adevăr. 
Străduiţi-vă întotdeauna să trăiţi con-
form valorilor care sunt menţionate. 
Credeţi, aşa cum afirmă crezul vostru, 
că dacă acceptaţi şi acţionaţi în confor-
mitate cu acele valori, veţi fi pregătite 
să vă întăriţi căminul şi familia, să 
faceţi şi să ţineţi legăminte sfinte, să 
primiţi rânduielile din templu şi să vă 
bucuraţi de binecuvântările exaltării. 
Acestea sunt adevăruri frumoase ale 
Evangheliei şi, urmându-le, veţi fi mai 
fericite de-a lungul vieţii, de aici şi de 
după, decât veţi fi vreodată dacă nu 
le luaţi în considerare.

Cele mai multe dintre voi aţi fost în-
văţate adevărurile Evangheliei încă de 
când eraţi bebeluşi. Aţi fost învăţate de 

către părinţi iubitori şi învăţători grijulii. 
Adevărurile pe care vi le-au împărtăşit 
v-au ajutat să dobândiţi o mărturie; voi 
aţi crezut ce aţi fost învăţate. Deşi acea 
mărturie poate continua să fie hrănită 
spiritual şi să crească atunci când stu-
diaţi, când vă rugaţi pentru îndrumare 
şi când participaţi în fiecare săptămână 
la adunările Bisericii, depinde doar 
de voi să menţineţi acea mărturie vie. 
Satana va încerca cu toată puterea lui 
s-o distrugă. Va trebui s-o hrăniţi de-a 
lungul întregii voastre vieţi. Asemenea 
flăcării unui foc strălucitor, mărturia 
voastră − dacă nu este hrănită conti-
nuu − va păli până va ajunge un jar 
incandescent care, apoi, se va stinge 
complet. Nu trebuie să permiteţi ca 
acest lucru să se întâmple.

În afara participării la adunările 
voastre de duminica şi la activităţile din 
timpul săptămânii, când aveţi ocazia de 
a participa la seminar, fie în clasele de 
dimineaţa devreme, fie în locul orelor 
de religie de la şcoală, profitaţi de acea 
ocazie. Multe dintre voi participă acum 
la seminar. Ca şi în cazul oricărei alte 
situaţii din viaţă, cea mai mare parte a 
ceea ce dobândiţi din experienţa voas-
tră la seminar depinde de atitudinea şi 
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de dorinţa voastră de a fi învăţate. Fie 
ca atitudinea voastră să fie una care să 
exprime umilinţă şi dorinţă de a învăţa! 
Cât de recunoscător sunt pentru ocazia 
pe care am avut-o atunci când am fost 
adolescent de a participa la seminarul 
de dimineaţa devreme, căci a avut un 
rol esenţial în dezvoltarea mea şi în 
dezvoltarea mărturiei mele! Seminarul 
poate schimba vieţi.

Cu mulţi ani în urmă, am făcut parte 
dintr-un consiliu executiv alături de 
un bărbat deosebit care avusese foarte 
mult succes în viaţă. Am fost impresio-
nat de integritatea lui şi de loialitatea sa 
faţă de Biserică. Am aflat că el dobân-
dise o mărturie şi se alăturase Bisericii 
datorită seminarului. Când s-a căsătorit, 
soţia lui fusese toată viaţa membră 
a Bisericii. El nu aparţinea nici unei 
Biserici. De-a lungul anilor şi în pofida 
eforturilor ei, el nu avea nicio dorinţă 
să meargă la Biserică alături de soţia 
şi copiii lui. Însă, la un moment dat, 
el a început să le ducă pe două dintre 
fiicele sale la seminarul de dimineaţa 
devreme. El aştepta în maşină cât timp 
ele erau la clasă, iar apoi le ducea cu 
maşina la şcoală. Într-o zi ploua, iar 
una dintre fiicele sale i-a spus: „Vino 
înăuntru, tată. Poţi să iei loc în hol”. El 
a acceptat invitaţia. Uşa sălii de clasă 
era deschisă, iar el a început să asculte. 
El a simţit ceva în inima lui. Pentru 
restul acelui an şcolar, el a mers la 
seminar alături de fiicele lui, lucru ce a 
dus, în cele din urmă, la botezul lui şi 
la o viaţă dedicată activităţii în Biserică. 
Fie ca seminarul să ajute la clădirea 
şi întărirea mărturiei voastre!

Vor fi momente când veţi înfrunta 
provocări care v-ar putea periclita 
mărturia sau când aţi putea s-o ne-
glijaţi datorită interesului faţă de alte 
lucruri. Vă implor s-o menţineţi pu-
ternică. Este numai responsabilitatea 
voastră să-i menţineţi flacăra aprinsă, 
strălucitoare. Este nevoie de efort, însă 

nu veţi regreta niciodată acest efort. 
Îmi aduc aminte de versurile unui cân-
tec scris de Julie de Azevedo Hanks. 
Referindu-se la mărturia ei, a scris:

Prin vântul schimbării
Înconjurată de norii de durere
Am păzit-o cu viaţa mea
Am nevoie de căldură − am nevoie 

de lumină
Şi, deşi furtuna se va dezlănţui
Eu înfrunt ploaia cea grea
Eu rămân
O protectoare a flăcării.1

Fie ca voi să credeţi şi, apoi, fie ca 
voi să menţineţi flacăra mărturiei voas-
tre aprinsă, strălucitoare, indiferent de 
ceea ce va veni!

Apoi, dragi tinere fete, fie ca voi 
să vă supuneţi. Supuneţi-vă părin-
ţilor voştri. Supuneţi-vă legilor lui 
Dumnezeu. Ele ne sunt date de 
către un Tată Ceresc iubitor. Când ne 
supunem lor, viaţa noastră este mult 
mai împlinită, mai puţin complicată. 
Greutăţile şi problemele noastre sunt 
mai uşor de suportat. Primim bine-
cuvântările promise de Domnul. El a 
spus: „Domnul cere inima şi un suflet 
binevoitor; şi cei care sunt binevoitori şi 
supuşi vor mânca cele mai bune roade 
ale Sionului în aceste zile din urmă” 2.

Aveţi o singură viaţă de trăit. 
Feriţi-o de necazuri cât puteţi de mult. 
Veţi fi ispitite, uneori chiar de persoa-
nele pe care le-aţi considerat prietene.

În urmă cu câţiva ani, am vorbit cu 
o supraveghetoare a clasei Trandafir 
care mi-a vorbit despre o experienţă 
pe care a avut-o cu una dintre tine-
rele fete din clasa ei. Această tânără 
fată fusese ispitită de nenumărate ori 
să se depărteze de calea adevărului 
şi să urmeze ocolul păcatului. Din 
cauza insistenţelor repetate ale unora 
dintre prietenii ei de la şcoală, ea a 
fost, în cele din urmă, de acord să 

urmeze un asemenea ocol. Planul 
fusese stabilit: ea urma să le spună 
părinţilor că se ducea la activitatea 
Tinerelor Fete. Totuşi, ea planifi-
case să fie acolo doar până când 
prietenele ei şi cei cu care ieşeau la 
întâlnire veneau s-o ia. Apoi, urmau 
să se ducă la o petrecere unde aveau 
să se consume băuturi alcoolice şi 
unde comportamentul avea să fie în 
dezacord total cu ceea ce ştia această 
tânără fată ca fiind corespunzător.

Învăţătoarea se rugase să pri-
mească inspiraţie pentru a le ajuta 
pe toate fetele ei, dar mai ales pe 
această tânără fată, care părea atât 
de nesigură de angajamentul ei faţă 
de Evanghelie. Învăţătoarea a primit 
în acea seară inspiraţia de a renunţa 
la ceea ce planificase anterior şi de 
a le vorbi fetelor despre faptul de a 
rămâne curate din punct de vedere 
moral. În timp ce ea îşi împărtăşea 
gândurile şi sentimentele, tânăra fată 
în discuţie îşi verifica des ceasul pen-
tru a se asigura că nu avea să rateze 
întâlnirea cu prietenii ei. Cu toate 
acestea, pe măsură ce discuţia a pro-
gresat, inima ei a fost atinsă, conştiinţa 
i-a fost trezită, iar determinarea ei 
reînnoită. Când timpul a sosit, ea a 
ignorat claxoanele repetate care o 
chemau. Ea a rămas toată seara alături 
de învăţătoarea ei şi de celelalte fete 
din clasă. Ispita de a se abate de la 
calea aprobată a lui Dumnezeu fusese 
evitată. Satana fusese oprit. Tânăra 
fată a mai rămas, după ce celelalte 
fete au părăsit clasa în ordine, pentru 
a-i mulţumi învăţătoarei ei pentru lec-
ţie şi pentru a-i spune cum a ajutat-o 
să evite ceva ce ar fi putut să aibă o 
consecinţă tragică. Rugăciunea unei 
învăţătoare îşi primise răspunsul.

Ulterior, am aflat că datorită deciziei 
ei de a nu merge cu prietenii ei în acea 
seară − unii dintre cei mai cunoscuţi 
băieţi şi fete din şcoală − această tânără 
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fată a fost ignorată de ei şi, timp de 
multe luni, nu a avut niciun prieten la 
şcoală. Ei nu au putut accepta faptul că 
ea nu a dorit să facă lucrurile pe care 
ei le făceau. A fost o perioadă extrem 
de dificilă şi de tristă pentru ea, însă ea 
a rămas fermă şi, în cele din urmă, şi-a 
făcut prieteni care-i împărtăşeau stan-
dardele. În prezent, după ce au trecut 
mulţi ani, ea este căsătorită în templu 
şi are patru copii minunaţi. Cât de 
diferită ar fi putut fi viaţa ei… Deciziile 
noastre ne determină destinul.

Preţioase tinere fete, asiguraţi-vă 
că toate hotărârile pe care le luaţi trec 
acest test: „Ce rău îmi poate face acest 
lucru? Ce bine îmi poate face acest lu-
cru?”. Şi nu permiteţi codului vostru de 
comportament să pună accent pe „Ce 
vor gândi ceilalţi?”, ci pe „Ce voi gândi 
eu însămi despre mine?”. Lăsaţi-vă 
influenţate de acel glas blând şi încet. 
Aduceţi-vă aminte că o persoană cu 
autoritate şi-a aşezat mâinile pe capul 
vostru în momentul confirmării voastre 
şi a spus: „Primeşte-L pe Duhul Sfânt”. 
Deschideţi-vă inima, chiar sufletele, la 
auzul acelui glas special care mărtu-
riseşte adevărul. Aşa cum a promis 
profetul Isaia: „Urechile tale vor auzi… 
glasul care va zice: «Iată drumul, mer-
geţi pe el»” 3.

