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Programul pentru recuperarea consumatorului dependent al LDS Family Services a adaptat Twelve
Steps of Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (Cei Doisprezece Paøi ai Alcoolicilor Anonimi –
Servicii Internaﬂionale Inc.) având în vedere doctrinele, principiile øi crezurile Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ. Cei Doisprezece Paøi în forma originalæ sunt prezentaﬂi mai jos, iar Cei
Doisprezece Paøi, aøa cum sunt folosiﬂi în acest program, apar la pagina iv.
Cei Doisprezece Paøi sunt retipæriﬂi øi adaptaﬂi cu permisiunea grupului Alcoholics Anonymous World
Services, Inc. (A.A.W.S). Permisiunea de a retipæri øi adapta Cei Doisprezece Paøi nu înseamnæ cæ A.A.W.S.
a verificat sau a aprobat conﬂinutul acestei publicaﬂii sau cæ A.A.W.S. îøi exprimæ neapærat acordul cu
privire la punctele de vedere prezentate aici. A.A. este un program de recuperare numai de pe urma
alcoolismului – folosirea Celor Doisprezece Paøi pentru alte programe øi activitæﬂi care au ca model A.A.,
dar care abordeazæ alte probleme, sau în orice alt context decât A.A. nu implicæ o altæ destinaﬂie pentru
el. Pe lângæ aceasta, deøi A.A. este un program spiritual, A.A. nu este un program religios. Ca urmare,
A.A. nu este afiliat sau asociat niciunei secte, confesiuni sau credinﬂe religioase.

Cei Doisprezece Paøi ai Alcoolicilor Anonimi
1. Am recunoscut cæ eram neputincioøi în faﬂa alcoolului – cæ nu mai eram stæpâni pe viaﬂa noastræ.
2. Am ajuns la credinﬂa cæ o Putere superioaræ nouæ înøine ne-ar putea reda sænætatea mintalæ.
3. Am hotærât sæ ne læsæm voinﬂa øi viaﬂa în grija lui Dumnezeu, aøa cum L-am înﬂeles fiecare
dintre noi.
4. Am fæcut, færæ teamæ, un inventar moral amænunﬂit al propriei persoane.
5. Am mærturisit lui Dumnezeu, nouæ înøine øi unei alte fiinﬂe umane natura exactæ a greøelilor noastre.
6. Am consimﬂit, færæ rezerve, ca Dumnezeu sæ ne scape de toate aceste defecte de caracter.
7. Cu umilinﬂæ, I-am cerut sæ ne îndepærteze slæbiciunile.
8. Am întocmit o listæ cu toate persoanele cærora le-am fæcut necazuri øi am consimﬂit sæ reparæm
aceste rele.
9. Ne-am reparat greøelile direct faﬂæ de acele persoane, acolo unde a fost cu putinﬂæ, dar nu øi
atunci când, procedând astfel, le-am fi putut face vreun ræu lor sau altora.
10. Ne-am continuat inventarul personal øi ne-am recunoscut greøelile de îndatæ ce ne-am dat
seama de ele.
11. Am cæutat, prin rugæciune øi meditaﬂie, sæ ne întærim contactul conøtient cu Dumnezeu, aøa cum
L-am înﬂeles fiecare dintre noi, cerându-I doar sæ ne arate voia Lui în ce ne priveøte øi sæ ne dea
puterea s-o împlinim.
12. Dupæ ce am træit o trezire spiritualæ ca rezultat al acestor paøi, am încercat sæ transmitem acest
mesaj altor alcoolici øi sæ punem în aplicare aceste principii în toate domeniile vieﬂii noastre.
Alcoholics Anonymous World Services, Inc.®
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I NTRODUCERE

F

ie cæ dumneavoastræ înøivæ væ luptaﬂi cu dependenﬂa,
fie cæ o persoanæ pe care o cunoaøteﬂi se confruntæ
cu aceasta, acest îndrumar poate fi o binecuvântare în
viaﬂa dumneavoastræ. Cei Doisprezece Paøi ai Alcoolicilor
Anonimi au fost adaptaﬂi avându-se în vedere doctrinele,
principiile øi crezurile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinﬂilor
din Zilele din Urmæ. Fiecare pas este prezentat, în acest
îndrumar, ca principiu cheie la începutul unei secﬂiuni.
Acest îndrumar væ va ajuta sæ aflaﬂi cum sæ puneﬂi în
practicæ aceste principii cheie; ele væ pot schimba viaﬂa.
Acest îndrumar este menit sæ fie un manual cu
instrucﬂiuni øi o referinﬂæ pentru aceia care fac parte din
grupuri de sprijinire a vindecærii consumatorilor dependenﬂi, sponsorizate de LDS Family Services. Totuøi, doctrinele øi principiile care sunt predate ar putea fi de
mare ajutor acelora care træiesc în zone în care participarea la programe pentru grupuri de sprijin nu este
posibilæ. Acest îndrumar poate fi folosit de persoane
care cautæ sæ-øi schimbe viaﬂa øi, în special, de cætre acelea care doresc sæ lucreze împreunæ cu un episcop sau
un specialist în domeniu.
Bærbaﬂii øi femeile care au suferit efectele devastatoare ale diferitelor dependenﬂe øi au træit experienﬂa
vindecærii au fost invitaﬂi de LDS Family Services sæ-øi
împærtæøeascæ experienﬂele træite când au pus în practicæ în vieﬂile lor aceste principii. Punctele lor de vedere
(acel „noi” din acest îndrumar) sunt folosite pentru a
transmite suferinﬂa moralæ pe care o provoacæ dependenﬂa øi bucuria vindecærii øi recuperærii. Aﬂi putea gæsi
alinare, susﬂinere øi o anumitæ legæturæ cu ei.
Conducætorii din Bisericæ øi specialiøtii în domeniu
au fost, de asemenea, implicaﬂi în scrierea øi elaborarea
acestui îndrumar. Înﬂelepciunea acestor numeroøi
oameni împreunæ cu experienﬂa lor reprezintæ o altæ
mærturie a realitæﬂii ispæøirii lui Isus Hristos øi a faptului
cæ vindecarea de dependenﬂæ este posibilæ.
  

N

oi am cunoscut suferinﬂe mari, dar am væzut puterea Salvatorului transformând cele mai devastatoare înfrângeri ale noastre în glorioase victorii spirituale.
Noi, care, odatæ, træiam zilnic în depresie, anxietate,
teamæ øi furie istovitoare, træim acum în bucurie øi pace.
Am fost martorii miracolelor în propriile noastre vieﬂi øi
în vieﬂile altora prinøi în capcana dependenﬂei.

Am plætit un preﬂ cumplit træind durerea øi suferinﬂa
pe care ni le-am provocat singuri prin acele dependenﬂe.
Dar binecuvântærile s-au reværsat asupra noastræ pe
mæsuræ ce am fæcut fiecare pas spre vindecare. Trezindu-ne spiritual, noi ne stræduim în fiecare zi sæ ne îmbunætæﬂim relaﬂia cu Tatæl Ceresc øi cu Fiul Sæu, Isus Hristos.
Prin ispæøirea lui Isus Hristos, noi suntem vindecaﬂi.
Væ invitæm, cu toatæ empatia øi dragostea, sæ væ alæturaﬂi nouæ într-o viaﬂæ glorioasæ, liberæ øi protejatæ, înconjuraﬂi de braﬂele lui Isus Hristos, Mântuitorul nostru.
Øtim din experienﬂæ proprie cæ puteﬂi sæ rupeﬂi lanﬂurile
dependenﬂei. Oricât de pierduﬂi øi færæ de speranﬂæ v-aﬂi
simﬂi, sunteﬂi copiii unui Tatæ Ceresc iubitor. Dacæ nu
aﬂi væzut acest adevær, principiile explicate în acest
îndrumar væ vor ajuta sæ-l redescoperiﬂi øi sæ-l læsaﬂi sæ
pætrundæ adânc în inimile dumneavoastræ. Aceste principii væ pot ajuta sæ veniﬂi la Hristos øi sæ-I permiteﬂi sæ
væ schimbe. Pe mæsuræ ce veﬂi pune în practicæ principiile, veﬂi fi mai aproape de puterea ispæøirii øi Domnul
væ va elibera din sclavie.
Unele persoane consideræ cæ dependenﬂele sunt
simple obiceiuri rele, care pot fi învinse prin puterea
voinﬂei, dar multe persoane devin atât de dependente
de un comportament sau o substanﬂæ, încât nu mai
øtiu cum sæ se abﬂinæ. Ele pierd perspectiva øi simﬂul
altor prioritæﬂi din vieﬂile lor. Nimic nu conteazæ mai
mult decât satisfacerea nevoii lor disperate. Când
încearcæ sæ se abﬂinæ, ele au nestævilite dorinﬂe fizice,
psihice øi emoﬂionale. Dat fiind cæ, de obicei, fac alegeri greøite, ele constatæ cæ puterea lor de a alege ce
este drept s-a diminuat sau s-a limitat. Aøa cum ne-a
învæﬂat preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul
Celor Doisprezece: „Dependenﬂa are capacitatea de a
slæbi voinﬂa umanæ øi de a reduce la zero capacitatea
libertæﬂii de a alege. Ea poate jefui pe cineva de puterea de a lua hotærâri” (în Conference Report, octombrie 1989, p. 16; sau Ensign, noiembrie 1989, p. 14).
Dependenﬂele pot include folosirea substanﬂelor
dæunætoare cum ar fi tutunul, alcoolul, cafeaua, ceaiul
negru øi drogurile (obﬂinute atât pe bazæ de reﬂetæ, cât
øi ilegal) øi comportamente ca jocurile de noroc, codependenﬂa (stare psihicæ în care o persoanæ este manipulatæ de dependenﬂa alteia), vizionarea de materiale
pornografice, comportament sexual nepotrivit øi
tulburærile legate de alimentaﬂie. Aceste substanﬂe øi
v
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comportamente diminueazæ capacitatea unei persoane
de a simﬂi Spiritul. Ele dæuneazæ sænætæﬂii fizice øi mintale øi bunæstærii sociale, emoﬂionale øi spirituale.
Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul Celor
Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Noi trebuie sæ evitæm orice
comportament care creeazæ dependenﬂæ. Tot ce creeazæ
dependenﬂæ ne slæbeøte voinﬂa. Supunerea voinﬂei noastre impulsurilor copleøitoare impuse de orice formæ de
dependenﬂæ serveøte scopurilor Satanei øi le submineazæ pe cele ale Tatælui nostru Ceresc. Acest lucru este
adeværat în cazul dependenﬂei de droguri (ca narcotice,
alcool, nicotinæ sau cafeinæ), dependenﬂei de practici,
cum ar fi jocurile de noroc, øi orice alt comportament
care creeazæ dependenﬂæ. Noi putem evita dependenﬂa
ﬂinând poruncile lui Dumnezeu” („Free Agency and
Freedom”, Brigham Young University 1987–1988
Devotional and Fireside Speeches [1988], p. 45).

vi

Dacæ sunteﬂi umili, oneøti øi îi chemaﬂi în ajutor pe
Dumnezeu øi pe ceilalﬂi, væ puteﬂi depæøi dependenﬂele
prin ispæøirea lui Isus Hristos. Aøa cum noi ne-am vindecat, voi væ puteﬂi vindeca øi væ puteﬂi bucura de toate
binecuvântærile Evangheliei lui Isus Hristos.
Dacæ presupuneﬂi cæ sunt dependenﬂi de ceva øi simﬂiﬂi chiar øi cea mai micæ dorinﬂæ sæ væ eliberaﬂi, væ invitæm sæ væ alæturaﬂi nouæ în studierea øi punerea în
practicæ a principiilor Evangheliei lui Isus Hristos aøa
cum sunt ele predate în acest îndrumar. Væ asiguræm cæ,
dacæ veﬂi urma aceastæ cale cu inimæ sinceræ, veﬂi gæsi
puterea de care aveﬂi nevoie pentru a væ vindeca de
dependenﬂæ. Pe mæsuræ ce veﬂi pune în practicæ, cu credinﬂæ, fiecare dintre aceste douæsprezece principii,
Salvatorul væ va întæri øi veﬂi „cunoaøte adeværul, øi adeværul væ va face slobozi” (Ioan 8:32).
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PA S U L 1
ONESTITATEA
PRINCIPIU CHEIE Recunoaøteﬂi cæ dumneavoastræ, singuri, nu aveﬂi puterea de a væ înfrânge
dependenﬂele øi cæ nu mai sunteﬂi stæpâni pe
viaﬂa dumneavoastræ.

M

ulﬂi dintre noi ne creæm dependenﬂe din curiozitate. Unii dintre noi începem din cauza unei
nevoi justificabile de a ne administra un medicament
prescris de medic sau ca un act deliberat de revoltæ.
Mulﬂi încep sæ meargæ pe aceastæ cale de când abia trec
de vârsta copilæriei. Oricare ar fi motivul pentru care
începem øi situaﬂia noastræ, descoperim, în scurt timp,
cæ dependenﬂa a uøurat nu numai durerea fizicæ. Ea a
stimulat sau a amorﬂit sentimente dureroase sau stæri de
tristeﬂe. Ea ne-a ajutat sæ evitæm problemele cu care ne
confruntam – sau cel puﬂin aøa am crezut. O vreme, neam simﬂit eliberaﬂi de teamæ, griji, singurætate, descurajare, regret sau plictisealæ. Dar, pentru cæ viaﬂa este plinæ
de situaﬂii care duc la acest fel de sentimente, am recurs
la dependenﬂa noastræ din ce în ce mai des. Totuøi, cei
mai mulﬂi dintre noi nu am recunoscut sau admis cæ ne
pierdusem capacitatea de a ne opune øi de a ne abﬂine,
singuri. Aøa cum a observat vârstnicul Russell M. Nelson,
din Cvorumul celor Doisprezece: „Dependenﬂa renunﬂæ
mai târziu la libertatea de a alege. Prin mijloace chimice,
cineva se poate, în sensul strict al cuvântului, deconecta
de la propria voinﬂæ” (în Conference Report, octombrie
1988, p. 7; sau Ensign, noiembrie 1988, p. 7).
Rareori oamenii prinøi în capcana comportamentelor
dependente admit cæ sunt dependenﬂi. Pentru a nega
gravitatea stærii noastre øi pentru a evita sæ fim descoperiﬂi noi øi consecinﬂele alegerilor noastre, am încercat sæ
minimalizæm importanﬂa comportamentului nostru sau
sæ îl ascundem. Noi nu am înﬂeles cæ, înøelându-i pe alﬂii
øi pe noi înøine, am alunecat mai adânc în dependenﬂele
noastre. Pe mæsuræ ce neputinﬂa noastræ în faﬂa dependenﬂei creøtea, mulﬂi dintre noi au dat vina pe familie,
prieteni, conducætorii Bisericii øi chiar pe Dumnezeu.
Ne-am cufundat într-o stare de izolare tot mai mare,
îndepærtându-ne de alﬂii, în special de Dumnezeu.
Când noi, consumatorii dependenﬂi, am recurs la
minciunæ øi tæinuire, sperând sæ ne scuzæm pe noi înøine
sau sæ învinovæﬂim pe alﬂii, am devenit mai slabi din
punct de vedere spiritual. Cu fiecare act de necinste, noi

ne legæm pe noi înøine cu „funii de in” care, în scurt
timp, devin dure ca lanﬂurile (vezi 2 Nefi 26:22). Apoi,
vine timpul când suntem puøi faﬂæ în faﬂæ cu realitatea.
Nu ne mai puteam ascunde dependenﬂa spunând încæ
o minciunæ sau afirmând „Nu este chiar atât de ræu!”.
O persoanæ iubitæ, un medic, un judecætor sau un
conducætor religios ne-a spus adeværul pe care nu-l mai
puteam nega – dependenﬂa ne distrugea viaﬂa. Când neam examinat cu onestitate trecutul, am înﬂeles cæ nimic
din ce am încercat singuri nu a dat rezultate. Am recunoscut cæ dependenﬂa devenise øi mai mare. Am înﬂeles
cum dependenﬂa ne furase orice sentiment al demnitæﬂii
øi cât de mult ne afectase relaﬂiile cu ceilalﬂi. În acest
moment, am fæcut primul pas cætre eliberare øi vindecare
prin faptul cæ am gæsit curajul sæ recunoaøtem cæ nu ne
confruntam doar cu o problemæ sau un obicei ræu. În
cele din urmæ am recunoscut adeværul cæ nu mai eram
stæpâni pe vieﬂile noastre øi cæ aveam nevoie de ajutor
pentru a ne înfrânge dependenﬂa. Lucrul uimitor cu privire la aceastæ înﬂelegere onestæ a înfrângerii noastre a
fost cæ recuperarea a început în sfârøit.
Profetul Amon din Cartea lui Mormon a explicat limpede adeværul pe care noi l-am descoperit când am
fost, în sfârøit, oneøti cu noi înøine:
„Eu nu mæ laud pentru propria mea putere øi nici
pentru propria mea înﬂelepciune; ci iatæ, bucuria îmi
este plinæ, da, inima îmi este încærcatæ de bucurie øi mæ
voi bucura de Dumnezeul meu.
Da, øtiu cæ eu sunt nimic; iar în ceea ce priveøte
puterea mea, sunt slab; de aceea, nu mæ voi îngâmfa
din cauza mea, ci mæ voi îngâmfa din cauza
Dumnezeului meu, cæci în puterea Lui pot eu sæ fac
toate lucrurile” (Alma 26:11-12).

Paøi de urmat
Fiﬂi dornic sæ væ abﬂineﬂi
Chiar dacæ dependenﬂele oamenilor sunt diferite,
unele adeværuri, cum este acesta, nu se schimbæ niciodatæ – nimic nu începe færæ ca persoana sæ vrea sæ
înceapæ. Eliberarea de dependenﬂæ øi curæﬂirea încep cu
o micæ scânteie a voinﬂei. Oamenii spun cæ indivizii
încep, în cele din urmæ, sæ doreascæ sæ se abﬂinæ când
durerea pe care o provoacæ problema devine mai mare
decât durerea pe care o provoacæ soluﬂia. Aﬂi ajuns în
1
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acest punct? Dacæ nu aﬂi ajuns øi continuaﬂi sæ fiﬂi
dependenﬂi, veﬂi ajunge, cu siguranﬂæ, în acel punct
pentru cæ dependenﬂa este progresivæ. Ca o boalæ degenerativæ, ea îﬂi mænâncæ puterea de a funcﬂiona normal.
Singurul lucru necesar pentru a începe recuperarea
este dorinﬂa de a înceta participarea la acea dependenﬂæ. Dacæ dorinﬂa dumneavoastræ este micæ øi neînsemnatæ astæzi, nu væ faceﬂi griji. Va creøte!
Unii oameni recunosc necesitatea de a se elibera de
dependenﬂæ, dar nu doresc încæ sæ înceapæ. Dacæ væ
aflaﬂi în aceastæ situaﬂie, poate puteﬂi începe sæ væ recunoaøteﬂi lipsa de dorinﬂæ øi sæ væ gândiﬂi la costurile
dependenﬂei dumneavoastræ. Puteﬂi face o listæ cu ce
este important pentru dumneavoastræ. Priviﬂi la familia
dumneavoastræ øi la relaﬂiile sociale, la relaﬂia dumneavoastræ cu Dumnezeu, la tæria dumneavoastræ spiritualæ,
la capacitatea de a-i ajuta øi binecuvânta pe alﬂii, la sænætatea dumneavoastræ. Cæutaﬂi, apoi, contradicﬂia dintre
crezurile øi speranﬂele dumneavoastræ øi comportamentul dumneavoastræ. Gândiﬂi-væ cum faptele dumneavoastræ væ submineazæ valorile. Væ puteﬂi ruga ca
Domnul sæ væ ajute sæ væ vedeﬂi pe dumneavoastræ øi
viaﬂa dumneavoastræ aøa cum væ vede El – cu întregul
dumneavoastræ potenﬂial divin – øi ceea ce riscaﬂi continuându-væ dependenﬂa.
Recunoaøterea a ceea ce pierdeﬂi complæcându-væ în
dependenﬂa dumneavoastræ væ poate ajuta sæ gæsiﬂi
dorinﬂa de a væ opri. Dacæ puteﬂi gæsi chiar øi cea mai
micæ dorinﬂæ, veﬂi putea începe sæ faceﬂi primul pas. Øi,
pe mæsuræ ce veﬂi parcurge paøii acestui program øi veﬂi
vedea schimbærile care se produc în viaﬂa dumneavoastræ, dorinﬂa dumneavoastræ va creøte.
Renunﬂaﬂi la mândrie øi cæutaﬂi umilinﬂa
Mândria øi onestitatea nu pot coexista. Mândria este
o iluzie øi este un element esenﬂial al tuturor dependenﬂelor. Mândria distorsioneazæ adeværul despre lucruri aøa
cum au fost, aøa cum sunt øi aøa cum vor fi. Este un
obstacol major în calea recuperærii dumneavoastræ.
Preøedintele Ezra Taft Benson a definit mândria:
„Mândria este un pæcat greøit înﬂeles…
Cei mai mulﬂi dintre noi cred cæ mândria este egoism,
îngâmfare, înfumurare, aroganﬂæ sau læudæroøenie. Toate
acestea sunt elemente ale pæcatului, dar miezul sau
esenﬂa lipseøte totuøi.
Træsætura esenﬂialæ a mândriei este duømænia – duømænia faﬂæ de Dumnezeu sau duømænia faﬂæ de semenii
noøtri. Duømænie înseamnæ «uræ, ostilitate sau opoziﬂie».

2

Este puterea prin care Satana doreøte sæ domneascæ
asupra noastræ.
Mândria este, în esenﬂæ, competitivæ. Noi ne concentræm toatæ voinﬂa împotriva voinﬂei lui Dumnezeu. Când
mândria noastræ se opune lui Dumnezeu, aceasta se
face în spiritul «cum voiesc eu, nu cum voieøti Tu»…
Voinﬂa noastræ în competiﬂie cu voinﬂa lui Dumnezeu
va permite dorinﬂelor, poftelor øi pasiunilor sæ se manifeste færæ înfrânare (vezi Alma 38:12; 3 Nefi 12:30).
Cei mândri nu pot accepta ca autoritatea lui
Dumnezeu sæ le îndrume vieﬂile (vezi Helaman 12:6).
Ei îøi concentreazæ toate percepﬂiile lor despre adevær
împotriva marii cunoaøteri a lui Dumnezeu, toate capacitæﬂile lor împotriva puterii preoﬂiei a lui Dumnezeu,
toate realizærile lor împotriva mæreﬂelor lucræri ale
Sale” (în Conference Report, aprilie 1989, p. 3-4; sau
Ensign, mai 1989, p. 4).
Pe mæsuræ ce deveniﬂi dornici sæ væ abﬂineﬂi øi sæ
recunoaøteﬂi cæ væ confruntaﬂi cu probleme, mândria
dumneavoastræ va fi înlocuitæ treptat de umilinﬂæ.
Recunoaøteﬂi-væ problema; cæutaﬂi ajutor;
participaﬂi la adunæri
Când ne complæceam în dependenﬂele noastre, noi
ne minﬂeam pe noi înøine øi pe ceilalﬂi. Dar nu ne
puteam pæcæli singuri cu adeværat. Pretindeam cæ eram
bine, eram sfidætori øi ne gæseam scuze dar, undeva în
adâncul nostru, øtiam. Lumina lui Hristos continua sæ
ne aminteascæ. Øtiam cæ alunecam în jos, pe o pantæ
alunecoasæ, cætre tristeﬂi mai mari øi mai mari. Negarea
acestui adevær ne-a solicitat un efort atât de mare, încât
a fost o mare uøurare ca, în cele din urmæ, sæ recunoaøtem cæ aveam o problemæ. Brusc, am læsat sæ aparæ o
micæ breøæ prin care sæ se strecoare speranﬂa. Când am
ales sæ recunoaøtem în sinea noastræ cæ aveam o problemæ øi am devenit dornici sæ cæutæm sprijin øi ajutor,
am permis acelei speranﬂe sæ creascæ. Am fost apoi pregætiﬂi sæ facem urmætorul pas: participarea la o adunare
de recuperare.
Este posibil ca nu toate persoanele sæ aibæ posibilitatea sæ participe la adunærile unui grup de asistenﬂæ sau
la adunæri de recuperare. Dacæ nu puteﬂi participa la o
adunare de recuperare, puteﬂi urma totuøi fiecare pas,
cu modificæri minore, lucrând împreunæ cu episcopul
dumneavoastræ sau un consilier de specialitate, ales cu
multæ grijæ.
Dacæ aveﬂi posibilitatea sæ participaﬂi la adunærile de
recuperare, veﬂi constata cæ acestea væ sunt utile din cel
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puﬂin douæ motive. Primul, în cadrul acestor adunæri
veﬂi studia anumite principii ale Evangheliei care, dacæ
le aplicaﬂi, væ vor ajuta sæ væ schimbaﬂi comportamentul. Preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul Celor
Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Studiul doctrinelor
Evangheliei va îmbunætæﬂi comportamentul mai repede
decât ar putea studiul comportamentului sæ îmbunætæﬂeascæ acel comportament. Preocuparea faﬂæ de un
comportament nedemn poate duce la un comportament nedemn. Acesta este motivul pentru care subliniem cu atâta tærie studiul doctrinelor Evangheliei” (în
Conference Report, octombrie 1986, p. 20; sau Ensign,
noiembrie 1986, p. 17). Al doilea, aceste adunæri væ
oferæ prilejul de a fi împreunæ cu alte persoane care
cautæ sæ se vindece øi împreunæ cu cei care au pæøit
deja pe aceastæ cale øi sunt dovada vie a eficienﬂei ei.
În cadrul acestor adunæri de recuperare, veﬂi gæsi înﬂelegere, speranﬂæ øi sprijin.

El m-a umplut pe mine cu iubirea Lui, chiar pânæ la
mistuirea totalæ a trupului meu” (2 Nefi 4:18-21).
• Væ simﬂiﬂi înconjurat sau prins în capcanæ? Când
væ simﬂiﬂi astfel cel mai des?

• Ce situaﬂii sau sentimente v-au slæbit într-atât
încât aﬂi cedat devenind dependent?

Studiu øi înﬂelegere
Studierea scripturilor øi a declaraﬂiilor conducætorilor
Bisericii væ va ajuta sæ începeﬂi recuperarea. Studiul
væ va mæri capacitatea de a înﬂelege øi væ va ajuta
sæ învæﬂaﬂi.
Pentru studiul personal, realizat prin rugæciune, pentru a scrie despre experienﬂa pe care o træiﬂi øi pentru
discuﬂiile în cadrul grupului, puteﬂi folosi scripturile,
declaraﬂiile øi întrebærile care urmeazæ. Gândul cæ
v-aﬂi putea înfæﬂiøa în scris experienﬂa ar putea sæ væ
sperie, dar scrisul constituie un instrument puternic
care ajutæ în procesul recuperærii. Væ va oferi timp
sæ reflectaﬂi; væ va ajuta sæ væ concentraﬂi gândurile;
væ va ajuta sæ vedeﬂi øi sæ înﬂelegeﬂi problemele,
gândurile øi comportamentele de care este însoﬂitæ
dependenﬂa dumneavoastræ. Scriind, veﬂi avea øi o
consemnare a gândurilor dumneavoastræ. Pe mæsuræ
ce veﬂi parcurge paøii, veﬂi putea sæ væ mæsuraﬂi progresul. Deocamdatæ, fiﬂi doar onest øi sincer în timp
ce væ notaﬂi gândurile, sentimentele øi impresiile.

• Când Nefi s-a simﬂit copleøit, în cine øi-a pus
nædejdea? Ce puteﬂi face pentru a avea mai multæ
încredere în Domnul?

Încercuit de ispite
„Sunt încercuit, din cauza ispitelor øi a pæcatelor care
mæ stæpânesc atât de uøor.
Iar atunci când doresc sæ mæ bucur, inima mea geme
din cauza pæcatelor; cu toate acestea, eu øtiu în cine
mi-am pus nædejdea.
Dumnezeul meu a fost sprijinul meu; El m-a condus
prin suferinﬂele din pustiu; øi El m-a apærat de apele
de mare adâncime.

„Eu øtiu cæ omul nu este nimic”
„Øi s-a întâmplat cæ au trecut multe ore pânæ când
Moise øi-a regæsit forﬂa lui naturalæ de om; øi el øi-a
spus: Acum, datoritæ acestui fapt, eu øtiu cæ omul nu
este nimic, lucru pe care niciodatæ nu mi l-am închipuit”
(Moise 1:10).

3
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• Cum s-a descris Moise pe sine în comparaﬂie cu
Dumnezeu?

• Scrieﬂi despre modul în care recunoaøterea faptului cæ sunteﬂi neputincios sæ væ depæøiﬂi singur
dependenﬂa væ poate determina sæ væ recunoaøteﬂi nimicnicia øi sæ deveniﬂi ca niøte copilaøi.
• Cum poate un copilaø sæ aibæ o valoare infinitæ øi,
în acelaøi timp, sæ fie nimic în comparaﬂie cu
pærinﬂii lui?

Flæmânzi øi însetaﬂi

• Ce înseamnæ cæ sunteﬂi nimic când nu aveﬂi ajutorul lui Dumnezeu?

„Ferice de cei flæmânzi øi însetaﬂi dupæ neprihænire,
cæci ei vor fi sæturaﬂi” (Matei 5:6).
„Øi sufletul meu flæmânzea; øi am îngenuncheat
înaintea Fæcætorului meu øi am strigat cætre El în
rugæciune fierbinte øi implorare pentru sufletul meu;
øi cât e ziua de lungæ L-am implorat; da, iar atunci
când veni noaptea, eu încæ îmi ridicam glasul ca sæ
ajungæ la ceruri” (Enos 1:4).
• Din aceste douæ scripturi, aflæm cæ sufletele noastre pot flæmânzi. V-aﬂi simﬂit vreodatæ gol pe
dinæuntru, chiar dacæ, fizic, nu væ era foame?
Ce provoacæ acel gol?

• Ce înseamnæ cæ aveﬂi o valoare infinitæ?

4
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Umilinﬂa
„Pentru cæ voi sunteﬂi forﬂaﬂi sæ fiﬂi umili, binecuvântaﬂi
sunteﬂi voi; cæci omul uneori, dacæ este forﬂat sæ fie
umil, atunci cautæ pocæinﬂæ; øi acum, cu siguranﬂæ,
oricine care se pocæieøte, acela va gæsi milæ; iar
acela care va ræbda pânæ la sfârøit, acela va fi salvat”
(Alma 32:13).

• Cum væ poate ajuta foamea de lucruri ale
Spiritului sæ fiﬂi mai onest?

• Scrieﬂi despre condiﬂiile care v-au obligat sæ fiﬂi umil
øi sæ cæutaﬂi pocæinﬂa. Ce speranﬂæ væ dæ Alma?
Cum puteﬂi gæsi sau primi aceastæ speranﬂæ?

Onestitatea

Plæcuﬂi Domnului

„Unii pot considera cæ acea calitate a caracterului
cunoscutæ sub numele de onestitate este un subiect
banal. Dar eu o consider însæøi esenﬂa Evangheliei.
Færæ onestitate, vieﬂile noastre… se vor dezintegra în
urâciune øi haos” (Gordon B. Hinckley, „We Believe
in Being Honest”, Ensign, octombrie 1990, p. 2).

„Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, Dar cei ce
lucreazæ cu adevær îi sunt plæcuﬂi” (Proverbe 12:22).

• Scrieﬂi despre situaﬂiile în care aﬂi minﬂit øi aﬂi
încercat sæ ascundeﬂi de dumneavoastræ înøivæ øi
de ceilalﬂi dependenﬂa pe care o aveﬂi. În ce fel a
dus acest comportament la „urâciune øi haos”?

• Pentru a scrie ræspunsurile la aceste întrebæri a
fost nevoie de un nivel ridicat de onestitate din
partea dumneavoastræ cu privire la dumneavoastræ. Care este legætura dintre acest pasaj din
scripturi øi acest fel de onestitate? Cum puteﬂi
deveni plæcut Domnului?

