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Cuvântări din 
timpul Conferinţei 
Generale
75 de ani de la crearea 
Programului de 
bunăstare al Bisericii
Au fost anunţate  
trei temple noi



„Un om olog din naştere… era dus şi pus în toate zilele la poarta templului … 

Când a văzut pe Petru şi pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie …

Atunci Petru i-a zis: «Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau:  

În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!» 

[Petru] l-a apucat [pe olog] de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus.  

Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele” (Faptele apostolilor 3:2–3, 6–7). 
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Ce am îţi dau, de Walter Rane
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SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DIMINEAŢĂ, 2 APRILIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Allan F. 
Packer. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Dale G. Renlund. Muzica a fost interpretată de 
Corul Tabernacolului; dirijori Mack Wilberg 
şi Ryan Murphy; organişti Clay Christiansen. 
S-a interpretat: „Domnul este Rege!”, Imnuri, 
nr. 37; „Slavă lui Dumnezeu”, Imnuri, nr. 38; 
„Când pe profet îl ascultăm”, Imnuri, nr. 16, 
aranjament Murphy, nepublicat; „Trăieşte-al 
meu Mântuitor”, Imnuri, nr. 86; „Eu ştiu că am 
dragostea Sa”, Creamer/Bell aranjament Mur-
phy, nepublicat; „Pe vârful muntelui”, Imnuri, 
nr. 4, aranjament Wilberg, nepublicat. 

SESIUNEA GENERALĂ DE SÂMBĂTĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 2 APRILIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul  
Kevin W. Pearson. Rugăciunea de încheiere: 
vârstnicul Michael T. Ringwood. Muzica a 
fost interpretată de un cor mixt al Universită-
ţii Brigham Young–Idaho; dirijori Eda Ashby 
şi Randall Kempton; la orgă Bonnie Good-
liffe. S-a interpretat: „Ce trainică temelie”, 
Imnuri, nr. 47, aranjament Ashby, nepublicat; 
„Măreaţă e a Ta înţelepciune”, Imnuri, nr. 
119; „Înainte, sfinţi”, Imnuri, nr. 45; „Let Zion 
in Her Beauty Rise”, Hymns, nr. 41, aranja-
ment Kempton, nepublicat. 

SESIUNEA PREOŢIEI DE SÂMBĂTĂ  
SEARĂ, 2 APRILIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. Ru-
găciunea de deschidere: vârstnicul Rafael E. 
Pino. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Joseph W. Sitati. Muzica a fost interpretată 
de corul deţinătorilor preoţiei din cadrul 
Institutelor din Ogden şi Logan, Utah; dirijori 
Jerald F. Simon, J. Nyles Salmond şi Alan T. 
Saunders; la orgă Andrew Unsworth. S-a 
interpretat: „See the Mighty Priesthood Gath-
ered”, Hymns, nr. 325; „Să mă îndrumi spre 
Tine”, Imnuri, nr. 60, aranjament Unsworth, 
nepublicat; „Mântuitorul Israelului”, Imnuri, 
nr. 6; „Pentru a munţilor forţă”, Imnuri, nr. 
25, aranjament Durham, publicat Jackman. 

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DIMINEAŢĂ, 3 APRILIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Gary E. 
Stevenson. Rugăciunea de încheiere: vârst-
nicul Tad R. Callister. Muzica a fost interpre-
tată de Corul Tabernacolului; dirijor Mack 
Wilberg; organişti Richard Elliott şi Andrew 
Unsworth. S-a interpretat: „O, Tu, Stâncă de 
salvare” Imnuri, nr. 165; „Azi, în zi de sabat”, 
Imnuri, nr. 88; „Voi, naţiuni, veniţi şi-ascul-
taţi!” Imnuri, nr. 168, aranjament Wilberg, 
nepublicat; „Cu toţi în munca Domnului să 
înaintăm”, Imnuri, nr. 156; „Am făcut eu un 
bine?” Imnuri, nr. 140, aranjament Zabriskie, 
publicat Plum; „Spiritul lui Dumnezeu”, Im-
nuri, nr. 2, aranjament Wilberg, nepublicat. 

SESIUNEA GENERALĂ DE DUMINICĂ 
DUPĂ-AMIAZĂ, 3 APRILIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson. 
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring. 
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul José A. 
Teixeira. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Kent D. Watson. Muzica a fost interpretată de 
Corul Tabernacolului; dirijori Mack Wilberg 
şi Ryan Murphy; organiste Linda Margetts şi 
Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: „I Saw a 
Mighty Angel Fly”, Hymns, nr. 15, aranjament 
Wilberg, nepublicat; „I’m Trying to Be like 
Jesus”, Children’s Songbook, p. 78–79, aranja-
ment Bradford, publicat Nature Sings; „Veniţi, 
voi copii ai Domnului”, Imnuri, nr. 28; „Mai 
multă sfinţenie”, Imnuri, nr. 83, aranjament 
Staheli, publicat Jackman. 

ADUNAREA GENERALĂ A TINERELOR FETE  
DE SÂMBĂTĂ SEARĂ, 26 MARTIE 2011
Prezidează: preşedintele Thomas S. Mon-
son. Conduce: Elaine S. Dalton. Rugăciunea 
de deschidere: Emily Lewis. Rugăciunea de 
încheiere: Bethany Wright. Muzica a fost 
interpretată de un cor al Tinerelor Fete din 

ţăruşi din zona oraşului Salt Lake; dirijoare 
Merrilee Webb; organiste Linda Margetts 
şi Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: „Pe 
vârful muntelui”, Imnuri, nr. 4; „Guardians 
of Virtue”, Strength of Youth Media 2011: 
We Believe, nepublicat (la violoncel: Jessica 
Hunt); „Trăieşte-al meu Mântuitor”, Imnuri, 
nr. 86, aranjament Lyon, publicat Jackman 
(la harpă: Hannah Cope); „Ce trainică te-
melie”, Imnuri, nr. 47, aranjament Wilberg, 
nepublicat. 

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

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

PE COPERTĂ
Faţă: fotografie de Weston Colton.  
Verso: fotografie de Les Nilsson. 

FOTOGRAFII DIN TIMPUL CONFERINŢEI
Fotografiile din timpul Conferinţei Generale 
au fost realizate în oraşul Salt Lake de Craig 
Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, 
Matthew Reier, Christina Smith, Cody Bell, 
Les Nilsson, Weston Colton, Sarah Jensen şi 
Derek Israelsen; în Argentina de Marcelino 
Tossen; în Brazilia de Laureni Fochetto, Ana 
Claudia Souza de Oliveira şi Veruşka Oliveira; 
în Ecuador de Alex Romney; în Germania de 
Mirko Kube; în Jamaica de Alexia Pommells; 
în Mexic de Ericka González Lage; în Filipine 
de Wilmore La Torre; în Portugalia de Juliana 
Oliveira; în România de Matei Florin; în Slo-
venia de Ivan Majc; în Africa de Sud de Kevin 
Cooney; în Ucraina de Marina Lukach; în 
Maryland, S.U.A, de Sasha Rose; şi în Zambia 
de Tawanda Maruza. 

Rezumatul celei de-a 181-a Conferinţe 
Generale Anuale
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Preşedintele Thomas S. Monson

care au umplut Centrul de activităţi 
Cannon din campusul Universităţii 
Brigham Young – Hawaii şi ne-au 
oferit un program artistic. Programul 
interpretat de ei s-a intitulat „Locul de 
adunare” şi a cuprins scene înfăţişând 
evenimente importante din istoria 
locală a Bisericii şi istoria templului. A 
fost o seară minunată!

Ziua următoare a fost o sărbătoare 
spirituală în timp ce templul a fost 

Când a fost proiectată această 
clădire, am crezut că nu o vom 
vedea niciodată plină. Priviţi-o 

acum.
Preaiubiţi fraţi şi preaiubite surori, 

ce bine este să fim împreună din nou 
acum, când începem cea de a 181-a 
Conferinţă Generală Anuală a Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă.

Ultimele şase luni au trecut foarte 
repede pentru că am fost ocupat cu 

multe responsabilităţi. Una dintre cele 
mai mari binecuvântări din această 
perioadă a fost să rededic frumosul 
Templu Laie din Hawai, care a fost su-
pus unor renovări considerabile timp 
de aproape doi ani. Am fost însoţit de 
preşedintele şi sora Henry B. Eyring, 
vârstnicul şi sora Quentin L. Cook şi 
vârstnicul şi sora William R. Walker. În 
seara de dinaintea rededicării, care a 
avut loc în luna noiembrie, am privit 
2.000 de tineri din districtul templului, 

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D I M I N E AŢĂ  | 2 apri l ie 2011

Este din nou conferinţă
Vă mulţumesc pentru credinţa şi devotamentul dumneavoastră 
faţă de Evanghelie, pentru dragostea şi grija pe care o arătaţi 
unii faţă de alţii şi pentru slujirea pe care o oferiţi.
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rededicat în trei sesiuni. Spiritul Dom-
nului a fost cu noi din abundenţă.

Continuăm sa construim temple. 
În această dimineaţă, am privilegiul 
să vă anunţ că au fost achiziţionate 
terenurile pentru trei temple noi care, 
în lunile şi anii ce urmează, vor fi 
construite în următoarele locaţii: Fort 
Collins, Colorado; Meridian, Idaho; 
şi Winnipeg, Manitoba, Canada. Cu 
siguranţă, ele vor fi o binecuvântare 

pentru membrii noştri din acele 
zone.

În fiecare an, în temple sunt înfăp-
tuite milioane de rânduieli. Să conti-
nuăm să înfăptuim cu credinţă aceste 
rânduieli, nu numai pentru noi înşine, 
ci şi pentru cei dragi nouă care au 
decedat şi care nu le pot face pentru 
ei înşişi.

Biserica asigură, în continuare, 
ajutor umanitar în momentele în care 

au loc dezastre naturale. Foarte recent, 
compasiunea şi sprijinul nostru s-au 
îndreptat spre poporul japonez după 
devastatorul cutremur, puternicul tsu-
nami şi problemele apărute la centrala 
nucleară. Am distribuit peste 70 de 
tone de provizii, incluzând alimente, 
apă, pături, aşternuturi de pat, articole 
de igienă, îmbrăcăminte şi combus-
tibil. Tinerii noştri adulţi necăsătoriţi 
s-au oferit voluntari pentru a-i localiza 
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Vârstnicul L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Stimaţi fraţi şi stimate surori din 
toată lumea, în această dimineaţă 
am venit să ascultăm glasul unui 

profet. Depun mărturie despre glasul 
pe care tocmai l-am auzit – el este 
glasul profetului în viaţă al lui Dum-
nezeu astăzi pe pământ, preşedintele 
Thomas S. Monson. Suntem foarte 
binecuvântaţi deoarece avem învăţătu-
rile şi exemplul său! 

Anul acesta, noi, toţi, avem ocazia 
să studiem cuvintele profeţilor din 
Noul Testament la Şcoala de duminică. 
În timp ce Vechiul Testament este un 
studiu al profeţilor şi al unui popor, 
Noul Testament este axat pe viaţa şi 
influenţa singurului Om care a venit în 
viaţa muritoare cu dublă cetăţenie în 
cer şi pe pământ – Salvatorul şi Mân-
tuitorul nostru, Isus Hristos.

Astăzi, lumea este plină de doc-
trine ale oamenilor, astfel încât este 
uşor să uiţi şi să pierzi credinţa în 
acea relatare deosebit de importantă 
despre viaţa şi slujirea Salvatorului – 
Noul Testament. Această carte sacră 
este partea cea mai importantă din is-
toria scripturală, la fel cum Salvatorul 
Însuşi trebuie să fie cel mai important 
pentru vieţile noastre. Trebuie să ne 
angajăm să studiem Noul Testament 
şi să-l preţuim!

Există perle de înţelepciune ne-
preţuite pe care le găsim atunci când 
studiem Noul Testament. Îmi face 
plăcere, totdeauna, să citesc poves-
tirile lui Pavel din perioada în care 
a călătorit şi a organizat Biserica, în 
special învăţăturile sale către Timo-
tei. În capitolul patru al epistolei lui 
Pavel către Timotei, citim: Porunceşte 
şi învaţă aceste lucruri. … Fii o pildă 
către credincioşi: în vorbire, în purtare, 
în dragoste, în credinţă, în curăţie”.1 
Nu pot să mă gândesc la un mod mai 
bun pentru noi de a începe sau de 
a continua să fim un exemplu către 
credincioşi decât acela de a respecta 
ziua de sabat.

Începând de la crearea lumii, o zi 
a fost pusă deoparte faţă de celelalte. 
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o”.2 Însuşi Dumnezeu 
S-a odihnit de lucrarea Lui în acea zi 
şi El aşteaptă ca şi copiii Săi să facă 
acelaşi lucru. Copiilor lui Israel El le-a 
dat porunca:

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţeşti.

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci  
lucrul tău. 

Dar ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului, Dumne-
zeului tău …

pe membrii dispăruţi cu ajutorul inter-
netului, telefoanelor şi altor mijloace 
de comunicare moderne. Membrilor 
li se livrează ajutoare în zone greu 
accesibile pentru maşini, folosindu-se 
scuterele puse la dispoziţie de Bise-
rică. În mulţi ţăruşi şi multe episcopii 
din Tokyo, Nagoya şi Osaka, sunt 
organizate proiecte de slujire prin care 
sunt împachetate truse igienice şi de 
curăţenie. Până acum, au fost donate 
40.000 de ore de slujire de către peste 
4.000 de voluntari. Vom continua să ne 
oferim ajutorul în Japonia şi în oricare 
alte zone unde este necesar.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, vă mulţumesc pentru credinţa 
şi devotamentul dumneavoastră faţă 
de Evanghelie, pentru dragostea şi 
grija pe care o arătaţi unii faţă de alţii 
şi pentru slujirea pe care o oferiţi în 
episcopiile, ramurile, ţăruşii şi distric-
tele dumneavoastră. Vă mulţumesc, de 
asemenea, pentru credinţa cu care vă 
plătiţi zeciuiala şi cu care faceţi donaţii 
şi pentru generozitatea contribuţiilor 
dumneavoastră la alte fonduri ale 
Bisericii.