Tendinţa vremurilor noastre este 
toleranţa faţă de ticăloşie. Revistele 
şi emisiunile de televiziune prezintă 

vedete de film, eroi ai competiţiilor 
sportive − acele persoane pe urmele 
cărora mulţi tineri doresc să calce − în 
timp ce nu iau în considerare legile 
lui Dumnezeu şi se fălesc cu practici 
păcătoase, aparent inofensive. Să nu 
credeţi acest lucru! Va veni timpul când 
se va trage linie − chiar timpul balan-
ţei de verificare. Fiecare Cenuşăreasă 
are propriul miez al nopţii − dacă nu 
în această viaţă, atunci în următoa-
rea. Ziua judecăţii va veni pentru toţi. 
Sunteţi pregătite? Sunteţi mulţumite 
de ceea ce faceţi?

Dacă vreuna dintre voi s-a potic-
nit în călătoria ei, vă promit că există 
o cale de întoarcere. Procesul se 
numeşte pocăinţă. Salvatorul nostru a 
murit pentru a ne oferi, vouă şi mie, 
acel dar binecuvântat. Deşi calea 
este dificilă, promisiunea este reală. 
Domnul a spus: „De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face 
albe ca zăpada” 4. „Şi nu-Mi voi mai 
aduce aminte de [ele]” 5.

Preaiubitele mele surori tinere, aveţi 
preţiosul dar al libertăţii de a alege. 
Vă implor să alegeţi să vă supuneţi.

În final, fie ca voi să înduraţi. Ce 
înseamnă să înduri? Îndrăgesc urmă-
toarea definiţie: a te împotrivi dând 
dovadă de curaj. Este posibil să aveţi 
nevoie de curaj pentru a crede; uneori, 
este posibil să aveţi nevoie de curaj 
atunci când vă supuneţi. Mai mult ca 

sigur va fi necesar atunci când înduraţi 
până în ziua în care veţi părăsi această 
existenţă muritoare.

Am vorbit, de-a lungul anilor, cu 
mulţi oameni care mi-au spus: „Am 
atâtea probleme, atâtea griji reale. Sunt 
copleşit de provocările vieţii. Ce pot 
să fac?”. Le-am oferit lor şi, acum, vă 
ofer vouă următoarea sugestie con-
cretă: căutaţi îndrumare cerească în 
fiecare zi. Este greu să-ţi trăieşti viaţa 
făcându-ţi griji pentru viitor; este uşor 
să-ţi trăieşti viaţa dacă te preocupi de 
prezent şi de viitorul apropiat. Fiecare 
dintre noi poate fi credincios pentru o 
zi − şi apoi pentru încă una, după care 
pentru încă una − până când ajungem 
să ne fi trăit toată viaţa îndrumaţi de 
Spirit, o viaţă pe placul Domnului, 
o viaţă de fapte bune şi neprihănire. 
Salvatorul a promis: „Priviţi la Mine şi 
înduraţi până la capăt şi atunci voi veţi 
trăi; căci aceluia care îndură până la 
capăt îi voi da Eu viaţă veşnică” 6.

Pentru acest scop aţi venit în viaţa 
muritoare, tinerele mele prietene. Nu 
există ceva mai important decât obiec-
tivul pe care vă străduiţi să-l atingeţi − 
chiar viaţa eternă în împărăţia Tatălui 
vostru.

Sunteţi fiice foarte preţioase ale 
Tatălui nostru Ceresc trimise pe 
pământ în această zi şi în această 
perioadă pentru un anumit scop. 
Aţi fost păstrate tocmai pentru acest 
moment. Lucruri minunate, glorioase 
vă aşteaptă dacă nu veţi face decât să 
credeţi, să vă supuneţi şi să înduraţi. 
Mă rog ca aceasta să fie binecuvânta-
rea voastră, în numele lui Isus Hristos, 
Salvatorul nostru, amin. ◼
NOTE
 1.  Julie de Azevedo Hanks, „Keeper of the 

Flame”, Treasure the Truth (compact disc, 
1997).

 2.  Doctrină şi legăminte 64:34.
 3.  Isaia 30:21.
 4.  Isaia 1:18.
 5.  Ieremia 31:34.
 6.  3 Nefi 15:9.

Minneapolis, Minnesota, S.U.A.
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Când vă spuneţi rugăciunea, gân-
diţi-vă la ce Îi puteţi spune Tatălui 
Ceresc pentru a-I mulţumi pentru 
acest dar.

Pentru tineri
• Cunoaşteţi persoane care adresează 

cele trei întrebări pe care profe-
tul le-a enumerat în cuvântarea 
sa în timpul sesiunii de duminică 
dimineaţa (pagina 90): „De unde 
am venit? De ce suntem aici? Unde 
vom merge după această viaţă?”. 
Citiţi răspunsurile sale la aceste 
întrebări şi gândiţi-vă la modalităţi 
prin care aţi putea să împărtăşiţi 
acele adevăruri oamenilor care nu 
le cunosc încă.

• Unii oameni nu înţeleg faptul că 
sfinţii din zilele din urmă cred în 
Isus Hristos şi Îl urmează. Citiţi 
cuvântarea vârstnicului Dallin H. 
Oaks, „Sacrificiu”, şi gândiţi-vă la 
această declaraţie: „Vieţile noastre 
de slujire şi sacrificiu sunt cele mai 
potrivite expresii ale angajamen-
tului nostru de a-I sluji Învăţăto-
rului şi a-i sluji aproapelui nostru” 
(pagina 19). Ce spune modul în 
care vă trăiţi viaţa legat de mărturia 
voastră despre Salvator? 

• Vârstnicul Quentin L. Cook ne-a 
învăţat: „Când cineva este afon faţă 
de melodia credinţei, persoana 
respectivă nu este în acord cu 

mai avem. Gândiţi-vă cum puteţi fi 
mai asemănători lui Isus Hristos în 
felul cum îi trataţi pe alţii.

• Vârstnicul Russell M. Nelson a 
vorbit despre multele abilităţi 
uimitoare ale trupurilor noastre 
fizice (pagina 77), iar vârstnicul 
Ronald A. Rasband ne-a învăţat 
că Tatăl nostru Ceresc ne iubeşte 
chiar când trupurile noastre nu sunt 
perfecte (pagina 80). Cum vă face 
să vă simţiţi faptul că aveţi un trup? 
Gândiţi-vă la toate lucrurile diverse 
pe care le poate face trupul vostru. 

EI  NE-AU VORBIT

Numerele paginilor menţionate 
mai jos indică prima pagină a 

cuvântării.

Pentru copii
• Preşedintele Dieter F. Uchtdorf a 

împărtăşit două cuvinte importante 
pe care el doreşte să ni le amin-
tim când ne simţim ispitiţi să nu 
fim buni cu cineva (pagina 70). 
Vă amintiţi care sunt acele două 
cuvinte? Discutaţi cu părinţii voştri 
despre unele dintre comportamen-
tele pe care el le-a sugerat să nu le 

Să facem din  
conferinţă o parte  
din vieţile noastre
Gândiţi-vă să folosiţi unele dintre aceste activităţi şi întrebări 
ca punct de pornire pentru discuţii în familie sau cugetări 
personale.
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Spiritul” (pagina 41). Gândiţi-vă la 
cum sună un instrument dezacordat 
şi ce poate cauza unui instrument 
să fie dezacordat. Ce lucruri precise 
puteţi face să nu deveniţi „[afoni] 
faţă de melodia credinţei”?

• Câţiva vorbitori din cadrul acestei 
conferinţe au vorbit despre familiile 
lor, familii în care nu toți membrii 
fac parte din Biserică, familii cu 
un singur părinte şi familii care se 
confruntă cu adversităţi de diverse 
feluri. Ce au învăţat şi ce apreciază 
aceşti vorbitori la familiile lor? Ce 
îndrăgiţi şi apreciaţi la familia voas-
tră? Cum puteţi contribui şi ajuta pe 
membrii familiei voastre? 

Pentru adulţi
• Preşedintele Boyd K. Packer ne-a 

învăţat: „Una dintre cele mai mari 
descoperiri ale părinţilor este că 
noi învăţăm mai mult ce contează 
cu adevărat de la copiii noştri decât 
am învăţat de la părinţii noştri” 
(pagina 6). Dacă sunteţi părinţi, 
gândiţi-vă la unele lecţii importante 
pe care le-aţi învăţat de la copiii 
dumneavoastră sau, dacă nu sunteţi 
părinţi, gândiţi-vă la lecţiile pe care 
le-aţi învăţat de la copiii pe care 
îi cunoaşteţi. Aveţi în vedere să 
împărtăşiţi acele lecţii – şi împreju-
rările în care le-aţi învăţat – soţului 
sau soţiei, unui prieten, copiilor 
dumneavoastră sau altor oameni.

• Putem fi izbăviţi de păcat când ne 
îndreptăm către învăţăturile din 
scripturi, cum am fost învăţaţi de 
vârstnicul L. Tom Perry (pagina 
94). Cum v-au ajutat învăţăturile 
din scripturi să fiţi izbăviţi? Cum 
v-au ajutat acestea să alegeţi ce este 
drept?

• Câteva dintre cuvântări s-au axat 
pe legăminte, în mod special pe 
legămintele din templu. Gândiţi-vă 
la ce a spus vârstnicul Robert 
D. Hales: „Să vorbim cu propria 
noastră persoană în faţa oglinzii şi 
să ne întrebăm: «Cât de bine trăiesc 
conform legămintelor pe care le-am 
făcut»?” Gândiţi-vă la ce răspuns 
aţi da şi, probabil, ce puteţi face să 
trăiţi mai bine în acord cu legămin-
tele dumneavoastră – şi să îi invitaţi 

SCRIPTURILE DIN CADRUL  
CONFERINŢEI GENERALE

Vorbitorii din cadrul conferinţei 
generale ne-au învăţat din 

scripturi. Puteţi studia scripturile 
la care s-au făcut cele mai multe 
referiri:

• Ioan 13:35
• 2 Nefi 2:27
• Doctrină şi legăminte 18:10 *; 

62:25-28 *; 88:118; 115:5; 121:37
• Moise 1:39.

* Versete din scripturile de bază de  
la seminar

pe alţii să le facă şi să trăiască în 
acord cu acestea. 

• Vârstnicul Jeffrey R. Holland (pa-
gina 31), vârstnicul Neil L. Ander-
sen (pagina 111) şi alţii au vorbit 
despre ucenicie şi procesul de a 
veni la Hristos. Cum a fost proce-
sul dumneavoastră personal de a 
deveni ucenic? Ce lucruri aţi învăţat 
din acestea, sau din alte cuvântări, 
referitor la procesul de a continua 
să veniţi la Hristos? 

• „Scopul fundamental al Bisericii”, 
ne-a învăţat vârstnicul D. Todd 
Christofferson, „este de a predica 
Evanghelia lui Isus Hristos, doc-
trina Sa, în întreaga lume” (pagina 
86). Recitiţi cuvântarea vârstnicului 
Christofferson, precum şi cuvânta-
rea vârstnicului Donald L. Hallstrom 
(pagina 13), şi gândiţi-vă la ceea 
ce reprezintă Evanghelia lui Isus 
Hristos. Ce ocazii aveţi de a preda 
Evanghelia în căminul şi chemarea 
dumneavoastră sau persoanelor 
cunoscute? ◼
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Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Următoarea listă cuprinde relatări, selectate dintre cele prezentate în cuvântările din cadrul conferinţei generale, care 
pot fi folosite în studiul personal, în serile în familie şi cu alte ocazii de predare. Numărul se referă la prima pagină a 
cuvântării.