5

36764_171_BODY.qxd 02-21-2011

N OT E

6

11:27

Page 6

36764_171_BODY.qxd 02-21-2011

11:28

Page 7

PASU L 2
SPERANﬁA
PRINCIPIU CHEIE Ajungeﬂi la credinﬂa cæ
puterea lui Dumnezeu væ poate reda, în
totalitate, sænætatea spiritualæ.

C

ând am înﬂeles cât eram de neputincioøi cu privire
la dependenﬂele noastre, cei mai mulﬂi dintre noi
s-au simﬂit lipsiﬂi de orice speranﬂæ. Aceia dintre noi care
au crescut færæ vreun concept despre Dumnezeu erau
siguri cæ epuizaseræm toate cæile de a primi ajutor. În
acelaøi timp, aceia dintre noi care credeau în Dumnezeu
erau convinøi cæ El era prea dezamægit de noi pentru a
ne ajuta. În ambele situaﬂii, pasul 2 ne-a oferit un ræspuns la care sau nu ne gândisem vreodatæ, sau pe care îl
dædusem deoparte – sæ ne întoarcem spre Dumnezeu øi
sæ gæsim speranﬂæ în ispæøirea lui Isus Hristos.
Obﬂinând, în cele din urmæ, umilinﬂa, am cerut ajutor. Urmând ceea ce simﬂeam cæ era o firavæ razæ de
speranﬂæ, am început sæ participæm la adunærile de
recuperare. Când ne-am dus la primele adunæri, eram
plini de îndoieli øi de temeri. Eram speriaﬂi øi, probabil,
chiar sfidætori, dar cel puﬂin ne aflam acolo. Acolo, am
auzit bærbaﬂi øi femei descriind, cu onestitate, cum fuseseræ vieﬂile lor, ce evenimente le schimbaseræ øi ce
însemna sæ træiascæ fiind vindecaﬂi de dependenﬂæ. Am
descoperit cæ multe persoane pe care le-am cunoscut la
aceste adunæri se simﬂiseræ odatæ la fel de neputincioøi
cum ne simﬂeam noi. Dar acum râdeau, vorbeau, zâmbeau, participau la adunæri, se rugau, citeau din scripturi øi scriau în jurnalele lor de recuperare.
Treptat, principiile pe care le-au împærtæøit øi le-au pus
în practicæ au început sæ aibæ efect øi în cazul nostru. În
timp ce continuam sæ revenim în acel loc, am început sæ
simﬂim ceva ce nu simﬂisem de foarte mulﬂi ani – am simﬂit cæ aveam speranﬂæ. Dacæ a existat speranﬂæ pentru alﬂii
care fuseseræ pe marginea præpastiei, poate cæ era speranﬂæ øi pentru noi! Am fost recunoscætori sæ auzim cæ,
dacæ ne întorceam cætre Domnul, nu exista „niciun obicei, nicio dependenﬂæ, nicio ræzvrætire, nicio încælcare,
nicio abatere exclusæ de la promisiunea iertærii depline”
(Boyd K. Packer, în Conference Report, octombrie 1995,
p. 22; sau Ensign, noiembrie 1995, p. 19).
În aceastæ atmosferæ de credinﬂæ øi mærturie, am gæsit
speranﬂa care a început sæ ne ajute sæ conøtientizæm îndurarea øi puterea lui Dumnezeu. Am început sæ credem cæ

El putea sæ ne elibereze din sclavia dependenﬂei. Am
urmat exemplul prietenilor noøtri care se vindecau. Am
participat la adunæri, ne-am rugat, am redevenit activi în
Bisericæ, am meditat asupra scripturilor øi le-am pus în
practicæ øi miracolele noastre au început sæ aibæ loc. Am
constatat cæ eram binecuvântaﬂi de harul lui Isus Hristos
øi puteam sæ ne abﬂinem o zi întreagæ. Când am trecut la
pasul 2, am început sæ dorim sæ înlocuim încrederea în
noi înøine øi dependenﬂele noastre cu credinﬂa în dragostea øi puterea lui Isus Hristos. Am fæcut acest pas în mintea øi în inima noastræ øi am træit experienﬂa adeværului
care ne-a arætat cæ baza vindecærii de dependenﬂæ trebuie
sæ fie spiritualæ.
Pe mæsuræ ce veﬂi urma paøii recomandaﬂi în acest
îndrumar, veﬂi træi experienﬂa aceluiaøi adevær. Meritæ
orice efort. Acest program este spiritual øi este un program care implicæ acﬂiune. Dacæ urmaﬂi aceste principii
øi le permiteﬂi sæ acﬂioneze în vieﬂile dumneavoastræ,
veﬂi constata cæ væ veﬂi recæpæta sænætatea spiritualæ prin
nou gæsita dumneavoastræ relaﬂie cu Domnul. Spiritul
Sæu væ va ajuta sæ începeﬂi sæ væ priviﬂi opﬂiunile cu mai
multæ onestitate øi claritate; veﬂi lua hotærâri în armonie
cu principiile Evangheliei.
Pentru unii dintre noi acest miracol a fost aproape
instantaneu; pentru alﬂii recuperarea a fost treptatæ.
Oricare va fi situaﬂia în cazul dumneavoastræ, veﬂi putea
spune, în cele din urmæ, împreunæ cu noi, cæ prin „fermitate în Hristos” sunteﬂi salvaﬂi de dependenﬂæ øi væ bucuraﬂi de o „strælucire perfectæ a speranﬂei” (2 Nefi 31:20).
Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, ne-a învæﬂat despre puterea
Domnului de a ne ajuta:
„Nu trebuie sæ subestimæm sau sæ trecem cu vederea
puterea îndurærii blânde a Domnului. Simplitatea,
bunætatea øi constanﬂa îndurærii blânde a Domnului vor
face multe pentru a ne întæri øi proteja în timpurile
grele în care træim acum øi în care vom træi. Când cuvintele nu ne pot aduce alinarea de care avem nevoie sau
nu pot exprima bucuria pe care o simﬂim, când este de
prisos sæ încerci sæ explici ceea ce nu se poate explica,
când logica øi raﬂiunea nu pot aduce înﬂelegerea adecvatæ a nedreptæﬂii øi inechitæﬂii vieﬂii, când experienﬂa
muritoare øi evaluarea sunt insuficiente pentru a produce rezultatul dorit øi când ni se pare cæ, probabil, suntem complet singuri, suntem într-adevær binecuvântaﬂi
7
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cu îndurarea blândæ a Domnului øi întæriﬂi chiar cu
puterea izbævirii (vezi 1 Nefi 1:20).

Cæutaﬂi, câteva minute în fiecare zi, ceea ce doreøte
Domnul sæ væ comunice.

Unele persoane care aud sau citesc în mod greøit acest
mesaj pot reduce sau elimina din vieﬂile lor øansa de a
primi îndurarea blândæ a Domnului… Am putea crede în
mod greøit cæ astfel de binecuvântæri øi daruri sunt rezervate pentru alﬂi oameni, care par sæ fie mai drepﬂi sau
care slujesc în chemæri importante în Bisericæ. Depun
mærturie cæ îndurarea blândæ a Domnului ne este datæ
tuturor øi cæ Mântuitorul lui Israel este neræbdætor sæ
reverse astfel de daruri asupra noastræ” (în Conference
Report, aprilie 2005, p. 106-107; sau Liahona, mai 2005,
p. 100-101).

Credeﬂi în Dumnezeu, Tatæl etern, øi în Fiul
Sæu, Isus Hristos, øi în Duhul Sfânt

Veﬂi vedea îndurarea blândæ a Domnului în viaﬂa
dumneavoastræ pe mæsuræ ce veﬂi învæﬂa sæ o vedeﬂi øi
pe mæsuræ ce veﬂi ajunge sæ credeﬂi cæ puterea lui
Dumnezeu væ poate într-adevær ajuta sæ væ vindecaﬂi.

Paøi de urmat

Cei mai mulﬂi dintre noi au crescut cunoscând câteva
lucruri despre Dumnezeu iar noi, membrii Bisericii, am
avut o oarecare cunoaøtere despre Tatæl Ceresc, Isus
Hristos øi Duhul Sfânt. Poate chiar am avut o credinﬂæ
simplæ în ei dar, deseori, nu am fæcut o legæturæ între
stræduinﬂele noastre personale øi nevoia noastræ de a
avea puterea lui Dumnezeu în vieﬂile noastre.
Ceea ce ne cere pasul 2 sæ facem este sæ devenim
dornici de a pune în practicæ credinﬂa în dragostea øi
îndurarea Tatælui Ceresc øi a lui Isus Hristos øi în accesibilitatea øi binecuvântarea Duhului Sfânt. Mærturiile
noastre aratæ cæ dumneavoastræ puteﬂi ajunge sæ cunoaøteﬂi dragostea perfect unitaræ a Dumnezeirii dacæ veﬂi
cæuta sæ vedeﬂi dovada dragostei øi puterii Dumnezeirii
în viaﬂa dumneavoastræ øi în vieﬂile altora.

Rugaﬂi-væ; citiﬂi scripturile øi meditaﬂi asupra lor

Studiu øi înﬂelegere

Pe mæsuræ ce renunﬂaﬂi la mândrie øi începeﬂi sæ væ
gândiﬂi sæ-L readuceﬂi pe Dumnezeu în viaﬂa dumneavoastræ, veﬂi începe sæ gândiﬂi în termeni mai evlavioøi.
În cele din urmæ, veﬂi constata cæ sunteﬂi pregætit sæ
îngenuncheaﬂi øi sæ væ rugaﬂi cu glas tare. Veﬂi constata
cât de bine væ simﬂiﬂi când Îi vorbiﬂi lui Dumnezeu
despre sentimentele øi nevoile dumneavoastræ. Veﬂi
avea sentimentul cæ aﬂi reînceput o conversaﬂie cu
cineva care væ va ræspunde întotdeauna, nu întotdeauna
cu da, dar întotdeauna cu dragoste. În cele din urmæ
veﬂi începe sæ simﬂiﬂi efectele tæmæduitoare ale ieøirii
din izolarea pe care v-aﬂi impus-o singur.

Urmætoarele scripturi v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 2.
Væ recomandæm sæ folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri
pentru a discuta, a studia øi a scrie. Aduceﬂi-væ aminte
sæ fiﬂi onest în ceea ce consemnaﬂi øi sæ menﬂionaﬂi
situaﬂii exacte.

Dorinﬂa de a vorbi cu Dumnezeu væ va conduce la
studierea cuvintelor profeﬂilor din zilele noastre øi din
vechime. Pe mæsuræ ce veﬂi auzi cæ alte persoane au
gæsit ræspunsuri în scripturi, væ va creøte speranﬂa cæ øi
dumneavoastræ veﬂi gæsi ræspunsuri în scripturi. Pe
mæsuræ ce væ veﬂi consemna gândurile, veﬂi primi alte
îndemnuri din partea Spiritului. Studiaﬂi, rugându-væ,
øi Domnul væ va da ræspunsuri la întrebærile øi nevoile
dumneavoastræ.
Væ puteﬂi începe studiul cu versetele de la sfârøitul
fiecærui capitol din acest îndrumar. Fiecare verset a fost
selecﬂionat avându-se în vedere recuperarea øi fiecare
întrebare este adresatæ cu speranﬂa cæ v-ar putea ajuta
sæ puneﬂi în practicæ în viaﬂa dumneavoastræ acel verset.
8

Credinﬂa în Hristos
„Credeﬂi în Dumnezeu; credeﬂi cæ El este øi cæ El a
creat toate lucrurile, atât în cer, cât øi pe pæmânt;
credeﬂi cæ El are toatæ înﬂelepciunea øi toatæ puterea,
atât în cer, cât øi pe pæmânt; credeﬂi cæ omul nu înﬂelege toate lucrurile pe care Domnul le poate înﬂelege”
(Mosia 4:9).
• Mulﬂi martori din cer øi de pe pæmânt mærturisesc
despre existenﬂa lui Dumnezeu. Ce dovezi ale existenﬂei lui Dumnezeu øi ale dragostei Lui aﬂi primit?
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Credinﬂa în Isus Hristos
„Predicæ-le lor pocæinﬂæ øi credinﬂæ în Domnul Isus
Hristos; învaﬂæ-i pe ei sæ se umileascæ øi sæ fie blajini
øi umili în inimile lor; învaﬂæ-i pe ei sæ reziste la orice
ispitæ a diavolului, cu credinﬂæ în Domnul Isus Hristos”
(Alma 37:33).

• Cum væ simﬂiﬂi când împærtæøiﬂi Domnului sentimentele dumneavoastræ?

• Mulﬂi dintre noi au încercat sæ scape de dependenﬂe prin propria putere a voinﬂei sau prin credinﬂa într-un prieten sau terapeut. Mai devreme
sau mai târziu, am constatat cæ acea credinﬂæ a
noastræ în noi înøine sau în alﬂii nu ne-a adus
puterea de a ne învinge complet dependenﬂele.
Scrieﬂi despre sentimentele umile, pe care le aveﬂi
astæzi, øi dorinﬂa de a væ întoarce cætre Hristos øi
Evanghelia Sa ca sursæ supremæ care væ poate
ajuta în eforturile dumneavoastræ de recuperare.

Darul harului
„Sæ ne apropiem… cu deplinæ încredere de scaunul
harului, ca sæ cæpætæm îndurare øi sæ gæsim har, pentru ca sæ fim ajutaﬂi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16).

Compasiunea Salvatorului
„Îndatæ tatæl copilului a strigat cu lacrimi: «Cred,
Doamne! Ajutæ necredinﬂei mele!»” (Marcu 9:24).
• Acest om a cæutat ajutorul Salvatorului øi l-a obﬂinut. Isus nu l-a dojenit pentru cæ s-a îndoit. Scrieﬂi
despre compasiunea øi ræbdarea Salvatorului.

• În Ghidul pentru scripturi, harul este definit ca
„ajutor sau tærie divinæ” datæ prin „milostenia øi
dragostea Dumnezeu” („Har”, p. 82). Acest dar
al tæriei divine væ dæ puterea sæ faceﬂi mai mult
decât aﬂi putea face dacæ aﬂi fi læsat singur.
Salvatorul va face pentru dumneavoastræ ceea ce
dumneavoastræ nu puteﬂi sæ faceﬂi pentru dumneavoastræ înøivæ. Harul Sæu este mijlocul prin care væ
puteﬂi pocæi øi væ puteﬂi schimba. Cum aﬂi simﬂit
darul harului în viaﬂa dumneavoastræ?

9
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• Scrieﬂi despre nevoia dumneavoastræ de a apela
la puterea mântuitoare (eliberatoare, de transformare) a lui Hristos.

• Cum poate darul tæriei divine sæ væ dea puterea
de a continua recuperarea?

Trezirea
„Dacæ væ veﬂi trezi øi væ veﬂi deøtepta aptitudinile,
chiar pentru a pune la încercare cuvintele mele øi
dacæ dovediﬂi un pic de credinﬂæ, da, chiar dacæ nu
faceﬂi nimic mai mult decât sæ doriﬂi sæ credeﬂi, læsaﬂi
aceastæ dorinﬂæ sæ lucreze în voi, chiar pânæ când
credeﬂi într-un fel în care puteﬂi face loc pentru o
parte din cuvintele mele” (Alma 32:27).
Vindecarea
„Crezi tu în puterea de salvare a lui Hristos? … Dacæ
tu crezi în mântuirea lui Hristos, atunci tu poﬂi fi vindecat” (Alma 15:6, 8).
• Când ne gândim la vindecare, ne gândim, de obicei, la trupurile noastre. Ce altceva aﬂi putea cere
puterii de vindecare a lui Isus Hristos?

10

• A deveni conøtient – sau a te trezi øi a-ﬂi deøtepta
aptitudinile – constituie o parte importantæ a procesului prin care învæﬂæm sæ credem. În ce moduri
sunteﬂi mai conøtient astæzi de existenﬂa lui Isus
Hristos øi a puterii Sale în viaﬂa dumneavoastræ
decât aﬂi fost sæptæmâna trecutæ? Dar luna trecutæ? Dar anul trecut?
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Eliberarea din sclavie
„Ei erau în robie øi iaræøi Domnul i-a eliberat din
sclavie prin puterea cuvântului Sæu” (Alma 5:5).
• Cuvântul lui Dumnezeu væ va elibera cu putere
din sclavie. Puteﬂi gæsi cuvântul lui Dumnezeu în
scripturi øi în cuvântærile pe care le auziﬂi la conferinﬂe øi pe care le citiﬂi în revistele Bisericii. De
asemenea, puteﬂi primi cuvântul lui Dumnezeu
direct prin Duhul Sfânt. Scrieﬂi unele dintre lucrurile pe care doriﬂi sæ le faceﬂi astæzi pentru a
primi cuvântul Sæu.

11
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PA S U L 3
ÎNCREDEREA ÎN
DUMNEZEU
PRINCIPIU CHEIE Hotærâﬂi sæ væ læsaﬂi voinﬂa
øi viaﬂa în grija lui Dumnezeu, Tatæl Veønic, øi a
Fiului Sæu, Isus Hristos.

P

asul 3 este pasul hotærâtor. În timpul primilor doi
paøi, ne-am trezit øi am înﬂeles ce nu puteam face
singuri øi ce aveam nevoie ca Dumnezeu sæ facæ pentru
noi. Apoi, în pasul 3, ni s-a arætat singurul lucru pe care
noi îl puteam face pentru Dumnezeu. Am putut lua
hotærârea de a ne deschide sufletul în faﬂa Sa øi a ne
pune întreaga viaﬂæ – trecutæ, prezentæ øi viitoare – øi
voinﬂa cu privire la viaﬂa noastræ în mâinile Sale. Pasul 3
a implicat libertatea de a alege. A fost cea mai importantæ alegere pe care am fæcut-o vreodatæ.

(Obedience, Brigham Young University Speeches of the
Year [7 decembrie 1971], p. 4).
Când am început pasul 3, ne-am confruntat cu adeværul cæ recuperarea era mult mai mult rezultatul eforturilor Domnului decât al eforturilor noastre. El a fæcut
minunea când L-am invitat în vieﬂile noastre. Pasul 3 a
însemnat hotærârea de a-I permite lui Dumnezeu sæ ne
vindece øi sæ ne mântuiascæ. A însemnat hotærârea de
a-I permite sæ ne îndrume vieﬂile, færæ a uita, desigur,
cæ El ne respectæ întotdeauna libertatea de a alege.
Astfel, noi am hotærât sæ ne punem vieﬂile în mâinile
Lui continuând sæ urmæm acest program de recuperare
concentrat pe aspectul spiritual.

Vârstnicul Neal A. Maxwell, din Cvorumul Celor
Doisprezece, a spus urmætoarele despre aceastæ importantæ hotærâre: „Supunerea propriei voinﬂe este, cu adeværat, singurul lucru personal pe care îl putem depune
la altarul lui Dumnezeu. Este o doctrinæ greu de pus în
practicæ, dar este adeværatæ. Multele alte lucruri pe care
noi le dæm lui Dumnezeu, oricât de frumos ar fi gestul
nostru, sunt, de fapt, lucruri pe care El ni le-a dat sau ni
le-a împrumutat deja. Dar, când noi începem sæ ne supunem, læsând ca voinﬂa proprie sæ fie sorbitæ de voinﬂa lui
Dumnezeu, atunci noi Îi dæm cu adeværat ceva”
(„Insights from My Life”, Ensign, august 2000, p. 9).

Când am participat la primele adunæri de recuperare,
poate am simﬂit cæ se face presiune asupra noastræ sau
chiar cæ suntem forﬂaﬂi de alﬂii sæ mergem acolo dar, pentru a începe pasul 3, a trebuit sæ hotærâm sæ acﬂionæm
singuri. Am înﬂeles cæ hotærârea de a ne schimba vieﬂile
în mæsuræ atât de mare trebuia sæ ne aparﬂinæ. Nu era
vorba despre ce au fæcut pærinﬂii noøtri, ce fæceau acum
sau ce voiau ei. Nici nu era vorba despre ce gândeau,
simﬂeau, fæceau sau nu fæceau soﬂii, soﬂiile, familiile sau
prietenii noøtri. Am væzut cæ trebuia sæ vrem sæ nu consumæm substanﬂele de care devenisem dependenﬂi oricare ar fi fost pærerile sau alegerile altora. Voinﬂa noastræ
era temelia solidæ pe care se sprijinea balanﬂa recuperærii. Citind Cartea lui Mormon, am descoperit confirmarea
convingætoare a pasului 3 în Alma 5:13: „Ei s-au umilit øi
øi-au pus nædejdea în Dumnezeul cel Viu øi Adeværat”.

Preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul Celor
Doisprezece, a descris hotærârea sa de a-øi încredinﬂa
voinﬂa lui Dumnezeu øi libertatea pe care i-a adus-o
aceastæ hotærâre: „Poate cea mai mare descoperire din
viaﬂa mea, færæ îndoialæ cel mai mæreﬂ angajament, a
venit când, în cele din urmæ, am avut încredere în
Dumnezeu într-atât, încât sæ-I împrumut sau sæ-I cedez
libertatea mea de alege – færæ a fi obligat sau færæ a se
face presiune asupra mea, færæ vreo constrângere, ca
simplu individ, de unul singur, færæ vreun gând ascuns,
aøteptând nimic altceva decât acest privilegiu. Într-un
sens, figurativ vorbind, a da libertatea de a alege, acest
dar preﬂios despre care scripturile spun limpede cæ este
esenﬂial pentru viaﬂa însæøi, øi a spune «Voi face aøa cum
mæ vei îndruma» înseamnæ, de fapt, a învæﬂa cæ, procedând astfel, tu ai o libertate de a alege øi mai mare”

Când am fæcut acest pas, am simﬂit cæ eram
înspæimântaﬂi de necunoscut. Ce avea sæ se întâmple
dacæ ne umileam øi ne puneam, complet, viaﬂa øi voinﬂa
în grija lui Dumnezeu? Pentru mulﬂi dintre noi, copilæria
fusese foarte grea øi ne era îngrozitor de teamæ sæ nu
devenim din nou la fel de vulnerabili cum fuseseræm
când eram copii mici. Experienﬂele din trecut ne convinseseræ cæ luarea unui angajament definitiv era
aproape imposibilæ, datæ fiind nebunia care ne înconjura în aceastæ lume. Væzusem prea multe angajamente
încælcate. Noi înøine încælcasem prea multe. Cel mai
bun lucru pe care îl puteam face era sæ încercæm ceea
ce ne sugerau prietenii noøtri de recuperare: „Nu le
consumaﬂi! Mergeﬂi la adunæri! Cereﬂi ajutor!”. Cei care
au fæcut paøii recuperærii înaintea noastræ ne-au invitat
sæ træim experienﬂa acestui nou mod de viaﬂæ. Ei au
13
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aøteptat cu ræbdare sæ devenim dornici sæ-I deschidem
uøa lui Dumnezeu, chiar øi numai puﬂin.
Domnul ne face aceeaøi invitaﬂie: „Eu stau la uøæ øi
bat. Dacæ aude cineva glasul Meu øi deschide uøa, voi
intra la el, voi cina cu el, øi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).
La început, eforturile noastre erau pline de neræbdare øi întreruperi. Ofeream Domnului încrederea noastræ øi, apoi, o retrægeam. Ne îngrijoram cæ El avea sæ fie
nemulﬂumit de nehotærârea noastræ øi avea sæ-Øi retragæ
sprijinul øi dragostea. Dar El nu a fæcut acest lucru.
Treptat, noi am permis Domnului sæ dovedeascæ
puterea Sa de vindecare øi faptul cæ, urmând calea Sa,
eram în totalæ siguranﬂæ. În cele din urmæ, am înﬂeles,
fiecare în parte, nu numai cæ trebuia sæ renunﬂæm la
dependenﬂele noastre, ci trebuia sæ ne încredinﬂæm
întreaga voinﬂæ øi viaﬂæ lui Dumnezeu. Fæcând astfel, am
constatat cæ era ræbdætor øi ne accepta eforturile øovæielnice de a ne încrede în El în toate lucrurile.
Capacitatea noastræ de a rezista ispitei se bizuie
acum pe supunerea noastræ permanentæ în faﬂa voinﬂei
Domnului. Recunoaøtem faptul cæ avem nevoie de
puterea ce ne-a fost pusæ la dispoziﬂie prin ispæøirea
Salvatorului øi începem sæ simﬂim acea putere în noi,
întærindu-ne împotriva urmætoarei ispite. Învæﬂæm sæ
acceptæm viaﬂa în condiﬂiile stabilite de Domnul.
Aøa cum a spus vârstnicul Maxwell, aceastæ supunere
faﬂæ de Domnul este o doctrinæ grea. Ne cere sæ ne consacræm voinﬂei Sale la începutul fiecærei zile øi, uneori,
în fiecare oræ øi chiar în fiecare clipæ. Când suntem dornici sæ facem acest lucru, gæsim harul sau puterea de a
face ceea ce nu puteam sæ facem singuri.
Supunerea continuæ faﬂæ de voinﬂa lui Dumnezeu ne
va reduce greutæﬂile øi va da mai mult sens vieﬂii noastre. Lucrurile mærunte, ca blocarea traficului, nu mai
sunt motive de enervare. Nu ne mai este teamæ de creditorii noøtri. Ne asumæm responsabilitatea pentru faptele noastre. Noi îi acceptæm øi îi tratæm pe alﬂii aøa cum
ne-ar plæcea sæ fim trataﬂi, aøa cum Salvatorul ne-ar trata
pe noi toﬂi. Ochii noøtri, minﬂile noastre øi inimile noastre se deschid, în cele din urmæ, pentru a accepta adeværul cæ viaﬂa muritoare este grea øi cæ va avea,
întotdeauna, potenﬂialul de a ne aduce tristeﬂi øi necazuri, dar øi fericire.
În fiecare zi, ne înnoim supunerea faﬂæ de Domnul øi
voinﬂa Sa. Aceasta este ceea ce vrem sæ spunem cei mai
mulﬂi dintre noi când afirmæm: „Fiecare zi pe rând”. Am
hotærât sæ renunﬂæm la voinﬂa proprie øi la cæutarea
14

sinelui care au stat la baza dependenﬂelor noastre øi sæ
ne bucuræm de alte 24 de ore de calm øi tærie care izvoræsc din încrederea pe care ne-am pus-o în Dumnezeu
øi în bunætatea, puterea øi dragostea Sa.

Paøi de urmat
Participaﬂi la adunærile de împærtæøanie;
revedeﬂi øi reînnoiﬂi legæmintele botezului
Realizarea pasului 3 øi încrederea în Dumnezeu în
toate lucrurile s-ar putea asemæna cu folosirea unei noi
perechi de ochelari øi vederea tuturor lucrurilor cu
ochi noi. Luând hotærârea de a væ læsa voinﬂa în grija
lui Dumnezeu, veﬂi începe sæ simﬂiﬂi alinarea øi bucuria
pe care le aduc cæutarea øi împlinirea voinﬂei Tatælui
Ceresc.
Botezul øi adunarea de împærtæøanie simbolizeazæ
dragostea dumneavoastræ faﬂæ de Isus Hristos øi supunerea faﬂæ de El. Legæmântul dumneavoastræ de a lua
numele Sæu asupra dumneavoastræ, de a væ aminti
totdeauna de El øi de a ﬂine poruncile Sale „pentru ca
sæ [puteﬂi] avea totdeauna Spiritul Sæu cu [dumneavoastræ]” (Moroni 4:3; vezi, de asemenea, Moroni 5:2;
D&L 20:77, 79).
Discutaﬂi cu episcopul sau preøedintele de ramuræ
despre dependenﬂa dumneavoastræ øi luaﬂi hotærârea
de a urma voinﬂa lui Dumnezeu. Faceﬂi tot ce puteﬂi
pentru a participa la adunarea de împærtæøanie în fiecare
sæptæmânæ. În timp ce preaslæviﬂi, ascultaﬂi cu atenﬂie
rugæciunile de împærtæøanie øi gândiﬂi-væ la darurile pe
care Tatæl Ceresc vi le oferæ. Apoi, reînnoiﬂi-væ angajamentul de a accepta øi urma voinﬂa Sa cu privire la viaﬂa
dumneavoastræ luând din împærtæøanie, dacæ episcopul
sau preøedintele de ramuræ væ dau permisiunea.
Pe mæsuræ ce recuperarea dumneavoastræ progreseazæ, veﬂi constata cæ doriﬂi din ce în ce mai mult sæ væ
aflaﬂi printre aceia care cinstesc sacrificiul Salvatorului.
Veﬂi începe sæ simﬂiﬂi realitatea faptului cæ „niciun cuvânt
de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1:37).
Hotærâﬂi sæ væ încredeﬂi în Dumnezeu øi sæ væ
supuneﬂi Lui; schimbaﬂi ce puteﬂi sæ schimbaﬂi;
acceptaﬂi ce nu puteﬂi sæ schimbaﬂi
Aceste cuvinte – adaptate dupæ o rugæciune rostitæ
de Reinhold Niebuhr, cunoscutæ sub numele de
„Rugæciunea pæcii sufleteøti” – væ pot ajuta sæ hotærâﬂi
sæ væ încredeﬂi în Dumnezeu øi sæ væ supuneﬂi Lui:
„Dumnezeule, dæ-mi pacea sufleteascæ sæ accept
lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul sæ schimb
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lucrurile pe care le pot schimba øi înﬂelepciunea sæ
cunosc diferenﬂa”.
Puteﬂi accepta cu pace sufleteascæ realitatea ce væ
înconjoaræ în prezent când væ încredeﬂi în capacitatea
lui Dumnezeu de a væ ajuta. Puteﬂi accepta cu pace în
suflet cæ, deøi nu puteﬂi avea controlul asupra alegerilor
øi acﬂiunilor altora, puteﬂi hotærî cum veﬂi acﬂiona dumneavoastræ în fiecare situaﬂie cu care væ veﬂi confrunta.
Puteﬂi hotærî, curajoøi, sæ væ încredeﬂi în Tatæl dumneavoastræ din Cer øi sæ acﬂionaﬂi potrivit voinﬂei Lui. Væ
puteﬂi pune voinﬂa øi viaﬂa în grija Sa. Puteﬂi hotærî sæ
faceﬂi ceea ce cere El øi sæ ﬂineﬂi poruncile Sale.
Este posibil sæ nu puteﬂi schimba unele lucruri în
viaﬂa dumneavoastræ, dar væ puteﬂi schimba dorinﬂa de
a væ încrede în Dumnezeu øi de a væ supune Lui. Pe
mæsuræ ce veﬂi învæﬂa sæ væ încredeﬂi în El, veﬂi vedea cæ
planul Sæu existæ pentru ca dumneavoastræ sæ urmaﬂi
ceea ce Alma a numit „marele plan al fericirii” (Alma
42:8). Veﬂi învæﬂa cæ, øi atunci când treceﬂi prin suferinﬂe
øi greutæﬂi, „toate lucrurile lucreazæ împreunæ spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28) øi
ﬂin poruncile Sale (vezi, de asemenea, D&L 90:24; 98:3,
100:15; 105:40).

Studiu øi înﬂelegere

Supunerea faﬂæ de voinﬂa lui Dumnezeu
„Poverile care erau puse asupra lui Alma øi a fraﬂilor
lui s-au fæcut uøoare; da Domnul i-a întærit pe ei
pentru ca sæ-øi poatæ purta poverile cu uøurinﬂæ,
iar ei s-au supus cu bucurie øi cu ræbdare voinﬂei
Domnului” (Mosia 24:15).
• Domnul ar fi putut îndepærta cu uøurinﬂæ poverile lui
Alma øi ale poporului sæu; dar El i-a întærit pentru
ca sæ-øi poarte „poverile cu uøurinﬂæ”. Observaﬂi cæ
ei nu s-au plâns, ci s-au supus cu bucurie øi ræbdare voinﬂei Domnului. Scrieﬂi despre umilinﬂa de
care este nevoie pentru ca, deøi doreøti sæ fii alinat
imediat, sæ voieøti sæ ﬂi se uøureze poverile treptat.