La sfârşitul anului 2010, existau 
52.225 de misionari care slujeau în 340 
de misiuni din întreaga lume. Munca 
misionară reprezintă sângele dătă-
tor de viaţă pentru Biserica noastră. 
Permiteţi-mi să vă sugerez ca, dacă 
aveţi posibilitatea, să vă gândiţi să 
faceţi donaţii la Fondul general pentru 
misionari al Bisericii.

Acum, dragi fraţi şi surori, aştep-
tăm cu nerăbdare să ascultăm mesa-
jele care ne vor fi prezentate astăzi 
şi mâine. Cei care ne vor vorbi au 
căutat ajutorul şi îndrumarea cerului 
în timp ce şi-au pregătit mesajele. 
Să avem Spiritul Domnului şi să fim 
înălţaţi şi inspiraţi în timp ce ascul-
tăm şi învăţăm, aceasta este rugăciu-
nea mea. În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼

Sabatul şi împărtăşania
Fie ca familiile dumneavoastră să fie pline de dragoste în 
timp ce cinstiţi sabatul pe tot parcursul zilei şi să aibă parte 
de binecuvântările spirituale ale sabatului de-a lungul 
săptămânii. 
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De aceea a binecuvântat Domnul 
ziua de odihnă şi a sfinţit-o”.3

Modelul de respectare a zilei de 
sabat trebuie să includă totdeauna 
preaslăvirea. După ce Adam şi Eva 
au intrat în viaţa muritoare, lor li s-a 
poruncit „să-l slăvească pe Domnul, 
Dumnezeul lor, şi să ofere pe primii 
născuţi din turmele lor, drept ofrandă 
Domnului… o reprezentare a sacrifi-
ciului Singurului Născut al Tatălui” 4. 
Sacrificarea animalelor amintea urma-
şilor lui Adam faptul că într-o zi Mielul 
lui Dumnezeu, Isus Hristos, urma să-Şi 
sacrifice viaţa pentru noi. 

Pe tot parcursul vieţii Sale, Salvato-
rul a vorbit despre acel sacrificiu.5 În 
ajunul răstignirii Sale, cuvintele Sale 
începeau să se împlinească. El Şi-a 
adunat ucenicii în camera de sus, de-
parte de distracţiile lumii. El a instituit 
împărtăşania cinei Domnului.

„Pe când mâncau ei, Isus a luat o 
pâine; şi după ce a binecuvântat, a 
frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: 
«Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul 
Meu».

Apoi a luat un pahar şi după ce 
a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, 
zicând: Beți toți din el;

căci acesta este sângele Meu, 
sângele legământului celui nou, care 
se varsă pentru mulţi, spre iertarea 
păcatelor»”.6

De atunci încolo, ispăşirea Salva-
torului a devenit jertfa mare şi finală. 
Când a apărut pe continentul ameri-
can, după învierea Sa, El le-a conferit 
Preoţia Sa ucenicilor Săi şi a introdus 
împărtăşania spunând:

Şi lucrul acesta trebuie să-l faceţi 
voi întotdeauna… aşa cum Eu am rupt 
pâinea şi am binecuvântat-o şi v-am 
dat-o vouă…

Şi aceasta va fi o mărturie către Tatăl, 
că voi vă aduceţi întotdeauna aminte 
de Mine. Şi dacă voi vă veţi aduce 
aminte întotdeauna de Mine, atunci voi 

veţi avea Spiritul Meu cu voi”. 7
Este remarcabil faptul că şi de-a 

lungul perioadelor negre ale aposta-
ziei, acest model de preaslăvire a zilei 
de sabat şi al împărtăşaniei a continuat 
să fie practicat sub multe forme. 

Când Evanghelia a fost restaurată, 
Petru, Iacov şi Ioan, trei dintre aposto-
lii care au primit primii împărtăşania 
de la Salvator, le-au apărut lui Joseph 
Smith şi lui Oliver Cowdery. Sub 
îndrumarea lor, autoritatea preoţiei 
necesară pentru administrarea împăr-
tăşaniei membrilor Bisericii lui Isus 
Hristos a fost restaurată. 8

Acea autoritate a preoţiei, conferită 
de Salvator profeţilor şi apostolilor Săi, 
şi conferită nouă de ei, continuă astăzi 
pe pământ. Tineri deţinători ai preoţiei 
din lumea întreagă se pregătesc în ve-
derea exercitării puterii preoţiei ţinând 
poruncile şi trăind potrivit standarde-
lor Evangheliei în mod sincer. Dacă 
aceşti tineri băieţi îşi păstrează inimile 
pure şi mâinile curate din punct de 
vedere spiritual, ei pregătesc, binecu-
vântează şi împart împărtăşania după 
modelul Salvatorului – un model ex-
plicat prin ceea ce a făcut El cu peste 
2.000 de ani în urmă. 
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Luarea din împărtăşanie reprezintă 
punctul central al respectării de către 
noi a zilei de sabat. În Doctrină şi 
legăminte, Domnul ne porunceşte 
tuturor: 

„Şi ca să poţi să te păstrezi mai 
neîntinat de lume, du-te la casa de 
rugăciuni şi oferă sacramentele tale în 
ziua Mea sfântă.

Pentru că, adevărat, aceasta este 
ziua care a fost stabilită pentru voi 
pentru a vă odihni de munca voastră 
şi pentru a exprima devoţiunea voastră 
Celui Prea Înalt …

Şi în această zi, nu vei face niciun 
alt lucru” 9.

Când luăm în considerare mode-
lul zilei de sabat şi al împărtăşaniei 
în vieţile noastre, apar trei lucruri pe 
care Domnul le cere de la noi: primul, 
să ne păstrăm neîntinaţi de lume; al 
doilea, să mergem la casa de rugăciuni 
şi să oferim sacramentele noastre şi 
al treilea, să ne odihnim după munca 
noastră. 

Este un lucru minunat să fii creştin, 
să trăieşti ca un adevărat ucenic al lui 
Hristos. Despre noi, El a spus: „Ei nu 
sunt din lume, după cum nici Eu nu 
sunt din lume” 10. Pentru a ne păstra 
neîntinaţi de lume, El Se aşteaptă de 
la noi să evităm în ziua de sabat acele 
tipuri de distrageri lumeşti din maga-
zine şi locuri de distracţii.

Eu cred că El, de asemenea, doreşte 
ca noi să ne îmbrăcăm corespunză-
tor. Tinerii noştri poate gândesc că 
vechea zicală „Duminică porţi hai-
nele cele mai bune” este demodată. 
Totuşi, ştim că dacă cineva începe să 
poarte duminica hainele purtate în 
celelalte zile, atitudinile şi faptele vor 
fi la fel. Desigur, nu este necesar să-i 
lăsăm pe copiii noştri să rămână în 
ţinuta de duminică până când apune 
soarele. Cu toate acestea, prin îmbră-
cămintea pe care noi îi încurajăm să 
o poarte şi prin activităţile pe care le 
planificăm, îi ajutăm să se pregătească 
pentru împărtăşanie şi să se bucure de 

binecuvântările acesteia de-a lungul 
întregii zile. 

Ce înseamnă să oferim sacramen-
tele noastre Domnului? Noi recu-
noaştem că toţi facem greşeli. Fiecare 
dintre noi are nevoie să mărturisească 
păcatele şi greşelile noastre Tatălui 
nostru Ceresc şi altora pe care, pro-
babil, i-am jignit. Sabatul ne asigură 
o ocazie preţioasă să oferim acestea 
sacramentele noastre – Domnului. El 
a spus: „Dar, aminteşte-ţi că în acea 
zi, ziua Domnului, vei oferi Celui 
Prea Înalt, ofrandele şi sacramentele, 
mărturisind păcatele tale fraţilor tăi şi 
înaintea Domnului” 11. 

Vârstnicul Melvin J. Ballard ne-a su-
gerat: „Dorim ca fiecare sfânt din zilele 
din urmă să vină la masa de împărtă-
şanie deoarece este locul de cercetare 
şi examinare personală, unde putem 
învăţa cum să ne corectăm drumul 
şi să facem ca vieţile noastre să fie 
drepte şi în armonie cu învăţăturile Bi-
sericii şi cu fraţii şi surorile noastre” 12. 

Când luăm, cu demnitate, din îm-
părtăşanie, noi mărturisim că dorim să 
luăm asupra noastră numele Salvato-
rului, să ţinem poruncile Sale şi să ne 
amintim totdeauna de El, pentru ca 
noi să putem avea Spiritul Său cu noi. 
În acest fel, legământul de la botezul 
nostru este reînnoit. Domnul i-a asi-
gurat pe ucenicii Săi: „De câte ori veţi 
face aceasta să vă amintiţi de această 
oră în care am fost cu voi” 13.

Uneori, ne gândim să ne odihnim 
după munca noastră, pur şi simplu 
fără să mai facem munca pentru care 
suntem plătiţi sau să punem pe uşa lo-
cului nostru de muncă un afiş cu men-
ţiunea „Închis”. Totuşi, în lumea de azi, 
munca trebuie făcută în fiecare zi din 
viaţa noastră. Aceasta poate însemna 
afaceri care se pot desfăşura de acasă, 
competiţii sportive şi alte ocupaţii care 
ne îndepărtează de preaslăvirea zilei 
de sabat şi de ocazia de a sluji altora. 
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„Nu trata fără respect lucrurile 
sacre” 14, a revelat Domnul sfinţilor din 
zilele din urmă, la fel cum ne amin-
teşte nouă despre ceea ce a spus El 
ucenicilor Lui: „Sabatul a fost făcut 
pentru om, şi nu omul pentru sabat” 15.

Dragi fraţi şi surori, în aceste zile 
din urmă, adversarul are succes atunci 
când noi slăbim angajamentul faţă de 
Salvator, când ignorăm învăţăturile 
Sale din Noul Testament şi din alte 
scripturi şi când încetăm să-L mai ur-
măm. Dragi părinţi, acum este timpul 
să-i învăţăm pe copiii noştri să fie 
pilde pentru credincioşi prin prezenţa 
la adunările de împărtăşanie. Când 
vine dimineaţa zilei de duminică, 
ajutaţi-i să fie bine odihniţi, îmbrăcaţi 
cum se cuvine şi pregătiţi din punct 
de vedere spiritual pentru a lua din 
simbolurile împărtăşaniei şi a primi 
puterea Duhului Sfânt care luminează, 
clădeşte şi înnobilează. Fie ca fami-
liile dumneavoastră să fie pline de 
dragoste în timp ce cinstiţi sabatul pe 
tot parcursul zilei şi să aibă parte de 
binecuvântările spirituale ale sabatului 
de-a lungul săptămânii. Invitaţi-i pe fiii 
şi fiicele dumneavoastră să „[se ridice] 
şi să [strălucească]” prin ţinerea zilei de 
sabat sfântă, pentru ca „lumina [lor] să 
fie un steag pentru naţiuni” 16.

Pe măsură ce anii trec, eu conti-
nui să reflectez la ziua de sabat din 
tinereţea mea şi din perioada în care 
eram tânăr adult. Încă îmi amintesc de 
prima zi în care am împărţit împărtă-
şania în calitate de diacon şi de micile 
pahare de sticlă pe care le-am împăr-
ţit membrilor din episcopia noastră. 
Acum câţiva ani, o clădire a Bisericii 
din oraşul meu natal a fost reamena-
jată. Un compartiment al pupitrului 
fusese sigilat. Când a fost deschis, au 
fost descoperite unele dintre aceste 
mici pahare de sticlă care rămăseseră 
închise ani de zile. Unul dintre ele 
mi-a fost dat mie ca amintire. 

Îmi amintesc, de asemenea, de 
valiza verde pe care am luat-o cu noi 
în Corpul de Marină al Statelor Unite. 
În acea valiză, era o tavă de lemn şi 
pachete cu pahare de împărtăşanie, 
astfel încât puteam fi binecuvântaţi 
de pacea şi speranţa Cinei Domnului 
chiar în timpul conflictului şi deznă-
dejdii din timpul războiului. 

Când mă gândesc la acele pahare 
de împărtăşanie din tinereţea mea, 
unul adăpostit în valea căminului meu 
din tinereţe şi celălalt aflat la mii de 
mile depărtare în Pacific, sunt foarte 
recunoscător pentru faptul că Salvato-
rul lumii a fost bucuros să bea „cupa 
amară” 17de dragul meu. Şi pentru că 
El a făcut acest lucru, eu pot spune 
împreună cu psalmistul „paharul meu 
este plin de dă peste el” 18 cu binecu-
vântarea ispăşirii Sale infinite şi eterne. 

În această zi de dinaintea sabatu-
lui, când începem această minunată 
conferinţă, să ne amintim de binecu-
vântările şi ocaziile pe care le avem 
când suntem prezenţi la adunarea de 
împărtăşanie în fiecare săptămână în 
episcopiile şi în ramurile noastre. Să 
ne pregătim pentru ziua de sabat şi să 

ne comportăm de o aşa manieră încât 
să primim acele binecuvântări promise 
nouă şi familiilor noastre. Îmi depun 
mărturia mea specială că cea mai mare 
bucurie pe care o primim în această 
viaţă este cea care vine atunci când 
Îl urmăm pe Salvator. Să respectăm 
poruncile Sale prin ţinerea sfântă a 
zilei Sale sacre, este rugăciunea mea, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. 1 Timotei 4:11–12.
 2. Genesa 2:3.
 3. Exodul 20:8–11.
 4. Moise 5:5, 7.
 5. Vezi, de exemplu, Marcu 10:32–34; Ioan 

2:19; 10:17; 12:32.
 6. Matei 26:26–28.
 7. 3 Nefi 18:6–7.
 8. VeziJoseph Smith – Istorie 1:68–69, 72; 

vezi, de asemenea, Doctrină şi legăminte 
27:12–13.

 9. Doctrină şi legăminte 59:9–10, 13.
 10. Ioan 17:16 .
 11. Doctrină şi legăminte 59:12.
 12. În Bryant S. Hinckley, Sermons and 

Missionary Services of Melvin Joseph 
Ballard (1949), p. 150.