VORBITOR RELATARE

Preşedintele Boyd K. Packer (6) Misionarii transmit un mesaj de speranţă părinţilor îndureraţi.
(6) Boyd K. Packer este crescut de părinţi credincioşi, chiar dacă tatăl său era mai puţin activ în Biserică.

Cheryl A. Esplin (10) Nepoata lui Cheryl A. Esplin se roagă ca fratele ei să fie bun.

Vârstnicul Donald L. 
Hallstrom

(13) Tânăr fiind, Donald L. Hallstrom îl ascultă pe preşedintele David O. McKay în Tabernacolul  
din Honolulu.

Vârstnicul Paul E. Koelliker (16) Misionarii care au fost refuzaţi se încurajează unul pe celălalt, lucru care înduioşează inima  
unui bărbat.

Vârstnicul Dallin H. Oaks (19) Preşedintele Gordon B. Hinckley întreabă pe un membru nou dacă acesta doreşte să sacrifice atât 
de multe pentru Evanghelie.
(19) În vârstă de 16 ani, fratele unui misionar brazilian munceşte pentru a asigura strictul necesar 
familiei sale.

Vârstnicul David A. Bednar (48) Tatăl lui David A. Bednar întreabă de ce deţinătorii preoţiei nu îşi fac vizitele de acasă.

Episcopul Richard C. Edgley (52) Richard C. Edgley, în calitate de membru într-o preşedinţie de ţăruş, cheamă o membră mai puţin 
activă să fie misionară de ţăruş.
(52) Salvatorii se roagă pentru prizonierii luaţi în cel de al Doilea Război Mondial pe care se duceau 
să îi salveze.

Adrián Ochoa (55) Un tânăr preot din Africa de Sud încurajează pe un alt preot să vină înapoi la Biserică.
(55) Un tânăr preot din Chile are ocazia de a boteza pe o prietenă.

Preşedintele Thomas S. 
Monson

(66) Un marinar îi dă o binecuvântare camaradului său rănit în cel de al Doilea Război Mondial.
(66) În calitate de episcop, Thomas S. Monson le scria lunar scrisori personale celor care slujeau în 
armată.
(90) După ce a aflat de problemele de sănătate, o femeie decide să-şi schimbe viaţa.
(90) Moartea soţiei unui necredincios a schimbat modul lui sceptic de a gândi.

Vârstnicul L. Tom Perry (94) Un membru al Bisericii împărtăşeşte Evanghelia cu pasagerul de lângă el din avion.

Vârstnicul O. Vincent Haleck (101) Părinţii lui O. Vincent Haleck postesc şi se roagă pentru copiii lor.

Vârstnicul Larry Y. Wilson (103) Fiica lui Larry Y. Wilson se simte stânjenită că a jucat fotbal duminica.

Vârstnicul David F. Evans (106) Un tânăr băiat se alătură Bisericii după ce vede exemplul dat de prietenii lui şi colegul său  
de cameră.

Vârstnicul Neil L. Andersen (111) Preşedintele Thomas S. Monson păstrează un balon timp de trei ani pentru a-l înapoia unei 
supravieţuitoare în lupta cu cancerul.
(111) Cei trei copii ai familiei Saintelus sunt salvaţi după cutremurul din Haiti.

Ann M. Dibb (117) O tânără fată îl încurajează pe un coleg să nu mai înjure.
(117) O tânără fată respectă Cuvântul de înţelepciune în pofida presiunilor.

Elaine S. Dalton (123) Florence Chadwick termină cursa de înot în pofida ceţii dese.

Preşedintele Thomas S. 
Monson

(126) Un tată este convertit la Evanghelie după ce participă la seminar alături de fiica sa.
(126) O tânără fată biruie ispita datorită participării la o activitate a Tinerelor Fete.
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Adunările Preoţiei lui 
Melhisedec şi ale So-
cietăţii de Alinare din 

a patra duminică a fiecărei 
luni vor fi dedicate lecţiilor 
din „Învăţături pentru tim-
pul nostru”. Fiecare lecţie 
poate fi pregătită dintr-una 
sau mai multe cuvântări de 
la cea mai recentă confe-
rinţă generală (vedeţi tabe-
lul de mai jos). Preşedinţii 
de ţăruş şi de district pot 
alege cuvântările care vor fi 
folosite sau pot încredinţa 
această responsabilitate 
episcopilor şi preşedinţilor 
de ramură. Conducăto-
rii trebuie să sublinieze 
faptul că este important ca 
fraţii din cadrul Preoţiei lui 
Melhisedec şi surorile din 
cadrul Societăţii de Alinare 
să studieze aceleaşi cuvân-
tări în aceleaşi duminici.

Cei care iau parte la 
clasele din a patra duminică 
sunt îndemnaţi să studieze 
şi să aducă la lecţie numă-
rul revistei care cuprinde 
cea mai recentă conferinţă 
generală.

Sugestii pentru pregătirea 
unei lecţii din cuvântări

Rugaţi-vă ca Spiritul Sfânt 
să fie cu dumneavoastră în 
timp ce studiaţi şi predaţi 

din cuvântări. Este posibil 
să fiţi tentaţi, uneori, să 
pregătiţi lecţia folosind alte 
materiale, dar cuvântările 
din cadrul conferinţei repre-
zintă programa aprobată. 
Responsabilitatea dumnea-
voastră este de a-i ajuta pe 
alţii să înveţe şi să trăiască 
potrivit Evangheliei, aşa 
cum se propovăduieşte în 
cea mai recentă conferinţă 
generală a Bisericii.

Revedeţi cuvântările, 
căutând principii şi doctrine 
care să răspundă nevoilor 
membrilor clasei. Căutaţi, 
de asemenea, istorisiri, 
referinţe din scripturi şi 
declaraţii din cuvântări care 
să vă ajute să predaţi aceste 
adevăruri.

Întocmiţi un plan pentru 
predarea principiilor şi 
doctrinelor. Planul dumnea-
voastră trebuie să includă 
întrebări care să-i ajute pe 
membrii clasei:
• să caute principii şi doc-

trine în cuvântări;
• să se gândească la înţe-

lesul lor;
• să împărtăşească expli-

caţii, idei, experienţe şi 
mărturii;

• să pună în practică 
aceste principii şi doc-
trine în vieţile lor. ◼

Carole M. Stephens 
prima consilieră

Linda K. Burton 
preşedintă

Linda S. Reeves 
a doua consilieră

Mary N. Cook 
prima consilieră

Elaine S. Dalton 
preşedintă

Ann M. Dibb 
a doua consilieră

Jean A. Stevens 
prima consilieră

Rosemary M. Wixom 
preşedintă

Cheryl A. Esplin 
a doua consilieră

Larry M. Gibson 
primul consilier

David L. Beck 
preşedinte

Adrián Ochoa 
al doilea consilier

David M. McConkie 
primul consilier

Russell T. Osguthorpe 
preşedinte

Matthew O. Richardson 
al doilea consilier

Preşedinţiile generale ale  
organizaţiilor auxiliare

SOCIETATEA DE ALINARE

TINERELE FETE

SOCIETATEA PRIMARĂ

TINERII BĂIEŢI

ŞCOALA DE DUMINICĂ

Învăţături pentru  
timpul nostru

* Pentru lecţiile din a patra duminică din lunile aprilie şi octombrie, 
cuvântările pot fi selectate din cadrul conferinţei anterioare sau din ca-
drul celei mai recente conferinţe. Cuvântările sunt disponibile în multe 
limbi la conference.lds.org.

LUNILE ANULUI MATERIALELE PENTRU LECŢIA DIN 
A PATRA DUMINICĂ 

aprilie 2012– 
octombrie 2012

Cuvântările ţinute în cadrul confe-
rinţei generale din aprilie 2012 *

octombrie 2012–
aprilie 2013

Cuvântările ţinute în cadrul conferin-
ţei generale din octombrie 2012 *
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vârstnicul Larry Echo Hawk, vârstnicul 
Robert C. Gay şi vârstnicul Scott D. 
Whiting. Au fost chemaţi din cel de-al 
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci în 
Primul Cvorum al Celor Şaptezeci, 
vârstnicul Craig A. Cardon şi vârstnicul 
Stanley G. Ellis.

Episcopul H. David Burton şi 
consilierii săi au slujit împreună în 
Episcopatul care prezidează mai mult 
de 16 ani. Chiar dacă au fost episcopi 
care prezidează care au slujit pentru 
o perioadă mai mare de timp, niciun 
Episcopat care prezidează nu a slujit 
împreună atât de mult.

Citiţi biografiile celor nou chemaţi 
începând cu pagina 135. ◼

Pentru arhivele conferinţei generale în 
format text, audio sau video în multe 
limbi vizitaţi conference.lds.org.

fost eliberat din Preşedinţia celor Şap-
tezeci; 37 autorităţi ale zonei-Cei Şap-
tezeci au fost, de asemenea, eliberate. 
Pentru o listă completă a chemărilor şi 
eliberărilor, consultaţi pagina 27.

Au fost chemaţi în Episcopatul care 
prezidează Gary E. Stevenson, epis-
cop care prezidează; Gérald Caussé, 
primul consilier, şi Dean M. Davies, 
al doilea consilier. Au fost chemate 
în cadul noii preşedinţii generale a 
Societăţii de Alinare, Linda K. Burton, 
preşedintă; Carole M. Stephens, prima 
consilieră, şi Linda S. Reeves, a doua 
consilieră.

Vârstnicul Richard J. Maynes, din 
Primul Cvorum al celor Şaptezeci, a 
fost chemat să slujească în Preşedinţia 
celor Şaptezeci.

Au fost chemaţi ca membri ai 
Primului Cvorum al celor Şaptezeci 

Ş T I R I L E  B I S E R I C I I

„Nu putem fi cu toţii împreună 
sub acelaşi acoperiş”, a spus 
preşedintele Thomas S. Mon-

son, preşedintele Bisericii, în cadrul 
primei sesiuni a celei de-a 182-a Con-
ferinţe Generale Anuale din data de 31 
martie 2012, „dar avem acum posibili-
tatea de a lua parte la lucrările acestei 
conferinţe prin intermediul televizoru-
lui, radioului, transmisiunii prin satelit 
şi Internetului – chiar şi al dispozitive-
lor mobile. Noi suntem uniţi, vorbind 
multe limbi, trăind în multe ţări, însă 
având cu toţii o singură credinţă, o 
singură doctrină şi un singur scop”.