Urmætoarele scripturi v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 3.
Folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri pentru a medita, a
studia øi a scrie. Aduceﬂi-væ aminte sæ fiﬂi onest în ceea
ce consemnaﬂi øi sæ menﬂionaﬂi situaﬂii exacte.
În armonie cu voinﬂa lui Dumnezeu
„Împæcaﬂi-væ cu voinﬂa lui Dumnezeu øi nu cu voinﬂa
diavolului øi a trupului; øi aduceﬂi-væ aminte, dupæ ce
v-aﬂi împæcat cu Dumnezeu, cæ numai în øi prin harul
lui Dumnezeu puteﬂi sæ fiﬂi salvaﬂi” (2 Nefi 10:24).
• Gândiﬂi-væ la ce înseamnæ sæ væ træiﬂi viaﬂa în
armonie cu voinﬂa lui Dumnezeu. Gândiﬂi-væ la
modul în care puterea Sa dætætoare de forﬂæ se
poate face simﬂitæ în viaﬂa dumneavoastræ când
væ întoarceﬂi spre El. Ce sentimente aveﬂi în legæturæ cu faptul de a-L læsa pe Dumnezeu sæ væ
îndrume viaﬂa?

• Ce înseamnæ a te supune lui Dumnezeu? Cum væ
supuneﬂi dumneavoastræ?

• Ce væ împiedicæ sæ-L læsaﬂi sæ væ îndrume viaﬂa?
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Postul øi rugæciunea
„Ei au postit øi s-au rugat adeseori øi au devenit din
ce în ce mai puternici în umilinﬂa lor øi din ce în ce
mai întæriﬂi în credinﬂa în Hristos pentru umplerea
sufletelor lor de bucurie øi consolare, da, chiar pânæ
la purificarea øi sfinﬂirea inimilor lor, care sfinﬂire vine
datoritæ supunerii inimilor lor în Dumnezeu”
(Helaman 3:35).

• Ce sentimente aveﬂi cu privire la faptul de a te
supune, din proprie voinﬂæ øi cu ræbdare, momentului hotærât de Domnul?

• Acest verset descrie un popor ai cærui oameni îøi
supun inimile lui Dumnezeu. Cum poate sæ væ întæreascæ postul capacitatea de a væ supune inima lui
Dumnezeu øi de a væ abﬂine de la dependenﬂæ?

• Cum puteﬂi câøtiga curajul de a continua sæ încercaﬂi pânæ când væ eliberaﬂi de poverile dumneavoastræ?

• Gândiﬂi-væ la importanﬂa rugæciunii în momentele
în care sunteﬂi ispitit øi scrieﬂi despre modul în
care rugæciunea væ va mæri umilinﬂa øi væ va întæri
credinﬂa în Hristos.

16
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• Ce v-a împiedicat sæ cæutaﬂi, în trecut, acest fel de
eliberare?
• În ce moduri puteﬂi învæﬂa sæ aveﬂi încredere în
Dumnezeu?

• Cât de puternicæ este dorinﬂa dumneavoastræ de a
væ supune inima lui Dumnezeu øi de a nu o supune
dependenﬂei în momentul în care sunteﬂi ispitit?

Umilirea în faﬂa lui Dumnezeu
„El i-a eliberat pentru cæ ei s-au umilit în faﬂa Lui; øi
pentru cæ ei L-au implorat cu putere, El i-a eliberat
din sclavie; øi astfel lucreazæ Domnul cu puterea Sa
în toate cazurile printre copiii oamenilor, întinzându-øi
braﬂul îndurærii Sale cætre aceia care øi-au pus încrederea în El” (Mosia 29:20).

• Umilirea este o hotærâre pe care o luaﬂi singur.
Satana ar putea încerca sæ væ facæ sæ credeﬂi cæ,
deøi Dumnezeu i-a ajutat pe alﬂii, El nu væ va ajuta
pe dumneavoastræ pentru cæ sunteﬂi neputincios øi
færæ speranﬂæ. Daﬂi-væ seama cæ aceasta este o
minciunæ!! Adeværul este cæ sunteﬂi un copil al lui
Dumnezeu. Cum væ poate ajuta aceastæ cunoaøtere sæ fiﬂi umili?

• Ce væ împiedicæ sæ-L „imploraﬂi cu putere” pe
Dumnezeu pentru a væ elibera potrivit voinﬂei Sale?

17
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Alegerea de a începe recuperarea
„Aø vrea ca voi sæ fiﬂi umili, supuøi øi blajini; gata de
a ræspunde la ruga altora; plini de îngæduinﬂæ øi ræbdare îndelungatæ; sæ fiﬂi temperaﬂi în toate lucrurile;
sæ fiﬂi sârguincioøi în ﬂinerea poruncilor lui Dumnezeu
tot timpul; sæ cereﬂi orice lucruri de care aveﬂi nevoie
atât spirituale, cât øi vremelnice; întotdeauna întorcând mulﬂumiri lui Dumnezeu pentru orice lucru primiﬂi” (Alma 7:23).
• Pasul 3 reprezintæ o opﬂiune. Recuperarea are loc
prin puterea lui Dumnezeu, dar numai dupæ ce
alegeﬂi sæ cæutaﬂi ajutorul Sæu. Hotærârea pe care
o luaﬂi deschide canalele prin care puterea Sa se
poate reværsa în viaﬂa dumneavoastræ. Gândiﬂi-væ
la faptul cæ umilinﬂa, ræbdarea, blândeﬂea øi altele
sunt, toate, opﬂiuni. Ultima calitate menﬂionatæ în
scripturi este recunoøtinﬂa. Cum væ ajutæ recunoøtinﬂa sæ fiﬂi umil?
• Ce alte însuøiri a inclus Alma în aceastæ listæ?

• La îmbunætæﬂirea cæreia puteﬂi lucra astæzi? Ce
puteﬂi face acum pentru a începe?

Deveniﬂi ca un copil
„Omul prin firea lui este un duøman al lui Dumnezeu
øi a fost de la cæderea lui Adam øi va fi în vecii vecilor, dacæ el nu se supune chemærilor Spiritului Sfânt øi
înlæturæ omul firesc øi devine un sfânt prin Ispæøirea
lui Hristos Domnul øi devine ca un copil, ascultætor,
blând, umil, ræbdætor, plin de dragoste, dornic sæ se
supunæ tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijæ sæ
i le trimitæ, tot aøa cum un copil se supune tatælui
sæu” (Mosia 3:19).
• Mulﬂi dintre noi au træit experienﬂa tratamentului
lipsit de dragoste din partea pærinﬂilor sau tutorilor legali øi sæ devii „ca un copil” este greu, chiar
înspæimântætor. Dacæ aveﬂi probleme nerezolvate
cu un pærinte, ce puteﬂi face pentru a væ separa
sentimentele faﬂæ de pærinte de sentimentele faﬂæ
de Dumnezeu?

• Care dintre aceste însuøiri væ lipsesc?
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• Deøi aﬂi putea avea probleme de rezolvat cu
pærinﬂii pæmânteni, puteﬂi avea încredere în Tatæl
Ceresc øi în Salvator care sunt pærinﬂi desævârøiﬂi.
De ce væ puteﬂi încrede în Tatæl Ceresc øi în
Salvator când væ puneﬂi viaﬂa în mâinile Lor?

Comuniunea cu Dumnezeu
„[Isus] a îngenuncheat, øi a început sæ Se roage,
zicând: «Tatæ, dacæ voieøti, depærteazæ paharul acesta
de la Mine! Totuøi, facæ-se nu voia Mea, ci a Ta»”
(Luca 22:41-42).
• În aceastæ rugæciune, Salvatorul Øi-a arætat
dorinﬂa de a se supune Tatælui. El Øi-a exprimat
dorinﬂele dar, apoi, a împlinit cu umilinﬂæ voinﬂa
Tatælui Sæu. Gândiﬂi-væ la binecuvântarea de a
putea sæ-i spuneﬂi lui Dumnezeu sentimentele
dumneavoastræ. Cum væ ajutæ cunoaøterea faptului cæ El væ înﬂelege ezitarea, durerea sau oricare
alt sentiment sæ spuneﬂi „Facæ-se nu voia Mea,
ci a Ta” øi sæ fiﬂi convins de aceasta?

19
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PA S U L 4
ADEVÆRUL
PRINCIPIU CHEIE Faceﬂi, færæ teamæ, un
inventar moral amænunﬂit al propriei persoane.

C

ând aﬂi realizat pasul 3, aﬂi hotærât sæ væ încredeﬂi
în Domnul. V-aﬂi læsat voinﬂa øi viaﬂa în grija Sa. În
pasul 4, væ arætaﬂi dorinﬂa de a væ încrede în Dumnezeu.
Faceﬂi, færæ teamæ, un inventar scris al vieﬂii dumneavoastræ, trecându-væ în revistæ sau rezumând gândurile,
evenimentele, emoﬂiile øi faptele din viaﬂæ, realizând un
inventar cât mai complet posibil.
Realizarea unui inventar færæ teamæ øi amænunﬂit al
vieﬂii dumneavoastræ nu va fi uøoaræ. Când spunem færæ
teamæ nu dorim sæ afirmæm cæ nu veﬂi avea sentimente
de teamæ. Veﬂi træi probabil experienﬂa multor emoﬂii
pe mæsuræ ce væ veﬂi trece în revistæ viaﬂa, inclusiv
momentele jenante, ruøinoase sau de teamæ. Færæ
teamæ înseamnæ cæ nu væ veﬂi læsa temerile sæ væ împiedice sæ parcurgeﬂi procesul de inventariere. În contextul
pasului 4, aceasta înseamnæ cæ veﬂi da dovadæ de onestitate riguroasæ în timp ce væ veﬂi concentra atenﬂia asupra
evenimentelor din viaﬂa dumneavoastræ, inclusiv asupra
slæbiciunilor proprii øi nu asupra slæbiciunilor altcuiva.
În trecut, v-aﬂi justificat comportamentul reprobabil
øi aﬂi dat vina pe alte persoane, locuri sau lucruri pentru problemele pe care dumneavoastræ le-aﬂi creat.
Acum, veﬂi începe sæ væ asumaﬂi responsabilitatea pentru faptele din trecut øi prezent, chiar dacæ ar putea fi
nevoie sæ revedeﬂi evenimente, gânduri, emoﬂii sau
fapte dureroase, stânjenitoare sau dificile.
Dacæ gândul de a face færæ teamæ un inventar amænunﬂit al propriei persoane este copleøitor, aflaﬂi cæ nu
sunteﬂi singur. Inimile noastre sunt alæturi de dumneavoastræ. Ne amintim cât de greu ne-a fost sæ gæsim voinﬂa
de a duce la îndeplinire acest pas. Mulﬂi dintre noi ne-am
întrebat dacæ nu am putea særi peste pasul 4 øi sæ ne
înfrângem totuøi dependenﬂele. În cele din urmæ, a trebuit sæ credem cuvintele acelora care au trecut prin
aceasta înaintea noastræ: „Færæ a face færæ teamæ un
inventar moral amænunﬂit… credinﬂa care are cu adeværat efect în viaﬂa zilnicæ ræmâne încæ de neatins” (Twelve
Steps and Twelve Traditions [1981], p. 43).
Dependenﬂa ne-a slæbit capacitatea de a reflecta cu
onestitate la vieﬂile noastre. Ne-a limitat capacitatea de

a înﬂelege distrugerea øi suferinﬂa – consecinﬂele – pe
care ea le-a provocat în toate relaﬂiile noastre. Înainte
de a ne bizui, cu toatæ încrederea, pe Salvator, aveam
nevoie de o structuræ prin care El putea sæ ne ajute sæ
ne punem în ordine trecutul cu onestitate. Pasul 4 a
asigurat acea structuræ; a constituit „efortul plin de
vigoare øi strædanie de a descoperi care au fost øi sunt
aceste consecinﬂe pentru fiecare dintre noi” (Twelve
Steps and Twelve Traditions, p. 42).
Acest inventar a fost, de asemenea, un pas care ne-a
ajutat sæ ne punem vieﬂile în acord cu voinﬂa lui
Dumnezeu. Prin acest inventar, am identificat gândurile, sentimentele øi faptele negative care ne-au condus
vieﬂile. Descoperind aceste elemente distructive din
vieﬂile noastre, am fæcut primul pas cætre corectarea
lor. A fost greu sæ facem un inventar, dar acest pas a
fæcut posibil sæ dobândim o mai mare credinﬂæ øi o mai
mare speranﬂæ de care aveam nevoie pentru a ne continua recuperarea øi a ne înfrânge dependenﬂa.
Cum sæ faceﬂi un inventar
De îndatæ ce am acceptat necesitatea pasului 4, urmætoarea întrebare este: „Dar cum fac un inventar? De ce
instrumente de lucru voi avea nevoie?”. Un inventar de
acest fel este un proces foarte personal øi nu se poate
recomanda o metodæ pentru a-l realiza. Puteﬂi sæ væ consultaﬂi cu alﬂii care au fæcut deja un inventar øi puteﬂi
cæuta îndrumarea Domnului pentru a-l realiza pe cel personal. Inventarul væ va ajuta sæ fiﬂi sincer øi plin de iubire
în timp ce væ treceﬂi în revistæ amintirile øi sentimentele.
O modalitate de a face un inventar este de a întocmi
o listæ cu amintirile legate de oameni, instituﬂii sau
organizaﬂii, principii, idei sau crezuri, evenimente,
situaﬂii sau circumstanﬂe care declanøeazæ sentimente
pozitive øi negative (inclusiv tristeﬂe, regret, furie,
resentiment, teamæ, amæræciune). Unele puncte de pe
listæ ar putea sæ aparæ de mai multe ori. Este bine. Nu
încercaﬂi sæ sortaﬂi, sæ evaluaﬂi sau sæ analizaﬂi în acest
moment. Deocamdatæ, cel mai important lucru este sæ
fiﬂi cât mai conøtiincios posibil.
În timp ce væ faceﬂi inventarul, priviﬂi dincolo de
comportamentul din trecut øi examinaﬂi-væ gândurile,
sentimentele øi crezurile care au condus la acel comportament. Gândurile, sentimentele øi crezurile dumneavoastræ sunt, de fapt, rædæcinile comportamentului
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dumneavoastræ dependent. Dacæ nu væ examinaﬂi
toate tendinﬂele cætre teamæ, mândrie, resentiment,
furie, încæpæﬂânare, autocompætimire, abstinenﬂa
dumneavoastræ va fi øovæielnicæ în cel mai bun caz.
Veﬂi continua dependenﬂa iniﬂialæ sau veﬂi trece la o
alta. Dependenﬂa dumneavoastræ este un simptom al
altor „cauze øi condiﬂii” (Alcoholics Anonymous
[2001], p. 64).
Unele persoane îøi trec în revistæ viaﬂa dupæ vârstæ,
ani de øcoalæ, locuri în care au træit sau relaﬂii. Altele
încep pur øi simplu fæcând o listæ cu gândurile, sentimentele sau emoﬂiile lor. Probabil nu væ veﬂi aduce
aminte totul imediat. Continuaﬂi sæ væ rugaﬂi øi permiteﬂi
Domnului sæ væ ajute sæ væ amintiﬂi. Læsaﬂi acest proces
deschis øi adæugaﬂi inventarului ceea ce væ amintiﬂi.
Dupæ ce aﬂi încheiat lista, cæutaﬂi îndrumarea
Domnului pentru a învæﬂa ceva din fiecare amintire.
Unele persoane îøi organizeazæ aceastæ parte a inventarului sub forma unui tabel sau diagramæ cuprinzând
coloane sub fiecare dintre cele cinci titluri menﬂionate mai jos. Ele îøi limiteazæ consemnærile la fraze
scurte. Altele creeazæ o paginæ pentru fiecare punct
din listæ øi scriu apoi ræspunsurile în fiecare dintre
cele cinci categorii.
Incident Ce s-a întâmplat? Descrieﬂi pe scurt, în
câteva cuvinte, ce væ amintiﬂi despre eveniment. Gândiﬂi-væ sæ prezentaﬂi un rezumat øi nu o poveste lungæ.
Efect Care a fost efectul asupra dumneavoastræ sau
a altora?
Sentimente Care au fost sentimentele dumneavoastræ în momentul incidentului? Care væ sunt acum sentimentele în legæturæ cu el? Gândiﬂi-væ cum ar fi putut
temerile dumneavoastræ sæ contribuie la producerea lui.
Autoexaminare Cum a fost afectatæ situaﬂia din
acele momente de punctele tari sau slabe ale caracterului dumneavoastræ? Vedeﬂi vreo dovadæ a mândriei,
autocompætimirii, autoinducerii în eroare sau a încæpæﬂânærii în atitudinea øi faptele dumneavoastræ? Fiﬂi atenﬂi
sæ consemnaﬂi øi momentele în care aﬂi acﬂionat corect.
Duhul Sfânt væ poate ajuta sæ væ umiliﬂi øi sæ înfruntaﬂi adeværul, chiar dacæ este dureros. Cu ajutorul
Domnului, væ puteﬂi recunoaøte punctele tari øi slabe
(vezi Eter 12:27). Întrebæri ca acestea ar putea ajuta:
• Ce rezultat am dorit în aceastæ situaﬂie øi de ce?
• Cum am încercat sæ controlez situaﬂia?
• A fost un lucru în care trebuia sæ mæ implic?
22

• Ce mæsuri am luat sau am omis pentru a obﬂine
ceea ce am dorit?
• Am ignorat realitatea?
• Au fost speranﬂele mele rezonabile pentru mine øi
pentru alﬂii?
• M-am minﬂit pe mine însumi sau pe alﬂii?
• Am ignorat sentimentele altora øi m-am gândit
numai la mine?
• Cum am acﬂionat ca o victimæ pentru a-i controla
pe alﬂii, a le atrage atenﬂia øi simpatia, a fi deosebit
øi aøa mai departe?
• Am refuzat ajutorul de la Dumnezeu øi alte
persoane?
• Am insistat asupra faptului cæ aveam dreptate?
• M-am simﬂit desconsiderat din cauza lipsei de
recunoaøtere?
Sfat inspirat Ce sfat dæ Domnul cu privire la acest
incident? Aduceﬂi-væ aminte cæ nu aveﬂi niciun motiv sæ
væ temeﬂi când væ supuneﬂi problema spre examinare
Salvatorului. Sunteﬂi aici pentru a învæﬂa sæ discerneﬂi
binele de ræu øi Salvatorul væ poate ajuta sæ væ iertaﬂi pe
dumneavoastræ înøivæ øi pe alﬂii. Consemnaﬂi-væ gândurile øi impresiile în timp ce cæutaﬂi sfaturi inspirate în
scripturi øi la conducætorii Bisericii.
Patru elemente necesare
Patru elemente sunt esenﬂiale pentru a realiza un
inventar moral reuøit – consemnarea, onestitatea, sprijinul øi rugæciunea. Aceste elemente ale inventarului
moral væ vor ajuta sæ recunoaøteﬂi øi sæ depæøiﬂi pæcatele
øi neajunsurile.
Consemnarea Inventarul vieﬂii dumneavoastræ va fi
foarte eficient dacæ îl veﬂi scrie. Puteﬂi ﬂine în mânæ o
listæ scrisæ, o puteﬂi revedea øi o puteﬂi consulta oricând
aveﬂi nevoie; gândurile neconsemnate sunt uøor de
uitat øi atenﬂia væ poate fi uøor distrasæ de diferite
lucruri. În timp ce væ scrieﬂi inventarul moral, veﬂi putea
sæ væ gândiﬂi mult mai clar la evenimentele din viaﬂa
dumneavoastræ øi veﬂi fi în stare sæ væ concentraﬂi mai
bine asupra lor.
Unele persoane încearcæ sæ evite sæ-øi scrie inventarul moral, simﬂindu-se jenate sau fiindu-le teamæ cæ nu
au priceperea necesaræ pentru a scrie ori cæ altcineva
va citi ceea ce au scris. Nu læsaﬂi aceste temeri sæ væ
opreascæ sæ scrieﬂi. Punctuaﬂia, gramatica, caligrafia sau
viteza de dactilografiere nu conteazæ. Puteﬂi desena
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figuri din linii simple, dacæ trebuie, dar puneﬂi-væ
inventarul pe hârtie. Pânæ când nu l-aﬂi adus într-o
formæ tangibilæ nu aﬂi efectuat al patrulea pas. Pe
mæsuræ ce realizaﬂi pasul patru, aduceﬂi-væ aminte cæ
perfecﬂionismul – încercarea de a face un inventar perfect øi de a fi pe plac altora – væ poate împiedica sæ-l
completaﬂi în totalitate.
Teama ca cineva sæ nu citeascæ ce aﬂi scris ar putea
fi justificatæ, dar încercaﬂi s-o depæøiﬂi. Aceia dintre noi
care au fæcut un inventar a trebuit sæ înfrunte aceastæ
teamæ. A trebuit sæ facem tot ce am putut pentru a pæstra confidenﬂial inventarul nostru øi sæ încredinﬂæm apoi
rezultatele lui Dumnezeu. A trebuit sæ ne gândim mai
mult la vindecare decât la orgoliul sau reputaﬂia noastræ. În timpul întocmirii inventarului, a fost nevoie sæ
apelæm continuu la ajutorul lui Dumnezeu, sæ-L rugæm
sæ ne protejeze øi sæ ne îndrume în timp ce îl realizam.
Trebuie sæ væ aduceﬂi aminte cæ pasul 4 înseamnæ sæ
ieøiﬂi din umbrele ruøinii øi sæ acceptaﬂi cæ aveﬂi nevoie
de pocæinﬂæ. Dacæ væ veﬂi ruga în legæturæ cu modul øi
locul în care sæ væ pæstraﬂi paginile inventarului,
Domnul væ va ghida sæ faceﬂi ce este mai bine.
Onestitatea Sæ fiﬂi onest cu dumneavoastræ înøivæ
cu privire la pæcatele din viaﬂa dumneavoastræ poate fi
un lucru înspæimântætor. Deseori, oamenii evitæ sæ se
priveascæ prea îndeaproape în oglinda trecutului, pentru cæ le este teamæ cæ reflecﬂia ar putea dezvælui adeværul despre ce au devenit vieﬂile lor. Acum, când faceﬂi al
patrulea pas, trebuie sæ înfruntaﬂi, direct, adeværul
despre viaﬂa dumneavoastræ øi temerile dumneavoastræ.

structurii sau abordærii care væ vor ajuta cel mai bine sæ
væ treceﬂi în revistæ trecutul. Ei væ pot încuraja când
sunteﬂi descurajaﬂi.
Rugæciunea Când væ gândiﬂi la magnitudinea
pasului 4 øi la dificultatea lui, gândiﬂi-væ la modurile în
care Domnul v-a ajutat în fiecare dintre paøii anteriori.
Când apelaﬂi la Dumnezeu pentru a fi alinaﬂi, încurajaﬂi
øi îndrumaﬂi, gæsiﬂi ajutorul pe care veﬂi continua sæ-l primiﬂi în timp ce væ realizaﬂi inventarul. Pavel ne-a învæﬂat
cæ Dumnezeu este: „Dumnezeul oricærei mângâieri, care
ne mângâie în toate necazurile noastre” (2 Corinteni
1:3-4). Dacæ væ rugaﬂi de fiecare datæ când væ aøezaﬂi sæ
væ scrieﬂi inventarul, Dumnezeu væ va ajuta. Veﬂi învæﬂa
aceastæ realitate pe mæsuræ ce veﬂi face acest pas aparent
imposibil – Dumnezeu poate øi va fi întotdeauna gata sæ
væ ajute, dacæ o cereﬂi.
Eliberaﬂi-væ de trecut
Unele persoane nu doresc sæ priveascæ în trecut pentru cæ se tem sæ nu creeze, din neatenﬂie, amintiri false
din impresii vagi sau exagerate. Când væ faceﬂi inventarul, aveﬂi în vedere numai acele amintiri care sunt destul
de clare pentru a fi abordate øi examinate. Øi de data
aceasta, încrederea în Dumnezeu este ræspunsul. Dacæ
væ desfæøuraﬂi inventarul rugându-væ sincer, cu intenﬂie
adeværatæ, având credinﬂæ în Hristos, puteﬂi avea încredere în El cæ væ va aduce în memorie acele lucruri care
væ vor ajuta în recuperarea dumneavoastræ.
Un rezultat impresionant al realizærii pasului 4 este
acela cæ veﬂi face un pas major cætre eliberarea dumneavoastræ de comportamente care definesc trecutul dumneavoastræ. Imaginea proprie pe care o veﬂi vedea când
încheiaﬂi acest pas væ poate inspira, dacæ îi permiteﬂi, sæ
schimbaﬂi direcﬂia vieﬂii dumneavoastræ. Datoritæ dragostei øi harului Salvatorului, nu trebuie sæ fiﬂi ceea ce
aﬂi fost pânæ acum. Fæcând apel la Domnul pentru a væ
îndruma în timp ce væ examinaﬂi viaﬂa, veﬂi ajunge sæ
înﬂelegeﬂi cæ experienﬂele personale væ pot fi prilejuri
de a învæﬂa. Veﬂi constata cæ descoperirea punctelor
slabe din cauza cærora aﬂi suferit atât de mult timp væ
vor permite sæ treceﬂi la o viaﬂæ nouæ.

Prin inventarul dumneavoastræ, nu numai cæ væ veﬂi
descoperi punctele slabe, dar veﬂi øi înﬂelege øi evalua
mai bine punctele forte. Includeﬂi în inventar træsæturile
dumneavoastræ bune øi lucrurile pozitive pe care le-aﬂi
fæcut. Adeværul este cæ sunteﬂi o combinaﬂie de puncte
slabe øi tari. Pe mæsuræ ce veﬂi deveni dornic sæ vedeﬂi
întregul adevær despre trecutul dumneavoastræ – bun
øi ræu – veﬂi permite puterilor cerului sæ dezvæluie adeværul øi sæ væ ajute sæ puneﬂi trecutul în perspectiva
corectæ. Domnul væ va ajuta sæ væ schimbaﬂi cursul vieﬂii
øi sæ væ împliniﬂi potenﬂialul divin. Veﬂi învæﬂa cæ sunteﬂi
ca toate celelalte fiinﬂe umane, cu puncte tari øi slæbiciuni. Puteﬂi începe sæ-i înfruntaﬂi pe ceilalﬂi de la egal la
egal, øtiind cæ ei au slæbiciuni øi puncte tari la fel ca øi
dumneavoastræ.

Scrieﬂi într-un jurnal personal; cæutaﬂi
îndrumarea Duhului Sfânt

Sprijinul Încurajarea øi sprijinul celor care înﬂeleg
procesul de recuperare væ pot ajuta în eforturile dumneavoastræ. Ei væ pot îndruma în descoperirea metodei,

Pentru mulﬂi dintre noi, întocmirea unui inventar a
fost primul efort de a scrie despre vieﬂile noastre. Un
jurnal personal poate fi un instrument foarte eficient în

Paøi de urmat
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procesul de recuperare. Profeﬂii Domnului ne-au învæﬂat deseori despre importanﬂa jurnalelor. De exemplu,
preøedintele Spencer W. Kimball ne-a sfætuit: „Scrieﬂi...
despre activitæﬂile zilnice, despre cele mai ascunse gânduri, despre realizærile øi eøecurile dumneavoastræ,
despre relaﬂiile cu ceilalﬂi øi reuøitele dumneavoastræ,
impresiile øi mærturiile dumneavoastræ” („The Angels
May Quote from It”, New Era, octombrie 1975, p. 5).
Când scrieﬂi, rugându-væ, despre viaﬂa dumneavoastræ, oferiﬂi Duhului Sfânt prilejul de a væ ajuta sæ
vedeﬂi øi sæ înﬂelegeﬂi potenﬂialul învæﬂæturilor care
rezultæ din fiecare dintre experienﬂele dumneavoastræ. Dacæ nu ﬂineﬂi un jurnal în prezent, væ îndemnæm
sæ începeﬂi unul. Dacæ ﬂineﬂi deja unul, væ îndemnæm
sæ væ rugaﬂi mai mult în timp ce scrieﬂi, astfel încât
Domnul sæ væ poatæ învæﬂa øi mæri capacitatea de înﬂelegere prin Spiritul Sæu.
Analizaﬂi-væ viaﬂa, trecutæ øi prezentæ
Pentru realizarea unui inventar este nevoie de timp.
Nu este nevoie sæ-l realizaﬂi în grabæ, dar este nevoie sæ
începeﬂi. Momentul cu care începeﬂi nu este atât de
important ca examinarea, în cele din urmæ, a trecutului
– cât de departe væ va duce memoria øi inspiraﬂia din
partea Domnului. Scrieﬂi aøa cum væ revin amintirile în
minte. Lucrurile pe care le scrieﬂi sunt personale øi le
veﬂi împærtæøi numai unei persoane de încredere care
væ va sprijini øi pe care o veﬂi alege, rugându-væ, când
veﬂi face pasul 5. Inventarul dumneavoastræ este despre
dumneavoastræ øi relaﬂia cu dumneavoastræ înøivæ, cu
Dumnezeu øi cu alﬂii. Pe mæsuræ ce væ veﬂi face curaj sæ
væ vedeﬂi aøa cum sunteﬂi cu adeværat, Dumnezeu væ va
ajuta sæ væ înﬂelegeﬂi pe dumneavoastræ înøivæ øi veﬂi
începe sæ væ vedeﬂi aøa cum væ vede El – ca unul dintre
copiii Sæi cu un drept divin obﬂinut prin naøtere. Faceﬂi
acest pas øi orientaﬂi-væ acﬂiunile spre a primi acest
drept divin ce vi se cuvine prin naøtere.
Nu væ mai aduceﬂi aminte de pæcatele
dumneavoastræ
Dupæ ce aﬂi încheiat inventarul scris øi când este
momentul potrivit, acele pærﬂi care cuprind expresii
negative sau pline de furie, relatæri despre încælcæri
personale øi alte probleme delicate, care nu trebuie sæ
fie cunoscute de alﬂii sau sæ fie transmise generaﬂiilor
viitoare, trebuie sæ fie distruse. Distrugerea acelor consemnæri ar putea fi un simbol al pocæinﬂei dumneavoastræ øi un mod eficient de a væ împæca cu trecutul.
Domnul i-a promis lui Ieremia cu privire la oamenii
poporului sæu: „Le voi ierta nelegiuirea, øi nu-Mi voi
24

mai aduce aminte de pæcatul lor” (Ieremia 31:34). Noi
trebuie sæ urmæm exemplul Domnului øi sæ ne iertæm
pæcatele proprii øi pæcatele altora.

Studiu øi înﬂelegere
Aceste scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai
Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 4. Folosiﬂi-le
pentru a medita, a studia øi a scrie. Aduceﬂi-væ aminte
sæ fiﬂi onest în ceea ce consemnaﬂi øi sæ menﬂionaﬂi
situaﬂii exacte.
Trecerea în revistæ a vieﬂii
„Îl invit pe fiecare dintre dumneavoastræ sæ-øi treacæ
în revistæ, cu atenﬂie, viaﬂa. V-aﬂi abætut de la standardele care øtiﬂi cæ væ vor aduce fericirea? Existæ vreun
colﬂ întunecat care trebuie sæ fie curæﬂat? Faceﬂi acum
lucruri care øtiﬂi cæ sunt greøite? Simﬂiﬂi cæ aveﬂi în
minte gânduri necurate? Când este liniøte øi puteﬂi
gândi limpede, væ spune conøtiinﬂa sæ væ pocæiﬂi?
Pentru pacea dumneavoastræ de acum øi pentru fericirea nepieritoare, væ rog sæ væ pocæiﬂi. Deschideﬂi-væ
inima în faﬂa Domnului øi rugaﬂi-L sæ væ ajute. Veﬂi
obﬂine binecuvântarea iertærii, a pæcii øi cunoaøterea
cæ aﬂi fost purificat øi aﬂi fost fæcut întreg. Gæsiﬂi curajul de a-I cere Domnului tæria de a væ pocæi acum”
(Richard G. Scott, în Conference Report, aprilie 1995,
p. 103; sau Ensign, mai 1995, p. 77).
• Pasul 4 reprezintæ un mod de a urma sfatul vârstnicului Scott. Gæsiﬂi un moment liniøtit în care sæ
væ rugaﬂi pentru a primi îndrumare øi curaj când
væ treceﬂi în revistæ viaﬂa. Cæutaﬂi, rugându-væ,
momentul potrivit pentru a væ autoevalua øi consemnaﬂi ideile care væ vin în timp ce væ gândiﬂi la
întrebærile vârstnicului Scott.
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Acceptarea trecutului
„Îndepærtaﬂi-væ de pæcatele voastre; scuturaﬂi lanﬂurile aceluia care vrea sæ væ înlænﬂuie; veniﬂi la acel
Dumnezeu care este stânca salværii voastre”
(2 Nefi 9:45).