 13. Joseph Smith Translation, Mark 14:21,  
în Bible appendix.

 14. Doctrină şi legăminte 6:12.
 15. Marcu 2:27.
 16. Doctrină şi legăminte 115:5.
 17. 3 Nefi 11:11.
 18. Psalmii 23:5.

Kiev, Ucraina
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Jean A. Stevens
Prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii Primare

În marea Sa înţelepciune şi dragoste, 
Tatăl nostru din Cer Îşi trimite fiii şi 
fiicele de spirit pe acest pământ în 

calitate de copii. Ei sunt trimişi familii-
lor ca daruri preţioase, având o natură 
şi un destin divine. Tatăl nostru Ceresc 
ştie că toţi copiii sunt un instrument 
care ne ajută să devenim asemănători 
Lui. Sunt atât de multe lucruri pe care 
le putem învăţa de la copii. 

Acest adevăr important a fost 
demonstrat acum câţiva ani, când un 
membru al Celor Şaptezeci a avut o 
însărcinare în Hong Kong. El a vizitat 
o episcopie foarte modestă care avea 
greutăţi în multe privinţe, neputin-
cioasă în eforturile ei de a-şi asigura 
cele necesare. În timp ce episcopul 
descria situaţia lor, autoritatea generală 
a simţit că trebuia să-i îndemne pe 
membri să-şi plătească zeciuiala. Epis-
copul, cunoscând situaţia lor financiară 
precară, era îngrijorat de cum va putea 
pune în aplicare acel sfat. S-a gândit la 
aceasta şi a decis să vorbească cu cei 
mai credincioşi membri din episcopia 
sa şi să-i roage să-şi plătească zeciuiala. 
În duminica următoare, s-a dus la So-
cietatea Primară. El le-a predat copiiilor 
despre legea zeciuielii şi i-a întrebat 
dacă vor dori să plătească zeciuiala din 
banii pe care i-au câştigat. Copiii au 
spus că vor plăti. Şi au plătit. 

noastră spirituală, posedă ei? 
Aceşti copii preţioşi ai lui Dumne-

zeu ne sunt încredinţaţi având inimile 
pline de credinţă. Sunt plini de cre-
dinţă şi receptivi la şoaptele Spiritului. 
Ei sunt exemple bune de umilinţă, 
supunere şi dragoste. Adesea, ei sunt 
primii care dau dovadă de dragoste şi 
sunt primii care iartă.

Permiteţi-mi să împărtăşesc câteva 
exemple despre felul în care copiii ne 
binecuvântează vieţile prin exemplele 
lor inocente dar puternice de însuşiri 
asemănătoare cu ale lui Hristos. 

Todd, un băieţel de numai doi ani, 
s-a dus cu mama lui la un muzeu 
unde avea loc o frumoasă expoziţie 
specială de tablouri ce-L înfăţişau pe 
Salvator. În timp ce treceau pe lângă 
aceste picturi ce înfăţişau imagini sa-
cre, ea l-a auzit pe micuţul ei băiat ros-
tind numele „Isus”. S-a uitat în jos şi l-a 
văzut privind imaginile şi ducându-şi 
braţele la piept şi aplecându-şi capul. 
Am putea învăţa de la Todd câte ceva 
despre umilinţă sau pioşenie şi despre 
dragostea pentru Domnul? 

Toamna trecută, am urmărit exem-
plul unui băiat în vârstă de zece ani 
din Armenia. În timp ce aşteptam să 
înceapă adunarea de împărtăşanie, el 
a observat că cea mai în vârstă mem-
bră a ramurii sosise. El a fost cel care 
s-a dus repede lângă ea, oferindu-şi 
braţul pentru a o sprijini în mersul 
ei nesigur. A ajutat-o să se aşeze 
în primul rând al capelei de unde 
putea auzi. Oare acest simplu act de 
bunătate ne poate învăţa că cei care 
sunt mai mari în împărăţia Domnului 
sunt cei care caută ocazii de a-i sluji 
pe alţii? 

Katie, o fetiţă de la Societatea 
Primară, ne învaţă ceva în timp ce 
observăm influenţa pe care o are 
asupra familiei. A participat la Socie-
tatea Primară şi s-a simţit atrasă de 
învăţăturile Evangheliei. Cu o credinţă 

Mai târziu, episcopul a vorbit cu 
adulţii din episcopie şi le-a împărtăşit 
că, în ultimele şase luni, copiii lor cre-
dincioşi au plătit zeciuiala. I-a între-
bat dacă ar dori să urmeze exemplul 
acestor copii şi să facă la fel. Oamenii 
au fost atât de impresionaţi de sacrifi-
ciile pe care copiii au dorit să le facă, 
încât au făcut tot ceea ce era necesar 
pentru a-şi plăti zeciuiala. Şi zăgazurile 
cerului au fost deschise. Prin exemplul 
acelor copii credincoşi, episcopia s-a 
întărit în supunere şi mărturie. 

Isus Hristos a fost Cel care ne-a în-
văţat să privim la copii ca la un exem-
plu. Noul Testament consemnează 
răspunsul pe care El l-a dat atunci 
când apostolii L-au întrebat despre 
cine ar trebuie să fie cel mai mare în 
Împărăţia cerurilor. Isus le-a răspuns 
la întrebare printr-o lecţie mică, dar 
impresionantă. A chemat un copilaş la 
El, l-a aşezat în mijlocul lor şi a spus: 

„Dacă nu vă veţi întoarce la 
Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte 
copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în 
Împărăţia cerurilor. 

De aceea, oricine se va smeri ca 
acest copilaş, va fi cel mai mare în 
Împărăţia cerurilor” (Matei 18:3–4).

Ce ar trebui să învăţăm de la copii? 
De ce exemple dau dovadă şi ce ca-
lităţi, care ne pot ajuta în dezvoltarea 

Să devenim ca un copil
Dacă avem o inimă dispusă să înveţe şi o dorinţă de a 
urma exemplul copiilor, însuşirile lor divine pot deţine cheia 
creşterii noastre spirituale.
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şi mărturie întărite, Katie a lăsat un 
bilet pe perna părinţilor ei. A scris că 
adevărurile Evangheliei şi-au găsit 
„un cămin în inima ei”. Şi-a împărtăşit 
dorinţa puternică să fie aproape de 
Tatăl Ceresc, să fie supusă poruncilor 
Sale şi ca familia ei să fie pecetluită în 
templu. Simpla mărturie a scumpei lor 
fiice a pătruns în inimile părinţilor în 
mod profund. Katie şi familia ei au pri-
mit rânduielile sacre din templu, ce îi 
leagă pentru totdeauna. Inima plină de 
credinţă a lui Katie şi exemplul ei au 
adus binecuvântări eterne familiei sale. 
Oare mărturia ei sinceră şi perspectiva 
eternă ne pot ajuta să vedem mai clar 
ce contează cel mai mult? 

Familia noastră învaţă multe 
lucruri de la o rudă apropiată, Liam, 
în vârstă de şase ani. Anul trecut a 
avut de luptat împotriva unei tumori 
maligne agresive la creier. După două 
intervenţii chirurgicale dificile, s-a de-
cis că tratamentul cu radiaţii era, de 
asemenea, necesar. În timpul acestor 
tratamente repetate, el trebuia să fie 
complet singur şi să rămână nemişcat. 
Liam nu voia să fie anesteziat pentru 
că nu-i plăcea felul în care îl făcea 
să se simtă. Era convins că dacă va 
putea să audă vocea tatălui său prin 
interfon, el putea rămâne nemişcat 
fără a i se administra sedative. 

În acele momente grele, tatăl lui 

i-a vorbit cuvinte de încurajare şi 
dragoste: „Liam, deşi nu mă vezi, 
sunt chiar aici. Ştiu că poţi reuşi. Te 
iubesc!”. Liam a încheiat cu succes 
cele 33 de tratamente cu radiaţii fără 
să se mişte deloc, o realizare pe care 
doctorii au considerat-o imposibilă 
fără anesteziere pentru o persoană 
atât de tânără cum era el. În tot timpul 
acelor luni dificile şi pline de durere, 
optimismul contagios al lui Liam a fost 
un exemplu puternic despre cum să 
facem faţă adversităţii cu speranţă şi 
chiar cu bucurie. Doctorii săi, asis-
tentele sale medicale şi alţii au fost 
inspiraţi de exemplul lui. 

Învăţăm cu toţii lecţii importante de 
la Liam – lecţii despre cum să alegem 
să avem credinţă şi despre încredere 
în Domnul. Asemenea lui Liam, noi nu 
Îl putem vedea pe Tatăl nostru Ceresc, 
dar Îi putem asculta glasul pentru a ne 
oferi tăria de care avem nevoie pentru 
a rezista în faţa provocărilor vieţii. 

Putem, oare, înţelege mai bine din 
exemplul lui Liam cuvintele regelui  
Beniamin despre cum să devenim  
ca un copil – ascultător, blând, umil, 
răbdător şi plin de dragoste? (vezi 
Mosia 3:19.)

Aceste experienţe ne oferă exem-
ple ale unora dintre însuşirile pe care 
le au copiii şi pe care trebuie să ni le 
dezvoltăm sau să le redescoperim în 
noi înşine pentru a intra în împărăţia 
cerurilor. Ei sunt spirite pure care nu 
sunt influenţate de lume – uşor de în-
văţat şi plini de credinţă. Este uşor de 
înţeles că Salvatorul are o dragoste şi o 
apreciere speciale faţă de copilaşi. 

Printre evenimentele supreme din 
timpul vizitei Salvatorului pe continen-
tul American, se remarcă slujirea Sa 
plină de dragoste oferită copiilor. El a 
slujit fiecărui copil cu blândeţe. 

„Iar El i-a luat pe pruncii lor, unul 
câte unul, şi i-a binecuvântat şi S-a 
rugat Tatălui pentru ei. 
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Şi atunci când El a facut aceasta,  
El iarăşi a plâns …

Şi a spus mulţimii, zicându-le: 
«Iată-i pe cei mici ai voştri»” (3 Nefi 
17:21–23).

Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a 
învăţat despre importanţa sfatului 
oferit de Salvator de a-i „[vedea] 
pe cei mici ai voştri”. Elder Ballard 
a spus: „Observaţi că El nu a spus 
«aruncaţi o privire la ei» sau «obser-
vaţi-i în treacăt» sau «priviţi-i din când 
în când încotro se îndreaptă în ge-
neral». El a spus: Iată-i. Pentru mine, 
acest lucru înseamnă că ar trebui să-i 

cuprindem cu toată privirea noastră 
şi cu toată inima noastră; ar trebui 
să-i observăm şi să-i apreciem pentru 
cine sunt cu adevărat: copii de spirit 
ai Tatălui nostru Ceresc cu însuşiri 
divine” („Behold Your Little Ones”, 
Tambuli, octombrie 1994, 40; subli-
niere adăugată). 

Nu există un alt loc mai bun în care 
să-i vedem pe cei mici ai noştri decât 
în familiile noastre. Căminul este un 
loc în care toţi putem învăţa şi creşte 
împreună. Unul dintre frumoasele 
noastre cântece ale Societăţii Primare 
ne învaţă acest adevăr:

O familie Dumnezeu ne-a dat
Pentru a ne ajuta –
Ne iubeşte pe toţi, 
Căci suntem familia Sa.
(„Dumnezeu ne-a dat o familie”,  
Liahona, octombrie 2008,  
p. P12–13).

Aici, în familiile noastre, într-o at-
mosferă de dragoste şi credinţă, putem 
observa şi aprecia, într-un mod mai 
personal, însuşirile divine ale copiilor 
Săi de spirit. Aici, în familiile noastre, 
inimile noastre pot deveni mai tandre 
şi putem avea, cu umilinţă, dorinţa de 
a ne shimba, de a deveni mai asemă-
nători unui copil. Acesta este procesul 
prin care devenim mai asemănători lui 
Hristos.

V-au privat vreunele dintre expe-
rienţele vieţii de inima credincioasă 
şi de credinţa de copil pe care aţi 
avut-o cândva? Dacă acest lucru s-a 
întâmplat, priviţi în jur la copiii din 
viaţa dumneavoastră. Iar, apoi, priviţi 
din nou. Ar putea fi copii din familia 
dumneavoastră, de peste drum sau 
de la Societatea Primară din episcopia 
dumneavoastră. Dacă avem o inimă 
dispusă să înveţe şi o dorinţă de a 
urma exemplul copiilor, însuşirile lor 
divine pot deţine cheia creşterii noas-
tre spirituale.

Tot timpul voi fi recunoascătoare 
pentru binecuvântarea de a avea 
propriii mei copii. Exemplele fiecăruia 
m-au învăţat lecţii de care am nevoie. 
Ei m-au ajutat să devin o persoană mai 
bună.

Îmi depun umila mărturie că Isus 
este Hristosul. El este Fiul perfect – 
ascultător, blând, umil, răbdător şi 
plin de dragoste. Mă rog ca fiecare 
dintre noi să dorească în inima sa să-I 
urmeze exemplul, să devină asemenea 
unui copil şi, astfel, să se întoarcă la 
casa noastră cerească, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
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Vârstnicul Walter F. González
din preşedinţia Celor Şaptezeci

Anul trecut în octombrie, soţia 
mea şi cu mine i-am însoţit pe 
sora şi vârstnicul Neil L. Ander-

sen la inaugurarea săpăturilor la con-
strucţia unui nou templu în Córdoba, 
Argentina. Conform obiceiului, după 
aceea a avut loc o conferinţă de presă. 
O jurnalistă, care nu era membră a 
Bisericii noastre, a comentat că obser-
vase cât de bine s-au comportat soţii 
cu soţiile lor. Apoi, pe neaşteptate, ea 
a întrebat: „Este acest lucru real sau 
ficţiune?”. Sunt sigur că ea a văzut şi a 
simţit ceva diferit privitor la membrii 
noştri. Poate că ea a observat dorinţa 
membrilor noştri de a-L urma pe Hris-
tos. Această dorinţă este împărtăşită de 
membrii Bisericii din toată lumea. În 
acelaşi timp, milioane de oameni care 
nu sunt membri ai Bisericii au,  
de asemenea, dorinţa de a-L urma. 