Acea afirmaţie este adevărată pen-
tru cei peste 100.000 de oameni care 
au participat la sesiunile conferinţei în 
centrul de conferinţe din oraşul Salt 
Lake, Utah, SUA, în zilele de 31 martie 
şi 1 aprilie – şi pentru milioanele de 
alţi oameni care au privit sau ascultat 
la televizor, radio, prin intermediul 
transmisiunilor prin satelit şi pe Inter-
net. Membri şi alţi oameni din întreaga 
lume, au participat la transmisiunile în 
direct sau vor participa la retransmisii 
traduse în 94 de limbi.

Chiar înainte de începerea conferin-
ţei generale, mulţi membri ai Bisericii 
au folosit aceste tehnologii moderne 
pentru a-i invita pe alţii să participe la 
conferinţă. Noile dispozitive, anunţuri 
şi postere introduse în luna martie, 
disponibile în mai multe limbi, vor 
continua să existe în secţiunea Invite 
Others de pe gc.lds.org.

Câteva modificări au fost făcute în 
conducerea Bisericii în timpul sesiunii 
de sâmbătă după-amiază; printre cei 
eliberaţi au fost membrii Episcopa-
tului care prezidează şi membre ale 
Preşedinţiei generale a Societăţii de 
Alinare. Vârstnicul Steven E. Snow a 

A 182-a Conferinţă Generală Anuală, include 
schimbări în conducerea Celor Şaptezeci, a 
Episcopatului şi a Societăţii de Alinare.

În cadrul conferinţei, câteva modificări au fost făcute în conducerea Bisericii în 
timpul sesiunii de sâmbătă după-amiază; printre cei chemaţi au fost membrii 
Episcopatului care prezidează şi membrele Preşedinţiei generale a Societăţii de 
Alinare. Vârstnicul Richard J. Maynes a fost chemat în Preşedinţia celor Şapte-
zeci; 40 de Autorităţi ale zonei-cei Şaptezeci au fost, de asemenea, chemate.
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Vârstnicul 
Craig A. 
Cardon
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul 
Richard J. 
Maynes
din Preşedinţia celor 
Şaptezeci

Vârstnicul Craig Allen Cardon, chemat recent din cel 
de-al Doilea Cvorum în Primul Cvorum al celor Şap-
tezeci, recunoaşte influenţa Spiritului în fiecare lucru 

bun din viaţa sa.
„Mama şi tatăl meu m-au ajutat când eram copil să încep 

să recunosc vocea Spiritului, să ştiu ceea ce simt”, şi-a 
amintit el. „Acea comunicare de la Domnul este disponi-
bilă tuturor celor care caută cu sârguinţă şi este esenţială în 
această lucrare măreaţă.”

După o misiune în Italia, vârstnicul Cardon s-a căsătorit 
cu Deborah Louise Dana în noiembrie 1970 în Templul 
Mesa, Arizona. La numai 13 ani mai târziu, vârstnicul Car-
don a devenit preşedintele Misiunii Roma, Italia. La acel 
timp, şapte dintre cei opt copii ai lor se născuseră şi aveau 
vârstele cuprinse între nouă luni şi 11 ani.

„Acest lucru ne învaţă mult despre sora Cardon”, spune 
vârstnicul Cardon. „Credinţa, dragostea, răbdarea şi bunăta-
tea ei au fost o măreaţă binecuvântare pentru mine, familia 
noastră şi toţi cei care o cunosc.”

Din anul 2006 până în anul 2011, vârstnicul Cardon a 
slujit în Preşedinţia zonei Africa de Vest, o experienţă pe 
care o descrie ca o „binecuvântare remarcabilă de a sluji 
printre oameni pe care îi iubim atât de mult”.

De-a lungul vieţii sale, vârstnicul Cardon şi-a dedicat 
mult din timpul său muncii filantropice alături de organizaţii 
naţionale şi internaţionale axate pe familii şi tineri.

Vârstnicul Cardon s-a născut în familia lui Wilford Pratt 
şi Vilate Allen Cardon în Mesa, Arizona, SUA, în decem-
brie 1948. După ce şi-a obţinut licenţa în contabilitate la 
Universitatea Arizona State, el a fost patronul unei firme 
cu mai multe domenii de activitate. El a obţinut mai târziu 
un masterat în administraţie publică la Kennedy School a 
Universităţii Harvard.

Înainte de a fi chemat ca autoritate generală a slujit ca 
preşedinte al cvorumului vârstnicilor, misionar de ţăruş, 
preşedinte de misiune, episcop, preşedinte de ţăruş, învăţă-
tor de Doctrina Evangheliei şi învăţător la institut.

„Domnul Îşi adună copiii de pe întreg pământul”, a spus 
vârstnicul Cardon. „Oricare ar fi împrejurările fiecăruia, ha-
rul lui Isus Hristos este suficient pentru toţi cei care vin  
la El.” ◼

„Fiecare persoană de pe pământ este un copil al lui 
Dumnezeu şi El îi iubeşte pe toţi copiii Săi în mod 
egal”, a spus vârstnicul Richard John Maynes, nou 

chemat în Preşedinţia celor Şaptezeci. El a spus că acesta 
este primul principiu al Evangheliei care îi vine în minte 
atunci când se gândeşte la slujirea sa vastă la nivel interna-
ţional care include responsabilităţi în Uruguay, Paraguay, 
Mexic, Ecuador, Peru şi Filipine.

„Binecuvântările eterne pe care le obţinem atunci când 
acceptăm şi trăim principiile predate de Isus Hristos îi vor 
exalta, în cele din urmă, pe toţi copiii Tatălui Ceresc de pre-
tutindeni, indiferent de locul unde trăiesc sau de încercările 
de care ei au parte în această viaţă care este o stare de 
încercare”, a adăugat el.

Vârstnicul Maynes, născut în octombrie 1950 în oraşul 
Berkeley din California, SUA, în familia lui Stan şi Betty 
Maynes şi-a început slujirea internaţională în anul 1969 
când a slujit în misiune cu timp deplin în Paraguay şi Uru-
guay până în anul 1971.

El s-a căsătorit cu Nancy Purrington, în august 1974 în 
Templul Manti, Utah, pe care a cunoscut-o când lucra la o 
staţiune în Idaho. Ei au patru copii.

Vârstnicul Maynes a absolvit în acelaşi an cursurile de 
administrarea afacerilor la Universitatea Brigham Young şi, 
mai târziu, a obţinut un MBA de la Thunderbird School of 
Global Management. De-a lungul carierei sale a fost pro-
prietar şi director executiv al unei companii specializată în 
automatizarea fabricilor.

Vârstnicul Maynes a slujit ca preşedinte al Misiunii 
Monterrey, Mexic, din anul 1989 până în anul 1992. El a fost 
chemat ca autoritate generală în anul 1997. De atunci, el a 
slujit în preşedinţiile zonelor Nord-Vestul Americii de Sud, 
Vestul Americii de Sud şi Filipine. El a slujit, de asemenea, 
în Consiliul executiv al preoţiei Bisericii, ca director exe-
cutiv asistent în Departamentul Misionarilor şi ca director 
executiv în Departamentul de Istorie a familiei.

El a fost chemat pe 20 ianuarie 2012 să slujească în Pre-
şedinţia celor Şaptezeci, luând locul vârstnicului Steven E. 
Snow care a fost chemat ca Istoric şi arhivar al Bisericii. ◼
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Vârstnicul 
Stanley G. Ellis
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Larry 
Echo Hawk
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Stanley Gareld Ellis ştia că nimeni nu poate 
dovedi existenţa lui Dumnezeu prin mijloace ştiinţi-
fice, dar la Harvard a învăţat că el Îl putea dovedi pe 

Dumnezeu prin a-I pune la încercare promisiunile. La mijlo-
cul primului său an, el a rămas fără bani şi a găsit o slujbă 
care să-i acopere cheltuielile. Deşi el se îndoia că ar putea 
plăti zeciuială şi să îşi poată acoperi costul cheltuielilor  
sale, s-a decis să-L „[pună] la încercare” pe Domnul (vezi 
Maleahi 3:10).

„Mi-am plătit mai întâi zeciuiala şi s-a întâmplat o mi-
nune”, a spus vârstnicul Ellis, chemat recent din cel de-al 
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci în Primul Cvorum. „Mi-au 
ajuns banii până la următorul salariu. Şi aşa s-a întâmplat 
la fiecare două săptămâni pe parcursul întregului semestru. 
Prin a-L pune la încercare pe Domnul, mi-am întărit mărtu-
ria că El este real şi că El Îşi ţine promisiunile.”

Vârstnicul Ellis s-a născut în familia lui Stephen şi Hazel 
Ellis, în ianuarie 1947, în Burley, Idaho, SUA, şi a crescut 
acolo la o fermă şi crescătorie. După un an petrecut la 
Harvard, a slujit în Misiunea Brazilia din anul 1966 până în 
anul 1968. După întoarcerea acasă, s-a căsătorit cu Kathryn 
Kloepfer în iunie 1969, în Templul Los Angeles, California. 
Ei au nouă copii.

După ce a absolvit Universitatea Harvard, unde a obţinut 
diploma de licenţă în administraţie, a obţinut o diplomă 
în drept la Universitatea Brigham Young. Vârstnicul Ellis 
a lucrat la planificarea impozitelor şi a devenit directorul 
executiv al unei companii de consultanţă financiară.

Înainte de chemarea sa în Primul Cvorum al celor Şapte-
zeci, vârstnicul Ellis a slujit în preşedinţia zonei Sud-Vestul 
Americii de Nord, a zonei Brazilia Nord, a zonei Brazilia şi 
în Comitetul de schimbare a limitelor geografice şi con-
ducătorilor. Din anul 1999 până în anul 2002 a slujit ca 
preşedinte al Misiunii Nord São Paulo, Brazilia. El a fost, de 
asemenea, preşedinte de ţăruş, consilier în preşedinţia ţăru-
şului, înalt consilier, consilier într-un episcopat, preşedinte 
al cvorumului vârstnicilor şi preşedintele al Tinerilor Băieţi 
la nivel de episcopie şi de ţăruş. ◼

Din acea zi a anului 1972, când vârstnicul Larry Echo 
Hawk l-a auzit pe vârstnicul Spencer W. Kimball 
(1895–1985) vorbind despre cum îi vedea pe nativii 

americani în postura de conducători educaţi, el şi-a dedicat 
viaţa pentru „a-i înălţa pe alţii”.

Un membru al populaţiei Pawnee, vârstnicul Echo Hawk 
s-a născut în Cody, Wyoming, SUA, în august 1948, în fami-
lia lui Ernest şi Jane Echo Hawk. El a crescut în Farmington, 
New Mexico, SUA, unde el şi familia lui au fost învăţaţi şi 
botezaţi de către misionari SZU în anul 1962.

La vârsta de 17 ani, după ce a fost lovit în ochi cu o 
minge de baseball, el i-a promis Domnului că dacă nu îşi va 
pierde vederea va citi Cartea lui Mormon. El şi-a recăpătat 
vederea şi a citit 10 pagini în fiecare zi timp de aproape  
trei luni.