• Cum væ poate ajuta pasul 4 sæ îndepliniﬂi o astfel
de însærcinare?

• Îndepærtarea de pæcate øi scuturarea lanﬂurilor
dependenﬂei nu pot începe pânæ nu acceptaﬂi cæ
pæcatele øi lanﬂurile existæ. Scrieﬂi despre opoziﬂia
pe care o simﬂiﬂi când væ gândiﬂi cæ trebuie sæ fiﬂi
complet onest cu privire la trecutul dumneavoastræ.

Speranﬂa recuperærii

Înlocuiﬂi negarea cu adeværul
„Dacæ zicem cæ n-avem pæcat, ne înøelæm singuri,
øi adeværul nu este în noi” (1 Ioan 1:8).
• O caracteristicæ principalæ a dependenﬂei este
negarea sau inducerea în eroare a propriei persoane – persoana neagæ faptul cæ are o problemæ. Care ar putea fi efectele tæmæduitoare
ale înlocuirii negærii cu adeværul?

„Mi-am adus aminte de toate pæcatele øi nedreptæﬂile
mele pentru care am fost chinuit cu durerile iadului;
da, eu am væzut cæ m-am ræzvrætit împotriva
Dumnezeului meu øi cæ nu I-am ﬂinut poruncile Lui
sfinte” (Alma 36:13).
• Sæ væ aduceﬂi aminte pæcatele personale ar putea
fi dureros, dar aceasta v-ar putea propulsa într-o
nouæ viaﬂæ plinæ de pace (vezi Alma 36:19-21).
Întrebaﬂi pe cineva care a încheiat acest pas cum l-a
ajutat acest lucru. Cum poate speranﬂa recuperærii
sæ væ ajute sæ depæøiﬂi durerea pe care o provoacæ
remuøcarea øi sæ ajungeﬂi la bucuria iertærii?
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• De ce este important ca sæ cunoaøteﬂi adeværul cæ
sunteﬂi un copil al lui Dumnezeu?

Adeværul
„Prin puterea Duhului Sfânt veﬂi putea voi cunoaøte
adeværul tuturor lucrurilor” (Moroni 10:5).
• Unor persoane le-ar putea fi greu sæ-øi aducæ
aminte sau sæ accepte adeværul dureros cu privire
la trecut, dar Duhul Sfânt væ poate ajuta sæ væ
aduceﬂi aminte øi væ poate alina în timp ce realizaﬂi pasul 4. Puteﬂi primi aceste binecuvântæri
chiar dacæ nu aveﬂi darul Duhului Sfânt. Scrieﬂi
despre modul în care Duhul Sfânt væ poate
îndruma în procesul de realizare a inventarului.

Puncte slabe øi puncte tari
„Dacæ oamenii vin la Mine, Eu le voi aræta slæbiciunea lor. Eu le dau oamenilor slæbiciune pentru ca ei
sæ fie umili; iar harul Meu este destul pentru toﬂi
oamenii care se umilesc în faﬂa Mea; cæci dacæ ei
se umilesc în faﬂa Mea øi au credinﬂæ în Mine, atunci
Eu voi face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice
pentru ei” (Eter 12:27).
• Aplicaﬂi acest verset la viaﬂa dumneavoastræ
copiindu-l øi punându-væ numele astfel încât
Domnul sæ vi se adreseze direct dumneavoastræ.
Scrieﬂi gândurile care væ vin în minte despre
aceastæ scripturæ øi aplicarea ei în viaﬂa personalæ.
• De ce este important sæ cunoaøteﬂi adeværul
despre situaﬂia dumneavoastræ actualæ?
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„Adeværul væ va face slobozi”
„Veﬂi cunoaøte adeværul, øi adeværul væ va face slobozi” (Ioan 8:32).
• Onestitatea faﬂæ de dumneavoastræ înøivæ øi faﬂæ
de Domnul, care este numit øi „Spiritul adeværului”
(D&L 93:9), reprezintæ cheia eliberærii de minciunile care ne înrobesc. Pe mæsuræ ce ajungeﬂi sæ-L
cunoaøteﬂi, puterea øi prezenﬂa Sa în viaﬂa dumneavoastræ væ vor elibera de dependenﬂæ. Cum
poate recunoaøterea adeværului sæ væ îmbunætæﬂeascæ relaﬂia cu Isus Hristos?
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PA S U L 5
MÆRTURISIREA
PRINCIPIU CHEIE Mærturisiﬂi-væ dumneavoastræ înøivæ, Tatælui dumneavoastræ Ceresc – în
numele lui Isus Hristos – autoritæﬂii preoﬂiei
corespunzætoare øi unei alte persoane natura
exactæ a greøelilor dumneavoastræ.

O

træsæturæ comunæ multor persoane care au suferit sau suferæ de dependenﬂæ este sentimentul
izolærii. Chiar øi când ne aflam în mijlocul unei mulﬂimi sau participam la activitæﬂi în care alﬂii ar fi putut
simﬂi o legæturæ, noi ne simﬂeam ca øi cum nu ne era
locul acolo. Dupæ ce am început sæ participæm la adunærile de recuperare, am început sæ ieøim din izolarea
emoﬂionalæ în care dependenﬂa prospera. La început,
mulﬂi dintre noi doar stæteam øi ascultam dar, în cele
din urmæ, ne-am simﬂit destul de în siguranﬂæ pentru
a vorbi øi împærtæøi. Totuøi, am pæstrat multe lucruri
doar pentru noi înøine – lucruri ruøinoase, lucruri
stânjenitoare, lucruri dureroase, lucruri care ne fæceau
sæ ne simﬂim vulnerabili.
În pasul 4, am fæcut inventarieri oneste øi minuﬂioase, dar aceea a fost o experienﬂæ personalæ. Eram
încæ singuri cu ruøinea trecutului. Abia când am fæcut
pasul 5 am fost în stare sæ aruncæm cætuøele secretelor noastre care ne ﬂineau izolaﬂi øi sæ dobândim o
oarecare perspectivæ cu privire la noi øi la trecutul
nostru. Mærturisirea a însemnat începutul unui proces
de destæinuire, în care am împærtæøit prietenilor
noøtri, familiilor noastre øi celorlalﬂi remuøcærile pe
care le simﬂeam. Aceasta a fæcut parte dintr-un efort
continuu de a repara øi reface relaﬂiile distruse.
Mærturisirea a implicat, de asemenea, cæutarea iertærii
Domnului prin rugæciune øi prin orice autoritate a
preoﬂiei care era necesaræ.
Am constatat cæ cel mai bine era sæ facem pasul 5 cât
mai curând dupæ încheierea pasului 4. Amânarea începerii lui s-ar fi asemænat cu recunoaøterea unei ræni infectate færæ a o curæﬂa. Pasul 5 pærea copleøitor dar, când am
cerut ajutorul Domnului, El ne-a dat curaj øi tærie. Dupæ
ce ne-am revæzut inventarele, am mærturisit episcopilor
noøtri tot ce era nelegal sau un pæcat sau o faptæ reprobabilæ, care ne-ar fi împiedicat sæ deﬂinem o recomandare pentru templu. Aceastæ dezvæluire sau aducere la

cunoøtinﬂa autoritæﬂii corespunzætoare a preoﬂiei a constituit o parte esenﬂialæ a recuperærii sau vindecærii.
Am ales, de asemenea, o altæ persoanæ de încredere cæreia îi puteam dezvælui natura exactæ a greøelilor noastre. Am încercat sæ alegem pe cineva care
trecuse prin paøii 4 øi 5 øi care avea rædæcini adânci în
Evanghelie. Începeam întrunirea noastræ cu o rugæciune pentru a invita Spiritul øi, apoi, ne citeam
inventarele cu glas tare. Persoanele care ne ascultau
inventarele ne ajutau deseori sæ vedem locurile în
care ne complæceam în a ne induce singuri în eroare.
Ele ne-au ajutat sæ ne punem vieﬂile în perspectivæ øi
sæ evitæm sæ ne exageræm sau sæ ne minimalizæm responsabilitatea.
Scrierea inventarelor noastre s-a asemænat cu înregistrarea a sute de scene separate din vieﬂile noastre.
În pasul 5, am avut øansa de a ne vedea vieﬂile desfæøurându-se, imagine dupæ imagine, într-o naraﬂiune curgætoare. În timp ce fæceam acest lucru, am început sæ
recunoaøtem slæbiciunile care ne influenﬂaseræ alegerile.
Am început sæ ne înﬂelegem tendinﬂele cætre gânduri øi
emoﬂii negative (încæpæﬂânarea, teama, mândria, autocompætimirea, gelozia, fæﬂærnicia, mânia, resentimentul,
pasiunile øi dorinﬂele neînfrânate øi aøa mai departe).
Aceste gânduri øi emoﬂii au stat, cu adeværat, la baza
greøelilor noastre.
Efectuând pasul 5, noi am demonstrat lui Dumnezeu,
nouæ înøine øi altor martori cæ suntem hotærâﬂi sæ ne
facem o viaﬂæ nouæ având ca temelie fermæ rostirea adeværului øi træirea potrivit acestuia. Deøi pasul 5 a fost
unul dintre cei mai dificili paøi de fæcut, am fost încurajaﬂi de sfatul preøedintelui Spencer W. Kimball: „Pocæinﬂa
nu poate veni niciodatæ pânæ când persoana nu øi-a golit
sufletul øi nu øi-a recunoscut faptele færæ a cæuta scuze øi
motive… Persoanele care aleg sæ înfrunte problema øi
sæ-øi transforme vieﬂile pot considera, la început, cæ
pocæinﬂa este drumul cel greu, dar vor constata cæ este
de departe calea cea mai de dorit pe mæsuræ ce vor
gusta din roadele ei” („The Gospel of Repentance”,
Ensign, octombrie 1982, p. 4).
Am trecut prin ceea ce ne-a învæﬂat preøedintele
Kimball. Dupæ ce am încheiat, cu onestitate øi minuﬂiozitate, pasul 5, nu ne-a mai ræmas nimic de ascuns. Am
demonstrat dorinﬂa noastræ de a „abandona toate pæcatele [noastre]” (Alma 22:18), astfel încât sæ putem primi
29
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o mai mare cunoaøtere despre dragostea lui Dumnezeu
øi dragostea øi sprijinul multor oameni buni care ne-au
ajutat øi ne-au încurajat.

Paøi de urmat
Începeﬂi sæ cæutaﬂi iertarea; sfætuiﬂi-væ cu episcopul când este necesar; fiﬂi onest cu Dumnezeu,
cu dumneavoastræ înøivæ øi cu ceilalﬂi
„Este datoria tuturor de a-øi mærturisi Domnului
toate pæcatele” (Ghidul pentru scripturi, „Mærturisire”,
p. 127). Încælcærile mai grave trebuie mærturisite conducætorilor corespunzætori ai preoﬂiei, de obicei episcopului: „Deøi numai Domnul poate sæ ierte pæcatele
noastre, aceøti conducætori ai preoﬂiei joacæ un rol
important în procesul pocæinﬂei. Ei vor pæstra confidenﬂialitatea mærturisirii dumneavoastræ øi væ vor ajuta
pe parcursul întregului proces al pocæinﬂei. Fiﬂi complet sinceri cu ei. Dacæ mærturisiﬂi doar în parte, menﬂionând doar greøelile mai mici, nu veﬂi fi în stare sæ
rezolvaﬂi pæcatele mult mai grave, nedezvæluite. Cu cât
veﬂi începe mai devreme procesul, cu atât mai repede
veﬂi gæsi pacea øi fericirea ce vin împreunæ cu miracolul
iertærii” (Fideli credinﬂei: referinﬂe pentru Evanghelie
[2005], p. 127).
Daﬂi dovadæ de multæ grijæ øi înﬂelepciune când alegeﬂi o altæ persoanæ decât un conducætor al preoﬂiei
cæreia sæ-i dezvæluiﬂi greøelile dumneavoastræ. Nu împærtæøiﬂi informaﬂii atât de delicate unor persoane pe care
le suspectaﬂi cæ ar putea sæ nu væ îndrume corect, sæ væ
ofere informaﬂii eronate sau cærora le-ar putea fi greu sæ
pæstreze confidenﬂialitatea. Persoanele cærora le împærtæøiﬂi inventarul trebuie sæ fie de mare încredere atât în
cuvinte, cât øi în fapte.
Læsaﬂi pacea sæ intre în viaﬂa dumneavoastræ
Preøedintele Brigham Young le-a atras atenﬂia membrilor sæ nu dezvæluie pæcatele în momente nepotrivite:
„Când îi rugæm pe fraﬂi sæ vorbeascæ în cadrul adunærilor
de împærtæøanie, ceea ce se întâmplæ des, dorim ca ei, în
cazul în care øi-au rænit vecinii, sæ-øi mærturiseascæ greøelile; dar nu vorbiﬂi despre comportamentul propriu lipsit
de sens, pe care nimeni nu-l cunoaøte în afaræ de dumneavoastræ înøivæ. Spuneﬂi oamenilor ceea ce aparﬂine
oamenilor. Daca aﬂi pæcætuit împotriva oamenilor, mærturisiﬂi oamenilor. Daca aﬂi pæcætuit împotriva familiei
sau a vecinului, mergeﬂi la ei øi mærturisiﬂi. Daca aﬂi
pæcætuit împotriva episcopiei dumneavoastræ, mærturisiﬂi
episcopiei. Dacæ aﬂi pæcætuit împotriva unei persoane,
luaﬂi acea persoanæ deoparte øi mærturisiﬂi-i. Øi, dacæ aﬂi
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pæcætuit împotriva Dumnezeului dumneavoastræ sau
împotriva dumneavoastræ înøivæ, mærturisiﬂi lui
Dumnezeu øi ﬂineﬂi acel lucru pentru dumneavoastræ
înøivæ, pentru cæ eu nu doresc sæ øtiu nimic despre el”
(Discourses of Brigham Young, selecﬂiune de John A.
Widtsoe [1954], pag 158).
Uneori, puteﬂi observa persoane, în cadrul adunærilor de recuperare sau în alte situaﬂii, care par sæ vorbeascæ mereu despre pæcatele øi defectele lor sau
despre pæcatele pe care alﬂii le-au comis împotriva lor.
Ei mærturisesc continuu, dar nu gæsesc niciodatæ pace.
Nu confundaﬂi pasul 5 cu dorinﬂa obsesivæ de a
insista asupra lucrurilor negative. Intenﬂia pasului 5 este
exact opusul. Realizæm pasul 5 nu pentru a ræmâne blocaﬂi pe lucrurile pe care le mærturisim, ci pentru a
începe sæ facem diferenﬂa dintre ce este ræu øi bine
pentru noi øi a alege binele.

Studiu øi înﬂelegere
Urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 5.
Folosiﬂi-le pentru a medita, a studia øi a scrie.
Aduceﬂi-væ aminte sæ fiﬂi onest în ceea ce consemnaﬂi
øi sæ menﬂionaﬂi situaﬂii exacte.
Mærturisirea în faﬂa lui Dumnezeu
„Eu, Domnul, iert pæcatele acelora care le mærturisesc
înaintea Mea øi cer iertare” (D&L 64:7).
• Cum væ ajutæ mærturisirea pæcatelor în faﬂa lui
Dumnezeu sæ faceﬂi modificæri pozitive în viaﬂa
dumneavoastræ?
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• Celor mai mulﬂi dintre noi le este teamæ øi nu
doresc sæ facæ pasul 5. Cum poate faptul cæ væ
mærturisiﬂi pæcatele lui Dumnezeu sæ væ dea curaj
øi tærie ca, în cele din urmæ, sæ mærturisiﬂi unei
alte persoane?

• O obsesie majoræ a acelora care luptæ cu dependenﬂa este marea dorinﬂæ de a face impresie bunæ
celorlalﬂi. Cum v-ar împiedica aceastæ dorinﬂæ sæ
væ perfecﬂionaﬂi sau sæ aduceﬂi „mai multæ roadæ”
(sau fapte bune)?

Mærturisirea în faﬂa altora

• Cum s-ar schimba comportamentul dumneavoastræ dacæ aﬂi fi preocupat numai sæ faceﬂi impresie
bunæ lui Dumnezeu?

„Mærturisiﬂi-væ unii altora pæcatele, øi rugaﬂi-væ unii
pentru alﬂii, ca sæ fiﬂi vindecaﬂi” (Iacov 5:16).
• Poate væ temeﬂi cæ cineva care v-ar cunoaøte cu
adeværat toate slæbiciunile øi eøecurile v-ar respinge. Dar un conducætor al preoﬂiei sau un
prieten de încredere care înﬂelege procesul de
recuperare reacﬂioneazæ de obicei cu înﬂelegere
øi compasiune. Cum ar putea sæ væ ajute o astfel
de reacﬂie sæ væ vindecaﬂi?

Sinceritatea
„Oricine greøeøte împotriva Mea, sæ-l judeci dupæ
pæcatele pe care el le-a fæptuit; øi dacæ el îøi mærturiseøte pæcatele în faﬂa ta øi a Mea øi se pocæieøte cu
sinceritatea inimii sale, pe acela tu îl vei ierta øi Eu îl
voi ierta, de asemenea” (Mosia 26:29).
Încercarea de a face impresie bunæ
celorlalﬂi
„Niciun om sæ nu-øi declare propria neprihænire… ci
mai degrabæ sæ-øi mærturiseascæ pæcatele øi, apoi, el
va fi iertat øi el va aduce mai multæ roadæ” (Joseph
Smith, în History of the Church, 4:479).

• Când væ mærturisiﬂi pæcatele, trebuie sæ fiﬂi sincer.
Gândiﬂi-væ la faptul cæ ascunderea unei pærﬂi dintre lucrurile pe care ar trebui sæ le mærturisiﬂi submineazæ sinceritatea eforturilor dumneavoastræ.
Ce parte a inventarului dumneavoastræ încercaﬂi
sæ ascundeﬂi?
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• Care ar putea fi efectele negative ale amânærii
pasului 5?

• Ce aveﬂi de câøtigat continuând sæ ascundeﬂi acea
parte a inventarului dumneavoastræ? Ce aveﬂi de
pierdut?

Diminuarea stresului øi gæsirea pæcii
„Eu nu aø mai zæbovi asupra crimelor tale ca sæ-ﬂi
sfâøii sufletul, dacæ aceasta nu ar fi pentru binele tæu”
(Alma 39:7).

Mærturisiﬂi pæcatele de îndatæ ce le
recunoaøteﬂi
„În acelaøi an, li s-au adus la cunoøtinﬂæ greøelile lor
øi ei øi-au mærturisit greøelile” (3 Nefi 1:25).
• Acest verset oferæ un exemplu în care oamenii nu
au amânat mærturisirea greøelilor lor dupæ ce au
ajuns sæ le cunoascæ. Care sunt avantajele realizærii pasului 5 cât mai curând posibil dupæ pasul 4?
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• Unele persoane ar putea spune cæ, prin realizarea
paøilor 4 øi 5, insistæm prea mult asupra lucrurilor
negative din viaﬂæ øi, procedând astfel, nu facem
decât sæ mærim stresul nostru. În acest verset, suntem învæﬂaﬂi cæ înfruntarea lucrurilor neplæcute ne
poate face bine, nu doar sæ ne „sfâøie” (sau întristeze) sufletele. În ce moduri pot paøii 4 øi 5 sæ
diminueze stresul øi sæ væ aducæ mai multæ pace?
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Abandonarea pæcatului
„În acest mod veﬂi cunoaøte dacæ un om se pocæieøte
de pæcatele lui – iatæ, el le va mærturisi øi le va abandona” (D&L 58:43).
• Sæ abandonezi ceva înseamnæ sæ dai deoparte
sau sæ renunﬂi complet la acel lucru. Cum væ
dovediﬂi dorinﬂa de a abandona vechiul mod de
viaﬂæ realizând pasul 5?
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PA S U L 6
SCHIMBARE ÎN INIMÆ
PRINCIPIU CHEIE Consimﬂiﬂi, færæ rezerve, ca
Dumnezeu sæ îndepærteze toate punctele slabe
ale caracterului dumneavoastræ.

D

upæ curæﬂirea riguroasæ din punct de vedere emoﬂional øi spiritual, realizatæ în paøii 4 øi 5, cei mai
mulﬂi dintre noi au fost uimiﬂi de transformarea care a
avut loc în noi înøine. Ne-am rugat având un scop mai
limpede în minte, am meditat asupra scripturilor cu
mai multæ regularitate øi am scris mai mult în jurnal.
Participând la adunærile de împærtæøanie, ne-am pregætit
sæ facem øi sæ ﬂinem legæmintele sacre.
În timp ce am fæcut pasul 5, mulﬂi dintre noi ne-am
întâlnit cu episcopii øi am cæutat ajutor în procesul nostru de pocæire. Cei mai mulﬂi dintre noi am constatat cæ
dependenﬂele noastre ne ispiteau mai puﬂin øi mai rar.
Unii dintre noi se eliberaseræ deja de dependenﬂe. Cu
astfel de schimbæri majore în comportamentul nostru øi
în vieﬂile noastre, unii dintre noi ne-am întrebat de ce
aveam nevoie de alﬂi paøi.
Totuøi, pe mæsuræ ce timpul a trecut, am observat cæ
abstinenﬂa pærea sæ facæ mai evidente punctele slabe ale
caracterului nostru, mai ales pentru noi înøine. Am încercat sæ ne controlæm gândurile øi sentimentele negative,
dar ele au continuat sæ aparæ, bântuindu-ne øi ameninﬂându-ne noile vieﬂi de abstinenﬂæ øi activitate în Bisericæ.
Aceia care au înﬂeles implicaﬂiile spirituale ale recuperærii
ne-au îndemnat sæ acceptæm cæ, deøi toate schimbærile
vizibile din vieﬂile noastre erau minunate, Domnul dorea
sæ ne binecuvânteze øi mai mult. Prietenii noøtri ne-au
ajutat sæ înﬂelegem cæ, dacæ voiam nu numai sæ evitæm
dependenﬂele, ci øi sæ nu mai avem dorinﬂa de a ne
întoarce la ele, trebuia sæ aibæ loc o schimbare în inimile
noastre. Aceastæ schimbare din inimæ sau dorinﬂæ constituie scopul pasului 6.
„Cum?”, v-aﬂi putea întreba. „Cum aø putea sæ încep
realizarea unei astfel de schimbæri?” Nu væ læsaﬂi descurajaﬂi de aceste sentimente. Pasul 6, ca øi paøii anteriori,
ar putea pærea o acﬂiune copleøitor de grea. Oricât de
dureros ar putea fi, trebuie sæ admiteﬂi, aøa cum am
fæcut øi noi, cæ recunoaøterea øi mærturisirea punctelor
slabe ale caracterului dumneavoastræ, din paøii 4 øi 5,
nu înseamnæ, în mod obligatoriu, cæ sunteﬂi pregætiﬂi sæ
scæpaﬂi de ele. Aﬂi putea înﬂelege cæ sunteﬂi ancoraﬂi

încæ în vechile moduri de a reacﬂiona în faﬂa stresului øi
de a-i face faﬂæ – cu atât mai mult acum, când aﬂi renunﬂat la dependenﬂele dumneavoastræ.
Cel mai umilitor lucru de recunoscut este, probabil,
acela cæ mai aveﬂi încæ dorinﬂa trufaøæ de a væ schimba
færæ ajutorul lui Dumnezeu. Pasul 6 înseamnæ sæ puneﬂi
în mâinile lui Dumnezeu toate ræmæøiﬂele mândriei øi ale
încæpæﬂânærii. Ca øi paøii 1 øi 2, pasul 6 væ cere sæ fiﬂi
umili øi sæ admiteﬂi cæ aveﬂi nevoie de puterea mântuitoare øi de transformare a lui Hristos. În definitiv, sacrificiul Sæu ispæøitor v-a dat puterea sæ realizaﬂi fiecare pas
pânæ la acest punct. Pasul 6 nu constituie o excepﬂie.
Când veﬂi veni la Isus Hristos, cæutând ajutorul Sæu în
realizarea acestui pas, nu veﬂi fi dezamægit. Dacæ aveﬂi
încredere în El øi aveﬂi ræbdare cu acest proces, veﬂi constata cæ mândria dumneavoastræ va fi, treptat, înlocuitæ
de umilinﬂæ. El va aøtepta cu ræbdare ca dumneavoastræ
sæ væ epuizaﬂi în eforturile dumneavoastræ de schimbare
lipsite de ajutor øi, de îndatæ ce væ întoarceﬂi spre El, veﬂi
fi, din nou, martorul prezenﬂei dragostei øi puterii Sale
în viaﬂa dumneavoastræ. Refuzul dumneavoastræ de a
renunﬂa la vechile comportamente va fi înlocuit de
receptivitate pe mæsuræ ce Spiritul væ sugereazæ, blând,
un mod de viaﬂæ mai bun. Teama dumneavoastræ de
schimbare se va diminua pe mæsuræ ce veﬂi înﬂelege cæ
Domnul înﬂelege durerea øi efortul pe care le implicæ.
Pe mæsuræ ce inima dumneavoastræ vine la Hristos,
veﬂi constata cæ acele crezuri greøite care v-au alimentat
gândurile øi sentimentele negative sunt înlocuite treptat
de adevær. Tæria dumneavoastræ va creøte pe mæsuræ ce
veﬂi continua sæ studiaﬂi cuvântul lui Dumnezeu øi sæ
meditaﬂi la punerea lui în aplicare în viaﬂa personalæ.
Prin mærturiile altora, Domnul væ va ajuta sæ aflaﬂi adeværul cæ puteﬂi fi vindecat prin puterea Sa. Dorinﬂa de a-i
învinui pe alﬂii pentru starea caracterului dumneavoastræ
sau de a gæsi motive pentru a nu væ schimba inima va fi
înlocuitæ de dorinﬂa de a deveni responsabil în faﬂa Sa øi
de a væ supune voinﬂei Sale. Prin profetul Ezechiel,
Domnul a declarat: „Væ voi da o inimæ nouæ, øi voi pune
în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de
piatræ, øi væ voi da o inimæ de carne” (Ezechiel 36:26).
Domnul doreøte sæ væ binecuvânteze cu o schimbare
a atitudinii care væ va uni cu El în minte øi inimæ, întocmai cum El este unit cu Tatæl. El doreøte sæ væ dea
odihna care sæ înlocuiascæ neliniøtea pe care v-a adus-o
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izolarea de Dumnezeu, Tatæl, izolare cauzatæ de temerile care au contribuit la crearea dependenﬂei dumneavoastræ. El doreøte ca ispæøirea sæ aibæ efect în viaﬂa
dumneavoastræ aici øi acum.
Puteﬂi fi siguri cæ, pe mæsuræ ce veﬂi da ascultare
øoaptelor Spiritului øi veﬂi cæuta la Salvator salvarea, nu
numai de la dependenﬂæ, ci øi de slæbiciunile caracterului dumneavoastræ, o nouæ atitudine sau un nou caracter va creøte din inima dumneavoastræ plinæ de
bunævoinﬂæ. O dorinﬂæ tot mai mare de a fi sfinﬂit de
Dumnezeu væ va pregæti pentru schimbarea caracterului dumneavoastræ în profunzime. Una dintre cele mai
bune descrieri ale acestui proces se poate gæsi în
aceste cuvinte ale preøedintelui Ezra Taft Benson.
„Domnul lucreazæ din interior cætre exterior. Lumea
lucreazæ din exterior cætre interior. Lumea îi scoate pe
oameni din mizerie. Hristos scoate mizeria din oameni
øi, apoi, ei ies singuri din mizerie. Lumea îi modeleazæ
pe oameni schimbându-le condiﬂiile de viaﬂæ. Hristos îi
schimbæ pe oameni care, apoi, îøi schimbæ condiﬂiile de
viaﬂæ. Lumea poate modela comportamentul uman, dar
Hristos poate schimba natura umanæ…
Fie ca noi sæ fim convinøi cæ Isus este Hristosul, sæ
alegem sæ-L urmæm, sæ ne schimbæm pentru El, sæ fim
conduøi de El, sæ ne contopim cu El øi sæ fim næscuﬂi din
nou” (în Conference Report, octombrie 1985, p. 5-6; sau
Ensign, noiembrie 1985, p. 6-7).

Paøi de urmat
Fiﬂi dornici sæ permiteﬂi Salvatorului sæ væ
converteascæ inima; înfræﬂiﬂi-væ cu Hristos
participând la adunærile Øcolii de duminicæ
øi ale Societæﬂii de Alinare sau ale preoﬂiei.
Când am fost botezaﬂi, puﬂini dintre noi au înﬂeles
procesul convertirii adeværate care dureazæ întreaga
viaﬂæ. Totuøi, preøedintele Marion G. Romney, din Prima
Preøedinﬂie, a explicat limpede: „În cazul unei persoane
care este, cu adeværat, pe deplin convertitæ, dorinﬂa de
a face lucruri contrare Evangheliei lui Isus Hristos, de
fapt, nu mai existæ. Øi a fost înlocuitæ cu dragostea de
Dumnezeu, cu o hotærâre neclintitæ øi fermæ de a ﬂine
poruncile Sale” (în Conference Report, Guatemala Area
Conference, 1977, p. 8).
Pe mæsuræ ce træiﬂi miracolul recuperærii – renunﬂând
întâi la comportamente care duc la dependenﬂa destructivæ øi, apoi, la punctele slabe ale caracterului – veﬂi
træi adeværata convertire. Veﬂi începe sæ væ treziﬂi, sæ væ
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veniﬂi în fire aøa cum øi-a venit în fire fiul risipitor (vezi
Luca 15:17). Veﬂi începe sæ înﬂelegeﬂi cæ, pentru a væ
întoarce în împæræﬂia Tatælui Ceresc, trebuie nu numai
sæ væ treziﬂi, ci øi sæ acﬂionaﬂi øi sæ-I permiteﬂi lui Isus
Hristos sæ fie Mântuitorul dumneavoastræ.
Pe mæsuræ ce îi cedaﬂi inima dumneavoastræ lui
Dumnezeu øi umilinﬂa dumneavoastræ devine mai
puternicæ, hotærârea de a nu mai repeta faptele din trecut va deveni din ce în ce mai fermæ. Eliberat din lanﬂurile trecutului, væ veﬂi simﬂi din ce în ce mai bine printre
fraﬂii øi surorile din Bisericæ. Veﬂi constata cæ doriﬂi sæ
reveniﬂi øi sæ fiﬂi adunat ca un copil al lui Dumnezeu øi
numærat ca fæcând parte, întru totul, dintre oile din
turma Sa (vezi 1 Nefi 22:24-26; Mosia 27:25-26; Mosia
29:20; Helaman 3:35).
Fiﬂi dornic sæ fiﬂi schimbat pentru ca
imperfecﬂiunile sæ poatæ fi îndepærtate prin
puterea lui Dumnezeu
Oricare ar fi dependenﬂa dumneavoastræ – alcool,
droguri, jocuri de noroc, pornografie, alimentaﬂie autodestructivæ, dorinﬂa de a cheltui bani sau alt comportament sau substanﬂæ care reprezintæ necesitatea
dumneavoastræ de a fugi øi a væ ascunde de stres sau
de greutæﬂile din viaﬂa dumneavoastræ – puteﬂi ajunge
sæ înﬂelegeﬂi cæ totul a început în mintea øi inima dumneavoastræ. Vindecarea începe, de asemenea, în mintea
øi inima dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce veﬂi dori sæ væ
schimbaﬂi venind la Isus Hristos, veﬂi cunoaøte puterea
Sa de a vindeca.
Realizând pasul 6, væ mæriﬂi eforturile de a væ abﬂine
de la dependenﬂele din trecut printr-o relaﬂie mai profundæ cu Salvatorul, Isus Hristos, øi cu Tatæl care L-a
trimis. Hotærâﬂi sæ deveniﬂi cumpætat ca tânærul profet
Mormon (vezi Mormon 1:15). Continuaﬂi sæ acceptaﬂi
faptul cæ Dumnezeu trebuie sæ devinæ, cu adeværat,
totul pentru dumneavoastræ pentru a væ salva de punctele slabe din gândire, cuvânt øi faptæ.