De curând, soţia mea şi cu mine 
am fost impresionaţi de oamenii pe 
care i-am văzut în Ghana şi Nigeria. 
Majoritatea nu erau membri ai Bisericii 
noastre. Eram fericiţi să vedem dorinţa 
lor de a-L urma pe Hristos exprimată 
în multe dintre discuţiile lor avute în 
căminele lor, în maşinile lor, exprimată 
pe pereţii lor şi pe panourile lor publi-
citare. Nu mai văzusem atât de multe 

biserici creştine una lângă alta. 
În calitate de sfinţi din zilele din 

urmă este datoria noastră să invităm 
milioanele de oameni ca aceştia să 
vină şi să vadă ce poate adăuga Bise-
rica noastră la lucrurile bune pe care 
ei le au deja. Orice persoană de pe 
oricare continent, din oricare regiune 
sau cultură poate afla pentru ea însăşi 
că profetul Joseph Smith I-a văzut pe 
Tatăl şi pe Fiul într-o viziune. Ea poate 
şti că mesageri cereşti au restaurat 
preoţia şi poate şti despre Cartea lui 
Mormon că este un alt testament al lui 
Isus Hristos. Aşa cum spun cuvintele 
Domnului către Enoh: „Dreptatea [a 
fost trimisă] din cer; şi adevărul [a fost 
trimis] din pământ pentru a depune 
mărturie despre Singurul Fiu Născut 
[al Tatălui]” 1. 

Salvatorul a promis: „Cine Mă 
urmează pe Mine, nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieţii” 2. 
Cei care-L urmează pe Hristos îşi mo-
delează viaţa după Salvator ca să pă-
şească în lumină. Pentru a recunoaşte 
cât de mult Îl urmăm, ne sunt de 
ajutor două trăsături. Prima, cei care 
Îl urmează pe Hristos sunt oameni 
iubitori. A doua, cei care Îl urmează 
pe Hristos fac şi ţin legăminte. 

Prima trăsătură, aceea de a fi 
iubitori, este probabil un lucru pe 
care jurnalista din Córdoba l-a ob-
servat la membrii Bisericii noastre. 
Noi Îl urmăm pe Hristos, deoarece Îl 
iubim. Când Îl urmăm pe Mântuitor 
din iubire, noi urmăm exemplul Său. 
Datorită dragostei, Salvatorul a fost 
supus voinţei Tatălui în orice situaţie. 
Salvatorul nostru S-a supus chiar şi 
când aceasta însemna să suporte o 
mare durere fizică şi psihică, chiar şi 
când aceasta însemna să fie biciuit 
şi batjocorit, chiar şi când aceasta 
însemna că duşmanii Lui aveau să-L 
tortureze, în timp ce prietenii Lui L-au 
părăsit. Sacrificiul ispăşitor, lucru unic 
în misiunea Salvatorului, este cea mai 
măreaţă exprimare a dragostei care 
a avut loc vreodată. „Pedeapsa, care 
ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin 
rănile Lui suntem tămăduiţi” 3.

Aşa cum Hristos L-a urmat pe 
Tatăl în orice situaţie, noi trebuie să-L 
urmăm pe Fiul Său. Dacă procedăm 
astfel, nu contează cu ce fel de per-
secuţie, suferinţă, durere sau „ţepuş 
în carne” 4 ne confruntăm. Nu suntem 
singuri. Hristos ne va ajuta. Îndurarea 
blândă a Domnului ne va face măreţi 
în orice situaţie 5. 

Să-L urmăm pe Hristos poate 
însemna să abandonăm multe lucruri 
dragi, aşa cum a făcut Rut, moabita. 
Fiind nou convertită, din dragoste faţă 
de Naomi şi Dumnezeu, ea a lăsat 
totul în urmă pentru a trăi conform 
religiei sale 6.

Poate însemna, de asemenea, să 
ţinem piept adversităţii şi ispitei. În ti-
nereţea sa, Iosif a fost vândut ca sclav. 
El a fost luat de lângă ce îndrăgea mai 
mult. Mai târziu, a fost ispitit să încalce 
legea castităţii. El a rezistat ispitei şi 
a zis: „Cum aş putea să fac eu un rău 
atât de mare şi să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?” 7. Dragostea lui faţă 
de Dumnezeu era mult mai puternică 

Cei care-L urmează  
pe Hristos
Cei care-L urmează pe Hristos îşi modelează viaţa după 
Salvator ca să păşească în lumină. 



14 L i a h o n a

decât orice adversitate sau ispită. 
Astăzi, avem printre noi întruchi-

parea modernă a lui Rut şi Iosif peste 
tot în lume. Când fratele Jimmy Olvera 
din Guayaquil, Ecuador, şi-a primit 
chemarea în misiune, familia lui se 
confrunta cu greutăţi mari. În ziua 
când să plece, i s-a spus că, dacă iese 
pe uşă, nu va mai avea o familie. Cu 
inima frântă, el a ieşit pe uşă. Când era 
în misiune, mama sa l-a rugat să stea 
mai mult în misiune fiindcă primeau 
foarte multe binecuvântări. Astăzi, 
fratele Olvera slujeşte în calitate de 
patriarh al ţăruşului. 

A-L iubi cu adevărat pe Hristos ne 
oferă tăria necesară pentru a-L urma. 
Domnul Însuşi a arătat acest lucru 
când L-a întrebat pe Petru de trei ori: 
„Mă iubeşti?”. După ce Petru a reafirmat 
dragostea lui faţă de El cu voce tare, 
Domnul i-a spus lui Petru despre greu-
tăţile ce aveau să vină. Apoi, a venit 
porunca: „Vino după Mine”. Întrebarea 
Salvatorului adresată lui Petru poate, 
de asemenea, să ne fie adresată nouă: 
„Mă iubeşti”, urmată de porunca de a 
acţiona: „Vino după Mine” 8. 

Dragostea are o influenţă puter-
nică în inimile noastre asupra efor-
tului nostru de a fi supuşi. Dragostea 
faţă de Salvator ne inspiră să ţinem 
poruncile. Dragostea faţă de mamă, 
de tată sau soţ ori soţie ne poate 
inspira, de asemenea, să fim supuşi 
principiilor Evangheliei. Modul în 
care îi tratăm pe alţii reflectă cât de 
mult Îl urmăm pe Salvator având 
dragoste unii pentru alţii 9. Ne arătăm 
dragostea faţă de El când suntem 
„foarte cinstiţi şi drepţi în toate 
lucrurile” 10 şi când facem şi ţinem 
legăminte. 

A doua trăsătură pe care o au cei 
care-L urmează pe Hristos este de a 
face şi a ţine legăminte, aşa cum a 
făcut El. Moroni a evidenţiat faptul că 
„vărsarea sângelui lui Hristos… este 
în legământul Tatălui pentru iertarea 
păcatelor voastre, pentru ca voi să 
deveniţi sfinţi, fără de pată” 11. 

Profetul Joseph Smith ne-a învăţat 
că înainte chiar de organizarea acestui 
pământ, se făceau legăminte în cer 12. 
Profeţii şi patriarhii din vechime au 
făcut legăminte. 

Însuşi Salvatorul a dat exemplu. 
El a fost botezat de către cineva care 
deţinea autoritatea corespunzătoare, 
pentru a împlini tot ce trebuia împlinit. 
Prin intermediul botezului Său, Salva-
torul a mărturisit Tatălui că El avea să 
fie supus în ţinerea tuturor poruncilor 
Tatălui 13. Ca în zilele de demult, noi, 
de asemenea, Îl urmăm pe Hristos 
şi facem legăminte prin intermediul 
rânduielilor preoţiei. 

A face legăminte este un lucru pe 
care milioanele de oameni care nu 
sunt membri ai Bisericii noastre îl pot 
adăuga la lucrurile foarte bune pe 
care le au deja. A face legăminte este 
o exprimare a dragostei. Este un mod 
de a-I spune: „Da, eu Te voi urma, 
deoarece Te iubesc”. 

Legămintele includ promisiuni 
„chiar ale vieţii veşnice” 14. Toate lu-
crurile vor conlucra spre binele nostru 
dacă ne amintim de legămintele noas-
tre 15. Ele trebuie făcute şi ţinute pentru 
a primi în totalitate promisiunile care 
le însoţesc. Dragostea faţă de Salvator 
şi amintirea legămintelor noastre ne 
ajută să le ţinem. Luarea din împărtă-
şanie este un mod de a ne aminti de 
ele 16. Un alt mod este de a merge cât 
mai des la templu. Îmi amintesc de un 
cuplu de tineri căsătoriţi din America 
de Sud care a vrut să se despartă 
fiindcă nu se înţelegeau. Un condu-
cător al preoţiei i-a sfătuit să meargă 
la templu şi să dea atenţie mărită 
cuvintelor şi promisiunilor din cadrul 
legămintelor făcute acolo. Ei au făcut 
întocmai, iar mariajul lor a fost salvat. 
Puterea legămintelor noastre este mai 
mare decât orice încercare pe care o 
înfruntăm sau o vom înfrunta. 

Mă adresez membrilor care nu sunt 
activi în punerea în practică a Evan-
gheliei: vă rog, întoarceţi-vă! Simţiţi 
binecuvântarea de a vă aminti şi reîn-
noi legămintele atunci când luaţi din 
împărtăşanie şi când mergeţi la templu. 
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Vârstnicul Kent F. Richards
din Cei Şaptezeci

În calitate de chirurg, o bună parte 
din activitatea mea profesională s-a 
petrecut având ca temă durerea. 

În mod inevitabil, prin operaţie eu o 
produceam aproape în fiecare zi – şi, 
atunci, mare parte din efortul meu 
era folosit pentru a controla şi a alina 
durerea. 

Am meditat la scopul durerii. Niciu-
nul dintre noi nu este scutit de expe-
rienţa durerii. Am văzut oameni care 
i-au făcut faţă în moduri foarte diferite. 
Unii s-au îndepărtat, cu mânie, de 
Dumnezeu, în timp ce alţii au permis 
suferinţei lor să îi apropie mai mult de 
Dumnezeu. 

La fel ca şi dumneavoastră, am tre-
cut şi eu prin durere. Durerea ne ajută 
să monitorizăm procesul de vindecare. 
Deseori, ea ne învaţă să avem răbdare. 
Poate de aceea folosim termenul răb-
dător când ne referim la cei bolnavi.

Vârstnicul Orson F. Whitney a scris: 
„Nicio durere pe care o simţim, nicio 
încercare prin care trecem nu este iro-
sită. Ea contribuie la educaţia noastră, 
la dezvoltarea unor calităţi, cum ar fi 
răbdarea, credinţa, tăria morală şi umi-
lința … Prin tristeţe şi suferinţă, trudă 
şi necaz, noi dobândim educaţia pe 
care am venit s-o dobândim aici”. 1

În mod similar, vârstnicul Robert D. 
Hales a spus: 

„Durerea vă duce într-o stare de 
umilinţă care vă permite să reflectaţi. 
Este o experienţă pe care sunt recu-
noscător că am îndurat-o …

Este o experienţă pe care sunt 
recunoscător că am îndurat-o… Am 
învăţat că durerea fizică şi vindecarea 
corpului după operaţii complicate 
sunt uimitor de similare cu durerea 
spirituală şi vindecarea sufletului în 
procesul pocăinţei” 2. 

O mare parte din suferinţa noastră 
nu se datorează, neapărat, greşelilor 
noastre. Evenimente neaşteptate, si-
tuaţii contradictorii sau întâmplări care 
dezamăgesc, boli care nu mai conte-
nesc şi chiar moartea, ne înconjoară 
şi influenţează experienţa noastră 
muritoare. Pe lângă acestea, putem su-
feri dureri din cauza acţiunilor altora. 3 
Lehi a menţionat că Iacov „[suferise]… 
multă întristare din cauza grosolăniei 
fraţilor [săi]”. 4 Opoziţia face parte din 
planul fericirii al Tatălui Ceresc. Noi, 
toţi, întâmpinăm suficientă opoziţie 
pentru a ajunge la o conştientizare 
a dragostei Tatălui nostru şi a nevoii 
noastre de a fi ajutaţi de Salvator. 

Salvatorul nu este un observator 

Ispăşirea poate 
tămădui orice durere 
Marea noastră problemă în viaţa muritoare este aceea de a 
deveni „un sfânt prin ispăşirea lui Hristos.” 

Făcând astfel, vă exprimaţi dragostea 
şi dorinţa de a-L urma cu adevărat pe 
Hristos. Aceasta vă va pregăti să primiţi 
toate binecuvântările promise. 

Îi invit pe cei care nu sunt membri 
ai Bisericii noastre să-şi exercite cre-
dinţa, să se pocăiască şi să fie demni 
să primească legământul botezului în 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă. Făcând astfel, vă veţi 
arăta dragostea faţă de Tatăl nostru Ce-
resc şi dorinţa de a-L urma pe Hristos. 

Eu mărturisesc că noi suntem mai 
fericiţi când urmăm învăţăturile Evan-
gheliei lui Isus Hristos. Pe măsură ce 
ne străduim să-L urmăm, vom primi 
binecuvântările cerului. Eu ştiu că 
promisiunile Sale vor fi împlinite dacă 
facem şi ţinem legămintele şi devenim 
adevăraţi ucenici ai lui Hristos. Eu 
mărturisesc despre marea Lui dragoste 
pentru fiecare dintre noi şi fac aceasta 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Moise 7:62.
 2. Ioan 8:12.
 3. Isaia 53:5.
 4. 2 Corinteni 12:7.
 5. Vezi 1 Nefi 1:20.
 6. Vezi Rut 1:16.
 7. Vezi Genesa 39:7–9.
 8. Vezi Ioan 21:15–19.
 9. Vezi Ioan 13:35.
 10. Alma 27:27.
 11. Moroni 10:33.
 12. Vezi Teachings of Presidents of the 

Church: Joseph Smith (2007), p. 42; vezi, 
de asemenea, Spencer W. Kimball, „Be Ye 
Therefore Perfect” (cuvântare de devoţiune, 
Institutul de religie din Salt Lake, 10 ian. 
1975): „Noi am făcut jurăminte, jurăminte 
solemne, în ceruri înainte de a veni în 
viaţa pe pământ… Noi am făcut legăminte. 
Noi le-am făcut înainte de a accepta locul 
nostru aici pe pământ”. 

 13. Vezi 2 Nefi 31:5–7.
 14. Avraam 2:11. Vezi, de asemenea, John A. 

Widtsoe, „Temple Worship” (lecture, 
Assembly Hall, Salt Lake City, 12 oct. 1920), 
p. 10: „Legământul dă naştere adevărului 
şi face posibile binecuvântările care-i 
recompensează pe toţi aceia care folosesc 
cunoaşterea în mod adecvat”. 