„A fost cea mai puternică experienţă spirituală pe care 
am avut-o, când Duhul Sfânt mi-a depus mărturie că este 
adevărată Cartea lui Mormon”, a spus vârstnicul Echo 
Hawk. „Acea experienţă mi-a dat putere de-a lungul vieţii 
mele pentru a mă ajuta să fiu mai bun.”

El a fost recrutat de Universitatea Brigham Young – 
Provo cu o bursă pentru fotbal american şi a studiat educa-
ţie fizică şi zoologie. În anul 1970, a fost eliberat onorabil 
din Corpul Marinei Statelor Unite după doi ani de slujire.  
A absolvit Universitatea Utah cu un doctorat în drept în 
anul 1973.

Vârstnicul Echo Hawk a slujit ca avocat, legislator de 
stat, procuror general al statului, profesor de drept la UBY 
şi secretar asistent al Departamentului de afaceri interne cu 
indienii – poziţie din care a demisionat pentru a accepta 
chemarea în Primul Cvorum al celor Şaptezeci.

Vârstnicul Kimball a oficiat căsătoria dintre vârstnicul 
Echo Hawk şi soţia sa, Terry Pries, în Templul Salt Lake, în 
decembrie 1968. Ea a fost alături de el atunci când a slujit 
ca învăţător, episcop, înalt consilier şi preşedinte de ţăruş. 
Ei au şase copii. ◼



137m a i  2 0 1 2

Vârstnicul 
Scott D. Whiting
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul 
Robert C. Gay
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul Scott Duane Whiting crede că oportunităţile 
din viaţa lui de a-I sluji lui Dumnezeu s-au bazat pe 
câteva decizii importante.

Născut în aprilie 1961 în familia lui Duane şi Beverly 
Whiting, vârstnicul Whiting a crescut în oraşul Salt Lake, 
Utah, SUA. El consideră că prima sa decizie importantă a 
fost aceea de a sluji în misiune, urmată de decizia legată 
de durata misiunii sale. Datorită împrejurărilor din acel 
timp, vârstnicul Whiting a putut alege să slujească 18 luni 
sau doi ani. „Decizia mea de a sluji şase luni în plus a fost 
importantă pentru pregătirea mea pentru slujirea viitoare în 
Biserică”, a spus el.

După ce şi-a terminat slujirea în Misiunea Nord Tokyo, 
Japonia, a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, Jeri Olson, 
printr-un prieten comun. Decizia de a se căsători cu ea a 
fost o altă decizie importantă. Ei au fost pecetluiţi în Tem-
plul Salt Lake, în aprilie 1984.

După ce şi-a luat licenţa în studiul limbii japoneze la 
Universitatea Brigham Young, vârstnicul Whiting a obţinut 
mai târziu doctoratul în drept la McGeorge School of Law a 
Universităţii Pacificului.

O altă decizie importantă pe care vârstnicul Whiting a 
luat-o a fost aceea de a accepta chemarea, oferită de vârst-
nicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, de a sluji ca episcop. Vârstnicul Ballard l-a întrebat 
dacă îşi va îndeplini responsabilităţile până la capăt. El i-a 
dat apostolului cuvântul său şi, deşi au apărut oportunităţi 
bune de muncă, care ar fi necesitat mutarea lui, vârstnicul 
Whiting şi-a ţinut promisiunea.

Slujirea sa l-a ajutat să-şi dezvolte o pasiune pentru „a 
merge în casele membrilor mai puţin activi şi a-i ajuta să-şi 
reînnoiască sau să facă legăminte cu Dumnezeu”.

Familia Whiting are cinci copii. Înainte de chemarea 
sa în Primul Cvorum al celor Şaptezeci, el a lucrat pentru 
o companie de investiţii imobiliare din Hawai. Vârstnicul 
Whiting a slujit ca preşedinte al cvorumului vârstnicilor, 
episcop, înalt consilier, preşedinte al Tinerilor Băieţi la 
nivel de ţăruş, preşedinte de ţăruş şi autoritate a zonei-Cei 
Şaptezeci. ◼

În responsabilităţile sale în Biserică, vârstnicul Robert 
Christopher Gay vorbeşte des despre mesajul lui Isus 
Hristos ca despre „o Evanghelie a izbăvirii”.
„Aceasta este ceea ce am văzut şi trăit de-a lungul vieţii 

noastre”, spune vârstnicul Gay, referindu-se la el şi soţia 
sa, Lynette Nielsen Gay. „Noi Îl preaslăvim pe Dumnezeul 
izbăvirii: spirituale, fizice, mintale şi emoţionale. Prin ispă-
şirea lui Isus Hristos, toate poverile noastre pot deveni mai 
uşoare. Prin El, noi găsim puterea, pacea şi harul necesare 
pentru a îndura încercările vieţii şi a ne întoarce la Tatăl 
nostru Ceresc.”

Vârstnicul Gay găseşte cea mai mare plăcere în slujirea 
umanitară pe care el şi sora Gay au fost binecuvântaţi să o 
ofere, atât pe plan internaţional, cât şi aproape de casă. De 
exemplu, înainte şi după ce a slujit ca preşedinte al Misiunii 
Accra, Ghana, din anul 2004 până în anul 2007, el şi sora 
Gay au lucrat în sate din Africa şi alte părţi pentru a con-
strui şcoli şi clinici medicale şi pentru a ajuta la dezvoltarea 
programelor de educare şi cerere de împrumuturi mici. 
Organizaţiile pe care le-au înfiinţat cu alte asociaţii au ajutat 
milioane de oameni săraci de pe pământ.

Născut în septembrie 1951 în Los Angeles, California, 
SUA, în familia lui Bill şi Mary Gay, a cunoscut-o pe viitoa-
rea sa soţie printr-un prieten comun din liceu pe care,  
mai târziu, l-au ajutat să se alăture Bisericii. Ei s-au căsăto-
rit în Templul Los Angeles, California, în aprilie 1974 şi au 
şapte copii.

Vârstnicul Gay şi-a obţinut licenţa la Universitatea Utah 
şi doctoratul la Universitatea Harvard, unde a predat, de 
asemenea, economie.

Implicat în domeniul bursei de valori private timp de 
peste 25 de ani, vârstnicul Gay a lucrat pe plan internaţio-
nal pentru a investi în afaceri şi a le dezvolta.

La momentul chemării în Primul Cvorum al celor Şap-
tezeci, el slujea ca autoritate a zonei-Cei Şaptezeci în zona 
Sud-Est a Americii de Nord. Pe lângă misiunea cu timp 
deplin slujită în Spania între anii 1971 şi 1973, vârstnicul 
Gay a slujit ca şi consilier al episcopului, înalt consilier, con-
ducător al grupului de înalţi preoţi, învăţător de Doctrina 
Evangheliei, conducător al muncii misionare în episcopie şi 
preşedinte al Tinerilor Băieţi la nivel de episcopie. ◼
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Episcopul 
Gérald Caussé
primul consilier în 
Episcopatul care 
prezidează

Episcopul 
Gary E. 
Stevenson
episcop care prezidează

Din copilăria sa, episcopul Gérald Jean Caussé, che-
mat recent ca prim consilier în Episcopatul care 
prezidează, a găsit întotdeauna bucurie în slujirea în 

Biserică. Acesta a fost un lucru bun, a spus el, deoarece în 
ramura sa mică în Bordeaux, Franţa, era nevoie de fiecare 
membru pentru a face ca ramura să funcţioneze. Pe lângă 
slujirea sa în cvorumurile Preoţiei aaronice de-a lungul ado-
lescenţei sale, el a slujit ca pianist la Societatea Primară la 
vârsta de 12 ani, în calitate de consilier în preşedinţia Şcolii 
de duminică la vârsta de 14 ani şi ca preşedinte al Şcolii de 
duminică la vârsta de 16 ani.

„Slujirea în Biserică m-a ajutat să-mi obţin mărturia”, 
a spus el. Tatăl său, care a slujit de mai multe ori ca pre-
şedinte de ramură şi episcop, a avut un rol important în 
experienţa pozitivă trăită de episcopul Caussé.

„Când am fost adolescent, mă lua împreună cu el când 
făcea vizite de acasă sau când vizita familii aflate în nevoie”, 
a spus episcopul Caussé. „Observându-l pe el, a fost proba-
bil cea mai bună experienţă de a învăţa, care m-a pregătit 
pentru conducerea în cadrul preoţiei.”

Mai târziu, episcopul Caussé a slujit ca funcţionar al epis-
copiei, preşedinte al cvorumului vârstnicilor, conducător al 
grupului de înalţi preoţi, consilier al episcopului, consilier al 
preşedintelui de ţăruş, preşedinte de ţăruş, autoritate a zo-
nei-Cei Şaptezeci şi, cel mai recent, ca membru al Primului 
Cvorum al celor Şaptezeci.

Episcopul Caussé s-a născut în Bordeaux, Franţa, în mai 
1963 în familia lui Jean şi Marie-Blanche Caussé. În tinereţe, 
el a slujit în forţele aeriene franceze timp de un an şi a fost 
repartizat la o agenţie NATO.

Şi-a obţinut diploma de master în afaceri de la ESSEC în 
anul 1987. Şi-a început cariera în consultanţă pe domeniul 
strategiei şi a petrecut şase ani lucrând pentru o firmă 
de consultanţă la sediile din Paris şi Londra. Mai târziu a 
lucrat pentru un mare grup de comerţ cu amănuntul din 
Europa şi chiar înainte de chemarea sa în Primul Cvorum 
al celor Şaptezeci, în anul 2008, lucra ca director general 
şi membru al comisiei pentru cel mai mare distribuitor de 
alimente din Franţa.

El şi Valérie Lucienne Babin s-au căsătorit în august 1986 
în Templul Berna, Elveţia. Ei au cinci copii. ◼

Episcopul Gary Evan Stevenson spune că a petrecut 
mare parte a vieţii sale observând munca esenţială pe 
care episcopii o realizează pe întreg pământul. Tatăl 

său, a spus el, era „episcopul din tinereţea mea şi slujirea sa 
m-a influenţat profund”.

De multe ori, tatăl episcopului Stevenson îl invita să vină 
cu el în vizitele la una dintre cele peste 60 de văduve din 
episcopia lor. De la tatăl său, episcopul Stevenson a învăţat 
lecţii precum slujirea asemănătoare slujirii oferite de Hristos 
şi grija pentru cei nevoiaşi. Acele lecţii, a spus el, îl vor ajuta 
în chemarea sa de episcop care prezidează al Bisericii.

„Episcopii din Biserică sunt, cu adevărat, eroii mei”, a 
spus el. „În fiecare zi, ei au o influenţă atât de mare asupra 
membrilor Bisericii, în special asupra copiilor şi a tinerilor 
băieţi şi tinerelor fete.”