Studiu øi înﬂelegere
Urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 6.
Folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri pentru a medita,
a studia øi a scrie.
Abandonaﬂi toate pæcatele dumneavoastræ
„Regele a zis: «Ce trebuie sæ fac eu ca sæ pot fi næscut din Dumnezeu, având acest spirit pæcætos dezrædæcinat din pieptul meu øi sæ primesc Spiritul Lui,
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pentru ca sæ pot sæ fiu umplut de bucurie… voi
renunﬂa la toate averile mele… ca sæ pot primi
aceastæ mare bucurie» …
Regele s-a plecat adânc în faﬂa Domnului în genunchi;
da, el chiar s-a prosternat la pæmânt øi a strigat cu
putere zicând:
«O, Dumnezeule… voi abandona toate pæcatele mele
pentru ca sæ Te pot cunoaøte pe Tine øi pentru ca sæ
pot sæ fiu ridicat din morﬂi øi sæ fiu salvat în ultima zi»”
(Alma 22:15, 17-18).
• Recitiﬂi cu atenﬂie Alma 22:15, 17-18. Ce obstacole
– inclusiv comportament øi sentimente – væ împiedicæ sæ abandonaﬂi „toate pæcatele” dumneavoastræ
øi sæ primiﬂi mai din plin Spiritul Domnului?

• Întocmiﬂi o listæ cu unele puncte slabe ale caracterului
dumneavoastræ øi menﬂionaﬂi, alæturi, punctele forte
în care ele se pot transforma când veniﬂi la Hristos.

Înfræﬂiﬂi-væ cu membrii Bisericii
„Iatæ de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatælui
Domnului nostru Isus Hristos,
Învæﬂaﬂi sæ fiﬂi umili
„Dacæ oamenii vin la Mine, Eu le voi aræta slæbiciunea
lor. Eu le dau oamenilor slæbiciune pentru ca ei sæ fie
umili; iar harul Meu este destul pentru toﬂi oamenii care
se umilesc în faﬂa Mea; cæci dacæ ei se umilesc în faﬂa
Mea øi au credinﬂæ în Mine, atunci Eu voi face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice pentru ei” (Eter 12:27).
• Fiind muritori øi imperfecﬂi, noi, toﬂi, avem multe
puncte slabe. În acest verset, Domnul explicæ scopul Sæu în a ne permite sæ avem viaﬂa muritoare
øi sæ ne confruntæm cu astfel de puncte slabe –
sæ ne ajute sæ fim umili. Remarcaﬂi, totuøi, cæ noi
alegem sæ fim umili. Ce simﬂiﬂi când væ pregætiﬂi,
în pasul 6, sæ fiﬂi umil?

din care îøi trage numele orice familie, în ceruri øi pe
pæmânt,
øi-L rog ca, potrivit cu bogæﬂia slavei Sale, sæ væ facæ sæ
væ întæriﬂi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinlæuntru,
aøa încât Hristos sæ locuiascæ în inimile voastre prin
credinﬂæ; pentru ca, având rædæcina øi temelia pusæ
în dragoste,
sæ puteﬂi pricepe împreunæ cu toﬂi sfinﬂii, care este
lærgimea, lungimea, adâncimea øi înælﬂimea;
øi sæ cunoaøteﬂi dragostea lui Hristos, care întrece
orice cunoøtinﬂæ, ca sæ ajungeﬂi plini de toatæ plinætatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:14-19).
• Când luaﬂi asupra dumneavoastræ numele lui
Hristos øi sunteﬂi întærit de Spiritul Sæu, începeﬂi sæ
væ identificaﬂi cu sfinﬂii – fraﬂi øi surori care au fost
botezaﬂi øi au intrat în familia Sa de pe pæmânt
(vezi Mosia 5:7). Pe mæsuræ ce ajungeﬂi sæ-i
cunoaøteﬂi mai bine pe fraﬂii dumneavoastræ sfinﬂi,
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cum deveniﬂi mai dornic sæ participaﬂi mai din plin
la înfræﬂirea cu membrii în cadrul preoﬂiei,
Societæﬂii de Alinare øi Øcolii de duminicæ?

Mântuirea
„Omul prin firea lui este un duøman al lui Dumnezeu
øi a fost de la cæderea lui Adam øi va fi în vecii vecilor, dacæ el nu se supune chemærilor Spiritului Sfânt øi
înlæturæ omul firesc øi devine un sfânt prin ispæøirea
lui Hristos Domnul øi devine ca un copil, ascultætor,
blând, umil, ræbdætor, plin de dragoste, dornic sæ se
supunæ tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijæ sæ
i le trimitæ, tot aøa cum un copil se supune tatælui
sæu” (Mosia 3:19).

Veniﬂi la Hristos
„Oricare este cauza dificultæﬂii øi oricare este modul în
care începi sæ obﬂii alinare – cu ajutorul unui terapeut
specializat, medic, conducætor al preoﬂiei, prieten,
pærinte îngrijorat sau al persoanei iubite – oricare este
modul în care începi, acele soluﬂii nu vor oferi niciodatæ un ræspuns complet. Vindecarea completæ vine
prin credinﬂa în Isus Hristos øi în învæﬂæturile Sale, cu
inimæ frântæ øi spirit smerit øi supunere faﬂæ de poruncile Sale” (Richard G. Scott, în Conference Report,
aprilie 1994, p. 9; sau Ensign, mai 1994, p. 9).
• Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul Celor
Doisprezece, ne-a învæﬂat cæ niciun ajutor sau înfræﬂire – nici chiar în grupurile de recuperare sau congregaﬂiile din Bisericæ – nu væ vor aduce salvarea.
Alte persoane v-ar putea sprijini øi binecuvânta în
cælætoria dumneavoastræ dar, în cele din urmæ, trebuie sæ veniﬂi la Hristos Însuøi. Descrieﬂi cum a început cælætoria recuperærii dumneavoastræ.

• Mulﬂi dintre noi devin sfinﬂi doar cu numele la
botez øi-øi petrec restul vieﬂii stræduindu-se sæ
„[înlæture] omul firesc”øi sæ-øi formeze træsæturile
menﬂionate în acest verset. Cum v-a pregætit
aceastæ stræduinﬂæ sæ acceptaﬂi cæ numai prin
ispæøirea lui Hristos – devenind una cu Isus Hristos
øi cu Tatæl – puteﬂi avea parte de mântuire?
• Cine v-a ajutat sæ intraﬂi pe calea pocæinﬂei øi recuperærii? Cum v-a ghidat spre Salvator exemplul lor?

38

36764_171_BODY.qxd 02-21-2011

11:38

Page 39

• Ce anume dintre lucrurile învæﬂate despre Salvator
v-a ajutat sau v-a influenﬂat dorinﬂa sau capacitatea de a væ schimba comportamentul?

Ajutor din partea Domnului

Ræbdare cu acest proces
„Voi sunteﬂi copii mici øi nu puteﬂi suporta toate lucrurile acum; trebuie sæ creøteﬂi în harul øi în cunoaøterea adeværului.
Nu væ temeﬂi, copii mici, pentru cæ sunteﬂi ai Mei øi
Eu am biruit lumea…
Øi nimeni dintre cei pe care Mi i-a dat Tatæl nu va fi
pierdut” (D&L 50:40-42).
• Uneori, devenim neræbdætori øi descurajaﬂi pentru
cæ recuperarea este un proces continuu. Aceste
versete aratæ ræbdarea pe care Salvatorul øi Tatæl
Ceresc o au cu noi, „copiii mici”. Aplicaﬂi aceste
versete la dumneavoastræ înøivæ scriindu-le ca
fiindu-væ adresate personal.

„Fraﬂii mei preaiubiﬂi, dupæ ce aﬂi intrat pe aceastæ
cale strâmtæ øi îngustæ, v-as întreba dacæ totul este
împlinit? Iatæ, væ spun: Nu; cæci voi nu aﬂi fi ajuns
atât de departe decât dacæ ar fi fost prin cuvântul lui
Hristos, cu credinﬂæ nestræmutatæ în El, bazându-væ
cu totul pe meritele Lui care are puterea de a salva.
Prin urmare, trebuie sæ înaintaﬂi cu fermitate în
Hristos, având o strælucire perfectæ a speranﬂei øi o
iubire de Dumnezeu øi de toﬂi oamenii. Prin urmare,
dacæ înaintaﬂi ospætându-væ din cuvântul lui Hristos
øi înduraﬂi pânæ la sfârøit, iatæ, astfel a spus Tatæl:
Voi veﬂi avea viaﬂa veønicæ” (2 Nefi 31:19-20).
• Meditaﬂi øi scrieﬂi despre modul în care Domnul væ
ajutæ sæ stræbateﬂi calea strâmtæ øi îngustæ. Cum
væ ajutæ dragostea dumneavoastræ tot mai mare
pentru Dumnezeu øi semeni sæ renunﬂaﬂi la dependenﬂæ, sæ continuaﬂi abstinenﬂa øi cum væ readuce
speranﬂa de a avea viaﬂa veønicæ?

• Cum pot promisiunile din aceastæ scripturæ sæ væ
întæreascæ atunci când sunteﬂi descurajat?
39
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PA S U L 7
UMILINﬁA
PRINCIPIU CHEIE Cereﬂi, cu umilinﬂæ, Tatælui
Ceresc sæ væ îndepærteze slæbiciunile.

P

entru realizarea tuturor paøilor este nevoie de
umilinﬂæ, dar mai ales pentru pasul 7. „Cereﬂi, cu
umilinﬂæ, Tatælui Ceresc sæ væ îndepærteze slæbiciunile.”
Inima umilæ, la care am ajuns în pasul 6, ne-a fæcut sæ
ne aøezæm în genunchi, în pasul 7, pentru a-I cere
Domnului sæ ne îndepærteze slæbiciunile. Când am
progresat pânæ în acest punct, am fost pregætiﬂi sæ ne
rugæm færæ vreo altæ motivaﬂie în afara dorinﬂei de a
deveni unul în inimæ øi minte cu Tatæl Ceresc øi Domnul
Isus Hristos. Nu ne-am mai mulﬂumit doar cu schimbarea obiceiurilor sau a stilului de viaﬂæ. Am fost, în sfârøit, pregætiﬂi pentru ca Dumnezeu sæ schimbe însæøi
natura noastræ.
Pasul 7 a reprezentat pentru fiecare dintre noi o
abandonare atât de totalæ în mâinile Salvatorului, încât
mulﬂi dintre noi am plâns în inimile noastre aøa cum a
fæcut Alma: „O, Isuse, Tu, Fiul lui Dumnezeu, ai milæ de
mine” (Alma 36:18). Regretul sincer ne-a umplut inimile, nu numai pentru cæ suferisem noi sau i-am fæcut
pe alﬂii sæ sufere, ci pentru cæ am regretat cæ, deøi în
proces de recuperare, nu puteam totuøi sæ ne îndepærtæm propriile slæbiciuni.
Dupæ ce am simﬂit o parte a dragostei lui Dumnezeu,
noi am dorit sæ renunﬂæm la toate pæcatele noastre, pentru a putea sæ-L cunoaøtem mai bine. În cele din urmæ,
din proprie voinﬂæ, noi ne-am oferit sufletele, în totalitate, lui Dumnezeu øi L-am rugat sæ ne ierte øi sæ ne facæ
dupæ chipul Sæu. Ajunsesem, în cele din urmæ, sæ înﬂelegem cæ niciun alt nume, nicio altæ cale ori mijloc nu ne
puteau oferi iertarea totalæ pentru pæcatele noastre. Færæ
a-I ascunde ceva, L-am implorat pe Tatæl ca El, în mila Sa
infinitæ, sæ ne ierte pentru toatæ mândria, toate pæcatele
øi slæbiciunile. L-am rugat sæ ne confere har pentru ca
prin El noi sæ putem menﬂine acest nou mod de viaﬂæ.
Domnul nu a început o schimbare atât de completæ a
întregului nostru caracter pânæ când noi nu I-am permis
sæ facæ acest lucru. A fost hotærârea noastræ sæ facem
pasul 7. A trebuit sæ fim plini de umilinﬂæ din proprie
voinﬂæ. A trebuit sæ renunﬂæm la fiecare particulæ de
mândrie înfumuratæ øi sæ acceptæm cæ eforturile noastre
de a ne salva fuseseræ insuficiente. A trebuit sæ simﬂim øi

sæ træim experienﬂa adeværului propovæduit de regele
Beniamin – cæ noi, toﬂi, suntem cerøetori în faﬂa lui
Dumnezeu øi nu putem spera sæ fim salvaﬂi prin propriile noastre eforturi, ci numai prin mila øi harul lui
Isus Hristos (vezi Mosia 2:21; 4:19-20).
Pasul 7 a marcat, pentru fiecare dintre noi, momentul în care am cedat, în sfârøit, færæ rezerve, în faﬂa adeværului etern propovæduit în Mosia 16:4: „Toatæ
omenirea a fost pierdutæ; øi iatæ, ei ar fi fost pierduﬂi
pentru totdeauna, dacæ n-ar fi fost ca Dumnezeu sæ
mântuiascæ poporul Sæu de la starea sa pierdutæ øi
decæzutæ”. Experienﬂa ne-a învæﬂat cæ, în realizarea
pasului 7, nu eram scutiﬂi de munca ce ne revenea.
Trebuia sæ fim, în continuare, ræbdætori øi „sæ [înaintæm] cu fermitate în Hristos” (2 Nefi 31:20).
Trebuia sæ devenim complet liberi de dorinﬂa de a
pæcætui. Trebuia sæ învæﬂæm sæ acceptæm viaﬂa în condiﬂiile stabilite de Dumnezeu øi sæ aøteptæm ca El sæ-øi
îndeplineascæ scopurile øi sæ ne ajute când considera El
cæ era momentul potrivit – chiar øi când era vorba de
îndepærtarea slæbiciunilor noastre. Realizând pasul 7,
am învæﬂat sæ træim având aceeaøi umilinﬂæ øi ræbdare în
faﬂa lui Dumnezeu pe care le-au arætat Alma øi fraﬂii sæi
când poverile lor au fost uøurate, dar nu îndepærtate:
„Ei s-au supus cu bucurie øi cu ræbdare voinﬂei
Domnului” (Mosia 24:15). Noi am abandonat, în sfârøit,
ideea cæ puteam deveni desævârøiﬂi prin forﬂele proprii
øi am acceptat adeværul cæ Dumnezeu doreøte sæ ne
înfrângem slæbiciunile în aceastæ viaﬂæ venind la Hristos
øi fiind desævârøiﬂi în El. Am constatat cæ, prin harul
Sæu, El ne-a dat capacitatea de a ne lepæda de orice
necredinﬂæ øi de a înﬂelege cæ salvarea vine nu prin
puterea noastræ, ci prin a Sa (vezi Moroni 10:32).
Fiecare pas vine cu un avertisment totuøi øi pasul 7
nu face excepﬂie de la aceastæ regulæ. Noi, cei care am
adoptat aceste principii, trebuie sæ væ avertizæm cæ nu
væ puteﬂi aøtepta sæ realizaﬂi acest pas færæ sacrificii – øi
aøa este øi drept. În Doctrinæ øi legæminte 59:8, Domnul
porunceøte: „Oferæ-I Domnului, Dumnezeului tæu, un
sacrificiu în neprihænire, chiar acela al unei inimi frânte
øi al unui spirit smerit”. Aceastæ jertfæ reprezintæ esenﬂa
pasului 7. Chiar øi atunci când simﬂiﬂi durerile renaøterii
proprii, aduceﬂi-væ aminte cæ suferinﬂa Sa, nu a dumneavoastræ, væ asiguræ mântuirea de pæcat. Sacrificiul dumneavoastræ este doar un mijloc umil de a væ aminti de
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„acea jertfæ mare øi finalæ” a Sa în numele dumneavoastræ (Alma 34:14).
Când puneﬂi totul în mâinile lui Dumnezeu, faceﬂi
tot ce puteﬂi pentru a primi mærturia Sa, mai presus de
orice îndoialæ, cæ pæcatele dumneavoastræ sunt iertate,
cæ trecutul dumneavoastræ ræmâne, cu adeværat, în trecut. Ca øi oamenii din Cartea lui Mormon care au fost
convertiﬂi, puteﬂi depune mærturie cæ aﬂi „fost [vizitat]
de cætre puterea øi Spiritul lui Dumnezeu care [este] în
Isus Hristos” (3 Nefi 7:21). Puteﬂi exclama împreunæ cu
Alma: „Nu am mai putut sæ-mi amintesc de durerile
mele; da, eu nu am mai fost chinuit de amintirea pæcatelor mele. Øi o, ce bucurie si ce minunatæ luminæ am
væzut eu; da, sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot
atât de mare cât fusese durerea mea!” (Alma 36:19-20).

Paøi de urmat
Cæutaﬂi ca puterea ispæøirii Salvatorului sæ
aibæ efect în viaﬂa dumneavoastræ meditând
la rugæciunile de împærtæøanie
O formæ eficientæ de meditaﬂie este aceea de a væ
gândi la un verset sau la o expresie din scripturæ în timp
ce væ rugaﬂi pentru a înﬂelege sensul ei øi modul în care
o puteﬂi aplica în viaﬂa proprie. Pentru cæ fiecare dintre
noi trebuie sæ facæ legæmântul care este repetat în rugæciunile de împærtæøanie, puteﬂi medita asupra lor.

„odihna Domnului” (Moroni 7:3; vezi, de asemenea,
Alma 58:11; Ezra Taft Benson, „ Jesus Christ – Gifts and
Expectations”, Ensign, decembrie 1988, p. 2).

Studiu øi înﬂelegere
Urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 7.
Folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri pentru a medita,
a studia øi a scrie. Fiﬂi onest atunci când consemnaﬂi
øi menﬂionaﬂi situaﬂii exacte.
Alegeﬂi sæ fiﬂi umili
„Aøa cum v-am spus vouæ, pentru cæ aﬂi fost forﬂaﬂi sæ
fiﬂi umili, voi sunteﬂi binecuvântaﬂi, dar nu credeﬂi cæ
mai binecuvântaﬂi sunt aceia care se umilesc cu adeværat din cauza cuvântului?” (Alma 32:14).
• Cei mai mulﬂi dintre noi am ajuns la adunærile de
recuperare pentru cæ eram disperaﬂi, pentru cæ am
fost determinaﬂi de consecinﬂele faptelor noastre.
Am fost forﬂaﬂi sæ fim umili. Umilinﬂa, descrisæ în
pasul 7, are totuøi o cauzæ diferitæ. Este voluntaræ.
Este rezultatul propriei alegeri de a te umili. Cum
s-au schimbat sentimentele dumneavoastræ de
umilinﬂæ de când aﬂi început recuperarea?

Urmând invitaﬂia profeﬂilor de a aplica scripturile în
viaﬂa dumneavoastræ, puteﬂi citi Moroni 4:3 øi 5:2 øi væ
puteﬂi gândi cu umilinﬂæ la aceste cuvinte sacre în timp
ce le rostiﬂi în nume personal. De exemplu: „O
Dumnezeule, Tatæ Veønic, [eu] Te [rog], în numele
Fiului Tæu, Isus Hristos, sæ binecuvântezi øi sæ sfinﬂeøti
aceastæ pâine pentru [sufletul meu] care [mæ] împærtæøesc din ea… øi… [ﬂin] poruncile pe care El [mi] le-a
dat [mie], pentru ca [eu] sæ [pot] avea totdeauna
Spiritul Sæu cu [mine].
Rugaﬂi-væ cu umilinﬂæ ca Dumnezeu sæ facæ
pentru dumneavoastræ ce nu puteﬂi face singuri
Spunând o rugæciune simplæ în inima dumneavoastræ, cum ar fi „Doamne, ce vrei sæ fac?” sau „Facæ-se voia
Ta”, væ veﬂi aminti permanent de totala dumneavoastræ
dependenﬂæ de Domnul. Dragostea lui Dumnezeu, a
dumneavoastræ pentru El øi a Sa pentru dumneavoastræ, væ va ajuta sæ creaﬂi o relaﬂie cæreia væ puteﬂi încredinﬂa færæ rezerve. Aﬂi cæutat aceastæ dragoste în toﬂi anii
în care aﬂi fost prins în cursa dependenﬂei. În pasul 7,
veﬂi gæsi o cale prin care sæ obﬂineﬂi pace intrând în
42

Fiﬂi plini de bucurie
„S-au væzut pe ei înøiøi în starea lor carnalæ, chiar mai
jos decât ﬂærâna pæmântului. Øi cu toﬂii au strigat tare
într-un singur glas, zicând: O, ai milæ øi foloseøte sângele ispæøitor al lui Hristos pentru ca noi sæ putem primi
iertarea pæcatelor noastre øi inimile noastre sæ fie purificate; cæci noi credem în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
care a fæcut cerul øi pæmântul, precum øi toate lucrurile,
Cel care se va pogorî printre copiii oamenilor.
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Øi s-a întâmplat cæ, dupæ ce au spus aceste cuvinte,
Spiritul Domnului a venit asupra lor øi au fost umpluﬂi
de bucurie, primind iertarea pæcatelor lor øi având
pace în conøtiinﬂæ datoritæ credinﬂei lor foarte mari în
Isus Hristos care va veni, potrivit cuvintelor pe care
relege Beniamin le-a vorbit cætre ei” (Mosia 4:2-3).
• Oamenii din poporul regelui Beniamin au rostit acel
fel de rugæciune pe care o rostim noi în timp ce
facem pasul 7. Ei au simﬂit pace øi bucurie când
Spiritul Domnului a venit asupra lor øi le-a dat iertarea pæcatelor lor. Reflectaﬂi asupra acestor sentimente. Scrieﬂi despre cum ar fi dacæ aceste
sentimente ar deveni modul dumneavoastræ de viaﬂæ.

Credeﬂi în Dumnezeu
„Credeﬂi în Dumnezeu; credeﬂi cæ El este øi cæ El a
creat toate lucrurile, atât în cer, cât øi pe pæmânt;
credeﬂi cæ El are toatæ înﬂelepciunea øi toatæ puterea,
atât în cer, cât øi pe pæmânt; credeﬂi cæ omul nu înﬂelege toate lucrurile pe care Domnul le poate înﬂelege.

adâncurile umilinﬂei, chemând numele Domnului în
fiecare zi øi stând neclintiﬂi în credinﬂa a ceea ce va
veni, care a fost vorbit de gura îngerului…
Dacæ veﬂi face aceasta, væ veﬂi bucura întotdeauna
øi veﬂi fi plini de iubirea lui Dumnezeu øi veﬂi pæstra
pentru totdeauna iertarea pæcatelor voastre; øi veﬂi
creøte în cunoaøterea slævii aceluia care v-a fæcut
pe voi sau în cunoaøterea a ceea ce este drept øi
adeværat” (Mosia 4:9-12).
• Întocmiﬂi în scris, rugându-væ, o listæ cu lucrurile
pe care regele Beniamin a spus cæ trebuie sæ le
facem. Ce relevanﬂæ au aceste lucruri pentru realizarea pasului 7?

• Ce promisiuni ne revin dacæ facem aøa cum ne-a
instruit regele Beniamin? (Vezi ultimul verset.)

Øi iaræøi, credeﬂi cæ trebuie sæ væ pocæiﬂi de pæcate
øi sæ renunﬂaﬂi la ele øi sæ væ umiliﬂi în faﬂa lui
Dumnezeu; øi cereﬂi cu sinceritatea inimii voastre ca
El sæ væ ierte; øi acum, de credeﬂi toate aceste lucruri,
aveﬂi grijæ sæ le faceﬂi.
Øi iaræøi væ spun, aøa cum v-am spus mai înainte cæ,
aøa cum voi aﬂi ajuns la cunoaøterea slævii lui
Dumnezeu sau dacæ aﬂi cunoscut bunætatea Lui øi aﬂi
gustat din dragostea Lui øi aﬂi primit iertarea pæcatelor voastre, ceea ce v-a adus bucurie foarte mare în
sufletele voastre, chiar aøa, eu aø vrea ca sæ væ aduceﬂi aminte øi sæ pæstraﬂi întotdeauna în memoria
voastræ mæreﬂia lui Dumnezeu øi nimicnicia voastræ,
precum øi bunætatea Lui øi suferinﬂele Lui îndelungate
pentru voi, fæpturi nevrednice, øi sæ væ umiliﬂi în

• Dacæ aﬂi primi aceste promisiuni, ce s-ar schimba
în viaﬂa dumneavoastræ?
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Dragostea lui Dumnezeu

Supuneﬂi-væ legii øi poruncilor
„Cæci în scopul acesta a fost datæ legea; prin urmare,
legea a devenit moartæ pentru noi, iar noi suntem
fæcuﬂi vii prin Hristos datoritæ credinﬂei noastre; totuøi
pæstræm legea datoritæ poruncilor” (2 Nefi 25:25).
• Noi suntem „ fæcuﬂi vii prin Hristos datoritæ credinﬂei noastre” în El. Ce înseamnæ cæ legea este
moartæ pentru noi? De ce continuæm sæ ﬂinem
legea sau sæ ne supunem poruncilor?

„Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, toate
celelalte lucruri se rezolvæ de la sine sau dispar din
viaﬂa noastræ. Dragostea noastræ pentru Domnul va
guverna asupra pretenﬂiilor la afecﬂiunea noastræ,
asupra presiunilor exercitate de alﬂii de a ne folosi
timpul într-un anumit fel, asupra lucrurilor care ne
intereseazæ øi asupra ordinii prioritæﬂilor noastre”
(Ezra Taft Benson, în Conference Report, aprilie 1988,
p. 3; sau Ensign, mai 1988, p. 4).
• Dupæ ce aﬂi ajuns sæ cunoaøteﬂi, pânæ acum, mila øi
bunætatea lui Dumnezeu, aﬂi ajuns probabil sæ simﬂiﬂi dragostea lui Dumnezeu – dragostea faﬂæ de El øi
dragostea din partea Sa. Reflectaﬂi asupra creøterii
dragostei pe care aﬂi simﬂit-o în timp ce aﬂi realizat
paøii de pânæ acum øi consemnaﬂi-væ gândurile.

• Ce sentimente aveﬂi astæzi în legæturæ cu ﬂinerea
legii?

• Ce væ determinæ sæ consideraﬂi, pânæ acum,
pasul 7 cel mai înalt act de dragoste din partea
dumneavoastræ?

• În ce fel este ﬂinerea poruncilor o expresie a dragostei dumneavoastræ faﬂæ de Dumnezeu?
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Luaﬂi asupra dumneavoastræ numele lui
Isus Hristos
„Oricine va face aceasta va fi gæsit la dreapta lui
Dumnezeu, cæci el va cunoaøte numele prin care este
chemat; cæci El va fi chemat prin numele lui Hristos”
(Mosia 5:9).
• Mulﬂi dintre noi ne gândim cæ luæm numele lui
Hristos asupra noastræ în contextul botezului øi
al adunærii de împærtæøanie øi acest lucru este
corect. Gândiﬂi-væ o clipæ ce ar însemna sæ fiﬂi
chemat dupæ numele lui Hristos øi sæ aveﬂi renumele Sæu.
Abandonaﬂi-væ slæbiciunile
„O religie care nu cere sacrificarea tuturor lucrurilor
nu are niciodatæ putere suficientæ sæ ducæ la credinﬂa
necesaræ vieﬂii øi salværii” (Joseph Smith, compilaﬂie,
Lectures on Faith [1985], p. 69).
• Unele persoane citesc aceste cuvinte øi gândesc cæ
„toate lucrurile” înseamnæ toate bunurile pe care
le posedæ. În ce fel abandonarea tuturor slæbiciunilor dumneavoastræ în mâinile Domnului v-a
mærit înﬂelegerea a ceea ce înseamnæ sacrificarea
tuturor lucrurilor?

• Ce trebuie sæ faceﬂi pentru a fi gæsit la dreapta lui
Dumnezeu? Ce legæminte faceﬂi când sunteﬂi botezat øi când luaﬂi din împærtæøanie?

• Consemnaﬂi sentimentele pe care le aveﬂi când væ
gândiﬂi la dorinﬂa Sa de a væ da numele sau faima
Sa în schimbul tuturor slæbiciunilor dumneavoastræ.
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PA S U L 8
CÆUTAREA IERTÆRII
PRINCIPIU CHEIE Întocmiﬂi o listæ cu toate
persoanele cærora le-aﬂi fæcut necazuri øi fiﬂi
dornici sæ le reparaﬂi.