 15. Vezi Doctrină şi legăminte 90:24.
 16. Vezi, de exemplu, 3 Nefi 18:7–11.
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tăcut. El Însuşi cunoaşte personal şi 
în mod continuu durerea pe care o 
înfruntăm. 

„El suferă durerile tuturor oameni-
lor, da, durerile fiecărei făpturi vii, atât 
bărbaţi, cât şi femei şi copii.” 5

„Să ne apropiem dar cu deplină 
încredere de scaunul harului, ca să că-
pătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” 6

Uneori, în durerea noastră pro-
fundă, suntem tentaţi să întrebăm: „Nu 
este niciun leac alinător în Galaad? Nu 
este niciun doctor acolo?” 7. Eu măr-
turisesc că răspunsul este da, există 
un doctor. Ispăşirea lui Isus Hristos 
tămăduieşte toate aceste stări sufleteşti 
şi efecte ale vieţii muritoare. 

Există un alt fel de durere de care 
noi suntem responsabili. Durerile 
spirituale sunt fixate adânc în sufle-
tele noastre şi pot părea de nepotolit, 
chiar ca şi când ar fi fost „sfâşiate” 
cu o „groază de negrăit” după cum a 
descris Alma. 8 Ele provin din cauza 
faptelor noastre păcătoase şi din lipsă 
de pocăinţă. Pentru acest gen de du-
rere există, de asemenea, un tratament 
care este universal şi absolut. El vine 
de la Tatăl, prin Fiul, şi este disponibil 
pentru fiecare dintre noi care doreşte 
să facă tot ceea ce este necesar pentru 
a se pocăi. Hristos a spus: „Nu vă veţi 
întoarce voi acum către Mine… şi nu 
vă veţi converti voi pentru ca Eu să vă 
pot vindeca?”. 9 

Hristos Însuşi ne-a învăţat: 
„Iar Tatăl meu M-a trimis pe Mine 

pentru ca Eu să pot fi ridicat pe cruce; 
iar după ce Eu am fost ridicat pe cruce 
pentru ca să pot să-i aduc pe toţi oa-
menii la Mine … 

de aceea, în acord cu puterea 
Tatălui, Eu îi voi aduce pe toţi oamenii 
către Mine” 10.

Poate că lucrarea Sa cea mai impor-
tantă este acea străduinţă continuă cu 
fiecare dintre noi, individual, de a ne 

înălţa, de a ne binecuvânta, de a ne în-
tări, de a ne susţine, de a ne îndruma 
şi de a ne ierta. 

După cum a văzut Nefi într-o 
viziune, o mare parte din slujirea din 
timpul vieţii muritoare a lui Hristos a 
fost dedicată binecuvântării şi tămă-
duirii bolnavilor care sufereau de tot 
feluri de boli – fizice, emoţionale şi 
spirituale. „Şi am văzut mulţimi de 
oameni care erau bolnavi şi chinuiţi 
de tot felul de boli… Iar ei au fost 
vindecaţi prin puterea Mielului lui 
Dumnezeu.” 11

Alma, de asemenea, a profeţit că 
„El va merge înainte, răbdând dureri şi 
suferinţe şi ispite de toate felurile; şi… 
El va lua asupra Lui toate durerile şi 
bolile poporului Său … 

ca inima Lui  Lui să fie inundată 
de milă…. ca el să ştie, în ce priveşte 
trupul, cum să-i ajute pe oameni după 
infirmităţile lor” 12.

Într-o noapte, târziu, fiind într-un 
pat de spital, de data aceasta ca 
pacient, nu ca medic, am citit acele 
versete, iar şi iar. M-am gândit: „Cum 
se face aceasta? Pentru cine? Ce se 
cere pentru a fi demn? Este ca ier-
tarea de păcat? Trebuie să merităm 

dragostea şi ajutorul Lui?”. În timp ce 
meditam, am ajuns să înţeleg că în 
timpul vieţii Sale muritoare, Hristos a 
ales să treacă prin dureri şi suferinţe 
pentru a ne înţelege. Noi, de aseme-
nea, poate că trebuie să trecem prin 
experienţele grele ale vieţii muritoare 
pentru a-L înţelege pe El şi scopurile 
noastre veşnice. 13 

Preşedintele Henry B. Eyring ne-a 
învăţat: „Aceasta ne va oferi mân-
gâiere atunci când trebuie să aştep-
tăm, în suferinţă, alinarea promisă 
a Salvatorului, prin care El ştie, din 
experienţă, cum să ne vindece şi să 
ne ajute… Iar credinţa în această 
putere ne va oferi răbdare pe măsură 
ce ne rugăm, lucrăm şi aşteptăm 
ajutor. El ar fi putut să ştie cum să 
ne ajute, pur şi simplu prin revelaţie, 
dar El a ales să înveţe prin propria Sa 
experienţă” 14. 

Am simţit „îmbrăţişarea dragostei 
Sale” în acea noapte. 15 Drept recu-
noştinţă, lacrimile mi-au udat perna. 
Mai târziu, când am citit în Matei 
despre slujirea lui Hristos din timpul 
vieţii Sale muritoare, am făcut o altă 
descoperire: „Seara, au adus la Isus 
pe mulţi… El… a tămăduit pe toţi 

Guayaquil, Ecuador
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bolnavii” 16. El i-a vindecat pe toţi cei 
care au venit la El. Niciunul nu a fost 
refuzat.

După cum ne-a învăţat vârstni-
cul Dallin H. Oaks: „Binecuvântările 
tămăduitoare vin în multe feluri, 
ele fiind potrivite nevoilor noastre 
personale, care sunt cunoscute de El, 
care ne iubeşte cel mai mult. Uneori 
o „tămăduire” vindecă boala noastră 
sau ne uşurează povara. Dar, alteori, 
noi suntem «vindecaţi» prin faptul că 
ni se dă putere sau înţelegere sau 
răbdare pentru a suporta poverile pe 
care le avem” 17. Toţi care vor veni pot 
fi „[primiţi] în braţele lui Isus” 18. Toată 
suferinţa poate fi alinată. În El, noi 
putem „găsi odihnă pentru sufletele 
[noastre]” 19. Condiţiile noastre muri-
toare poate nu se vor schimba imediat, 
dar durerea, îngrijorarea, suferinţa şi 
teama pot fi înghiţite în pacea Sa şi în 
leacul Său alinător. 

Am observat că, deseori, copiii 
acceptă într-un mod mai firesc du-
rerea şi suferinţa. Ei îndură în linişte 
cu umilinţă şi blândeţe. Am avut un 
sentiment frumos, plăcut, în preajma 
acestor micuţi. 

Sherrie, o fetiţă de 13 ani, a suferit 
o operaţie pe măduva spinării care 
a durat paisprezece ore. Când şi-a 
recăpătat cunoştinţa la secţia de 
terapie intensivă, ea a spus: „Tati, 
mătuşa Cheryl este aici, şi… bunicul 
Norman şi bunica Brown sunt aici. 
Tati, dar cine este cel care stă lângă 
tine? Seamănă cu tine, doar că este 
mai înalt… A spus că el este fratele 
tău, Jimmy”. Unchiul ei, Jimmy, mu-
rise la vârsta de 13 ani de o fibroză 
cistică. 

Timp de aproape o oră, Sherrie i-a 
descris pe vizitatorii ei, toţi membrii 
decedaţi ai familiei sale. Apoi, istovită, 
a adormit.

Mai târziu, ea i-a spus tatălui ei: 
„Tati, toţi aceşti copii care sunt aici 

la terapie intensivă au îngeri care îi 
ajută” 20. 

Nouă, tuturor, El ne-a spus: 
„Iată, voi sunteţi copii mici şi nu 

puteţi suporta toate lucrurile acum; 
trebuie să creşteţi în harul şi în cu-
noaşterea adevărului.

Nu vă temeţi, copii mici, pentru că 
sunteţi ai Mei …

De aceea, Eu sunt în mijlocul vostru 
şi Eu sunt Păstorul cel bun” 21.

Marea noastră problemă în viaţa 
muritoare este aceea de a deveni 
„un sfânt prin ispăşirea lui Hristos” 22. 
Durerea pe care dumneavoastră şi 
cu mine o trăim, poate fi acolo unde 
acest proces este cel mai mult mă-
surat. În situaţii extrem de dificile, 
noi putem deveni asemenea copiilor 
în inimile noastre, umilindu-ne şi 
putem „să ne rugăm, să muncim şi 
să aşteptăm” 23 cu răbdare vindecarea 
sufletelor şi trupurilor noastre. La fel 
ca şi Iov, după ce vom fi purificaţi prin 
încercările noastre, vom „ieşi [curaţi] ca 
aurul” 24.

Depun mărturie că El este Mântui-
torul nostru, Prietenul nostru, Avo-
catul nostru, Marele Doctor, Marele 
Vindecător. În El putem găsi pace şi 
consolare în faţa durerii noastre şi a 
păcatelor noastre, doar dacă vom veni 
la El cu inimi umile. „Harul [Său] este 
de ajuns.” 25 În numele lui Isus Hristos, 
amin. ◼

NOTE
 1. Orson F. Whitney, în Spencer W. Kimball, 

Faith Precedes the Miracle (1972), p. 98.
 2. Robert D. Hales, „Healing Soul and Body”, 

Ensign, nov. 1998, p. 14. 
 3. Vezi Alma 31:31, 33 
 4. 2 Nefi 2:1.
 5. 2 Nefi 9:21.
 6. Evrei 4:15–16. Pavel ne-a învăţat să 

privim la Salvator ca la un exemplu de 
cum să tratăm „[împotrivirea din partea 
păcătoşilor faţă de noi], pentru ca nu 
cumva să [ne] pierdem inima şi să  
[cădem] de oboseală în sufletele  
[noastre]” (Evrei 12:3). 

 7. Ieremia 8:22.
 8. Alma 36:14.
 9. 3 Nefi 9:13.
 10. 3 Nefi 27:14–15; subliniere adăugată. 
 11. 1 Nefi 11:31.
 12. 3 Nefi 27:14–15; subliniere adăugată.
 13. Vezi John Taylor The Mediation and 

Atonement (1882), p. 97. Preşedintle 
Taylor scrie despre „un legământ” dintre 
Tatăl şi Fiul în viaţa premuritoare pentru 
îndeplinirea mântuirii ispăşitoare a 
omenirii. Pe lângă suferinţa din grădină şi 
de pe cruce, Hristos a suferit, de bunăvoie, 
în timpul vieţii şi pe cruce (vezi Mosia 
3:5–8).

 14. Henry B. Eyring, „Adversitate”, Liahona, 
mai 2009, p. 24; subliniere adăugată. 

 15. Vezi Doctrină şi legăminte 6:20.
 16. Matei 8:16; subliniere adăugată. 
 17. Dallin H. Oaks, „El îi tămăduieşte pe cei 

împovăraţi”, Liahona, nov. 2006, p. 7–8.
 18. Mormon 5:11.
 19. Matei 11:29.
 20. Vezi Michael R. Morris, „Sherrie’s Shield of 

Faith”, Ensign, iunie 1995, p. 46.
 21. Doctrină şi legăminte 50:40–41, 44.
 22. Mosia 3:19.
 23. Henry B. Eyring, Liahona, mai 2009, p. 24. 
 24. Iov 23:10.
 25. 2 Corinteni 12:9; vezi, de asemenea, Eter 

12:26–27; Doctrină şi legăminte 18:31.
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Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Scriitorul şi istoricul Wallace 
Stegner a scris despre migrarea 
mormonilor şi despre stabilirea 

lor în Valea Salt Lake. El nu a accep-
tat credinţa noastră şi, de multe ori, a 
fost critic la adresa noastră; totuşi, el 
a fost impresionat de devotamentul şi 
eroismul primilor membri ai Bisericii 
noastre, în special în cazul femeilor. 
El a spus: „Femeile lor sunt remarca-
bile” 1. Eu repet acelaşi lucru astăzi. 
Femeile sfinte din zilele din urmă sunt 
remarcabile!

Dumnezeu a pus în femei calităţi 
divine cum ar fi tăria, virtutea, dragos-
tea şi dorinţa de a se sacrifica pentru 
a putea creşte generaţii viitoare ale 
copiilor Săi de spirit.

Un studiu recent făcut în Statele 
Unite afirmă că femeile din toate 
religiile „cred mult mai puternic în 
Dumnezeu” şi merg mult mai des la 
adunările religioase decât o fac băr-
baţii. „Ele sunt mult mai religioase din 
aproape toate punctele de vedere” 2.

Nu am fost surprins de acest re-
zultat, mai ales că am cugetat asupra 
rolului suprem pe care familiile şi 
femeile îl au în religia noastră. Doc-
trina noastră este limpede: femeile 
sunt fiice ale Tatălui nostru Ceresc, iar 

cărei soţ, Aaron, a murit după ultima 
traversare a râului Platte alături de 
compania de cărucioare a lui Martin. 
Ea a scris:

„Nu voi încerca să descriu ceea ce 
am simţit în momentul când am deve-
nit o văduvă cu trei copii în astfel de 
circumstanţe… Eu cred… că suferin-
ţele mele de dragul Evangheliei vor fi 
considerate ca fiind un act sfânt …

Am făcut apel la Domnul… la 
Cel care a promis că va fi soţ pentru 
văduve şi tată pentru orfani. Am făcut 
apel la El şi El m-a ajutat” 4.

Elizabeth a spus că ea a scris 
această istorie în numele celor care au 
trecut prin aceleaşi situaţii, sperând ca 
generaţiile următoare să fie dornice 
să îndure şi să sacrifice toate lucrurile 
pentru împărăţia lui Dumnezeu 5.

Femeile de astăzi din Biserică  
sunt puternice şi curajoase

Eu cred că, astăzi, femeile din Bise-
rică îndeplinesc acea cerinţă şi sunt la 
fel de puternice şi credincioase. Con-
ducătorii preoţiei din această Biserică, 
la toate nivelurile, sunt foarte recu-
noscători pentru slujirea, sacrificiul, 
angajamentul şi contribuţia surorilor.