Născut în august 1955 în familia lui Evan N. şi Vera Jean 
Stevenson, episcopul Stevenson a crescut într-o familie care 
a avut ca strămoşi pionieri din valea Cache din Utah.

Când a fost tânăr băiat, a acceptat chemarea de a sluji în 
misiune în Japonia. Acea responsabilitate a insuflat în epis-
copul Stevenson o dragoste atât pentru Asia, cât şi pentru 
împărtăşirea Evangheliei, care a durat o viaţă.

După ce s-a întors din misiune, s-a înscris la Universita-
tea Utah State. Acolo a întâlnit-o (şi imediat s-a îndrăgostit 
de) Lesa Jean Higley. Cei doi s-au căsătorit în aprilie 1979 în 
Templul Idaho Falls, Idaho. Familia Stevenson are patru fii.

Episcopul Stevenson a obţinut o diplomă universitară în 
afaceri şi apoi a fost cofondator şi a lucrat ca preşedinte al 
unei companii ce confecţiona echipamente sportive.

El a slujit într-o varietate de chemări în Biserică, inclusiv 
ca şi consilier într-o preşedinţie de ţăruş, episcop, preşe-
dinte al Misiunii Nagoya, Japonia (2004–2007). El a fost 
chemat în Primul Cvorum al celor Şaptezeci în anul 2008 
şi a slujit în calitate de consilier şi preşedinte în zona Asia 
Nord. ◼
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Linda K. Burton
preşedinta generală a 
Societăţii de Alinare

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

Pe când era adolescentă, Linda Kjar Burton şi-a dat 
dintr-o dată seama de un lucru în cadrul unei adunări 
a Bisericii în Christchurch, Noua Zeelandă. „Am ştiut 

că Evanghelia este adevărată”, şi-a amintit ea. „Eram, de 
asemenea, conştientă că întotdeauna ştiusem acest lucru.” 
Această mărturie o va ajuta acum când slujeşte ca preşe-
dintă generală a Societăţii de Alinare.

Născută în oraşul Salt Lake, Utah, SUA, în familia lui 
Marjorie C. şi Morris A. Kjar, sora Burton avea 13 ani când 
familia ei a părăsit statul Utah pentru ca tatăl ei să prezi-
deze asupra Misiunii Noua Zeelanda Sud. Sora Burton – a 
doua din şase copii – a mers la şcoală la Church College în 
Noua Zeelandă şi s-a împrietenit cu tinerii sfinţi din zilele 
din urmă de peste Pacific. Ea s-a întors în oraşul Salt Lake 
nu doar cu o dragoste pentru culturi şi tradiţii diferite, ci, în 
special, cu o dragoste pentru Domnul şi pentru familia ei.

Sora Burton urma cursurile Universităţii Utah când l-a 
cunoscut şi s-a căsătorit cu Craig P. Burton, în august 1973, 
în Templul Salt Lake. Cuplul a decis să nu amâne întemeie-
rea unei familii; primul dintre cei şase copii ai lor s-a născut 
la aproape un an după aceea.

Lucrând împreună cu soţul ei, ea a putut sta acasă cu 
copiii şi în acelaşi timp şi-a dezvoltat o carieră în afaceri 
imobiliare. Problemele financiare de la început i-au învăţat 
pe cei doi să privească spre viitor cu încredere, „deoarece 
noi ştiam că făcusem ceva greu cu ajutorul Domnului”, a 
explicat ea.

Familia a mers în vacanţe simple şi s-a bucurat de timpul 
petrecut împreună. Sora Burton a slujit în cadrul Tinerelor 
Fete, Societăţii Primare şi Şcolii de duminică şi în comitetul 
general al Societăţii Primare şi Societăţii de Alinare. Ea a 
slujit alături de soţul ei când acesta a prezidat Misiunea Vest 
Seul, Coreea, din anul 2007 până în anul 2010. În misiune, 
Sora Burton a observat – aşa cum observase cu ani în urmă 
în Noua Zeelandă – că dragostea depăşeşte barierele limbii 
şi ale culturii.

Ea speră ca, în noua ei chemare, ceva ce a învăţat în Co-
reea de la o prietenă se va întâmpla din nou: „Ele vor simţi 
dragostea ta”. ◼

Atunci când un preşedinte al Bisericii îl întreabă pe 
episcopul Dean Davies detalii despre o viitoare 
aşezare a unui templu, cât durează să mergi pe jos 

de la cea mai apropiată staţie de autobuz, episcopul Davies 
nu menţionează doar date. El ştie aceasta din experienţă 
personală pentru că a făcut chiar el acel drum.

„Cum faci asta?”, preşedintele Gordon B. Hinckley l-a 
întrebat odată.

Episcopul Dean Myron Davies – nou chemat ca al doilea 
consilier în Episcopatul care prezidează – şi-a trăit viaţa 
fiind dedicat şi atent la detalii.

Născut în oraşul Salt Lake, Utah, SUA, în septembrie 1951, 
în familia lui Oliver T. şi Myra Davies, episcopul Davies a 
fost crescut într-o familie în care dragostea şi munca erau 
principiile călăuzitoare. Dacă dorea ceva, trebuia să mun-
cească pentru acel ceva. Atunci când rugăminţile persistente 
adresate mamei sale nu l-au ajutat să obţină o jucărie mult 
dorită, s-a gândit la opţiunile sale. Încă îşi aminteşte efortul 
fizic depus şi satisfacţia ce a rezultat atunci când a împins o 
maşină de tuns iarba veche prin iarba înaltă a unui vecin.

După ce a slujit în misiunea Uruguay/Paraguay din anul 
1970 până în anul 1972, el s-a întors acasă pentru a se 
căsători cu Darla James, o prietenă din tinereţea sa, în iunie 
1973 în Templul Salt Lake. Episcopul Davies şi-a obţinut 
diploma de licenţă în ştiinţele economiei agrare la Univer-
sitatea Brigham Young în anul 1976 şi, mai apoi, a urmat 
cursuri de formare în conducere la Universităţile Stanford şi 
Northwestern.

De-a lungul anilor, el, soţia lui şi cei cinci copii ai lor au 
locuit în şase state, pe măsură ce cariera sa a evoluat în do-
meniul afacerilor imobiliare. El a slujit ca preşedinte de ţăruş, 
ca şi consilier în preşedinţia ţăruşului, în cinci înalte consilii, 
în preşedinţiile episcopiilor şi în alte chemări din episcopie. 
El a slujit, de asemenea, ca preşedinte al Misiunii San Juan, 
Puerto Rico, din anul 1998 până în anul 2001. La momentul 
celei mai recente chemări, el lucra ca director general al De-
partamentului Bisericii pentru proiecte speciale.

Printre lecţiile pe care le-a trăit este aceea că „Domnul Îi 
iubeşte şi îndrumă pe copiii Săi”. ◼
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Linda K. Reeves
a doua consilieră în 
Preşedinţia generală a 
Societăţii de Alinare

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

L inda Sheffield Reeves a învăţat în tinereţea sa de la 
mama ei curajoasă, care s-a convertit, să ceară ajutorul 
lui Dumnezeu atunci când are probleme şi a învăţat de 

la tatăl ei să tindă spre excelenţă.
„Am avut o mărturie puternică devreme în viaţa mea 

datorită încercărilor care m-au ajutat să mă maturizez rapid 
din punct de vedere spiritual”, a spus ea.

Sora Reeves s-a născut în Los Angeles, California, SUA, 
în august 1951, în familia lui Elbert Jolley şi Barbara Welsch 
Sheffield. Îşi aminteşte cum, într-o seară, când avea 13 ani, 
s-a uitat în sus la cerul plin de stele când era în tabăra Tine-
relor Fete şi a oferit o rugăciune simplă şi din inimă: „Tată, 
eşti Tu acolo?”.

„Am fost învăluită de Spiritul Său, de cunoaşterea pre-
zenţei şi realităţii Sale şi a dragostei Sale pentru mine”, a 
spus ea.

Sora Reeves l-a întâlnit pe Melvyn Kemp Reeves în epis-
copia ei în Pasadena. Ei au ieşit împreună în timp ce urmau 
cursurile Universităţii Brigham Young după ce acesta s-a 
întors din misiune. S-au căsătorit în iunie 1973 în Templul 
Los Angeles, California, şi au devenit părinţii a 13 copii.

În timpul încercărilor, Sora Reeves s-a ţinut strâns de 
mărturia ei despre ispăşire, în special după moartea fiicei 
ei în vârstă de 17 ani, Emily Michelle, într-un accident de 
maşină în 2005.

„Încercările sunt un bun învăţător”, a spus ea. „Încercă-
rile ne clădesc şi ne pregătesc pentru a sluji în viitor în îm-
părăţie, în casele noastre şi în comunităţile noastre, pentru a 
deveni un instrument în mâinile Domnului.”

Înainte de chemarea ei în Preşedinţia generală a Societă-
ţii de Alinare, sora Reeves a slujit alături de soţul ei când a 
prezidat Misiunea Riverside, California, din anul 2008 până 
în anul 2011. Ea a slujit ca preşedintă a Societăţii de Alinare 
la nivel de ţăruş, preşedintă a Tinerelor Fete la nivel de 
episcopie, dirijoare la Societatea Primară şi învăţătoare la 
Şcoala de duminică.

Sora Reeves a absolvit UBY în anul 1974 obţinând 
diploma de licenţă în educaţie specială. Are multe pasiuni, 
inclusiv arta, muzica, fotografia, istoria familiei şi munca mi-
sionară. Nu îi este frică să-şi spună părerea, în special atunci 
când este vorba de a împărtăşi Evanghelia tuturor acelora 
cu care se întâlneşte. ◼

Carole Manzel Stephens a respectat întotdeauna 
lucrurile sacre şi sfinte. Acea reverenţă a început de 
când era tânără fată, când familia ei a fost pecetluită 

în templu după ce mama ei s-a convertit la Evanghelie.
„Nu am înţeles tot ce se întâmpla”, a spus noua primă 

consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare. 
„Dar am ştiut că era ceva special. Eram destul de mare 
pentru a înţelege că templul era un loc sacru.”

Născută în martie 1957 în familia lui Carl L. şi Forest 
Manzel, sora Stephens a fost a treia din nouă copii şi a 
crescut în Ogden, Utah, SUA. Îşi aminteşte bine exemplul 
dat de părinţii ei legat de slujire, sacrificiu şi ce înseamnă 
să faci din familie şi Biserică priorităţile cele mai mari.

„Evanghelia era totul pentru ei şi ne-au arătat prin 
exemplu ce înseamnă slujirea asemănătoare slujirii lui 
Hristos”, a spus ea. „Ei ne-au învăţat ce înseamnă slujirea – 
cum să slujim cu adevărat.”

În timp ce părinţii au slujit în diferite chemări, ei i-au 
inclus pe copiii lor. În acele momente ei au devenit prieteni 
unii cu alţii – lucru pe care ea şi soţul ei Martin „Marty” 
Stephens, au încercat să-l facă cu cei şase copii ai lor.