Î

nainte de recuperarea noastræ, stilul nostru de viaﬂæ
dependent era ca o tornadæ, plinæ de energie devastatoare, care trecea prin relaﬂiile noastre, læsând în urmæ
multe distrugeri. Pasul 8 a fost un prilej de a face un plan
pentru a curæﬂa locul de dærâmæturi øi a reclædi tot ce
putea fi salvat. Când am simﬂit puterea tæmæduitoare a
milei Salvatorului, în timp ce lucram la pasul 7, am devenit neræbdætori sæ ne întindem braﬂele cætre ceilalﬂi øi sæ
reparæm relaﬂiile distruse. Am învæﬂat totuøi cæ graba de a
îndrepta ræul fæcut, færæ a ne læsa timp pentru rugæciune
øi, poate, un sfat de la un sfætuitor de încredere, cum ar
fi un episcop sau alt conducætor al preoﬂiei, ar putea face
tot atâta ræu cât absenﬂa acelor încercæri de îndreptare.
Pasul 8 ne-a ajutat sæ evitæm rænirea celorlalﬂi când am
început sæ-i contactæm în pasul 9.
Înainte de a putea reclædi relaﬂiile, era necesar sæ
identificæm relaﬂiile care fuseseræ afectate. Am început sæ
facem o listæ cu persoanele pe care le rænisem dar mulﬂi
dintre noi am constatat cæ nu puteam pune pe listæ acele
persoane færæ a fi distraøi de resentimente faﬂæ de cei
care ne ræniseræ. Am mærturisit, cu sinceritate, Domnului
sentimentele noastre negative. Ca ræspuns, El ne-a arætat
cæ ne confruntam cu aceeaøi hotærâre ca omul din pildæ,
care, dupæ ce fusese iertat de toatæ datoria sa, trebuia
sæ-i ierte pe alﬂii. Aproape cæ L-am putut auzi pe Domnul
spunând: „Eu ﬂi-am iertat toatæ datoria, fiindcæ m-ai
rugat. Oare nu se cædea sæ ai øi tu milæ de tovaræøul tæu,
cum am avut eu milæ de tine?” (Matei 18:32-33).
Dacæ væ confruntaﬂi cu aceastæ problemæ, poate trebuie sæ faceﬂi ce au fæcut mulﬂi dintre noi. Înainte de a
întocmi o listæ cu persoanele cærora trebuie sæ le cereﬂi
iertare, întocmiﬂi o listæ cu persoanele pe care trebuie
sæ le iertaﬂi. Nu fiﬂi surprins dacæ unele nume apar pe
ambele liste. Oamenii sunt deseori prinøi în cercuri
vicioase ale schimburilor de jigniri. Pentru a sparge
aceste cercuri ale resentimentelor reciproce, cineva
trebuie sæ doreascæ sæ ierte.
Pentru a începe acest proces al iertærii, am constatat
încæ o datæ valoarea incomensurabilæ a scrisului. Lângæ

numele persoanelor pe care trebuia sæ le iertæm, am
consemnat ce am simﬂit când a avut loc incidentul care
ne-a rænit øi cum eram încæ tentaﬂi sæ ne simﬂim. Lista
ne-a ajutat sæ menﬂionæm situaﬂii concrete în rugæciunile
noastre în timp ce-I împærtæøeam Tatælui toate sentimentele noastre nesoluﬂionate. Ne-am rugat pentru ca harul
lui Hristos sæ ne ajute sæ dovedim faﬂæ de alﬂii aceeaøi
milæ pe care El ne-a arætat-o nouæ. Dacæ am gæsit, în lista
noastræ, persoane pe care ne-a fost deosebit de greu sæ
le iertæm, am urmat sfatul Salvatorului de a ne ruga pentru bunæstarea lor, de a cere pentru ei toate binecuvântærile pe care le doream pentru noi (vezi Matei 5:44).
Rugându-ne pentru a fi ajutaﬂi sæ-i iertæm pe alﬂii –
chiar dacæ am simﬂit cæ rugæciunile nu au fost sincere
la început – am fost binecuvântaﬂi, în cele din urmæ,
cu un miraculos sentiment de compasiune. Chiar øi în
situaﬂii extreme, persoanele care au folosit aceastæ
metodæ au primit capacitatea de a ierta într-o mæsuræ
mult mai mare decât puteau avea prin forﬂe proprii.
O soræ a petrecut mai multe sæptæmâni scriind despre
copilæria ei øi rugându-se pentru tatæl ei, care avusese
comportament abuziv faﬂæ de ea. Ea a depus mærturie
cu bucurie cæ Salvatorul o eliberase de sentimentele
negative, dureroase pe care le avea faﬂæ de tatæl ei.
Fæcând eforturi similare, am învæﬂat cæ fæcând un inventar amænunﬂit al resentimentelor noastre øi recunoscându-le în faﬂa Salvatorului, am încetat în cele din
urmæ sæ fim victimele acelora care ne ræniseræ. Dupæ ce
am încercat, cu sinceritate, sæ dæm deoparte jignirile
care ni s-au adus, am constatat cæ eram în stare sæ terminæm lista cu aceia care speram sæ ne ierte pe noi.
Când ajungeﬂi în acest punct øi începeﬂi lista dumneavoastræ, trebuie sæ væ rugaﬂi pentru a primi îndrumare de la Domnul. Aceste sfaturi v-ar putea ajuta.
Întrebaﬂi-væ pe dumneavoastræ înøivæ: „Existæ persoane
în viaﬂa mea, din trecut sau prezent, în preajma cærora
mæ simt jenat, stânjenit sau ruøinat?” Scrieﬂi-le numele
øi rezistaﬂi tentaﬂiei de a væ justifica sentimentele sau de
a væ scuza acﬂiunile negative faﬂæ de ele. Includeﬂi-le pe
acelea pe care aﬂi vrut sæ le ræniﬂi, dar øi pe acelea pe
care nu aﬂi intenﬂionat sæ le ræniﬂi. Includeﬂi-le pe acelea
care au decedat øi pe acelea pe care nu aveﬂi nicio idee
cum sæ le contactaﬂi. Væ veﬂi ocupa de aceste situaﬂii
speciale când veﬂi realiza pasul 9. Deocamdatæ, în
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pasul 8, concentraﬂi-væ asupra dorinﬂei dumneavoastræ
de a fi exact øi total onest.

un alt inventar amænunﬂit – de data aceasta al acelora
cærora le-aﬂi fæcut ræu.

Pentru a prezenta amænunﬂit situaﬂiile, cæutaﬂi lucruri
pe care aﬂi le-aﬂi omis sau lucruri pe care le-aﬂi læsat
nefæcute øi care i-au rænit pe alﬂii. Nu omiteﬂi lucrurile
mærunte. Gândiﬂi-væ, cu onestitate, la ræul pe care l-aﬂi
fæcut altora complæcându-væ în dependenﬂa dumneavoastræ, chiar dacæ nu aﬂi fost agresiv faﬂæ de ei. Acceptaﬂi cæ,
fiind iresponsabil, critic, intolerant øi necinstit, aﬂi fæcut
ræu celor dragi øi prietenilor. Cæutaﬂi orice amænunt, mic
sau mare, care a mærit povara unei alte persoane sau
care a întristat sau a fæcut greutæﬂi cuiva. Cæutaﬂi minciunile pe care le-aﬂi spus sau promisiunile pe care le-aﬂi
încælcat øi modurile în care i-aﬂi manipulat sau folosit pe
alﬂii. Includeﬂi-i în listæ pe toﬂi cei care au fost afectaﬂi.
Inventarul întocmit în pasul 4 v-ar putea fi un ghid util în
acest proces.

Deøi gândul la acest lucru v-ar putea îngrozi, puteﬂi
deveni dornic sæ-i întâlniﬂi, când se iveøte prilejul, pe
oamenii din lista dumneavoastræ. Væ puteﬂi pregæti pentru a face tot ce puteﬂi pentru a repara ræul fæcut fiecæruia. Puteﬂi træi având credinﬂæ în Domnul, nu fiindu-væ
teamæ de ce ar putea face alﬂii. În timpul pasului 8,
puteﬂi deveni dornic sæ duceﬂi o viaﬂæ fiind ghidat de
principii, nu de ruøine sau teamæ.

În sfârøit, dupæ ce aﬂi inclus în listæ pe toﬂi cei cærora
le-aﬂi fæcut ræu, mai adæugaﬂi un nume pe listæ – pe al
dumneavoastræ. Când v-aﬂi complæcut în dependenﬂele
dumneavoastræ, v-aﬂi fæcut ræu dumneavoastræ în aceeaøi mæsuræ în care aﬂi fæcut altora.
În timp ce lucraﬂi la acest pas, nu uitaﬂi cæ pasul 8 nu
este un exerciﬂiu de aruncare a vinii sau a ruøinii asupra
cuiva – asupra dumneavoastræ sau asupra acelora din
liste. Salvatorul va ridica povara vinii øi ruøinii în timp
ce dumneavoastræ veﬂi examina cu onestitate, încæ o
datæ, problemele din relaﬂiile dumneavoastræ øi contribuﬂia dumneavoastræ la ele. Devenind dornic sæ îndreptaﬂi ræul fæcut, beneficiaﬂi de pacea pe care o aduce
cunoaøterea cæ Tatælui Ceresc este mulﬂumit de eforturile pe care le faceﬂi. Acest pas væ ajutæ sæ luaﬂi mæsurile
care îi dau posibilitatea Salvatorului sæ væ elibereze de
trecutul dumneavoastræ. Dorind sæ realizaﬂi aceste
lucruri, sunteﬂi pregætit pentru a face pasul 9.

Paøi de urmat
Iertaﬂi-væ pe dumneavoastræ înøivæ øi pe alﬂii;
întocmiﬂi o listæ cu persoanele pe care le-aﬂi
jignit sau cærora le-aﬂi fæcut ræu
În timpul pasului 8, începeﬂi o uimitoare aventuræ în
ceea ce priveøte împæcarea cu dumneavoastræ înøivæ, cu
alﬂii øi cu viaﬂa. Sunteﬂi gata sæ contribuiﬂi la pacea lumii
øi nu sæ-i aduceﬂi dispute øi sentimente negative. Sunteﬂi
dornic sæ renunﬂaﬂi la a-i judeca nedrept pe ceilalﬂi øi sæ
încetaﬂi sæ faceﬂi inventarul vieﬂilor øi greøelilor altora.
Sunteﬂi pregætit sæ încetaﬂi sæ væ minimalizaﬂi comportamentul sau sæ væ gæsiﬂi scuze pentru el. Doriﬂi sæ faceﬂi
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Cæutaﬂi darul caritæﬂii; rugaﬂi-væ pentru alﬂii
Timp de mii de ani, oamenii au citit mæreﬂul discurs
despre caritate al lui Pavel øi au încercat sæ-øi modeleze
vieﬂile dupæ el. Mulﬂi s-au stræduit sæ aibæ caritate øi au
eøuat, în mod jalnic, sæ facæ acest lucru.
Scrierile profetului Mormon explicæ ceea ce este
caritatea øi cum se poate obﬂine. El a definit caritatea
ca fiind „dragostea puræ a lui Hristos” øi ne-a învæﬂat cæ
Tatæl o dæ acelora care se „[roagæ] la Tatæl cu toatæ puterea inimii” øi „tuturor acelora care Îl urmeazæ cu adeværat pe Fiul Sæu, Isus Hristos” (Moroni 7:47, 48).
Caritatea este un dar pe care îl primim când învæﬂæm
sæ-L urmæm pe Isus Hristos øi când Îl iubim cu toatæ
inima, sufletul øi cugetul nostru. Fiind plini de aceastæ
dragoste puræ a Sa pentru noi øi a noastræ pentru El,
noi putem iubi pe alﬂii aøa cum ne iubeøte El. Devenim
capabili sæ iertæm greøelile altora øi sæ ne îndreptæm
greøelile proprii.
Mulﬂi dintre noi au constatat cæ urmætorul exerciﬂiu
le-a fost util când s-au pregætit pentru a-øi îndrepta greøelile. Gândiﬂi-væ la cineva faﬂæ de care aveﬂi resentimente
puternice. Timp de douæ sæptæmâni, îngenuncheaﬂi øi
rugaﬂi-væ, în fiecare zi, pentru acea persoanæ. Consemnaﬂi
schimbærile care au loc în gândurile øi sentimentele
dumneavoastræ cu privire la acea persoanæ. (Vezi Matei
22:37-38; 1 Corinteni 13; 1 Ioan 4:19; Moroni 7:44-48.)

Studiu øi înﬂelegere
Urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 8.
Folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri pentru a medita,
a studia øi a scrie.
Persoane care Îl urmeazæ în pace pe
Hristos
„Eu aø dori sæ vorbesc cætre voi, cei care faceﬂi parte
din Bisericæ, care-L urmaﬂi în pace pe Hristos øi care
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aﬂi cæpætat destulæ nædejde prin care voi veﬂi putea
intra în odihna Domnului de la timpul acesta înainte,
pânæ când voi væ veﬂi odihni împreunæ cu El în ceruri.
Øi acum, fraﬂii mei, eu judec lucrurile voastre în felul
acesta datoritæ træirii voastre în pace împreunæ cu
copiii oamenilor” (Moroni 7:3-4).

Dragostea perfectæ a Domnului
„În dragoste nu este fricæ; ci dragostea desævârøitæ
izgoneøte frica; pentru cæ frica are cu ea pedeapsa;
øi cine se teme, n-a ajuns desævârøit în dragoste.
Noi Îl iubim pentru cæ El ne-a iubit întâi” (1 Ioan
4:18-19).

• În primii øapte paøi, aﬂi început procesul de a
deveni o persoanæ care Îl urmeazæ în pace pe
Hristos. Când sunteﬂi împæcat cu Domnul, sunteﬂi
mai bine pregætit sæ fiﬂi împæcat cu oamenii. Ce
alﬂi paøi trebuie sæ faceﬂi pentru a fi împæcat cu
persoanele din viaﬂa dumneavoastræ?

• Ideea de a repara ræul fæcut poate fi înspæimântætoare dacæ væ concentraﬂi asupra realizærii perfecte
a acestui lucru. Cum poate încrederea dumneavoastræ în dragostea desævârøitæ a Domnului pentru
dumneavoastræ øi pentru persoana a cærei iertare
doriﬂi s-o obﬂineﬂi sæ væ întæreascæ hotærârea de a
îndrepta greøelile oricând este posibil?

• Scrieﬂi despre înﬂelepciunea realizærii paøilor în
ordine.

Întindeﬂi braﬂele cætre ceilalﬂi
„Nu judecaﬂi, øi nu veﬂi fi judecaﬂi; nu osândiﬂi, øi nu
veﬂi fi osândiﬂi; iertaﬂi, øi vi se va ierta.
Daﬂi, øi vi se va da; ba încæ, vi se va turna în sân o
mæsuræ bunæ, îndesatæ, clætinatæ, care se va værsa pe
deasupra. Cæci cu ce mæsuræ veﬂi mæsura, cu aceea
vi se va mæsura” (Luca 6:37-38).
• Chiar dacæ s-ar putea sæ væ temeﬂi cæ unii oameni
vor respinge eforturile dumneavoastræ de a fi în
pace cu ei, nu læsaﬂi aceastæ teamæ sæ væ împiedice
sæ-i adæugaﬂi pe lista dumneavoastræ øi sæ væ pregætiﬂi sæ væ întindeﬂi braﬂele cætre ei. Binecuvântærile
sunt cu mult mai mari decât durerea. Studiaﬂi aceste
versete øi scrieﬂi despre binecuvântærile care însoﬂesc
dorinﬂa de a repara ræul fæcut.
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relaﬂii, trecute sau prezente, în care s-au rostit
numeroase jigniri øi în care este nevoie de iertare.
Cum puteﬂi gæsi tæria de a ierta øi a cere iertare?

„Cu cât ne apropiem mai mult de Tatæl nostru
Ceresc, cu atât suntem mai înclinaﬂi sæ privim cu
compasiune sufletele care pier; simﬂim cæ dorim sæ
le luæm pe umerii noøtri øi sæ aruncæm pæcatele lor
departe în urma noastræ… Dacæ doriﬂi ca Dumnezeu
sæ aibæ milæ de voi, aveﬂi milæ unul de celælalt”
(Joseph Smith, în History of the Church, 5:24).
• Færæ Isus Hristos, noi suntem, toﬂi, suflete imperfecte
care pier. Cum væ ajutæ cunoaøterea faptului cæ,
în realizarea pasului 8, sunteﬂi un suflet pieritor
care se pregæteøte sæ repare ræul fæcut unui alt
suflet pieritor?

Iertaﬂi øi cereﬂi iertare
„Atunci Petru s-a apropiat de El, øi I-a zis: «Doamne
de câte ori sæ iert pe fratele Meu când va pæcætui
împotriva mea? Pânæ la øapte ori?».
Isus i-a zis: «Eu nu-ﬂi zic pânæ la øapte ori, ci pânæ la
øaptezeci de ori câte øapte»” (Matei 18:21-22).
• A ierta øi a cere iertare pentru o singuræ faptæ rea
este mai uøor decât a ierta sau a cere iertare pentru situaﬂii care au început cu mult timp în urmæ øi
în care s-au rostit numeroase jigniri. Gândiﬂi-væ la
50

• În ce mod este Isus Hristos cel mai mæreﬂ exemplu
de a avea capacitatea de a ierta? Gândiﬂi-væ la
dorinﬂa Sa de a væ ajuta sæ-i iertaﬂi pe alﬂii.

„De aceea, Eu væ spun vouæ cæ trebuie sæ iertaﬂi unul
altuia; pentru cæ acela care nu iartæ fratelui sæu greøelile lui este condamnat înaintea Domnului; pentru
cæ ræmâne în el pæcatul mai mare.
Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu sæ iert, dar
vouæ vi se cere sæ iertaﬂi toﬂi oamenii” (D&L 64:9-10).
• Isus ne-a învæﬂat cæ a nu ierta pe alﬂii este un
pæcat mai mare decât încælcarea originalæ. În ce
fel este refuzul de a væ ierta pe dumneavoastræ
înøivæ sau pe altcineva echivalent cu negarea
ispæøirii pentru pæcate a Salvatorului?
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• Cum væ afecteazæ emoﬂional øi spiritual resentimentul øi amæræciunea?

Ieøirea din cercul amæræciunii øi încælcærii
„Nimic nu-i poate face pe oameni sæ renunﬂe la pæcatul lor mai mult decât dacæ sunt luaﬂi de mânæ øi dacæ
se vegheazæ asupra lor cu blândeﬂe. Când oamenii îmi
aratæ oricât de puﬂinæ bunætate øi dragoste, o, câtæ
putere are aceasta asupra minﬂii mele în timp ce atitudinea opusæ are tendinﬂa de a scoate la ivealæ toate
sentimentele ostile øi de a deprima mintea umanæ”
(Joseph Smith, în History of the Church, 5:23-24).

• Gândiﬂi-væ la persoanele care v-au arætat bunætate øi dragoste. Cum v-au inspirat sau motivat
faptele lor sæ acﬂionaﬂi diferit?

• Gândiﬂi-væ la relaﬂiile marcate de probleme din
viaﬂa dumneavoastræ. Cum s-ar putea schimba ele
când væ întindeﬂi, cu dragoste øi bunætate, braﬂele
spre alte persoane?

• Profetul Joseph Smith a descris modul în care
bunætatea poate conduce la pocæinﬂæ øi iertare.
Meditaﬂi øi scrieﬂi despre dorinﬂa dumneavoastræ
de a fi persoana care iese din cercul vicios al
amæræciunii øi încælcærii.
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PA S U L 9
REPARAREA GREØELII ØI
RECONCILIEREA
PRINCIPIU CHEIE Acolo unde este posibil,
reparaﬂi-væ greøelile direct faﬂæ de persoanele
pe care le-aﬂi rænit.

C

ând am trecut la pasul 9, eram pregætiﬂi sæ cæutæm
sæ obﬂinem iertarea. La fel ca fiii plini de pocæinﬂæ
ai lui Mosia, care au cælætorit „stræduindu-se cu zel sæ
repare toate relele pe care le fæcuseræ” (Mosia 27:35),
noi doream sæ reparæm ræul fæcut. Totuøi, când am
ajuns la pasul 9, am øtiut cæ nu ne puteam duce la bun
sfârøit dorinﬂa dacæ Dumnezeu nu ne binecuvânta cu
Spiritul Sæu. Aveam nevoie de curaj, o judecatæ bunæ,
sensibilitate, prudenﬂæ øi de momentul potrivit. Acestea
nu erau calitæﬂi pe care sæ le posede cei mai mulﬂi dintre noi în acel moment. Am înﬂeles cæ pasul 9 avea sæ
ne testeze, încæ o datæ, dorinﬂa de a ne umili øi a cæuta
ajutorul øi harul Domnului.
Datæ fiind experienﬂa pe care am dobândit-o în acest
proces dificil, oferim câteva sugestii. Este foarte important ca dumneavoastræ sæ nu fiﬂi impulsiv sau neglijent
în timp ce încercaﬂi sæ reparaﬂi ræul fæcut. Este la fel de
important sæ nu amânaﬂi îndreptarea ræului. Multe persoane aflate în procesul de recuperare au avut recæderi
când au permis fricii sæ le împiedice sæ facæ pasul 9.
Rugaﬂi-væ pentru a avea îndrumarea Domnului øi consultaﬂi-væ cu un sfætuitor de încredere pentru a væ ajuta
sæ evitaﬂi aceste capcane.
Uneori, puteﬂi fi tentat sæ evitaﬂi întâlnirea cu o persoanæ de pe lista dumneavoastræ. Noi væ recomandæm sæ
rezistaﬂi totuøi acestei ispite dacæ o interdicﬂie hotærâtæ
de justiﬂie nu væ împiedicæ sæ væ întâlniﬂi cu persoana respectivæ. Spiritul umilinﬂei øi sentimentul onestitæﬂii pot
reface relaﬂiile afectate atunci când faceﬂi eforturi rezonabile sæ væ întâlniﬂi personal. Læsaﬂi-i pe oameni sæ afle cæ
îi abordaﬂi pentru a repara greøelile din trecut. Respectaﬂi-le dorinﬂele dacæ væ aratæ cæ nu doresc sæ discute problema. Dacæ væ oferæ øansa de a væ cere iertare, faceﬂi
acest lucru pe scurt øi referiﬂi-væ exact la situaﬂia pe care
vi-o amintiﬂi. Nu sunt necesare detalii. Scopul nu este sæ
explicaﬂi sau sæ descrieﬂi lucrurile aøa cum le vedeﬂi dumneavoastræ. Scopul este sæ recunoaøteﬂi greøelile pe care
le-aﬂi comis, sæ væ cereﬂi iertare øi sæ îndreptaﬂi lucrurile
când este posibil. Nu purtaﬂi discuﬂii contradictorii cu

oamenii øi nu-i criticaﬂi, chiar dacæ ræspunsul lor nu este
favorabil. Abordaﬂi fiecare persoanæ într-un spirit de umilinﬂæ, oferind reconciliere, niciodatæ justificare.
A cere iertarea pentru unele fapte poate fi deosebit
de dificil. De exemplu, poate este necesar sæ rezolvaﬂi
probleme care ar putea avea repercusiuni legale, cum ar
fi lipsa de onestitate øi pæcatul sexual grav. Sunteﬂi, poate,
tentat sæ reacﬂionaﬂi cu duritate sau sæ væ prezentaﬂi scuzele øi sæ evitaﬂi sæ reparaﬂi ræul fæcut. Trebuie sæ cæutaﬂi,
rugându-væ, sfat ecleziastic sau de specialitate înainte de
a trece la acﬂiune în aceste situaﬂii foarte grave.
În alte cazuri, s-ar putea sæ nu aveﬂi posibilitatea de
a îndrepta ræul fæcut în mod direct. Poate cæ persoana
a decedat sau poate nu reuøiﬂi sæ aflaﬂi unde locuieøte.
În astfel de situaﬂii, puteﬂi totuøi îndrepta ræul fæcut în
mod indirect. Puteﬂi scrie persoanei o scrisoare în care
sæ væ exprimaﬂi regretul øi dorinﬂa de reconciliere, chiar
dacæ scrisoarea nu poate fi expediatæ. Puteﬂi face un dar
în cadrul activitæﬂii de caritate preferate a persoanei respective. Puteﬂi gæsi pe cineva care væ aminteøte de acea
persoanæ øi sæ faceﬂi ceva pentru a o ajuta. Sau puteﬂi sæ
faceﬂi ceva pentru a ajuta un membru al familiei sale,
pæstrându-væ anonimatul.
Pot exista momente în care abordarea unei persoane
sau încercarea de a repara ræul fæcut este un lucru dureros pentru acea persoanæ sau chiar dæunætor. Dacæ apreciaﬂi cæ acesta este cazul, discutaﬂi situaﬂia cu un sfætuitor
de încredere înainte de a lua vreo mæsuræ. Aceastæ parte
a recuperærii nu trebuie sæ ducæ niciodatæ la rænirea în øi
mai mare mæsuræ a celorlalﬂi. De asemenea, uneori, este
posibil ca ræul pe care l-aﬂi fæcut sæ depæøeascæ puterea
umanæ de a-l repara. Vârstnicul Neal A. Maxwell a vorbit
despre aceastæ realitate: „Uneori… repararea ræului fæcut
nu este posibilæ cu adeværat, cum ar fi când cineva a fæcut
ca o altæ persoanæ sæ-øi piardæ credinﬂa sau virtutea. În
schimb, ulterior, un exemplu de neprihænire, reprezintæ
o formæ compensatoare de reparare a ræului fæcut” (în
Conference Report, octombrie 1991, p. 41; sau Ensign,
noiembrie 1991, p. 31). Din momentul în care hotærâﬂi sæ
adoptaﬂi aceste principii adeværate ca nou mod de viaﬂæ,
începeﬂi sæ îndreptaﬂi ræul fæcut.
Dupæ ce aﬂi îndreptat cele mai multe dintre greøelile
din trecut, ar putea sæ mai existe încæ una sau douæ
persoane cu care simﬂiﬂi cæ nu îndræzniﬂi sæ întâlniﬂi.
Nu disperaﬂi. Mulﬂi dintre noi s-au confruntat cu aceeaøi
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situaﬂie. Væ recomandæm sæ-I prezentaﬂi Domnului, în
rugæciune sinceræ, sentimentele dumneavoastræ. Dacæ
aveﬂi încæ sentimente puternice de teamæ sau mânie faﬂæ
de o persoanæ, ar trebui probabil sæ amânaﬂi întâlnirea cu
ea. Pentru a depæøi sentimentele negative, væ puteﬂi ruga
pentru a avea dragoste øi a o vedea pe acea persoanæ aøa
cum o vede Domnul. Puteﬂi cæuta motive pozitive pentru
care repararea greøelii sau reconcilierea va fi de folos.
Dacæ faceﬂi aceste lucruri øi sunteﬂi ræbdætor, Domnul
poate øi væ va oferi – în modul øi la timpul stabilite de El
– capacitatea øi prilejurile miraculoase de a væ reconcilia
cu toate persoanele de pe lista dumneavoastræ.
Dupæ încheierea pasului 9 cât puteﬂi mai bine, aﬂi
fæcut, în sfârøit, tot ce aﬂi putut pentru a væ pune în
armonie cu poruncile Domnului. Aﬂi început sæ træiﬂi o
nouæ viaﬂæ cu speranﬂæ – nu în dumneavoastræ înøivæ,
ci în dragostea lui Dumnezeu. Aﬂi coborât în adâncurile
umilinﬂei øi L-aﬂi gæsit pe Domnul aøteptând pentru a
væ îmbræﬂiøa. Aﬂi fæcut tot ce aﬂi putut pentru a repara
relaﬂiile cu ceilalﬂi øi pentru a væ împæca. Aﬂi intrat, cel
puﬂin în parte, în odihna Sa; sæ ræmâneﬂi acolo a devenit cea mai mare dorinﬂæ a dumneavoastræ. Învæﬂaﬂi sæ
recunoaøteﬂi øi sæ urmaﬂi mai bine revelaﬂia personalæ
care væ conduce spre a træi în armonie cu învæﬂæturile
profeﬂilor lui Dumnezeu, din vechime øi din zilele
noastre. Chiar øi în cele mai grele momente, simﬂiﬂi un
nou fel de pace. Aﬂi învæﬂat sæ primiﬂi binecuvântærile
pe care Pavel le-a descris când a scris: „Pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, væ va pæzi
inimile øi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4:7).

Paøi de urmat
Iubiﬂi-væ semenii; abﬂineﬂi-væ de la a væ judeca
semenii; fiﬂi dornici sæ acceptaﬂi o chemare în
Bisericæ øi sæ plætiﬂi zeciuiala øi darul de post
În trecut, dacæ aﬂi fost activ din punct de vedere religios, poate aﬂi fost motivat de teama de judecata lui
Dumnezeu sau de ce ar putea crede ceilalﬂi. Poate aﬂi
acﬂionat dintr-un sentimentul al datoriei. Astæzi, înﬂelegeﬂi cæ slujirea este un mod de a veni la Hristos. Este o
modalitate de a-I aræta dragoste lui Dumnezeu. Prin
aceasta se exprimæ nevoia permanentæ de a avea puterea Sa øi recunoøtinﬂa pentru ajutorul Sæu divin.
Gândiﬂi-væ dacæ activitatea dumneavoastræ în Bisericæ
este încæ motivatæ de teamæ sau datorie sau dacæ este
un rezultat natural al credinﬂei dumneavoastræ renæscute în Hristos.
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Gæsiﬂi modalitæﬂi de a sluji oriunde væ aflaﬂi. Deveniﬂi
demn øi disponibil pentru a sluji într-o chemare în
Bisericæ sau în alte moduri. Pe mæsuræ ce væ slujiﬂi fraﬂii
øi surorile øi îi învæﬂaﬂi prin cuvânt øi prin exemplu, le
veﬂi împærtæøi realitatea existenﬂei Sale vii în viaﬂa dumneavoastræ (vezi Matei 25:40; Ioan 13:34-35; Ioan 15:15;
Mosia 2:17).
Fiﬂi dornic sæ faceﬂi ce este necesar pentru a
repara ræul fæcut
Când realizaﬂi pasul 9, trebuie sæ evitaﬂi sæ væ descurajaﬂi dacæ ceilalﬂi nu primesc bine scuzele dumneavoastræ sau dacæ nu cred cæ v-aﬂi schimbat cu adeværat.
Pentru îndreptarea ræului fæcut poate fi nevoie de timp
øi ræbdare. Daﬂi celorlalﬂi timp sæ înﬂeleagæ cæ de data
aceasta situaﬂia este alta. De data aceasta nu faceﬂi promisiuni goale; ci træiﬂi astfel încât sæ primiﬂi iertarea
completæ pentru dependenﬂa dumneavoastræ øi slæbiciunile de caracter. În cele din urmæ, abstinenﬂa øi comportamentul schimbat vor vorbi de la sine.

Studiu øi înﬂelegere
Urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale unor conducætori ai Bisericii v-ar putea ajuta sæ faceﬂi pasul 9.
Folosiﬂi aceste scripturi øi întrebæri pentru a medita,
a studia øi a scrie. Fiﬂi onest în ceea ce consemnaﬂi
øi menﬂionaﬂi situaﬂii exacte.
Influenﬂarea altora spre a face lucruri
bune
„Spiritul Domnului îmi spune mie: Porunceøte copiilor
tæi sæ facæ bine, ca sæ nu ducæ în rætæcire inimile
multor oameni la distrugere; de aceea îﬂi poruncesc
ﬂie, fiul meu, în frica lui Dumnezeu, ca tu sæ te abﬂii
de la nedreptæﬂile tale;
Ca sæ te întorci cætre Domnul cu toatæ mintea, puterea øi tæria ta; ca tu sæ nu mai abaﬂi inimile ca sæ
pæcætuiascæ; ci, mai degrabæ, întoarce-te la ei øi
recunoaøte-ﬂi greøelile øi ræul pe care le-ai fæcut”
(Alma 39:12-13).
• Unul dintre cele mai mari rele pe care le facem
altora este acela de a-i influenﬂa spre a deveni ei
înøiøi dependenﬂi. Scrieﬂi despre persoanele din
viaﬂa dumneavoastræ pe care le-aﬂi influenﬂat în
acest fel.
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Pregætirea de a-L întâlni pe Dumnezeu
• Unde puteﬂi gæsi curajul de a væ întâlni cu aceste
persoane, potrivit învæﬂæturilor lui Alma din aceste
versete?

„Aø dori ca voi sæ mergeﬂi înainte øi sæ nu væ mai
împietriﬂi inimile; cæci, iatæ, acum este timpul øi ziua
salværii voastre; øi de aceea, dacæ væ veﬂi pocæi øi nu
væ veﬂi împietri inimile, atunci imediat marele plan al
mântuirii va fi împlinit pentru voi.
Cæci, iatæ, aceastæ viaﬂæ este pentru oameni timpul în
care sæ se pregæteascæ sæ-L întâlneascæ pe Dumnezeu;
da, iatæ, ziua acestei vieﬂi este ziua în care oamenii trebuie sæ-øi facæ muncile lor” (Alma 34:31-32).
• Ce altceva realizaﬂi când vi se înduioøeazæ inima
øi mergeﬂi sæ îndreptaﬂi ræul fæcut?

Convingere sau obligare
„Oricine va vrea sæ vinæ, poate sæ vinæ øi sæ guste
liber din apele vieﬂii; øi oricine nu va vrea sæ vinæ,
acela nu este forﬂat sæ vinæ; dar în ultima zi, lui i se
va da potrivit faptelor sale” (Alma 42:27).
• Având atât de multe motive puternice pentru a
realiza pasul 9, nu trebuie sæ væ læsaﬂi niciodatæ
prinøi în raﬂionamentul sau minciuna care væ
spune cæ nu aveﬂi de ales. Programul pentru recuperarea consumatorului dependent este un program care urmæreøte sæ væ convingæ, nu sæ væ
oblige. Scrieﬂi dacæ simﬂiﬂi cæ sunteﬂi convins sau
obligat sæ realizaﬂi pasul 9. Ce motive care conving sunt menﬂionate în acest verset?

• Cum creøte dorinﬂa dumneavoastræ de a îndrepta
ræul fæcut când înﬂelegeﬂi cæ væ pregætiﬂi øi pentru
a-L întâlni pe Dumnezeu?
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Activitatea în Bisericæ

• Cum væ ajutæ faptul cæ sunteﬂi activ în Bisericæ sæ
îndreptaﬂi ræul fæcut øi sæ væ recuperaﬂi în mæsuræ
mai mare?