Multe lucruri realizate în Biserică 
se datorează slujirii altruiste oferite de 
femei. Indiferent că se întâmplă la Bi-
serică sau acasă, este un lucru frumos 
să vezi preoţia şi Societatea de Alinare 
conlucrând în armonie perfectă. O 
astfel de relaţie este asemenea unei 
orchestre foarte bine corelate, iar sim-
fonia care rezultă ne inspiră pe toţi.

Nu cu mult timp în urmă, când am 
fost desemnat să particip la o confe-
rinţă în ţăruşul Mission Viejo, Califor-
nia, am fost impresionat de relatarea 
despre petrecerea de Anul Nou a 
tinerilor din cei patru ţăruşi combinaţi. 
După petrecere, a fost găsită o geantă 
a cărei proprietară nu putea fi identi-
ficată fără ca aceasta să fie deschisă. 

El le iubeşte. Soţiile sunt egale soţilor 
lor. Căsnicia reprezintă un parteneriat 
complet în care soţiile şi soţii con-
lucrează pentru a satisface nevoile 
familiei 3.

Ştim că femeile au parte de multe 
încercări, inclusiv cele care se strădu-
iesc să trăiască în acord cu Evanghelia.

Moştenirea surorilor pioniere
O caracteristică importantă a vieţii 

strămoşilor noştri pionieri este cre-
dinţa surorilor. Femeile, prin natura lor 
divină, au marele dar şi responsabilita-
tea de a avea grijă de cămin şi de copii 
şi de hrănirea spirituală din cadrul 
familiei şi din alte locuri. Din această 
perspectivă, credinţa surorilor manifes-
tată prin dorinţa de a-şi părăsi casele 
pentru a traversa câmpiile către un 
viitor necunoscut a fost ceva înălţător. 
Dacă cineva ar trebui să identifice cea 
mai importantă calitate a lor, aceasta ar 
fi credinţa lor neclintită în Evanghelia 
restaurată a Domnului Isus Hristos.

Relatările despre sacrificiile eroice 
şi despre realizările acestor femei 
pioniere în timp ce traversau câmpiile 
sunt o moştenire nepreţuită pentru 
Biserică. Eu sunt foarte impresionat 
de relatarea lui Elizabeth Jackson al 

Femeile SZU sunt 
remarcabile!
Multe lucruri realizate în Biserică se datorează  
slujirii altruiste oferite de femei.
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Vă împărtăşesc o parte din ceea ce 
sora Monica Sedgwick, preşedinta 
Tinerelor Fete din ţăruşul Laguna 
Niguel, a consemnat: „Noi nu doream 
să fim indiscrete; era vorba despre 
un obiect personal al cuiva! Aşadar, 
am deschis-o cu mare grijă şi am scos 
primul lucru de deasupra – sperând 
că vom găsi ceva care s-o identifice 
pe proprietară. A făcut-o, dar într-un 
alt fel – era broşura Pentru întărirea 
tineretului. Uau! Aceasta ne-a spus 
ceva despre ea. După aceea, am scos 
un alt obiect, un carneţel. Cu siguranţă 
acesta avea să ne ofere răspunsuri, 
însă nu pe cele pe care le aşteptam. 
Prima pagină era o listă cu scripturi 
favorite. După care urmau alte cinci 
pagini cu trimiteri la scripturi şi note 
personale scrise cu mare grijă”.

Surorile au dorit s-o cunoască 
imediat pe această tânără fată credin-
cioasă. Ele s-au întors la acea geantă 
pentru a o identifica pe proprietară. 
Au scos câteva bomboane mentolate, 
săpun, cremă şi o perie. Mi-au plăcut 
comentariile lor: „Aha, lucruri bune îi 
ies din gură, are mâini curate şi fine şi 
se îngrijeşte”.

Ele au aşteptat cu nerăbdare să 
descopere următoarea comoară. Au 
scos un portofel mic pentru monede, 
făcut de ea din carton, care avea ceva 
bani într-un buzunar cu fermoar. Ele 
au exclamat: „Aha, deci este creativă şi 
pregătită!”. Ele erau ca şi copiii mici în 
dimineaţa de Crăciun. Următorul lucru 
pe care l-au scos le-a surprins şi mai 
mult: o reţetă pentru un tort de cioco-
lată Black Forest (Pădurea Neagră) şi o 
notă de a face acel tort pentru aniver-
sarea unui prieten. Ele aproape că au 
ţipat: „Este GOSPODINĂ! Este atentă 
şi dornică să slujească”. După care, 
în fine, au găsit un act de identitate. 
Conducătorii tinerilor au spus că s-au 
simţit foarte binecuvântaţi „să vadă 
exemplul tăcut al unei domnişoare 

care trăia conform Evangheliei” 6.
Această relatare ilustrează angaja-

mentul Tinerelor noastre Fete faţă de 
standardele Bisericii 7. Este, de aseme-
nea, una dintre conducătoarele devo-
tate, preocupate, grijulii, din întreaga 
lume, care le îndrumă pe Tinerele 
Fete. Ele sunt remarcabile!

Surorile deţin roluri cheie în cadrul 
Bisericii, vieţii de familie, precum şi 
ca persoane, roluri care sunt esen-
ţiale în planul Tatălui Ceresc. Multe 
dintre aceste responsabilităţi nu oferă 
compensaţii economice, însă oferă sa-
tisfacţie şi sunt importante prin prisma 
eternităţii. Recent, o editorialistă încân-
tătoare şi foarte capabilă în meseria ei, 
a cerut o descriere a rolului femeilor 
în cadrul Bisericii. I s-a explicat că 
toţi conducătorii din congregaţiile 
noastre nu sunt plătiţi. Ea a întrerupt 
discuţia pentru a spune că interesul ei 
a scăzut foarte mult. Ea a spus: „Cred 
că femeile nu mai au deloc nevoie de 
slujbe unde nu sunt plătite ”.

Noi am subliniat că cea mai impor-
tantă organizaţie de pe pământ este 
familia, în care „taţii şi mamele sunt… 
parteneri egali” 8. Niciunul dintre ei nu 
este recompensat financiar, însă bine-
cuvântările nu pot fi descrise. Bineîn-
ţeles că i-am spus despre Societatea de 

Alinare, despre organizaţiile Tinerelor 
Fete şi ale Societăţii Primare care sunt 
conduse de femei. I-am menţionat că, 
încă de la începutul istoriei noastre, 
atât bărbaţii, cât şi femeile rostesc 
rugăciuni, cântă la instrumente, rostesc 
cuvântări şi cântă în cor chiar şi în 
cadrul adunării de împărtăşanie, care 
este cea mai sacră adunare a noastră.

Recent, mult mediatizata carte 
American Grace (Harul american), 
vorbeşte despre femeile din diferitele 
religii. În ea se spune că femeile sfinte 
din zilele din urmă sunt unice prin 
faptul că sunt peste măsură de mulţu-
mite de rolul pe care îl au în condu-
cerea Bisericii 9. Mai mult, sfinţii din 
zilele din urmă în ansamblu, bărbaţi 
şi femei, sunt cei mai devotaţi credin-
ţei lor, faţă de toţi membrii celorlalte 
religii studiate 10.

Femeile noastre nu sunt remar-
cabile pentru că au reuşit să evite 
greutăţile vieţii – din contră. Ele sunt 
remarcabile datorită modului în care 
înfruntă încercările vieţii. În pofida 
provocărilor şi încercărilor pe care 
viaţa le are de oferit – când sunt sau 
nu căsătorite, din cauza alegerilor 
făcute de copii, sănătăţii precare, lipsei 
de şanse şi multor altor probleme – 
ele rămân incredibil de puternice, 
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neclintite şi fidele credinţei lor. 
Surorile noastre din Biserică „[îi ajută 
în mod constant] pe cei slabi, înalţă 
mâinile obosite şi întăresc genunchii 
care se clatină” 11.

O preşedintă a Societăţii de Alinare, 
care a recunoscut această slujire 
extraordinară, a spus: „Chiar şi în 
momentul când surorile slujesc, ele 
se gândesc: «Aş fi dorit să pot face 
mai mult!»”. Deşi nu sunt perfecte şi 
toate au parte de încercări personale, 
credinţa lor într-un Tată iubitor din Cer 
şi certitudinea sacrificiului ispăşitor al 
Salvatorului le umplu viaţa.

Rolul surorilor în Biserică
În timpul ultimilor trei ani, Prima 

Preşedinţie şi Cvorumul celor Doispre-
zece au căutat îndrumare, inspiraţie şi 
revelaţie în timp ce se sfătuiau cu lide-
rii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare 
şi lucrau la noile Church Handbooks 
(Manuale ale Bisericii). În timpul aces-
tui proces, eu am avut un sentiment 
de profundă recunoştinţă pentru rolul 
esenţial pe care surorile, atât cele căsă-
torite, cât şi cele necăsătorite, l-au avut 
de-a lungul istoriei şi îl au acum, atât 
în cadrul familiei, cât şi în Biserică.

Toţi membrii Bisericii lui Isus Hris-
tos trebuie „să muncească în via Sa 
pentru salvarea sufletelor oamenilor” 12. 
„Lucrarea de salvare include munca 
misionară făcută de membri, păstrarea 
convertiţilor, activarea membrilor mai 
puţin activi, munca în templu şi cea de 
realizare a istoriei familiei… predicarea 
Evangheliei” 13 şi grija faţă de cei săraci 
şi nevoiaşi 14. Această lucrare este coor-
donată, în primul rând, prin interme-
diul consiliului episcopiei 15.

În noile Handbooks (Manuale) 
se precizează în mod special faptul 
că episcopii, care cunosc şi înţeleg 
deja problemele existente, vor trebui 
să delege mai multe responsabilităţi. 
Membrii trebuie să înţeleagă faptul 

că episcopul a fost instruit să delege. 
Membrii trebuie să-l susţină şi să-l spri-
jine în timp ce el urmează acest sfat. 
Acest lucru îi va permite episcopului 
să petreacă mai mult timp cu tinerii, 
cu tinerii adulţi necăsătoriţi şi cu fami-
lia lui. El va delega alte responsabilităţi 
importante conducătorilor preoţiei, 
preşedinţilor organizaţiilor auxiliare, 
precum şi bărbaţilor şi femeilor în 
mod individual. În Biserică, rolul 
femeii în cadrul căminului este foarte 
respectat 16. Când o mamă primeşte, în 
cadrul Bisericii, o chemare care nece-
sită mult timp pentru a fi îndeplinită, 
tatălui i se oferă, de regulă, o chemare 
mai puţin solicitantă pentru a se păstra 
un echilibru în viaţa familiei.

Cu mulţi ani în urmă, am partici-
pat la o conferinţă de ţăruş în Tonga. 
Duminică dimineaţa, primele trei 
rânduri din capelă au fost ocupate de 
bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 
35 de ani. M-am gândit că formau un 
cor de bărbaţi. Însă, atunci când s-au 
prezentat treburile conferinţei, fiecare 
dintre aceşti bărbaţi, 63 în total, s-a 
ridicat în picioare atunci când şi-a auzit 
numele şi a fost susţinut pentru a fi 
rânduit la Preoţia lui Melhisedec. Am 
avut atât sentimente de satisfacţie, cât 
şi de uimire.

După sesiune, l-am întrebat pe 
preşedintele Mateaki, preşedintele de 
ţăruş, cum au realizat acel miracol. 
El mi-a spus că, în cadrul adună-
rii consiliului ţăruşului, s-a discutat 

despre reactivare. Preşedinta Societăţii 
de Alinare din ţăruşul lui, sora Lei-
nata Va’enuku a cerut permisiunea 
să vorbească. În timp ce ea vorbea, 
Spiritul i-a confirmat preşedintelui că 
ceea ce ea sugera era un lucru bun. 
Ea a explicat că, în ţăruşul lor, erau 
foarte mulţi bărbaţi minunaţi cu vârste 
cuprinse între 20 şi 40 de ani care 
nu slujiseră în misiuni. Ea a spus că 
mulţi dintre acei bărbaţi ştiau că-şi 
dezamăgiseră episcopii şi conducăto-
rii preoţiei care îi încurajaseră foarte 
mult să slujească în misiuni, iar acum 
se simţeau ca membri de mâna a 
doua ai Bisericii. A indicat faptul că 
aceşti tineri trecuseră de vârsta la care 
puteau sluji în misiuni cu timp deplin. 
Şi-a exprimat dragostea şi îngrijorarea 
pentru ei. Ea a explicat că ei trebuiau 
totuşi să primească toate rânduielile 
necesare salvării şi că atenţia trebuia 
concentrată asupra rânduirilor la 
preoţie şi rânduielilor din templu. A 
menţionat că, deşi o parte dintre aceşti 
bărbaţi erau încă necăsătoriţi, cei mai 
mulţi dintre ei se căsătoriseră cu femei 
minunate – unele fiind active în Bise-
rică, altele inactive şi celelalte nefiind 
membre ale Bisericii.

După o discuţie detaliată în cadrul 
consiliului ţăruşului, s-a decis ca bărba-
ţii din cadrul preoţiei şi femeile din So-
cietatea de Alinare să-şi întindă braţele 
pentru a-i salva pe aceşti bărbaţi şi pe 
soţiile lor, în timp ce episcopii urmau 
să petreacă mai mult timp cu tinerii 
băieţi şi cu tinerele fete din episcopii. 
Cei implicaţi în salvare s-au concentrat 
în principal asupra pregătirii lor pentru 
preoţie, căsătoria eternă şi pentru 
rânduielile necesare salvării înfăptuite 
în templu. Pe parcursul următorilor 
doi ani, aproape toţi dintre cei 63 de 
bărbaţi, care fuseseră susţinuţi pentru a 
primi Preoţia lui Melhisedec în cadrul 
acelei conferinţe la care am participat, 
şi-au primit înzestrarea în templu şi au 
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fost pecetluiţi cu soţiile lor. Această re-
latare este doar un exemplu al impor-
tanţei surorilor în lucrarea de salvare 
din episcopiile şi ţăruşii noştri, precum 
şi al modului în care ele facilitează 
primirea revelaţiei, în special în cadrul 
consiliilor Bisericii 17.