Ea şi Marty s-au întâlnit la Universitatea Weber State din 
Ogden, Utah, unde a studiat despre învăţământul primar. Ei 
s-au căsătorit în aprilie 1976 în Templul Logan, Utah. Sora 
Stephens a spus că ea şi soţul ei au fost o echipă bună de-a 
lungul anilor pe măsură ce s-au susţinut unul pe altul în 
diferitele responsabilităţi, inclusiv în chemările ei ca preşe-
dintă a Societăţii de Alinare la nivel de episcopie şi ţăruş, 
consilieră şi învăţătoare; preşedintă a Tinerelor Fete la nivel 
de episcopie, consilieră în cadrul Societăţii Primare, învă-
ţătoare şi conducătoare a cercetaşilor juniori, învăţătoare la 
seminar şi în programul de slujire misionară a Bisericii.

„În toate aceste lucruri, am găsit bucurie şi fericire”, 
a spus ea. „Noi îi includem pe copiii şi nepoţii noştri în 
slujirea noastră. Datorită acestui lucru, am dezvoltat relaţii 
strânse de familie pe măsură ce am slujit împreună.” ◼
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Într-un efort de a-i ajuta pe membri 
să acceseze mai uşor sfaturile date 
de profeţi şi apostoli din trecut şi 

prezent, Biserica adaugă arhive audio 
şi video la secţiunea conferinţa gene-
rală de pe LDS.org.

Din iunie 2012 arhivele online vor 
cuprinde materiale audio şi video 
pentru fiecare conferinţă generală din 
aprilie 1971 până în prezent. Până 
acum, puteau fi accesate doar varian-
tele text ale conferinţelor începând 
din anul 1971; materialele video în 
engleză erau doar începând din anul 
2002. De asemenea, din iunie 2012, 
Biserica va oferi variantele video şi 
audio ale cuvântărilor de la conferin-
ţele generale începând cu anul 2008 
în peste alte 70 de limbi.

„Deşi majoritatea membrilor Bise-
ricii accesează secţiunea conferinţă 

generală a LDS.org pentru a citi, 
viziona sau asculta cuvântările de la 
ultima conferinţă, mulţi membri sunt, 
de asemenea, interesaţi de conferinţe 
trecute”, a spus vârstnicul Patrick Kea-
ron din Cei Şaptezeci. „Scopul acestei 
iniţiative este de a face mesajul confe-
rinţei mai accesibil membrilor Bisericii 
din întreaga lume.”

Biserica va adăuga şi muzica la 
arhivele conferinţelor. În prezent, 
membrii pot asculta Corul Taberna-
colului Mormon interpretând cântece 
începând cu anul 2008 prin a accesa 
Show Music în partea de sus a  
fiecărei secţiunii a conferinţelor pe 
LDS.org. O nouă arhivă cu muzică  
(GCmusic.lds.org) permite o căutare 
în mai multe arhive şi conferinţe.

Există planuri pentru a face arhivele 
accesibile nu doar prin intermediul 
LDS.org dar şi prin aplicaţiile Bisericii 
pentru telefonul mobil, precum apli-
caţia Gospel Library şi alte mijloace 
precum Mormon Channel pe Roku şi 
YouTube. ◼

Arhive audio şi video ale conferinţei 
adăugate începând cu cele din  
anul 1971
de Heather Whittle Wrigley
Ştiri şi evenimente ale Bisericii

Muzica pentru toate sesiunile confe-
rinţei începând cu anul 2008 poate 
fi ascultată şi descărcată acum de pe 
GCmusic.lds.org.

Pentru a-i ajuta pe membri să-şi 
înveţe îndatoririle şi pentru a in-
troduce resursele care pot fi folo-

site pentru pregătirea conducătorilor 
preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare, 
preşedinţiile generale ale patru orga-
nizaţi auxiliare ale Bisericii au ţinut, 
la sfârşitul lunii martie, o adunare 
de pregătire pentru conducătorii de 
la nivel de episcopie şi ţăruş. (Pre-
gătirea pentru Tinerii Băieţi va avea 
loc pe 10 mai.) Transmisiunile pe 
Internet, atât în direct, cât şi retrans-
misii, au fost sau vor fi asigurate în 
limbile engleză şi spaniolă pentru 
toate cele cinci organizaţii auxiliare. 
Un rezumat al celor patru sesiuni de 
pregătire ţinute în martie se regăseşte 
aici, pentru cei care nu au acces la 
transmisiuni.

Societatea Primară
Scopul Societăţii Primare este să-i 

ajute pe copii pe calea spre convertire, 
a spus Rosemary M. Wixom, preşe-
dinta generală a Societăţii Primare, în 
timpul adunării de pregătire pentru 
conducătorii Societăţii Primare desfă-
şurată pe 28 şi 29 martie.

„Noi vrem ca [acei copii de la Socie-
tatea Primară] să simtă, să iubească şi 
să acţioneze”, a spus ea. „Vrem ca ei să 
aibă o mărturie… Mărturia înseamnă 
declaraţie. Vrem să facem un pas în 
plus. Convertirea înseamnă acţiune. 
Vrem ca aceşti copii să aibă şi să simtă 
sămânţa convertirii în vieţile lor.”

Sora Wixom şi consilierele ei, 
Jean A. Stevens şi Cheryl A. Esplin, 

Adunarea de 
pregătire pentru 
organizaţiile 
auxiliare online 
în engleză şi 
spaniolă



142 L i a h o n a

le-au spus conducătoarelor Societăţii 
Primare din episcopii sau ţăruşi că îi 
pot ajuta pe părinţi să planteze acele 
seminţe ale convertirii. Sora Wixom 
a spus că procesul convertirii începe 
de la o vârstă fragedă. „În mod ideal 
începe în cadrul căminului, unde 
părinţii îl iubesc pe Domnul cu toată 
inima lor, cu tot sufletul lor şi cu toată 
puterea lor. Şi, apoi, ei îi învaţă pe 
copiii lor.”

Ea a spus că fiecare dintre copii  
va înţelege ce înseamnă cu adevărat 
să fi convertit „numai dacă ne facem 
timp să îl învăţăm”. Şi, a adăugat 
ea, dacă părinţii şi conducătoarele 
Societăţii Primare nu îi învaţă, „lumea 
o va face”.

Membrele comitetului general al So-
cietăţii Primare au oferit, de asemenea, 
prezentări despre cum putem folosi 
muzica pentru a preda principiile 
Evangheliei şi despre resursele pentru 
conducătoarele Societăţii Primare care 
se găsesc pe LDS.org.

Societatea de Alinare
„Îndrumaţi o măreaţă lucrare!”, 

Julie B. Beck, care a fost eliberată din 
chemarea ei de preşedintă generală 
a Societăţii de Alinare în sesiunea de 
sâmbătă după-amiază a conferinţei, 
a spus conducătoarelor Societăţii de 
Alinare în timpul unei sesiuni de pre-
gătire pentru organizaţiile auxiliare din 
27 şi 28 martie. „Aceasta este lucrarea 
Domnului… Avem o responsabilitate 
de mare importanţă.”

Sora Beck a vorbit despre mai 
multe subiecte, inclusiv scopul So-
cietăţii de Alinare, rolul important pe 
care femeile îl joacă în familiile lor, 
predarea (în special predarea noilor 
surori în Biserică), munca în comitete 
şi principii de conducere.

Axaţi-vă pe lucrurile de bază, a 
spus sora Beck. „Este o lucrare simplă 
şi, apoi, Domnul va face ca ideile să 
funcţioneze. Dacă noi vom reuşi să 
descoperim ce trebuie să facem, El ne 
va ajuta să trecem de la revelaţie la 

implementare. Noi vom primi revelaţie 
pe tot parcursul.”

În toate învăţăturile lor, preşedinţia 
generală şi membrele comitetului ge-
neral al Societăţii de Alinare s-au axat 
pe căutarea răspunsurilor în Handbook 
2: Administering the Church, cât şi în 
Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society.

Şcoala de duminică
Biblioteca online cu resurse pentru 

pregătirea conducătorilor, un nou in-
strument pe LDS.org, a fost des folosit 
în adunarea de pregătire a conducăto-
rilor Şcolii de duminică din data de 28 
martie.

Au fost prezentate fragmente din 
diferite materiale video din această 
bibliotecă online pentru a susţine ceea 
ce Russell T. Osguthorpe, preşe-
dinte general al Şcolii de duminică, a 
subliniat ca fiind cele patru subiecte 
importante în cadrul adunării:

• rolul conducătorului Şcolii de dumi-
nică la nivel de episcopie sau ţăruş;

• cum să-i ajutăm pe alţii să înţeleagă 
rolul preşedinţiei Şcolii de dumi-
nică pentru a îmbunătăţi predarea 
în toate organizaţiile din ramură şi 
ţăruş;

• cum să ne sfătuim mai eficient ca 
preşedinţie;

• cum să îi îndrumăm pe învăţători şi 
să oferim sprijin continuu şi eficient.

„Veţi descoperi că, Biblioteca 
online cu resurse pentru pregătirea 
conducătorilor, va fi unul dintre cele 
mai importante instrumente pe care 
îl aveţi pentru a vă ajuta să pregătiţi 
pe membrii altor organizaţii auxiliare 
şi ai Şcolii de duminică în chemările 
lor”, a spus David M. McConkie, pri-
mul consilier în Preşedinţia generală a 
Şcolii de duminică. „Biblioteca online 
a fost pregătită de toate organizaţiile 
auxiliare ale Bisericii, de membri ai 
zonei-Cei Şaptezeci [şi] de membri 
ai Cvorumului celor Doisprezece 

Apostoli. Este un proiect care funcţio-
nează de mulţi ani şi a ajuns pe multe 
continente.”

Biblioteca online poate fi accesată 
pe LDS.org, apăsând mai întâi pe 
Menu de pe pagina de start şi apoi pe 
link-ul Leadership Training Library 
în meniul Service.

Tinerele Fete
„Standardele nu s-au schimbat, dar 

lumea s-a schimbat”, a spus Elaine S. 
Dalton, preşedinta generală a Ti-
nerelor Fete, în timpul adunării de 
pregătire a organizaţiei Tinerelor Fete 
din 27 şi 28 martie. Ea a încurajat con-
ducătoarele să „schimbe lumea” prin 
a fi un bun exemplu de viaţă trăită în 
mod virtuos.

„Chemările dumneavoastră nu sunt 
întâmplătoare”, a spus ea. „Felul în 
care arătaţi, vă îmbrăcaţi şi zâmbiţi le 
va afecta pe aceste tinere fete… prin 
simplul fapt de a le fi alături şi prin a 
le preda bucuria de a fi o femeie şi de 
a trăi Evanghelia… Noi trebuie să fim 
decente. Noi trebuie să fim atente. Noi 
trebuie să predăm prin exemplu şi cu 
multă dragoste.”