„[Fiii lui Mosia] au cælætorit în toatæ ﬂara… stræduindu-se cu zel sæ repare toate relele pe care le
fæcuseræ Bisericii, mærturisindu-øi toate pæcatele øi
fæcând cunoscute toate lucrurile pe care ei le væzuseræ øi explicând profeﬂiile øi scripturile tuturor celor
care voiau sæ-i asculte” (Mosia 27:35).
• Din cauza dependenﬂelor, mulﬂi oameni au renunﬂat sæ participe la adunærile Bisericii. Unii au folosit greøelile altora pentru a-øi justifica implicarea
lor limitatæ. Scrieﬂi despre experienﬂele proprii
legate de activitatea în Biserica lui Isus Hristos
a Sfinﬂilor din Zilele din Urmæ.

Îndreptarea de bunæ voie a ræului fæcut
„Trebuie sæ restituiﬂi sau sæ îndreptaﬂi, pe cât posibil,
tot ceea ce a fost furat, stricat sau pângærit.
Îndreptarea de bunæ voie este dovada solidæ pe
care o arætaﬂi Domnului cæ sunteﬂi hotærât sæ faceﬂi
tot ce puteﬂi pentru a væ pocæi” (Richard G. Scott, în
Conference Report, aprilie 1995, p. 102; sau Ensign,
mai 1995, p. 76).
• Scrieﬂi despre modul în care realizarea pasului 9
este o dovadæ nu numai în faﬂa Domnului, ci øi în
faﬂa dumneavoastræ înøivæ øi a altora cæ sunteﬂi
hotærât sæ træiﬂi în umilinﬂæ øi cu onestitate.
• Cum v-a ajutat apropierea de Salvator prin recuperare sæ simﬂiﬂi cæ v-aﬂi reunit cu Biserica Sa?
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promisiunea care vi se face” (Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine, ediﬂia a 5-a [1939], p. 98-99).

Intenﬂia inimii dumneavoastræ
„Cel care se pocæieøte øi îndeplineøte poruncile
Domnului va fi iertat” (D&L 1:32).

• Când mergeﬂi sæ îndreptaﬂi ræul fæcut, nu væ læsaﬂi
descurajat de gânduri ca: „Este imposibil! Nu
existæ nicio cale prin care sæ pot îndrepta, în mod
corespunzætor, ræul pe care l-am fæcut acestei persoane!”. Deøi acest lucru ar putea fi adeværat,
gândiﬂi-væ la puterea lui Isus Hristos de a repara
acele lucruri pe care dumneavoastræ nu le puteﬂi
repara. Scrieﬂi despre necesitatea de a væ încrede
cæ Isus Hristos va face ceea ce dumneavoastræ nu
puteﬂi face.

• Când îndreptaﬂi ræul fæcut, aﬂi putea întâlni oameni
care nu væ vor ierta. Poate cæ inimile lor sunt încæ
împietrite în ceea ce væ priveøte sau poate nu au
încredere în intenﬂiile dumneavoastræ. Cum væ
ajutæ faptul de a øti cæ Domnul înﬂelege adeværata
intenﬂie a inimii dumneavoastræ øi cæ El væ va primi
încercarea de a væ pocæi øi îndrepta chiar dacæ
oamenii nu o vor face?

• În ce moduri Îi puteﬂi aræta Domnului cæ væ încredeﬂi în El? Cum væ puteﬂi mæri aceastæ încredere?

Ce poate face Salvatorul pentru
dumneavoastræ
„Oamenii nu-øi pot ierta propriile pæcate; ei nu se pot
curæﬂi de consecinﬂele pæcatelor lor. Oamenii pot
înceta sæ pæcætuiascæ øi pot face ce este drept în viitor
øi astfel faptele lor sunt acceptabile înaintea Domnului
øi demne de respect. Dar cine va repara greøelile pe
care ei le-au fæcut faﬂæ de ei înøiøi øi faﬂæ de alﬂii øi pe
care li se pare imposibil sæ le repare ei înøiøi? Prin
ispæøirea lui Isus Hristos, pæcatele celui care se pocæieøte vor fi spælate; deøi ele sunt negre precum cârmâzul, ele vor fi fæcute albe ca lâna. Aceasta este
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PAS U L 10
ATITUDINE
RESPONSABILÆ ÎN
FIECARE ZI
PRINCIPIU CHEIE Continuaﬂi inventarul
personal øi recunoaøteﬂi de îndatæ ce væ daﬂi
seama cæ greøiﬂi.

P

ânæ când veﬂi ajunge la pasul 10, veﬂi fi pregætit
pentru un nou mod de viaﬂæ. Primii nouæ paøi v-au
ajutat sæ învæﬂaﬂi un mod de viaﬂæ bazat pe principii spirituale. Aceste principii devin acum temelia pe care veﬂi
construi tot restul vieﬂii dumneavoastræ.
Când aﬂi realizat primii nouæ paøi, aﬂi pus în practicæ
principiile Evangheliei – credinﬂa în Domnul Isus
Hristos øi pocæinﬂa. Aﬂi væzut schimbæri miraculoase în
viaﬂa dumneavoastræ. Aﬂi simﬂit dragostea øi toleranﬂa øi
v-aﬂi dezvoltat dorinﬂa de a avea pace. Dorinﬂa de a mai
fi în situaﬂia dumneavoastræ de dependenﬂæ aproape a
dispærut. Când sunteﬂi ispitit, constataﬂi cæ respingeﬂi
obiectul dependenﬂei dumneavoastræ øi nu-l mai doriﬂi.
Simﬂiﬂi umilinﬂæ øi veneraﬂie pentru ceea ce Tatæl Ceresc
a fæcut øi dumneavoastræ nu aﬂi fi putut face singur.
Ultimii trei paøi væ vor ajuta sæ væ menﬂineﬂi noul
mod de viaﬂæ orientat spre spiritual, de aceea aceøtia
sunt deseori numiﬂi paøi menﬂinerii.
Auto-evaluarea de-a lungul vieﬂii nu este un concept
nou. În Cartea lui Mormon, Alma ne-a învæﬂat cæ pentru
pæstrarea mæreﬂei schimbæri a inimii este nevoie de efort.
Verset dupæ verset, el a arætat cæ autoevaluarea onestæ,
fæcutæ prin rugæciune øi pocæinﬂa imediatæ trebuie sæ fie
o parte permanentæ a vieﬂii (vezi Alma 5:14-30). Pentru
a pæstra ceea ce aﬂi câøtigat, trebuie sæ ræmâneﬂi într-o
stare spiritualæ corespunzætoare. Faceﬂi acest lucru
adresându-væ felul de întrebæri investigative, pe care le-a
sugerat Alma, despre sentimentele, gândurile, motivele
øi comportamentul dumneavoastræ. Prin autoevaluarea
zilnicæ, væ veﬂi împiedica sæ alunecaﬂi în negare øi în
automulﬂumire.
Aøa cum aﬂi învæﬂat în paøii 4 øi 5, un inventar care
include numai comportamentul dumneavoastræ nu este
suficient pentru a væ schimba inima. Trebuie sæ væ examinaﬂi, de asemenea, gândurile øi sentimentele. Acest
principiu este la fel de adeværat øi în pasul 10. Continuaﬂi
sæ vegheaﬂi asupra mândriei sub toate formele ei øi

vorbiﬂi-I cu umilinﬂæ Tatælui Ceresc despre slæbiciunile
dumneavoastræ, aøa cum aﬂi învæﬂat sæ faceﬂi în paøii 6 øi 7.
Dacæ aveﬂi sentimente de îngrijorare, autocompætimire,
dacæ sunteﬂi tulburat, nervos, dacæ aveﬂi resentimente,
dacæ umblaﬂi dupæ lucrurile firii pæmânteøti sau væ este
teamæ în vreun fel, priviﬂi imediat cætre Tatæl øi permiteﬂi-I
sæ înlocuiascæ acele gânduri cu pace.
Când væ analizaﬂi gândurile øi sentimentele, puteﬂi
descoperi, de asemenea, crezuri negative pe care le mai
aveﬂi încæ. Rugaﬂi-L pe Tatæl dumneavoastræ din Cer sæ
le îndepærteze. Când realizaﬂi pasul 10, nu mai este
nevoie sæ recurgeﬂi la justificæri, raﬂionamente øi nici sæ
învinuiﬂi pe cineva sau ceva. Scopul dumneavoastræ va fi
sæ væ ﬂineﬂi inima deschisæ øi mintea concentratæ asupra
lecﬂiilor pe care le-a predat Salvatorul.
Cei mai mulﬂi dintre noi urmeazæ cei zece paøi
fæcând un inventar în fiecare zi. Când væ planificaﬂi ziua,
examinaﬂi, rugându-væ, motivele. Faceﬂi prea mult sau
prea puﬂin? Væ îngrijiﬂi de nevoile dumneavoastræ spirituale, sufleteøti øi fizice? Slujiﬂi altora?
Puneﬂi-væ aceste întrebæri øi altele în timp ce væ cæutaﬂi echilibrul øi seninætatea pe mæsuræ ce ziua se scurge.
Pe parcursul zilei, puteﬂi pune repede capæt gândurilor
sau sentimentelor negative care ameninﬂæ sæ væ copleøeascæ. Fiﬂi atent mai ales la vechile comportamente sau
moduri de a gândi în situaﬂiile foarte stresante.
Unele persoane se gândesc la acest tip de inventariere ca la o pauzæ luatæ în viaﬂa de zi cu zi. În timpul
acestei pauze, rezervaﬂi câteva momente aplicærii la
situaﬂia respectivæ a fiecærui principiu pe care l-aﬂi învæﬂat realizând paøii. În scurt timp, væ veﬂi aminti cât este
de important sæ væ bizuiﬂi pe Domnul în tot ce faceﬂi
pentru a væ recupera. Într-un moment de crizæ, væ
puteﬂi întreba: „Ce slæbiciune a caracterului meu este
declanøatæ? Ce anume din ce am fæcut a contribuit la
crearea acestei probleme? Este ceva ce pot spune sau
face, færæ înøelæciune, care sæ ducæ la o soluﬂie cuviincioasæ pentru mine øi cealaltæ persoanæ? Domnul are
toatæ puterea. Mæ voi relaxa øi mæ voi încrede în El”.
Dacæ aﬂi întreprins o acﬂiune negativæ faﬂæ de o altæ
persoanæ, îndreptaﬂi ræul fæcut cât mai repede posibil.
Daﬂi deoparte mândria øi aduceﬂi-væ aminte cæ a spune
cu sinceritate „Am greøit” este, deseori, la fel de important în refacerea unei relaﬂii ca øi a spune „Te iubesc”.
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Înainte de a væ duce la culcare, examinaﬂi-væ întreaga
zi. Întrebaﬂi-væ dacæ aveﬂi încæ nevoie sæ væ sfætuiﬂi cu
Domnul în legæturæ cu gânduri, comportamente sau
sentimente negative. Pe lângæ faptul cæ væ sfætuiﬂi cu
Domnul, puteﬂi discuta cu un sfætuitor sau un prieten
care urmeazæ programul, cineva în care sæ væ puteﬂi
încrede cæ væ examineazæ obiectiv modul de gândire.

rugæciunii øi ne putem pune aceastæ întrebare simplæ:
«Sunt fidel?».

Veﬂi continua sæ faceﬂi greøeli când interacﬂionaﬂi cu
alﬂii, dar angajamentul de a urma pasul 10 înseamnæ
angajamentul de a væ asuma responsabilitatea pentru
greøeli. Dacæ væ analizaﬂi gândurile øi faptele în fiecare
zi øi le rezolvaﬂi, gândurile øi sentimentele negative nu
se vor intensifica pânæ la a væ ameninﬂa abstinenﬂa. Nu
trebuie sæ mai træiﬂi izolat de Domnul sau ceilalﬂi. Veﬂi
avea tærie øi credinﬂæ de a înfrunta dificultæﬂile øi a le
depæøi. Væ puteﬂi bucura de progresul pe care l-aﬂi fæcut
øi væ puteﬂi încrede în faptul cæ exerciﬂiul øi ræbdarea væ
vor asigura continuarea recuperærii.

Pe mæsuræ ce veﬂi folosi aceste prilejuri de autoevaluare, veﬂi constata cæ dragostea dumneavoastræ faﬂæ de
fraﬂii øi surorile din Bisericæ creøte.

Paøi de urmat
Participaﬂi la interviuri cu preoﬂia ca parte a
angajamentului de a væ autoevalua; continuaﬂi
sæ væ întæriﬂi relaﬂiile cu alﬂi membri ai Bisericii
Noi, toﬂi, ne putem aminti o perioadæ în care ne-a
fost teamæ sæ ne examinæm cu onestitate comportamentul. Încercarea de a evita astfel de momente a reprezentat un motiv pentru care mulﬂi dintre noi øi-au limitat
implicarea în activitæﬂile Bisericii. Totuøi, pe mæsuræ ce
am parcurs acest program de onestitatea strictæ, am
început sæ înﬂelegem importanﬂa autoevaluærii.
Acum, nu ne mai este teamæ de prilejurile de a ne
autoevalua pe care le oferæ activitatea în Bisericæ.
Suntem capabili sæ vedem adeværul acestei învæﬂæturi
a vârstnicului Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul Celor
Doisprezece:
„Interviurile pentru stabilirea demnitæﬂii, adunærile
de împærtæøanie, participarea la rânduielilie din templu øi participarea la alte adunæri ale Bisericii fac,
toate, parte din planul pe care Domnul ni-l pune la
dispoziﬂie pentru a ne educa sufletele, a ne ajuta sæ
ne formæm obiceiul sænætos de a ne verifica mereu
puterea de a sta pe calea credinﬂei. Inventarele spirituale periodice ne ajutæ sæ navigæm pe valurile mari
øi mici ale vieﬂii…
Noi, toﬂi, putem privi… în adâncurile inimilor noastre în momentele de pioøenie din timpul preaslævirii øi
60

Întrebarea este øi mai eficientæ dacæ suntem complet
oneøti în ræspunsurile noastre øi dacæ ea ne motiveazæ
sæ îndreptæm, cu pocæinﬂæ, cursul drumului pentru a
ræmâne pe calea credinﬂei” (în Conference Report,
aprilie 1997, p. 20; sau Ensign, mai 1997, p. 17).

Examinaﬂi-væ, zilnic, gândurile, cuvintele øi
faptele; îndreptaﬂi imediat orice greøealæ
Pasul 10 reprezintæ acceptarea adeværului cæ trebuie
sæ continuaﬂi sæ træiﬂi potrivit principiilor spirituale.
Dacæ væ abateﬂi de la ele, pocæiﬂi-væ imediat øi rugaﬂi-l
pe Dumnezeu sæ væ readucæ pacea prin Spiritul Sæu.
Onestitatea øi umilinﬂa væ pot întæri. Veﬂi deveni mai
conøtient de prezenﬂa Tatælui Ceresc în viaﬂa dumneavoastræ când faceﬂi apel la El sæ væ ajute sæ ræmâneﬂi
curat din punct de vedere spiritual. Veﬂi învæﬂa sæ preﬂuiﬂi progresul øi sæ iertaﬂi imperfecﬂiunile dumneavoastræ øi ale altora. Nu veﬂi mai avea dorinﬂa de a avea
dispute cu oricine sau orice. Autoevaluarea devine un
mod de viaﬂæ când daﬂi deoparte temerile øi depæøiﬂi
ispitele în fiecare zi pe rând.

Studiu øi înﬂelegere
Studiaﬂi urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale conducætorilor Bisericii. Folosiﬂi aceste scripturi, declaraﬂii øi
întrebæri pentru a medita, a studia øi a scrie. Fiﬂi onest
øi menﬂionaﬂi situaﬂii concrete.
Vegheaﬂi-væ gândurile, cuvintele øi faptele
„Dacæ nu vegheaﬂi asupra voastræ, øi a gândurilor
voastre, øi a cuvintelor voastre, øi a faptelor voastre,
øi nu respectaﬂi poruncile lui Dumnezeu, øi nu continuaﬂi în credinﬂa a ceea ce voi aﬂi auzit despre venirea Domnului nostru, chiar pânæ la sfârøitul vieﬂilor
voastre, atunci va trebuie sæ pieriﬂi. Øi acum, o,
omule, adu-ﬂi aminte øi nu pieri” (Mosia 4:30).
• Ar putea fi periculos sau fatal dacæ nu aﬂi acorda
atenﬂie lucrurilor pe care le faceﬂi în timp ce conduceﬂi o maøinæ. Cum væ poate ajuta pasul 10 sæ
ræmâneﬂi treaz øi atent la direcﬂia pe care o urmaﬂi
în viaﬂæ?
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Træiﬂi în prezent

• Scrieﬂi despre atenﬂia acordatæ lucrurilor pe care
le faceﬂi. Cum væ ajutæ autoeveluarea sæ evitaﬂi
alunecarea din nou în dependenﬂæ (øi pierzanie)?

„Cu cât o persoanæ este mai luminatæ, cu atât mai
mult ea cautæ darul pocæinﬂei øi cu atât mai mult
se stræduieøte sæ se elibereze de pæcat ori de câte
ori eøueazæ sæ træiascæ în conformitate cu voinﬂa
divinæ… Rezultæ cæ pæcatele celor care se tem de
Dumnezeu øi ale celor neprihæniﬂi sunt continuu
iertate pentru cæ ei se pocæiesc øi cautæ pe Domnul
din nou, în fiecare zi øi în fiecare oræ” (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 volume [1966-1973], 3:342-343).
• Unul dintre cele mai benefice efecte – mentale,
sufleteøti øi spirituale – ale vieﬂii træite potrivit principiilor descrise în aceøti paøi este acela cæ învæﬂaﬂi sæ træiﬂi în prezent. Cum væ ajutæ pasul 10 sæ
væ ocupaﬂi de viaﬂa dumneavoastræ oræ dupæ oræ
când este necesar?

Umilinﬂa øi autocontrolul
„Binecuvântaﬂi sunt aceia care se umilesc ei înøiøi færæ
sæ fie forﬂaﬂi sæ fie umili” (Alma 32:16).
• Dorinﬂa de a elimina gândurile negative înainte ca
ele sæ erupæ într-un comportament care ræneøte
reprezintæ o modalitate de a fi umili færæ sæ fiﬂi
forﬂat. Scrieﬂi despre dorinﬂa dumneavoastræ de a
fi umil. Faceﬂi o experienﬂæ: o zi în care sæ eliminaﬂi gândurile negative. Ce binecuvântæri primiﬂi?

• Cum væ ajutæ sæ øtiﬂi cæ trebuie sæ træiﬂi potrivit
acestor principii azi?
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Pocæinﬂæ øi iertare continue
„Ori de câte ori ei s-au pocæit øi au cæutat iertare cu
intenﬂii adeværate, au fost iertaﬂi” (Moroni 6:8).
• Faptul cæ øtiﬂi cæ Domnul doreøte sæ væ ierte ori de
câte ori væ pocæiﬂi cu intenﬂii adeværate væ poate
da curajul de a încerca din nou de fiecare datæ
când greøiﬂi. Scrieﬂi ce credeﬂi cæ înseamnæ sæ te
pocæieøti øi sæ cauﬂi iertare cu intenﬂii adeværate.

„Iatæ, în ultimele zile… cei care vor veni în aceastæ
ﬂaræ, precum øi cei care vor fi în alte ﬂæri, da, chiar în
toate ﬂærile de pe pæmânt, iatæ, ei vor fi îmbætaﬂi de
nedreptate øi de tot felul de lucruri abominabile…
Iatæ, voi toﬂi care faceﬂi nedreptate, staﬂi øi întrebaﬂi-væ, cæci veﬂi striga øi veﬂi plânge; da, veﬂi fi beﬂi,
dar nu de vin, væ veﬂi clætina, dar nu din cauza unei
bæuturi tari” (2 Nefi 27:1, 4).
„Atunci când noaptea a cæzut, ei erau îmbætaﬂi de
mânie, la fel ca un om care este îmbætat de vin; øi ei
iaræøi au dormit pe sæbiile lor” (Eter 15:22).
• În aceste versete, oamenii sunt descriøi ca fiind
beﬂi, dar nu de vin. Dependenﬂii care se recupereazæ numesc deseori acest fel de situaﬂie a te
„îmbæta cu apæ rece” sau a te „îmbæta de emoﬂii”
Scrieﬂi despre orice situaﬂie în care nu aﬂi vrut sæ
renunﬂaﬂi la mânie sau la alt sentiment dæunætor.

Continuarea creøterii spirituale
„Aø vrea ca voi sæ fiﬂi umili, supuøi øi blajini; gata de
a ræspunde la ruga altora; plini de îngæduinﬂæ øi ræbdare îndelungatæ; sæ fiﬂi temperaﬂi în toate lucrurile”
(Alma 7:23).
• Cine a creat proverbul „Repetiﬂia e mama învæﬂæturii” nu a spus de câtæ ræbdare este nevoie pentru a continua sæ repeﬂi. Cum væ dæ autoevaluarea
zilnicæ precum øi îndreptarea ræului fæcut siguranﬂa cæ veﬂi continua sæ fiﬂi mai umili øi sæ creøteﬂi spiritual?
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• Cum væ ajutæ efectuarea unui inventar la sfârøitul
fiecærei zile sæ depæøiﬂi aceastæ tendinﬂæ?

Îmbunætæﬂirea dureazæ toatæ viaﬂa
„Simt imboldul sæ le vorbesc sfinﬂilor din zilele din
urmæ despre necesitatea punerii în practicæ întocmai
a principiilor Evangheliei în vieﬂile noastre, în comportamentul øi cuvintele øi tot ceea ce facem; øi este
nevoie ca omul sæ-øi dedice, cu toatæ fiinﬂa, întreaga
viaﬂa, îmbunætæﬂirii pentru a ajunge la cunoaøterea
adeværului aøa cum este el în Isus Hristos” (Discourses
of Brigham Young, selectate de John A. Widtsoe
[1954], p. 11).
• Realizarea acestor paøi ar putea fi descrisæ, cu
siguranﬂæ, drept o „punere în practicæ întocmai” a
principiilor Evangheliei. Cum væ ajutæ dorinﬂa de a
væ evalua zilnic sub orice aspect – fapte, cuvinte,
gânduri, sentimente øi crezuri – sæ væ dedicaﬂi procesului de îmbunætæﬂire de-a lungul întregii vieﬂi?
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PASU L 11
REVELAﬁIE PERSONALÆ
PRINCIPIU CHEIE Cæutaﬂi, prin rugæciune øi
meditaﬂie, sæ cunoaøteﬂi voia Domnului øi sæ
aveﬂi puterea de a o împlini.

P

e mæsuræ ce am studiat øi am exersat paøii recuperærii, am ajuns sæ cunoaøtem øi sæ ne simﬂim bine
ducând o viaﬂæ ce are la bazæ umilinﬂa øi acceptarea
voinﬂei lui Dumnezeu. Au dispærut mânia, momentele
de nesiguranﬂæ în care, dacæ ne rugam, ne rugam
având o atitudine de afiøare cu îndærætnicie a propriei
voinﬂe sau de compætimire de sine plângæreaﬂæ. Am
început sæ træim astfel, încât vieﬂile noastre reflectau
sfatul profetic al preøedintelui Ezra Taft Benson:
„Întrebarea mereu prezentæ în mintea noastræ, care sæ
ne influenﬂeze fiecare gând øi faptæ din viaﬂæ, ar trebui
sæ fie: «Doamne, ce vrei sæ fac?» (Faptele apostolilor
9:6). Ræspunsul la aceastæ întrebare vine numai prin
Lumina lui Hristos øi Duhul Sfânt. Favorizaﬂi sunt aceia
care træiesc astfel, încât vieﬂile lor sunt pline cu acestea
douæ” („ Jesus Christ – Gifts and Expectations”, Ensign,
decembrie 1988, p. 2).
În pasul 11, ne-am luat angajamentul ca întreaga
viaﬂæ sæ cæutæm, în fiecare zi, sæ cunoaøtem voia
Domnului øi sæ avem puterea de a o împlini. Cea mai
mare dorinﬂæ a noastræ a fost sæ ne îmbunætæﬂim abilitatea de a primi îndrumare din partea Duhului Sfânt øi de
a ne conduce vieﬂile ca atare. Aceastæ dorinﬂæ era atât
de diferitæ de atitudinea pe care o aveam când eram
pierduﬂi în dependenﬂele noastre.
Dacæ aﬂi fi ca noi, înainte de a începe recuperarea
aﬂi crede cæ speranﬂa, bucuria, pacea øi împlinirea vin
dintr-o sursæ pæmânteanæ. Dacæ aceastæ sursæ a fost
alcoolul, drogurile, sexul, jocul de noroc, cheltuiala
necinstitæ, alimentaﬂia nesænætoasæ sau codependenﬂa
(dependenﬂa în mod nesænætos de cineva dependent
de droguri sau având comportament distructiv) – oricare a fost dependenﬂa dumneavoastræ – aﬂi fæcut eforturi sæ supravieﬂuiﬂi într-o lume în care v-aﬂi simﬂit
dezorientat, pierdut øi singur. Când alﬂii au încercat sæ
væ iubeascæ, probabil cæ nu aﬂi putut sæ simﬂiﬂi acest
lucru. Dragostea lor nu a fost niciodatæ suficientæ.
Nimic nu satisfæcea foamea pe care o simﬂeaﬂi. Totuøi,

pe mæsuræ ce aﬂi træit potrivit principiilor recuperærii,
inima øi viaﬂa vi s-au schimbat.
Aﬂi început sæ înﬂelegeﬂi øi sæ fiﬂi conøtient de faptul
cæ aveﬂi nevoie de Salvator, Isus Hristos, øi de rolul Sæu
în viaﬂa dumneavoastræ øi aﬂi început sæ preﬂuiﬂi Lumina
lui Hristos. Aﬂi început sæ væ daﬂi seama cæ nu vorbiﬂi
singur când simﬂiﬂi cæ sunteﬂi ghidat de conøtiinﬂa dumneavoastræ. Oricât de neîndemânatic øi nepriceput v-aﬂi
simﬂit la început, væ rugaﬂi acum Tatælui în numele lui
Hristos pentru a avea o relaﬂie mai strânsæ cu El. În
mod deliberat Îl „cæutaﬂi pe acest Isus despre care profeﬂii øi apostolii au scris” (Eter 12:41).
Studiaﬂi scripturile pentru cæ ele mærturisesc despre
El în fiecare moment, mai ales Cartea lui Mormon.
În mærturie dupæ mærturie, profeﬂii din Cartea lui
Mormon descriu modul de cæutare øi de dobândire
a unei mai bune înﬂelegeri a Tatælui prin Duhul Sfânt.
Aﬂi pus scripturile la încercare øi aﬂi primit ræspuns cæ
ele sunt adeværate. Rugæciunea øi meditaﬂia au devenit
forﬂa esenﬂialæ a noii dumneavoastræ vieﬂi. Rugæciunea
øi meditaﬂia obiønuiau sæ fie o îndatorire neglijatæ, dar
acum dorinﬂa inimii dumneavoastræ este sæ îngenuncheaﬂi în faﬂa Tatælui cel puﬂin dimineaﬂa øi seara øi sæ
væ deschideﬂi inima în faﬂa Lui exprimându-væ recunoøtinﬂa pentru Isus Hristos øi pentru Duhul Sfânt.
În timp ce veﬂi realiza pasul 11, veﬂi ajunge sæ înﬂelegeﬂi øi mai mult cæ, prin Duhul Sfânt, veﬂi primi cunoaøtere sau revelaﬂie cu privire la voia Tatælui în ceea ce væ
priveøte. Prin ispæøirea Fiului, dumneavoastræ veﬂi avea
puterea (sau harul) sæ împliniﬂi voia Tatælui. Veﬂi øti cæ
sunteﬂi binecuvântat øi sprijinit de trei persoane glorioase – Dumnezeu, Tatæl, Isus Hristos øi Duhul Sfânt –
care sunt uniﬂi în putere øi scop pentru a væ aduce
nemurirea øi viaﬂa veønicæ.
Capacitatea dumneavoastræ de a rezista ispitei va
creøte pe mæsuræ ce veﬂi studia scripturile øi væ veﬂi ruga
în legæturæ cu ele øi veﬂi medita asupra lor. Pentru a
învæﬂa sæ primiﬂi revelaﬂie este nevoie de exerciﬂiu øi
ræbdare. Væ puteﬂi pregæti pentru aceasta studiind ceea
ce au spus profeﬂii øi apostolii øi încercând sæ træiﬂi
potrivit învæﬂæturilor lor. Væ puteﬂi pregæti fiind gata sæ
primiﬂi, sæ notaﬂi, sæ væ gândiﬂi la îndrumarea pe care o
primiﬂi øi sæ o urmaﬂi. Când væ exprimaﬂi recunoøtinﬂa
faﬂæ de Domnul pentru binecuvântærile pe care le-aﬂi
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primit, capacitatea dumneavoastræ de a primi îndrumare va creøte.

cæutând Spiritul pentru a væ ghida (vezi Romani 8:26).

Pe mæsuræ ce væ eliberaﬂi de dependenﬂele dumneavoastræ, veﬂi avea o capacitatea øi mai mare de a primi
îndrumarea Duhului Sfânt. Vârstnicul Dallin H. Oaks,
din Cvorumul Celor Doisprezece, ne-a învæﬂat: „Duhul
Sfânt ne va proteja împotriva înøelæciunii dar, pentru a
obﬂine aceastæ binecuvântare minunatæ, noi trebuie sæ
facem întotdeauna lucrurile necesare pentru a pæstra
acest Spirit. Trebuie sæ ﬂinem poruncile, sæ ne rugæm
pentru îndrumare øi sæ participæm la adunærile
Bisericii øi sæ luæm din împærtæøanie în fiecare duminicæ. Øi nu trebuie sæ facem niciodatæ ceva care sæ
alunge acest Spirit. În mod special, trebuie sæ evitæm
pornografia, alcoolul, tutunul øi drogurile øi întotdeauna, dar întotdeauna trebuie sæ evitæm încælcarea
legii castitæﬂii. Niciodatæ nu trebuie sæ introducem în
trupurile noastre lucruri sau sæ facem cu trupurile
noastre fapte care sæ alunge Spiritul Domnului øi sæ ne
lase færæ protecﬂia noastræ spiritualæ împotriva înøelæciunii” (în Conference Report, octombrie 2004, p. 49;
sau Liahona, noiembrie 2004, p. 46).

lor moderni pentru a væ ghida meditaﬂia. Revedeﬂi-væ

Rugæciunea øi meditaﬂia sunt antidoturi puternice
pentru teamæ øi depresie. „Voi nu aﬂi fi ajuns atât de
departe, decât dacæ ar fi fost prin cuvântul lui Hristos,
cu credinﬂæ nestræmutatæ în El, bazându-væ cu totul pe
meritele Lui care are puterea de a salva” (2 Nefi 31:19).
Numai venind la Tatæl prin Isus Hristos, în numele Sæu,
cu Spiritul Sæu asupra dumneavoastræ, puteﬂi continua
sæ progresaﬂi øi sæ creøteﬂi spiritual. Pasul 11 reprezintæ
angajamentul de a væ îmbunætæﬂi relaﬂia cu Dumnezeu
exersând întreaga viaﬂæ, în fiecare zi, cæutarea îndrumærii øi supunerea faﬂæ de porunci.