Rolul surorilor în cadrul familiei
Suntem conştienţi că există forţe 

uriaşe îndreptate împotriva femeilor 
şi a familiilor. Studiile recente arată că 
există o deteriorare a devotamentului 
în cadrul căsniciei, numărul adulţilor 
care se căsătoresc fiind în scădere 18. 
Pentru unii, căsătoria şi familia devin 
„o opţiune, în loc de a fi principiul 
central după care trebuie organizată 
societatea noastră” 19. Femeile au de-a 
face cu multe opţiuni şi trebuie să ana-
lizeze, cu ajutorul rugăciunii, alegerile 
pe care le fac şi modul în care acestea 
le vor afecta familia.

Anul trecut, când am fost în Noua 
Zeelandă, am citit, în ziarul din Au-
ckland, despre femei, nu de religia 
noastră, care se confruntau cu aceste 
probleme. O mamă spunea că şi-a dat 
seama că, în cazul ei, alegerea dacă să 
lucreze sau să stea acasă se reducea, 
de fapt, la un covor nou şi la o a doua 
maşină de care nu prea avea nevoie. 
Dar o altă femeie credea că „cel mai 
mare duşman al fericirii în viaţa de 
familie nu era faptul că ai un loc de 
muncă –- ci televizorul”. Ea spunea 

că membrii familiilor petrec prea mult 
timp uitându-se la televizor şi prea 
puţin unul cu altul 20.

Acestea sunt decizii foarte sensibile, 
personale, însă există două princi-
pii pe care trebuie să ni le amintim 
întotdeauna. Primul, nicio femeie nu 
trebuie să creadă vreodată că trebuie 
să-şi ceară scuze sau că propria ei 
contribuţie este mai puţin importantă 
pentru că ea îşi dedică cea mai mare 
parte a eforturilor creşterii şi îngrijirii 
copiilor. Nimic nu ar trebui să fie mai 
important în planul Tatălui nostru din 
Cer. Al doilea, cu toţii trebuie să fim 
atenţi să nu judecăm sau să presu-
punem că surorile sunt mai puţin 
curajoase dacă hotărăsc să lucreze 
în afara casei. Rareori înţelegem sau 
apreciem pe deplin situaţiile în care 
se află oamenii. Soţii şi soţiile trebuie 
să se consulte, cu ajutorul rugăciunii, 
înţelegând că vor răspunde în faţa lui 
Dumnezeu pentru deciziile lor.

Pe dumneavoastră, surori devotate 
care sunteţi mame singure, indiferent 
din ce motiv, noi vă apreciem foarte 
mult. Profeţii au spus foarte clar „că 
sunt multe mâini pregătite să vă ajute. 
Domnul ştie situaţia în care vă aflaţi. 
La fel şi Biserica” 21. Sper că sfinţii din 
zilele din urmă vor fi primii care vor 
crea la locul de muncă o atmosferă 
care să fie mai plăcută şi mai utilă 
atât pentru femei, cât şi pentru băr-
baţi, în ceea ce priveşte îndeplinirea 

responsabilităţilor lor de părinţi.
Pe dumneavoastră, surori necăsă-

torite curajoase şi credincioase, vă rog 
să ştiţi că noi vă iubim şi vă apreciem 
şi vă asigurăm că nicio binecuvântare 
eternă nu vă va fi refuzată.

Remarcabila femeie pionier, 
Emily H. Woodmansee, a scris cuvin-
tele imnului „Surori în Sion”. Ea a avut 
dreptate când a spus că „[poartă în ele] 
a îngerilor solie” 22. Acest lucru a fost 
descris ca fiind „nimic altceva decât 
îndeplinirea poruncii directe şi actuale 
a Tatălui nostru din Cer şi «un dar pe 
care…surorile… îl revendică»” 23.

Dragi surori, vă iubim şi vă ad-
mirăm. Noi apreciem slujirea dum-
neavoastră în împărăţia Domnului. 
Dumneavoastră sunteţi remarcabile! 
Îmi exprim în mod special aprecierea 
faţă de femeile din viaţa mea. Eu măr-
turisesc despre realitatea ispăşirii, de-
spre divinitatea Salvatorului şi despre 
restaurarea Bisericii Sale, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
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Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Dragii mei fraţi şi dragile mele su-
rori, scopul mesajului meu este 
de a onora şi celebra ceea ce 

Domnul a făcut şi face pentru a le sluji 
celor săraci şi nevoiaşi dintre copiii Săi 
de pe pământ. El îi iubeşte pe copiii 
Săi nevoiaşi, precum şi pe cei care 
doresc să ajute. Şi El a creat modalităţi 
de a-i binecuvânta atât pe cei care au 
nevoie de ajutor, cât şi pe cei care-l 
vor oferi.

Tatăl nostru Ceresc aude rugăciu-
nile copiilor Săi de pe întreg pământul, 
care se roagă să aibă hrană să mă-
nânce, haine cu care să se îmbrace şi 
pentru demnitatea ca ei să le dobân-
dească prin propriile lor eforturi. El 
aude aceste rugăciuni încă de când a 
pus bărbatul şi femeia pe pământ.

Aflaţi că aceste nevoi există acolo 
unde trăiţi, precum şi în întreaga lume. 
Deseori, inima dumneavoastră este 
plină de compasiune. Când întâlniţi pe 
cineva care se chinuie să-şi găsească 
un loc de muncă, aveţi acea dorinţă de 
a ajuta. O aveţi atunci când mergeţi în 
casa unei văduve şi vedeţi că ea nu are 
hrană. O aveţi atunci când vedeţi poze 
cu copii care plâng stând în ruinele ca-
sei lor distruse de cutremur sau de foc.

Deoarece Domnul le aude 
plânsetele şi simte compasiunea 

dumneavoastră profundă faţă de ei, 
El a oferit, încă de la începuturile tim-
pului, modalităţi prin care ucenicii Săi 
pot ajuta. El i-a invitat pe toţi copiii Săi 
să-şi consacre timpul, bunurile şi să se 
consacre ei înşişi pentru a I se alătura 
în slujirea altora.

Modalitatea Lui de a ajuta s-a 
numit, la un moment dat, viaţa trăită 
conform legii consacrării. Într-o altă 
perioadă, modalitatea Lui a fost nu-
mită Ordinul Unit. În timpul nostru, 
se numeşte programul de bunăstare 
desfăşurat de Biserică.

Numele şi detaliile operaţiunii sunt 
schimbate pentru a se potrivi nevoilor 
şi circumstanţelor în care se găsesc 
oamenii. Dar, întotdeauna, modalitatea 
Domnului de a-i ajuta pe cei care au 
nevoi materiale implică oameni care, 
din dragoste, s-au consacrat ei înşişi şi 
au consacrat ceea ce au lui Dumnezeu 
şi lucrării Sale.

El ne-a invitat şi ne-a poruncit să ne 
implicăm în lucrarea Sa pentru a-i înălţa 
pe cei nevoiaşi. În apele botezului şi în 
templele sfinte ale lui Dumnezeu, noi 
facem legământ să facem aceasta. Reîn-
noim acest legământ duminica, atunci 
când luăm din împărtăşanie.

Scopul meu, astăzi, este să descriu 
unele dintre ocaziile pe care El ni le-a 

Ocazii de a face bine
Modalitatea Domnului de a-i ajuta pe cei care au  
nevoi materiale implică oameni care, din dragoste,  
s-au consacrat ei înşişi şi au consacrat ceea ce au lui 
Dumnezeu şi lucrării Sale.
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pus la dispoziţie pentru a-i ajuta pe cei 
nevoiaşi. Nu voi putea vorbi despre 
toate în timpul scurt pe care-l am. 
Sper să vă reînnoiesc şi să vă întăresc 
angajamentul de a acţiona.

Există un imn despre invitaţia 
Domnului la această lucrare, pe care 
l-am cântat încă de când eram mic. 
În copilăria mea, am dat mai multă 
atenţie voioşiei melodiei decât puterii 
cuvintelor. Mă rog ca dumneavoastră 
să simţiţi, astăzi, versurile în inima 
dumneavoastră. Să ascultăm din nou 
cuvintele:

Am făcut eu un bine în lume azi,
Ajutând pe cel necăjit?
Oare l-am consolat, bucurie i-am dat?
De nu, nimic n-am reuşit.
Povara cuiva astăzi s-a uşurat,
Stând lângă el, la greu, şi eu?
De bolnavi şi de cei slabi m-am 

apropiat,
Ca să-i ajut eu pe ei mereu?
Slujeşte! Nu poţi visa
La casa ce sus vei avea.
Să faci bine-i plăcere, este mângâiere,
E binecuvântarea ta.1

Domnul ne trimite tuturor, în mod 
frecvent, mesaje de avertizare. Uneori 
poate fi un sentiment neaşteptat de 
compasiune faţă de cineva nevoiaş. 
Este posibil ca un tată să-l fi simţit 
când a văzut un copil căzând şi julin-
du-se la genunchi. Este posibil ca o 
mamă să-l fi simţit când şi-a auzit copi-
lul plângând noaptea, fiind speriat. 
Este posibil ca un fiu sau o fiică să fi 
simţit compasiune faţă de cineva care 
era trist sau speriat la şcoală.

Noi toţi am avut sentimente de 
compasiune faţă de alţii pe care nici 
măcar nu-i cunoşteam. De exemplu, 
când aţi auzit rapoartele despre valu-
rile care străbăteau Pacificul ca urmare 
a cutremurului din Japonia, v-aţi îngri-
jorat pentru cei care ar fi putut fi răniţi.

Mii dintre dumneavoastră aţi avut 
sentimente de compasiune atunci 
când aţi aflat despre inundaţiile din 
Queensland, Australia. Buletinele 
de ştiri, în cea mai mare parte a lor, 
prezentau estimări despre câţi oameni 
aveau nevoie de ajutor. Însă mulţi din-
tre dumneavoastră aţi simţit durerea 
oamenilor. Cererii de ajutor i-au răs-
puns peste 1.500 de voluntari, membri 
ai Bisericii, din Australia, care au venit 
să ajute şi să aline.

Ei şi-au transformat sentimentele 
de compasiune în decizia de a acţiona 
conform legămintelor pe care le-au 
făcut. Am văzut binecuvântările care 
vin la cel nevoiaş care primeşte ajutor 
şi la persoana care profită de ocazia 
de a-l oferi.

Părinţii înţelepţi văd în fiecare 
nevoie a celorlalţi o modalitate de 
a aduce binecuvântări în viaţa fiilor 
şi fiicelor lor. Trei copii ne-au adus 
recent recipiente în care se afla o cină 
delicioasă. Părinţii lor au ştiut că noi 
aveam nevoie de ajutor şi i-au inclus 
pe copiii lor în acea ocazie de a ne 
sluji.

Părinţii au binecuvântat familia 
noastră prin slujirea lor generoasă. 
Prin alegerea lor de a-şi lăsa copiii 
să ofere, ei au oferit binecuvântări 
nepoţilor lor. Zâmbetele pe care copiii 

le aveau atunci când au plecat de la 
noi m-au făcut să fiu sigur că nepoţii 
acelor părinţi vor fi binecuvântaţi. Ei le 
vor spune copiilor lor despre bucuria 
pe care au simţit-o slujind cu bunătate 
în numele Domnului. Îmi amintesc că 
am simţit acel sentiment de satisfacţie 
interioară în copilărie, atunci când am 
smuls buruieni pentru un vecin, la 
rugămintea tatălui meu. Oricând sunt 
rugat să ofer ceva, îmi amintesc şi cred 
în cuvintele imnului „Ce fericire să-Ţi 
slujim” 2.

Ştiu că aceste versuri au fost scrise 
pentru a exprima bucuria pe care o 
aduce preaslăvirea Domnului în ziua 
de sabat. Dar acei copii care au venit 
la noi să ne aducă mâncare simţeau, în 
cursul unei zile a săptămânii, bucuria 
de a înfăptui lucrarea Domnului. Iar 
părinţii lor au sesizat ocazia de a face 
bine şi au făcut ca multe generaţii să 
simtă acea bucurie.

Modalitatea Domnului de a se în-
griji de cei nevoiaşi le oferă părinţilor 
o altă ocazie de a-şi binecuvânta co-
piii. Eu am văzut-o într-o capelă, într-o 
duminică. Un copilaş i-a înmânat epis-
copului plicul cu donaţiile familie lui, 
în timp ce episcopul intra în capelă 
înainte de adunarea de împărtăşanie.

Cunoşteam familia şi băiatul res-
pectiv. Familia tocmai aflase că cineva 
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din episcopie avea nevoie de ajutor. 
În timp ce punea în plic o donaţie de 
post mai mare decât de obicei, tatăl 
i-a spus copilului ceva de genul: „Noi 
am postit şi ne-am rugat astăzi pentru 
cei nevoiaşi. Dă-i, te rog, episcopului 
acest plic în numele nostru. Eu ştiu că 
el îl va folosi pentru a-i ajuta pe cei 
care sunt mai nevoiaşi ca noi”.

În loc să se simtă înfometat în acea 
duminică, băiatul îşi va aminti de acea 
zi cu mare plăcere. Puteam să-mi dau 
seama după zâmbetul lui şi după felul 
în care ţinea plicul atât de strâns, că el 
a înţeles încrederea mare pe care tatăl 
lui i-a acordat-o de a duce donaţia fa-
miliei pentru cei săraci. El îşi va aminti 
de acea zi atunci când va fi diacon şi, 
probabil, îşi va aminti mereu de ea.

Am văzut aceeaşi fericire pe chi-
purile persoanelor care i-au ajutat pe 
oamenii din Idaho, în numele Domnu-
lui, cu mulţi ani în urmă. Barajul Teton 
a cedat în ziua de sâmbătă, 5 iunie 
1976. Unsprezece oameni au fost ucişi. 
Alte mii au trebuit să-şi abandoneze 
casele în decurs de câteva ore. Unele 
case au fost luate de ape. Şi sute de 
locuinţe au devenit locuibile numai ca 
urmare a eforturilor fizice şi materiale 
care au depăşit cu mult posibilităţile 
proprietarilor.

Cei care au auzit de tragedia res-
pectivă au avut sentimente de compa-
siune şi au simţit chemarea de a face 
bine. Vecinii, episcopii, preşedinta 
Societăţii de Alinare, conducătorii 
cvorumurilor, învăţătorii de acasă şi 
învăţătoarele vizitatoare şi-au părăsit 
casele şi locurile de muncă pentru a 
curăţa casele inundate ale altora.