Consilierele în Preşedinţia gene-
rală a Tinerelor Fete, Mary N. Cook şi 
Ann M. Dibb, au vorbit despre impor-
tanţa de „a le lăsa pe fetele de la clasa 
Laur să conducă”. Consilierele s-au 
referit la tabăra Tinerelor Fete – care 
împlineşte 100 de ani anul acesta – ca 
la un exemplu de a le oferi fetelor din 
clasa Laur oportunitatea de a conduce, 
dar au spus să sunt oportunităţi multe 
pentru conducătoare de a oferi res-
ponsabilităţi, permiţându-le tinerelor 
fete să se implice.

Vorbitoarele s-au axat, de aseme-
nea, pe numărul mare de resurse – 
site-uri web, articole, materiale video, 
manuale şi versiunea revizuită a 
broşurii Pentru întărirea tineretului – 
care sunt disponibile conducătoarelor 
pentru a căuta idei şi ajutor. ◼

Cu participarea Ştirilor Bisericii
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Noi informaţii 
adăugate pe 
LDS.org pentru 
specialiştii pe 
probleme legate 
de disabilităţi
de Melissa Merrill
Ştiri şi evenimente ale Bisericii

Julie Brink din Indiana, SUA, a 
crescut o fiică care este surdă şi a 
slujit pentru mulţi ani ca transla-

tor în limbajul semnelor american în 
ţăruşul ei. Elaine Allison din Arizona, 
SUA, a avut o carieră lungă ca învăţă-
toare la o şcoală publică, unde a avut 
contact direct şi indirect cu studenţi 
cu disabilităţi. Ea, de asemenea, are 
un nepot ce suferă cu sindromul 
Down şi prieteni apropiaţi care au 
suferit de scleroză multiplă şi SLA 

(scleroză laterală amiotrofică) sau 
boala Lou Gehrig.

Nici sora Brink şi nici sora Allison 
nu se consideră „experte” în domeniul 
disabilităţilor, dar amândouă slujesc 
ca specialiste pe probleme legate de 
disabilităţi, o chemare pentru care au 
fost adăugate informaţii noi în 10 limbi 
în secţiunea Serving in the Church de 
pe LDS.org . (Chemarea poate exista 
la nivel de episcopie sau ţăruş sau 
acolo unde este nevoie, la nivelul 
amândurora.)

Deşi chemarea de specialist pe pro-
bleme legate de disabilităţi la nivel de 
episcopie sau ţăruş este menţionată pe 
scurt în Handbook 2: Administering 
the Church, unii conducători nu ştiu 
ce presupune această chemare.

„Există situaţii în care conducătorii 
episcopiei nu văd o nevoie sau nu ştiu 
ce să facă în legătură cu o anumită 
nevoie atunci când o observă”, a 
spus Christopher Phillips, director al 
Serviciilor pe probleme legate de di-
sabilităţi pentru Biserică. „Sunt atât de 
multe situaţii în care un specialist pe 

Informaţiile noi în 10 limbi de la LDS.org îi ajută pe cei care sunt chemaţi ca 
specialişti pe probleme legate de disabilităţi la nivel de ţăruş să îi întărească pe 
membrii Bisericii cu disabilităţi.

probleme legate de disabilităţi ar fi de 
folos, dar mulţi nici nu îşi dau seama 
că această chemare există.

Această nouă secţiune online din 
Serving in the Church nu descrie în 
detaliu ce ar trebui să facă o persoană 
care are această chemare”, a continuat 
el „dar oferă idei şi resurse pentru ca o 
persoană care slujeşte în această che-
mare să îi poată ajuta pe conducători, 
învăţători şi familiile care au probleme 
legate de disabilităţi”.

Informaţia postată pe LDS.org în 
10 limbi se axează pe felul în care 
specialiştii îi pot ajuta pe conducătorii 
episcopiilor sau ţăruşilor:

• să identifice şi să cunoască persoa-
nele cu disabilităţi şi familiile lor 
din episcopie sau ţăruş;

• să includă membrii cu disabilităţi în 
adunări şi activităţi;

• să răspundă la întrebări şi îngrijorări 
ale părinţilor, conducătorilor şi altor 
persoane în legătură cu anumite 
disabilităţi;

• să identifice oportunităţi pentru ca 
membri cu disabilităţi să slujească;

• să identifice nevoi speciale ale fa-
miliilor (inclusiv nevoi de îngrijire) 
şi, unde este posibil, să identifice 
resurse disponibile în comunitate, 
episcopie sau ţăruş pentru a-i ajuta 
pe cei în nevoie.

Este important de reţinut că specia-
listul pe probleme legate de disabili-
tăţi nu este singurul care face aceste 
lucruri. Mai degrabă, rolul persoanei 
este de a-i ajuta pe conducători să îi 
înţeleagă şi ajute mai bine pe cei cu 
disabilităţi. Pe lângă aceasta, specialis-
tul pe probleme legate de disabilităţi 
„ajută persoanele şi familiile afectate 
de disabilităţi să împărtăşească infor-
maţii cu membrii episcopiei şi condu-
cătorii într-un mod folositor”. ◼

Pentru a citi mai mult din acest articol 
despre specialiştii pe probleme legate 
de disabilităţi vizitaţi news.lds.org.
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Anunţarea 
câştigătorilor 
pentru expoziţia 
internaţională de 
artă, deschiderea 
expoziţiei
Vineri, 16 martie 2012, la deschi-

derea celei de-a noua expoziţii 
a Concursului internaţional de 

artă, artişti din întreaga lume s-au adu-
nat pentru a primi premii pentru ope-
rele lor de artă inspirate de subiecte 
tematice SZU.

Premii de merit au fost oferite unui 
număr de 20 de artişti ale căror opere 
au fost considerate „remarcabile”, iar 
alţi 15 artişti au primit premii de achi-
ziţie, ceea ce înseamnă că Muzeul de 
Istorie a Bisericii, care sponsorizează 
competiţia, a achiziţionat opera lor 
pentru colecţia sa.

Vârstnicul Marlin K. Jensen, din Cei 
Şaptezeci, istoric şi arhivar al Biseri-
cii, a participat şi a făcut o declaraţie 
scurtă înainte ca premiile să fie oferite.

Expoziţia de artă s-a deschis pe 
16 martie 2012 şi va ţine până pe 14 
octombrie 2012, la Muzeul de Istorie a 
Bisericii din oraşul Salt Lake, Utah, SUA.

Competiţia de anul acesta intitu-
lată Faceţi cunoscute lucrările Lui  
(D&L 65:4), a atras 1.149 de înscrieri 
din întreaga lume într-o varietate de 
formate: sculptură, pături şi alte textile, 
artă din hârtie şi picturi. Muzeul va 
expune 198 de opere.

Conform Ritei R. Wright, curator de 
artă şi artefacte la muzeu, înscrierile 
sunt apreciate pe baza meritului artis-
tic şi al conformităţii tematice. Lucră-
rile reflectă o varietate de formate şi 
tradiţii culturale care depun mărturie 
despre lucrarea măreaţă a Domnului, 
a spus ea, şi deseori folosesc simboluri 
pentru a reprezenta şi instrui.

De exemplu, lucrarea Templul Kiev, 

Ucraina al unei native din Ucraina, 
Valentyna Musiienko, care a câştigat 
premiu pentru achiziţie, recreează în 
hârtie colorată câteva simboluri care 
se găsesc în templu.

Brandon Daniel Hearty – un 
câştigător al premiului de merit din 
Alberta, Canada – foloseşte un portret 
în ulei al străbunicii sale (Matriarhat) 
ca reprezentare a istoriei familiei şi a 
legăturii dintre generaţii.

Alexandra Gomez Chaves din Bo-
gota, Columbia, a spus că acest concurs 
a fost o modalitate de a depune mărtu-
rie. Ea a creat opera sa, care a câştigat 

un premiu de merit, Ape vii, cu ajutorul 
mamei ei, care a murit la scurt timp 
după ce expoziţia s-a deschis.

„Oamenii care văd această lucrare… 
vor vedea mărturia că Isus Hristos şi 
Evanghelia Sa sunt o fântână de apă 
vie”, a spus ea. „În această lucrare, ei 
vor vedea dragostea pe care o mamă 
îi poate învăţa pe copiii ei, deoarece 
această mamă ia ulciorul şi o învaţă pe 
fiica ei să predea Evanghelia.”

Intrarea la expoziţie este gratuită 
şi vizitatorii sunt invitaţi să-şi aducă 
familiile. Ei pot vota opera lor prefe-
rată şi şase premii ale publicului vor fi 
oferite în luna septembrie, în funcţie 
de voturile vizitatorilor.

În curând, persoanele vor putea ur-
mări interviuri în limba engleză cu 11 
dintre artiştii implicaţi în acest concurs 
pe site-ul web de Istorie a Bisericii. 
Materialele video, de asemenea, pot fi 
vizionate la muzeu.

Muzeul de Istorie a Bisericii plănu-
ieşte, de asemenea, o expoziţie online 
la history.lds.org/artcompetition.

Pentru mai multe informaţii legate 
de expoziţie, vizitaţi history.lds.org sau 
sunaţi la numărul 801-240-4615. ◼

Apel pentru 
articole
Bărbaţi: Tinerii băieţi au nevoie 

de exemple pozitive nu doar 
din partea părinţilor, dar şi din 

partea conducătorilor. Câteodată, un 
conducător bun al Tinerilor Băieţi, un 
învăţător al Şcolii de duminică sau un 
conducător al cercetaşilor poate aduce 
o schimbare mare. Când aţi fost tânăr, 
a fost un conducător în episcopia 
dumneavoastră care v-a schimbat viaţa 
fiindu-vă prieten şi un exemplu bun? 
Povestiţi-ne despre această persoană. 
Vă rugăm să vă limitaţi povestirea 
experienţei la 500 de cuvinte, denu-
miţi-o „Exemplul bun” şi trimiteţi-o la 
liahona@ldschurch.org până la data de 
31 mai 2012. ◼

Voi trimite cuvintele lor (Iacov învă-
ţătorul), de Elspeth Caitlin Young, 
Statele Unite
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Matriarhat, de Brandon Daniel 
Hearty, Canada
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„Cât de binecuvântaţi suntem, dragi 
fraţi şi surori, să avem Evanghelia 
restaurată a lui Isus Hristos în 

vieţile şi inimile noastre! Ea oferă răspunsuri 
la cele mai importante întrebări ale vieţii. Ea 
ne oferă speranţă şi face ca vieţile noastră 
să aibă scop”, a spus preşedintele Thomas 
S. Monson în cadrul ultimei sesiuni a celei 
de-a 182-a Conferinţe Generale Anuale. 
„Trăim în vremuri tulburi. Vă asigur că Tatăl 
nostru Ceresc cunoaşte încercările cu care 
ne confruntăm. El ne iubeşte pe fiecare 
dintre noi şi doreşte să ne binecuvânteze 
şi să ne ajute.”
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