Paøi de urmat

Apoi, studiaﬂi folosind scripturile øi învæﬂæturile profeﬂides binecuvântarea patriarhalæ. Meditaﬂi, rugându-væ,
la îndrumarea pe care o gæsiﬂi în ea. (Dacæ nu aﬂi primit
o binecuvântare patriarhalæ, discutaﬂi cu episcopul
dumneavoastræ pentru a o primi.)
Scrisul va fi din nou un mijloc important de a væ
exprima øi autoevalua în timp ce væ consemnaﬂi gândurile øi sentimentele în jurnal. Puteﬂi consemna, de asemenea, impresiile cu privire la sfatul, alinarea øi
înﬂelepciunea pe care le primiﬂi prin Duhul Sfânt.
Când timpul preﬂios destinat meditærii în solitudine
se încheie, nu încetaﬂi sæ væ rugaﬂi. Rugæciunea în
tæcere, în adâncurile inimii øi minﬂii dumneavoastræ, va
deveni modul dumneavoastræ de a gândi pe parcursul
zilelor. În timp ce interacﬂionaﬂi cu alﬂii, în timp ce luaﬂi
hotærâri, în timp ce væ confruntaﬂi cu emoﬂii øi ispite –
sfætuiﬂi-væ cu Domnul. Invitaﬂi øi cæutaﬂi Spiritul Sæu
pentru a-L avea permanent cu dumneavoastræ, ca sæ
puteﬂi fi îndrumaﬂi sæ faceﬂi lucrurile drepte (vezi
Psalmii 46:1; Alma 37:36-37; 3 Nefi 20:1).
În timpul zilei, meditaﬂi asupra scripturilor øi
altor texte inspirate; continuaﬂi sæ væ rugaﬂi
Sub multe aspecte, pasul 11 reprezintæ continuarea
naturalæ a eforturilor pe care le-aﬂi fæcut în pasul 10 de
a ræmâne conøtient de adeværul din viaﬂa dumneavoastræ. Când faceﬂi planul unei zile, când væ ocupaﬂi de
activitæﬂile dumneavoastræ øi când væ duceﬂi la culcare
seara, læsaﬂi-væ inima sæ se apropie de Dumnezeu,
permanent, în rugæciune. Un lucru pe care îl puteﬂi
face este sæ luaﬂi o idee din cele citite în studiul de
dimineaﬂæ øi sæ meditaﬂi asupra ei, de multe ori, în

Veniﬂi la Tatæl în numele lui Isus Hristos pentru
a primi îndrumare øi putere prin rugæciune øi
meditaﬂie; primiﬂi øi studiaﬂi-væ binecuvântarea
patriarhalæ
În timpul cursului de recuperare, mulﬂi dintre noi
au învæﬂat sæ se trezeascæ devreme øi sæ caute o
perioadæ de solitudine liniøtitæ pentru a studia øi a se
ruga. Dacæ nu aﬂi fæcut deja acest lucru, programaﬂi-væ
timpul pentru rugæciune øi meditaﬂie, poate în timpul
dimineﬂii. În acest timp, Îl puteﬂi pune pe Dumnezeu
pe primul loc, înainte de oricine sau orice altceva în
timpul zilei. Îngenuncheaﬂi dacæ puteﬂi din punct de
vedere fizic. Rugaﬂi-væ Tatælui, deseori cu glas tare,
66

timp ce væ desfæøuraﬂi activitæﬂile din acea zi. Aceastæ
metodæ væ va ajuta sæ væ menﬂineﬂi mintea în armonie
cu adeværul.
Prin natura noastræ, toﬂi tindem sæ fim indisciplinaﬂi
dar, privind la Isus Hristos øi exemplul Sæu, veﬂi gæsi
umilinﬂa de a continua sæ fiﬂi supuøi Tatælui. La fel ca
Salvatorul, veﬂi fi capabil sæ spuneﬂi din toatæ inima
„Facæ-se voia Ta” (Matei 26:42) pe tot parcursul zilei.
Lumina lui Hristos væ va îndruma øi væ va pregæti sæ primiﬂi toværæøia Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va deveni din
ce în ce mai mult prezent øi capacitatea dumneavoastræ
de a recunoaøte øi a mærturisi adeværul va creøte.
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Studiu øi înﬂelegere
Studiaﬂi urmætoarele scripturi øi declaraﬂii ale conducætorilor Bisericii. Ele væ vor mæri capacitatea de a
înﬂelege øi væ vor ajuta sæ învæﬂaﬂi. Puteﬂi folosi aceste
scripturi, declaraﬂii øi întrebæri pentru meditaﬂia fæcutæ
cu rugæciune, pentru studiul personal øi pentru discuﬂiile în cadrul grupului.

Încercaﬂi sæ-I mulﬂumiﬂi lui Dumnezeu în tot cursul
zilei. Cum influenﬂeazæ acest exerciﬂiu apropierea
dumneavoastræ de Spirit?

Apropiaﬂi-væ de Domnul
„Apropiaﬂi-væ de Mine øi am sæ Mæ apropii de voi;
cæutaﬂi-Mæ cu toatæ sârguinﬂa øi Mæ veﬂi gæsi; cereﬂi øi
veﬂi primi; bateﬂi øi vi se va deschide” (D&L 88:63).
• Domnul væ respectæ voinﬂa øi libertatea de a
alege. El væ permite sæ alegeﬂi sæ væ apropiaﬂi de
El færæ a fi forﬂaﬂi. El se apropie de dumneavoastræ când Îl invitaﬂi sæ fie aproape. Scrieﬂi despre
modul în care væ veﬂi apropia de El astæzi.

Ospætaﬂi-væ din cuvintele lui Hristos
„Îngerii vorbesc prin puterea Duhului Sfânt; prin
urmare, ei vorbesc cuvintele lui Hristos. Prin urmare,
væ zic vouæ, ospætaﬂi-væ din cuvintele lui Hristos; cæci
iatæ, cuvintele lui Hristos væ vor spune toate lucrurile
pe care trebuie sæ le faceﬂi” (2 Nefi 32:3).
• În acest verset, Nefi a spus cæ, atunci când væ veﬂi
ospæta din cuvintele lui Hristos, aceste cuvinte væ
vor îndruma în tot ce aveﬂi nevoie sæ øtiﬂi øi sæ
faceﬂi. Imaginaﬂi-væ cum ar fi ca Isus Hristos sæ
meargæ alæturi de dumneavoastræ øi sæ discute cu
dumneavoastræ întreaga zi. Scrieﬂi despre sentimentele pe care le aveﬂi când væ gândiﬂi la
aceastæ imagine.
Recunoøtinﬂa
„Rugaﬂi-væ neîncetat. Mulﬂumiﬂi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile; cæci aceasta este voia lui Dumnezeu,
în Hristos Isus, cu privire la voi. Nu stingeﬂi Duhul”
(1 Tesaloniceni 5:17-19).
• Când væ aduceﬂi aminte sæ fiﬂi recunoscætor pentru
toate lucrurile din viaﬂa dumneavoastræ, chiar øi
pentru lucrurile pe care nu le înﬂelegeﬂi, veﬂi putea
sæ pæstraﬂi permanent legætura cu Dumnezeu pe
care Pavel a numit-o rugæciune neîncetatæ.
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• Alma a depus mærturie cæ, atunci când s-a rugat
øi a postit, capacitatea sa de a primi revelaﬂie a
crescut. Abstinenﬂa faﬂæ de ceea ce sunteﬂi dependent poate fi consideratæ o formæ de post. Scrieﬂi
despre modul în care abstinenﬂa v-a mærit capacitatea de a avea spiritul revelaﬂiei.

Revelaﬂia personalæ
„Salvatorul a spus: «Eu îﬂi voi spune ﬂie în inima øi în
mintea ta, prin Duhul Sfânt» (D&L 8:2, subliniere
adæugatæ)… Impresia fæcutæ asupra minﬂii este foarte
distinctæ. Cuvintele, în detaliu, pot fi auzite sau simﬂite
øi scrise ca øi cum indicaﬂiile ar fi fost dictate. O
comunicare cætre inimæ face o impresie mai generalæ” (Richard G. Scott, „Helping Others to Be
Spiritually Led”, Doctrine and Covenants and Church
History symposium, 11 august 1998, p. 2).
• Pe mæsuræ ce veﬂi înﬂelege mai bine ce este revelaﬂia personalæ, o veﬂi recunoaøte mai des øi într-o
varietate mai mare de moduri. Scrieﬂi despre
impresiile pe care le-a læsat Domnul asupra dumneavoastræ øi despre revelaﬂiile primite de la El.
„Ideea cæ citirea scripturilor poate duce la inspiraﬂie øi
revelaﬂie deschide uøa cætre adeværul cæ o scripturæ
nu se limiteazæ la ceea ce a însemnat când a fost
scrisæ, ci poate include, de asemenea, ceea ce
înseamnæ acea scripturæ pentru cititorul de astæzi.
Chiar mai mult, citirea scripturilor poate duce, de
asemenea, la revelaﬂii curente despre orice altceva
doreøte Domnul sæ comunice cititorului în momentul
respectiv. Nu exageræm când spunem cæ scripturile
pot fi Urimul øi Tumimul care ne ajutæ pe fiecare
dintre noi sæ primim revelaﬂie personalæ” (Dallin H.
Oaks, „Scripture Reading and Revelation”, Ensign,
ianuarie 1995, p. 8).

„Væ spun vouæ, [lucrurile despre care v-am vorbit] miau fost fæcute cunoscute de cætre Spiritul Sfânt al lui
Dumnezeu. Iatæ, am postit øi m-am rugat multe zile ca
sæ cunosc aceste lucruri eu însumi. Øi acum, eu øtiu cæ
ele sunt adeværate; cæci Domnul Dumnezeu mi le-a
fæcut cunoscute mie prin Spiritul Lui Sfânt; øi acesta
este spiritul revelaﬂiei care este în mine” (Alma 5:46).
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• Învæﬂarea limbajului scripturilor se aseamænæ mult
cu învæﬂarea unei limbi stræine. Cel mai bun mod
de a învæﬂa este de a væ cufunda în ele, de a le
citi øi a le studia în fiecare zi. Scrieﬂi despre un
pasaj din scripturi care v-a dezvæluit o nouæ înﬂelegere øi a devenit o revelaﬂie personalæ.
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Primirea sfatului de la Domnul
„Nu cæutaﬂi sæ-L sfætuiﬂi pe Domnul, ci luaﬂi sfat din
mâna Sa. Cæci iatæ, voi înøivæ øtiﬂi cæ El sfætuieøte în
înﬂelepciune øi în dreptate øi în mare milæ peste toate
lucrærile Sale” (Iacov 4:10).
• Poate rugæciunile noastre au fost ineficiente în trecut, pentru cæ am petrecut mai mult timp dând
sfaturi Domnului – spunându-I ce voiam – decât
cæutând sæ aflæm voia Sa cu privire la hotærârile
øi comportamentul nostru. Gândiﬂi-væ la o experienﬂæ recentæ legatæ de rugæciune. A fost plinæ
de sfaturi date Domnului sau primite de la
Domnul? Scrieﬂi despre dorinﬂa dumneavoastræ
de a asculta øi a primi sfatul Sæu.
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PAS U L 12
SLUJIREA
PRINCIPIU CHEIE Dupæ ce aﬂi træit o trezire
spiritualæ ca rezultat al ispæøirii lui Isus
Hristos, împærtæøiﬂi acest mesaj altora øi puneﬂi
în practicæ aceste principii în tot ceea ce faceﬂi.

S

lujirea væ va ajuta sæ creøteﬂi în lumina Spiritului în
tot restul vieﬂii. În pasul 10, aﬂi învæﬂat sæ væ evaluaﬂi
viaﬂa în fiecare zi øi sæ deveniﬂi responsabil pentru faptele dumneavoastræ. În pasul 11, aﬂi învæﬂat sæ væ amintiﬂi de Salvator în fiecare moment pentru a putea avea,
pe cât posibil în mod continuu, îndrumarea Duhului
Sânt. Pasul 12 ne oferæ o a treia ancoræ (un al treilea
principiu de bazæ) – slujirea semenilor – care asiguræ
continuarea recuperærii øi iertarea pæcatelor.

Pentru a ræmâne liber de dependenﬂæ, trebuie sæ
nu mai fiﬂi preocupat de propria persoanæ øi sæ slujiﬂi.
Dorinﬂa de a-i ajuta pe alﬂii este un rezultat firesc al trezirii spirituale.
Aveﬂi un mesaj de speranﬂæ pentru alte persoane
dependente, pentru toﬂi oamenii suferinzi øi cu probleme
care doresc sæ ia în considerare abordarea spiritualæ pentru a-øi schimba vieﬂile øi pentru toﬂi cei care cautæ adeværul øi neprihænirea. Mesajul este cæ Dumnezeu este un
Dumnezeu al miracolelor aøa cum El a fost întotdeauna
(vezi Moroni 7:29). Viaﬂa dumneavoastræ dovedeøte
aceasta. Deveniﬂi o persoanæ nouæ prin ispæøirea lui Isus
Hristos. Veﬂi împærtæøi acest mesaj cel mai bine prin eforturile dumneavoastræ de a-i sluji pe ceilalﬂi. Pe mæsuræ ce
slujiﬂi, înﬂelegerea øi cunoaøterea acestui proces de cætre
dumneavoastræ se întæreøte øi aprofundeazæ.
Împærtæøirea mærturiei dumneavoastræ despre mila
Sa øi harul Sæu este unul dintre cele mai importante
acte de slujire pe care le puteﬂi oferi. Purtarea poverilor
altora prin acte de bunætate øi slujire altruistæ reprezintæ o parte a noii dumneavoastræ vieﬂi ca ucenic al lui
Hristos (vezi Mosia 18:8).
Preøedintele Ezra Taft Benson ne-a învæﬂat: „Bærbaﬂii øi
femeile care îøi pun vieﬂile în mâinile lui Dumnezeu vor
descoperi cæ El poate face mult mai mult cu vieﬂile lor
decât pot face ei înøiøi. El va face ca bucuriile lor sæ fie
mai mari, le va lærgi viziunea, le va ascuﬂi mintea, le va
întæri trupul, le va înælﬂa spiritul, le va înmulﬂi binecuvântærile, le va oferi mai multe ocazii, le va alina sufletele,

le va crea prieteni øi va reværsa pace asupra lor. Oricine
îøi va pierde viaﬂa în slujirea lui Dumnezeu va gæsi viaﬂa
veønicæ” („ Jesus Christ – Gifts and Expectations”, Ensign,
decembrie 1988, p. 4).
Rugaﬂi-væ în timp ce væ gândiﬂi la modalitæﬂi de a sluji,
cæutând întotdeauna sæ fiﬂi condus de Duhul Sfânt. Dacæ
voiﬂi, veﬂi gæsi multe prilejuri de a împærtæøi principiile
spirituale pe care le-aﬂi învæﬂat. Veﬂi gæsi modalitæﬂi de a
împærtæøi altora mærturia dumneavoastræ øi prilejuri de
a-i sluji în multe alte moduri. În timp ce slujiﬂi celorlalﬂi,
væ veﬂi menﬂine umilinﬂa concentrându-væ asupra principiilor Evangheliei øi practicilor pe care le-aﬂi învæﬂat.
Numai atunci puteﬂi fi sigur cæ motivele øi inspiraﬂia
dumneavoastræ sunt bune. Asiguraﬂi-væ cæ oferiﬂi de
bunævoie færæ sæ aøteptaﬂi un rezultat anume. Respectaﬂi
libertatea de a alege a celorlalﬂi. Aduceﬂi-væ aminte cæ cei
mai mulﬂi dintre noi a trebuit sæ ajungem în cea mai rea
situaﬂie înainte de a fi gata sæ studiem øi sæ punem în
practicæ aceste principii. Acelaøi lucru se va întâmpla øi
majoritæﬂii celor pe care doriﬂi sæ-i ajutaﬂi.
Când veﬂi afla despre alte persoane care se confruntæ
cu dependenﬂa, fie cæ este vorba de ele însele, fie de
cei dragi lor, veﬂi dori, poate, sæ le vorbiﬂi despre acest
îndrumar øi despre Programul pentru recuperarea consumatorului dependent al Departamentului Servicii pentru familii SZU. Dacæ doresc sæ væ vorbeascæ, læsaﬂi-le.
Spuneﬂi-le câte ceva din povestea dumneavoastræ pentru
a le aræta cæ înﬂelegeﬂi despre ce vorbesc ele. Nu daﬂi sfaturi øi nu încercaﬂi sæ le rezolvaﬂi problema în vreun fel.
Informaﬂi-le, pur øi simplu, despre acest program øi principiile spirituale care v-au binecuvântat viaﬂa.
Aﬂi putea descoperi cæ, dacæ un dependent nu este
pregætit sæ îmbræﬂiøeze aceste principii spirituale, un
membru al familiei sau un prieten al celui dependent
ar putea fi receptiv. Practic, toﬂi oamenii care træiesc în
aceste vremuri periculoase ar putea obﬂine beneficii
învæﬂând øi punând în practicæ principiile Evangheliei.
Uneori, v-aﬂi putea simﬂi inspirat sæ oferiﬂi cuiva un
exemplar al acestui îndrumar împreunæ cu un exemplar
al Cærﬂii lui Mormon. Procedând astfel, veﬂi împærtæøi,
de fapt, instrumentele care v-au ajutat sæ væ reclædiﬂi
viaﬂa venind la Hristos.
Când faceﬂi ceva pentru altcineva sau împærtæøiﬂi
mesajul speranﬂei øi recuperærii, nu trebuie sæ permiteﬂi ca acea persoanæ sæ devinæ prea dependentæ de
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dumneavoastræ. Responsabilitatea dumneavoastræ este
de a-i încuraja pe cei care se luptæ cu aceastæ problemæ sæ se întoarcæ spre Tatæl Ceresc øi Salvator pentru a primi îndrumare øi putere. Pe lângæ aceasta, nu
trebuie sæ evitaﬂi sæ-i încurajaﬂi sæ cearæ sfaturi slujitorilor autorizaﬂi ai Domnului. Mari binecuvântæri pot veni
de la Domnul prin aceia care deﬂin cheile preoﬂiei.
În timp ce încercaﬂi sæ-i ajutaﬂi pe alﬂii, trebuie sæ înﬂelegeﬂi cæ va fi greu pentru ei sæ ræmânæ pe calea recuperærii dacæ membrii familiei nu-i sprijinæ sau nu înﬂeleg cæ
recuperarea necesitæ timp. Totuøi, oricine se poate recupera indiferent de modul în care ceilalﬂi – chiar øi cei
mai apropiaﬂi dintre cei dragi – aleg sæ reacﬂioneze.
Când transmiteﬂi altora mesajul recuperærii cu ajutorul principiilor Evangheliei, trebuie sæ fiﬂi ræbdætor øi
umil. Nu este loc în viaﬂa dumneavoastræ pentru orgoliu
sau sentiment de superioritate. Nu uitaﬂi niciodatæ de
unde aﬂi plecat øi cum aﬂi fost salvat prin harul lui
Dumnezeu. Isus Hristos va face acelaøi lucru „în toate
cazurile” pentru aceia care se vor pocæi øi se vor
întoarce cætre El (Mosia 29:20).
În entuziasmul dumneavoastræ de a-i ajuta pe alﬂii,
asiguraﬂi-væ cæ pæstraﬂi un echilibru între împærtæøirea
mesajului øi lucrul la propriul program. Principala atenﬂie trebuie s-o acordaﬂi, în continuare, punerii în practicæ a acestor principii în viaﬂa proprie. Eforturile
dumneavoastræ de a împærtæøi altora aceste idei vor fi
eficiente numai în mæsura în care væ menﬂineﬂi propria
recuperare.
Principiile pe care le-aﬂi învæﬂat øi exersat pentru a væ
depæøi dependenﬂa sunt aceleaøi principii care væ vor
conduce în toate aspectele vieﬂii dumneavoastræ pentru
a acﬂiona în conformitate cu planul Domnului. Folosind
aceste principii ale Evangheliei, puteﬂi îndura pânæ la
sfârøit aøa cum a poruncit Domnul øi puteﬂi face acest
lucru cu bucurie.

Paøi de urmat
Depuneﬂi mærturie în public; îndepliniﬂi-væ
cu sârguinﬂæ øi credinﬂæ chemærile øi
perfecﬂionaﬂi-væ talentele slujindu-i pe alﬂii;
ﬂineﬂi seri în familie øi rugaﬂi-væ în familie;
pregætiﬂi-væ sæ mergeﬂi la templu øi sæ
preaslæviﬂi acolo
Mærturia dumneavoastræ despre dragostea øi mila
Tatælui Ceresc øi a Fiului Sæu Preaiubit, Isus Hristos,
nu mai este o teorie. A devenit o realitate vie. Aﬂi træit
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aceastæ experienﬂæ. În timp ce aﬂi devenit conøtient de
dragostea Sa pentru dumneavoastræ, aﬂi devenit conøtient, de asemenea, de dragostea Sa pentru alﬂii.
Preøedintele Howard W. Hunter ne-a învæﬂat: „Aceia
dintre noi care beneficiazæ de ispæøire au obligaﬂia de a
depune mærturie fidelæ despre Domnul øi Salvatorul
nostru” („The Atonement and Missionary Work”, seminar for new mission presidents, 21 iunie 1994, p. 2).
Depuneﬂi mærturie familiei dumneavoastræ în cuvinte
øi prin fapte fæcute în propriul cæmin. Depuneﬂi mærturie
în timpul serilor în familie ﬂinute periodic, în timpul
rugæciunii în familie øi în timpul studiului scripturilor în
familie. Depuneﬂi mærturie în timp ce væ alæturaﬂi familiei
dumneavoastræ în proiecte de slujire øi în timp ce træiﬂi
într-un mod asemænætor cu al lui Hristos. De asemenea,
puteﬂi depune mærturie la bisericæ, în adunærile de post
øi de mærturie, la clase sau în timp ce slujiﬂi în Bisericæ.
Îndepliniﬂi-væ cu credinﬂæ øi sârguinﬂæ chemærile pe
care le primiﬂi. Dacæ nu aveﬂi responsabilitæﬂi în episcopia sau ﬂæruøul dumneavoastræ, anunﬂaﬂi-l pe episcop cæ
doriﬂi sæ slujiﬂi. Puteﬂi, de asemenea, sæ-i binecuvântaﬂi
pe alﬂii participând la munca de întocmire a istoriei
familiei øi pregætindu-væ sæ preaslæviﬂi øi sæ slujiﬂi în
templu øi sæ faceﬂi legæminte acolo cu Domnul.
Preøedintele Gordon B. Hinckley ne-a învæﬂat: „Slujirea
în templu este produsul final al întregii noastre propovæduiri øi activitæﬂi” (în Conference Report, octombrie
2005, p. 3; sau Liahona, noiembrie 2005, p. 4).
Principiile predate în acest îndrumar væ vor conduce
la templu; ele væ vor mæri dorinﬂa de a sluji acolo.
Deøi, poate înainte, nu aﬂi crezut cæ este posibil,
acum væ puteﬂi imagina cæ intraﬂi pe porﬂile templului
sfânt, væ bucuraﬂi cu toatæ fiinﬂa de pacea de acolo øi væ
simﬂiﬂi aproape de Domnul în casa Sa. În templu, veﬂi
gæsi puterea spiritualæ sæ væ continuaﬂi recuperarea.
Vârstnicul Joseph B. Wirthlin, din Cvorumul Celor
Doisprezece, a mærturisit: „Munca periodicæ în templu
poate aduce tærie spiritualæ. Poate fi o ancoræ în viaﬂa
zilnicæ, o sursæ de îndrumare, protecﬂie, siguranﬂæ, pace
øi revelaﬂie” (în Conference Report, aprilie 1992, p. 123;
sau Ensign, mai 1992, p. 88).
Slujiﬂi-i pe alﬂii care se luptæ cu dependenﬂa,
împærtæøindu-le principiile recuperærii; puneﬂi în
practicæ aceste principii în toate aspectele vieﬂii
Programul pentru recuperarea consumatorului
dependent al Departamentului Servicii pentru familii
SZU oferæ ocazii bune pentru a sluji. Puteﬂi sluji altora
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participând la adunæri øi împærtæøindu-væ experienﬂa, credinﬂa øi speranﬂa. Îi puteﬂi sprijini pe alﬂii øi îi puteﬂi întæri.
Pe mæsuræ ce aﬂi pus în practicæ principiile Evangheliei,
aﬂi învæﬂat cæ ispæøirea se aplicæ fiecærui aspect al vieﬂii.
Preøedintele Boyd K. Packer, din Cvorumul celor
Doisprezece Apostoli, a mærturisit: „Din diverse motive,
noi credem cæ ispæøirea lui Hristos se aplicæ mântuirii de
la cædere, de la moartea spiritualæ numai la sfârøitul vieﬂii
muritoare. Dar este vorba de mai mult decât atât. Este o
putere veønic prezentæ la care putem face apel în viaﬂa de
zi cu zi. Când suntem torturaﬂi sau sfâøiaﬂi sau chinuiﬂi de
sentimentul vinovæﬂiei sau de povara durerii, El ne poate
tæmædui” („Atingerea mâinii Învæﬂætorului”, Liahona, iulie
2001, p. 26; sau Ensign, mai 2001, p. 23).
Puteﬂi împærtæøi acest mesaj altora prin exemplul
dumneavoastræ øi cuvintele dumneavoastræ de încurajare. Când întâlniﬂi oameni pe parcursul zilei, salutaﬂi-i
zâmbind. Arætaﬂi recunoøtinﬂæ pentru ceea ce fac. Când
apar ocazii, depuneﬂi-væ mærturia despre speranﬂa care
vine prin ispæøirea lui Isus Hristos.

• Care sunt sentimentele pe care le aveﬂi cu privire
la întærirea altora în timp ce ei se recupereazæ
renunﬂând la comportamente dependente?

Studiu øi înﬂelegere
Scripturile øi învæﬂæturile conducætorilor Bisericii væ vor
ajuta sæ væ continuaﬂi recuperarea. Studiaﬂi scripturile
øi declaraﬂiile de mai jos. Folosiﬂi-le pentru a medita
rugându-væ, pentru studiul personal øi pentru discuﬂiile în cadrul grupului.
Convertirea øi recuperarea
„A te converti înseamnæ a schimba o credinﬂæ sau o
acﬂiune cu alta. Convertirea este o schimbare spiritualæ
øi moralæ. Sæ fii convertit implicæ nu numai acceptarea
mintalæ a lui Isus øi a învæﬂæturilor Sale, ci øi o credinﬂæ motivatæ în El øi în Evanghelia Sa – credinﬂæ
care duce la o transformare, o schimbare realæ a înﬂelegerii sensului vieﬂii øi a supunerii faﬂæ de Dumnezeu
în interese, gândire øi conduitæ” (Marion G. Romney,
în Conference Report, Guatemala Area Conference
1977, p. 8).
• Salvatorul l-a sfætuit pe Petru sæ-øi întæreascæ fraﬂii
dupæ ce el a fost convertit (vezi Luca 22:32).
Scrieﬂi despre definiﬂia convertirii datæ de preøedintele Romney øi modul în care se aplicæ ea
experienﬂei pe care aﬂi træit-o în timpul recuperærii.

Progres mare prin paøi mici
„Nu obosiﬂi de a face bine, deoarece voi puneﬂi temelia unei mari lucræri. Øi din lucrurile mici iese ceea ce
este mare” (D&L 64:33).
• Scrieﬂi despre sentimentele pe care le aveﬂi când
væ gândiﬂi sæ puneﬂi în practicæ aceste principii
în toate aspectele vieﬂii dumneavoastræ. Cum væ
ajutæ înﬂelegerea faptului cæ lucrurile mæreﬂe se
realizeazæ prin paøi mici?
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„[Când] sunteﬂi dornici sæ jeliﬂi împreunæ cu cei care
jelesc; da, øi sæ-i mângâiaﬂi pe aceia care au nevoie
sæ fie mângâiaﬂi øi sæ fiﬂi martorii lui Dumnezeu în
toate timpurile øi în toate lucrurile øi în toate locurile
în care se întâmplæ sæ væ aflaﬂi, chiar pânæ la moarte,
ca sæ puteﬂi fi mântuiﬂi de Dumnezeu øi sæ væ numæraﬂi
printre aceia de la învierea dintâi, pentru ca sæ puteﬂi
avea viaﬂæ veønicæ –
Acum væ spun, dacæ aceasta e dorinﬂa inimilor
voastre, ce aveﬂi împotrivæ sæ fiﬂi botezaﬂi în numele
Domnului, ca o mærturie în faﬂa Lui, cæ aﬂi intrat
într-un legæmânt cu El, cæ Îl veﬂi sluji øi veﬂi ﬂine
poruncile Lui, pentru ca El sæ-øi poatæ reværsa Spiritul
Sæu mai din plin asupra voastræ?” (Mosia 18:9-10).
Întærirea altora
„Aceasta este slava mea, øi anume ca eu sæ fiu poate
un instrument în mâinile lui Dumnezeu ca sæ aduc un
suflet la pocæinﬂæ; øi aceasta este bucuria mea.
Øi iatæ, atunci când væd pe mulﬂi dintre fraﬂii mei cæ
într-adevær se pocæiesc øi vin la Domnul, Dumnezeul
lor, atunci sufletul meu se umple de bucurie; atunci
îmi aduc aminte de ceea ce Domnul a fæcut pentru
mine, da chiar cæ El mi-a auzit rugæciunea; da,
atunci îmi aduc aminte de braﬂul Lui milostiv pe care
l-a întins cætre mine” (Alma 29:9-10).

• Experienﬂa prin care aﬂi trecut ca urmare a dependenﬂei dumneavoastræ væ ajutæ sæ-i înﬂelegeﬂi pe
aceia care se luptæ cu dependenﬂa; experienﬂa
dobânditæ cu privire la recuperare væ ajutæ sæ-i
alinaﬂi. Scrieﬂi despre dorinﬂa tot mai mare øi capacitatea de a sta ca martor al lui Dumnezeu pe care
le aveﬂi de când aﬂi urmat paøii recuperærii.

• Noi am învæﬂat cæ, în recuperare, este esenﬂial sæ
dorim sæ ne împærtæøim mærturiile despre aceste
principii. Cum væ va ajuta împærtæøirea experienﬂei
personale sæ ræmâneﬂi ferm pe calea recuperærii?

Slujirea cu ajutorul Domnului
„Mântuitorul a ales oameni imperfecﬂi pentru a propovædui calea cætre perfecﬂiune. El a fæcut aøa atunci;
El face la fel acum” (Thomas S. Monson, „Influenﬂa
dumneavoastræ personalæ”, Liahona, mai 2004,
p. 20; sau Ensign, mai 2004, p. 20).
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• Uneori, ne întrebæm dacæ suntem pregætiﬂi sæ
împærtæøim altora experienﬂa recuperærii pentru
cæ noi nu punem, încæ, în practicæ în mod perfect
aceste principii. Cum væ liniøteøte temerile înﬂelegerea faptului cæ Salvatorul lucreazæ prin oameni
imperfecﬂi?

„Du-te oriunde voi vrea Eu øi îﬂi va fi dat de
Mângâietor ceea ce trebuie sæ faci øi unde sæ te duci.
Roagæ-te totdeauna, ca sæ nu cazi în ispitæ øi sæ nu
pierzi ræsplata.
Fii credincios pânæ la sfârøit øi, iatæ, Eu sunt cu tine.
Aceste cuvinte nu sunt de la om, nici de la oameni,
ci de la Mine, chiar Isus Hristos, Mântuitorul tæu, prin
voinﬂa Tatælui” (D&L 31:11-13).

Puterea lui Dumnezeu de a salva

• Scripturile sunt pline de îndrumæri pentru aceia
care doresc sæ menﬂinæ un mod de viaﬂæ spiritual
care îi va duce înapoi la Dumnezeu. Ce îndrumare
precisæ gæsiﬂi în aceste versete?

„Fiindcæ mie nu mi-e ruøine de Evanghelia lui Hristos;
fiindcæ ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecæruia care crede” (Romani 1:16).
• Scrieﬂi-væ gândurile øi sentimentele în timp ce priviﬂi în urmæ øi væ gândiﬂi la faptul cæ a fost nevoie
de o experienﬂæ spiritualæ care sæ væ ajute sæ væ
înfrângeﬂi dependenﬂa. Scrieﬂi despre orice sentiment de reﬂinere pe care l-aﬂi putea avea de a
spune altora cæ aﬂi fost vindecat prin punerea în
practicæ a principiilor Evangheliei lui Hristos.
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