Un cuplu s-a întors în Rexburg din 
vacanţă, imediat după inundaţie. Ei nu 
s-au dus să-şi vadă casa. În schimb, 
l-au căutat pe episcopul lor pentru 
a-l întreba cum puteau să ajute. El i-a 
trimis la o familie nevoiaşă.

După câteva zile, ei s-au dus să 

vadă ce-a mai rămas din casa lor. 
Dispăruse, fiind măturată de ape. Ei 
s-au întors la episcop şi l-au întrebat: 
„Acum, ce doriţi să facem?”.

Oriunde locuiţi, aţi văzut acel 
miracol al compasiunii transformată 
în fapte altruiste. Poate că nu a fost 
ca rezultat al vreunui mare dezas-
tru natural. L-am văzut în cvorumul 
preoţiei, unde un frate s-a ridicat 
pentru a descrie nevoile unui bărbat 
sau ale unei femei care caută un loc 
de muncă pentru a se putea întreţine 
şi a-şi întreţine familia. Am putut simţi 
compasiune în acea încăpere, în timp 
ce unii sugerau nume de oameni care 
puteau să ofere un loc de muncă per-
soanei care avea nevoie de aşa ceva.

Ce s-a întâmplat în acel cvorum al 
preoţiei şi ce s-a întâmplat în casele 
inundate din Idaho este o manifestare 
a modalităţii Domnului de a-i ajuta pe 
cei foarte nevoiaşi să ajungă, din nou, 
să se bizuie pe forţele proprii. Noi 
avem sentimente de compasiune şi 
ştim cum să acţionăm în felul Domnu-
lui pentru a ajuta.

Anul acesta, sărbătorim 75 de ani 
de la înfiinţare programului de bu-
năstare desfăşurat de Biserică. A fost 
lansat pentru a îndeplini nevoile celor 
care şi-au pierdut locul de muncă, 

fermele şi chiar casele ca urmare a 
ceea ce a devenit cunoscut ca fiind 
„Marea criză economică”.

Marile nevoi materiale ale copii-
lor Tatălui Cresc au revenit în timpul 
nostru, la fel cum s-a întâmplat şi se va 
întâmpla întotdeauna. Principiile care 
stau la baza programului de bunăstare 
desfăşurat de Biserică nu sunt valabile 
doar pentru un anumit moment sau 
pentru un anumit loc. Ele sunt valabile 
pentru toate timpurile şi toate locurile.

Aceste principii sunt spirituale şi 
eterne. Din acest motiv, dacă le înţe-
legem şi le permitem să ne pătrundă 
adânc în inimă, vom putea sesiza 
şi profita de ocaziile de a ne oferi 
ajutorul oricând şi oriunde ne va cere 
Domnul.

Vă prezint unele dintre principiile 
care m-au îndrumat când am vrut să 
ajut în felul Domnului şi când am fost 
ajutat de alţii.

Primul, fiecare om este mai fericit 
şi are o părere mai bună despre sine 
atunci când poate să se întreţină şi 
să-şi întreţină familia şi când îşi întinde 
braţele, după aceea, pentru a avea 
grijă de ceilalţi. Le-am fost recunoscă-
tor celor care m-au ajutat să-mi asigur 
cele necesare. Şi, de-a lungul anilor, 
le-am fost şi mai recunoscător celor 
care m-au ajutat să ajung să mă bizui 
pe forţele proprii. Şi, apoi, le-am fost 
cel mai recunoscător celor care mi-au 
arătat cum să folosesc o parte din sur-
plusul meu pentru a-i ajuta pe alţii.

Am învăţat că, pentru a avea un 
surplus, trebuie să cheltuiesc mai 
puţin decât câştig. Cu acel surplus, 
am putut să învăţ, că într-adevăr este 
mai bine să oferi decât să primeşti. 
În parte, aceasta este aşa, deoarece 
atunci când ajutăm în felul Domnului, 
El ne binecuvântează.

Preşedintele Marion G. Romney a 
spus despre lucrarea de bunăstare: „În 
această lucrare, indiferent cât oferi, 
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nu poţi ajunge sărac”. Iar după aceea, 
dânsul l-a citat pe preşedintele său de 
misiune, Melvin J. Ballard, după cum 
urmează: „O persoană nu-i poate oferi 
Domnului o coajă de pâine fără să pri-
mească, în schimb, o pâine întreagă” 3.

De-a lungul vieţii mele, am văzut 
că acest lucru este adevărat. Când sunt 
generos faţă de copiii nevoiaşi ai Tată-
lui Ceresc, El este generos cu mine.

Un al doilea principiu al Evanghe-
liei care a fost un ghid pentru mine în 
lucrarea de bunăstare este puterea şi 
binecuvântarea unităţii. Când ne unim 
forţele pentru a le sluji celor nevoiaşi, 
Domnul ne uneşte inimile. Preşedin-
tele J. Reuben Clark jr., a enunţat acest 
principiu astfel: „Slujirea… a contri-
buit… la aducerea acelui sentiment 
comun de frăţie, deoarece bărbaţii, in-
diferent de pregătirea sau ocupaţia lor, 
au lucrat împreună într-o grădină care 
aparţine programului de bunăstare sau 
într-un alt proiect” 4.

Sentimentul puternic de frăţie este 
valabil atât pentru cel care primeşte, 
cât şi pentru cel care oferă. Chiar şi 
astăzi, un bărbat, alături de care eu 
am scos cu lopata noroiul din casa 
lui inundată din Rexburg, simte că 
suntem uniţi. Şi el simte că demnitatea 
personală i-a fost întărită pentru că a 
făcut tot ce a putut pentru el şi familia 
lui. Dacă am fi lucrat singuri, amân-
doi am fi pierdut o binecuvântare 
spirituală.

Acest lucru ne duce la al treilea 
meu principiu de acţiune în lucrarea 
de bunăstare: implicaţi-i, alături de 
dumneavoastră, pe membrii familiei, 
pentru ca ei să poată învăţa cum să 
aibă grijă unul de celălalt, în acelaşi fel 
în care au grijă de alţii. Fiilor şi fiicelor 
dumneavoastră, care lucrează alături 
de dumneavoastră pentru a le sluji 
celor nevoiaşi, le va fi mult mai uşor 
să se ajute unul pe celălalt atunci când 
vor avea nevoie.

Al patrulea principiu preţios al bu-
năstării în cadrul Bisericii l-am învăţat 
când am fost episcop. A rezultat din 
ţinerea poruncii din scripturi de a-i 
căuta pe cei săraci. Este responsabi-
litatea episcopului de a căuta şi oferi 
ajutor celor care încă au nevoie de 
ajutor după ce ei şi membrii familiei 
lor au făcut tot ce au putut. Am învăţat 
că Domnul trimite Duhul Sfânt pentru 
a face posibilă „[căutarea şi găsirea]” 5  
celor care au nevoie de ajutor, aşa 
cum o face şi pentru găsirea adevă-
rului. Eu am învăţat că trebuie s-o 
implic în această căutare pe preşedinta 
Societăţii de Alinare. Ea poate primi 
revelaţie înaintea dumneavoastră.

Unii dintre dumneavoastră veţi avea 
nevoie de acea inspiraţie în lunile 
care vor urma. Pentru a sărbători cea 
de-a 75-a aniversare a programului 
de bunăstare desfăşurat de Biserică, 
membrii din întreaga lume vor fi 
invitaţi să participe la o zi de slujire. 
Conducătorii şi membrii vor trebui să 
caute revelaţia atunci când vor stabili 
proiectele de slujire.

Vă voi oferi trei sugestii de care să 
ţineţi cont atunci când vă veţi planifica 
proiectul de slujire.

Prima, pregătiţi-vă spiritual, dum-
neavoastră şi cei pe care-i conduceţi. 
Numai dacă inimile sunt înduioşate de 
ispăşirea Salvatorului veţi putea vedea 
în mod clar că scopul proiectului este 
de a binecuvânta atât spiritual, cât şi 
material viaţa copiilor Tatălui Ceresc.

A doua mea sugestie este să-i 
alegeţi ca beneficiari ai slujirii 

dumneavoastră pe oamenii din cadrul 
împărăţiei sau ai comunităţii ale căror 
nevoi vor atinge inima celor care vor 
sluji. Oamenii cărora le vor sluji vor 
simţi dragostea lor. Acea dragoste 
le-ar putea aduce mai multă bucurie, 
aşa cum se promite în imn, decât ar 
putea s-o facă satisfacerea nevoilor lor 
materiale.

Ultima mea sugestie este aceea de 
a planifica să folosiţi puterea legătu-
rilor din cadrul familiilor, cvorumu-
rilor, organizaţiilor auxiliare şi dintre 
oamenii pe care-i cunoaşteţi din co-
munităţile dumneavoastră. Sentimen-
tele de unitate vor înmulţi efectele 
bune ale slujirii pe care o oferiţi. Şi 
aceste sentimente de unitate în cadrul 
familiilor, Bisericii şi comunităţilor se 
dezvoltă şi vor deveni o moştenire 
care va dura mult timp după încheie-
rea proiectului.

Aceasta este ocazia mea de a vă 
spune cât de mult vă apreciez. Dato-
rită slujirii pline de dragoste pe care 
dumneavoastră aţi oferit-o în numele 
Domnului, oamenii din întreaga lume 
pe care i-aţi ajutat mi-au mulţumit mie 
atunci când i-am întâlnit.

Atunci când aţi ajutat în felul 
Domnului, dumneavoastră aţi găsit o 
modalitate de a-i face să se simtă mai 
fericiţi. Dumneavoastră şi alţi uce-
nici umili ai Salvatorului asemenea 
dumneavoastră aţi aruncat bucăţi de 
pâine pe ape prin slujire, iar oame-
nii pe care i-aţi ajutat au încercat 
să-mi înapoieze o pâine întreagă a 
recunoştinţei.
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prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

prin ridicarea mâinii.
Dacă se opune cineva, s-o arate 

prin acelaşi semn.
Se propune ca noi să eliberăm  

din oficiul de autoritate a zonei-Cei 
Şaptezeci, cu începere de la 1 mai 
2011, pe următorii: José L. Alonso, 
Nelson L. Altamirano, John S.  
Anderson, Ian S. Ardern, Sergio E. 
Avila, David R. Brown, D. Fraser 
Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. 
Campero, Daniel M. Cañoles, Carl B. 
Cook, I. Poloski Cordon, J. Devn  
Cornish, Federico F. Costales,  
LeGrand R. Curtis jr., Heber O. Diaz, 
Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, 
Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, 
Donald J. Keyes, Domingos S.  
Linhares, B. Renato Maldonado, 
Raymundo Morales, J. Michel Paya, 
Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, 
Gerardo L. Rubio, Jay L. Sitterud, 
Dirk Smibert, Eivind Sterri, Ysrael A. 
Tolentino, W. Christopher Waddell şi 
Gary W. Walker.

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

Se propune ca noi să-i susţinem 
ca membri ai Primului Cvorum al 
celor Şaptezeci pe următorii: Don R. 
Clarke, José L. Alonso, Ian S. Ardern, 

Se propune ca noi să susţinem pe 
Thomas Spencer Monson ca pro-
fet, văzător şi revelator şi preşe-

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

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

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

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
Boyd Kenneth Packer ca preşedinte 
al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli şi pe următorii ca membri 
ai acestui cvorum: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, Russell M. Nelson,  
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Richard G. Scott, Robert D. Hales, 
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christoffer-
son şi Neil L. Andersen.

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

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

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

Cei care sunt de acord s-o arate 

S E S I U N E A  D E  S Â M B Ă TĂ  D U PĂ - A M I A Z Ă  | 2 apri l ie 2011

Susţinerea  
oficianţilor Bisericii

Primesc aceeaşi exprimare de re-
cunoştinţă de la oameni care au lucrat 
cu dumneavoastră. Îmi amintesc de un 
moment când stăteam lângă preşedin-
tele Ezra Taft Benson. Noi vorbeam 
despre slujirea în domeniul bunăstării 
din cadrul Bisericii Domnului. M-a sur-
prins cu vigoarea sa tinerească atunci 
când mi-a spus, încordându-şi braţul: 
„Îndrăgesc această muncă, şi chiar este 
de muncă!”.

În numele Învăţătorului, eu vă mul-
ţumesc pentru munca dumneavoastră 
de a le sluji copiilor Tatălui nostru 
Ceresc. El vă cunoaşte şi vede efortul, 
sârguinţa şi sacrificiul dumneavoastră. 
Mă rog ca El să vă binecuvânteze să 
vedeţi rodul muncii dumneavoastră în 
fericirea celor pe care i-aţi ajutat şi a 
celor alături de care aţi oferit ajutor în 
numele Domnului.

Eu ştiu că Dumnezeu, Tatăl trăieşte şi 
ne aude rugăciunile. Eu ştiu că Isus este 
Hristosul. Dumneavoastră şi cei cărora 
le slujiţi puteţi fi purificaţi şi întăriţi 
slujindu-I şi ţinând poruncile Sale. Puteţi 
şti, aşa cum ştiu şi eu, prin puterea 
Duhului Sfânt, că Joseph Smith a fost 
profetul lui Dumnezeu prin care a fost 
restaurată Biserica adevărată şi vie, care 
este aceasta. Mărturisesc că preşedintele 
Thomas S. Monson este profetul în viaţă 
al lui Dumnezeu. El este un exemplu 
foarte bun a ceea ce Domnul a făcut: 
umbla din loc în loc, făcea bine. Mă  
rog ca noi să folosim ocaziile pe care  
le avem de a „[înălţa] mâinile obosite  
şi [întări] genunchii care se clatină” 6.  
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. „Am făcut eu un bine?”, Imnuri, nr. 140.
 2. „Ce fericire să-Ţi slujim”, Imnuri, nr. 95.
 3. Marion G. Romney, „Welfare Services: The 

Savior’s Program”, Ensign, noiembrie 1980, 
p. 93.

 4. J. Reuben Clark jr., în Conference Report, 
octombrie 1943, p. 13.

 5. Vezi Matei 7:7–8; Luca 11:9–10; 3 Nefi 
14:7–8.

 6. Doctrină şi legăminte 81:5.
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Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis jr., 
W. Christopher Waddell şi Kazuhiko 
Yamashita; şi ca membri noi ai celui 
de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci 
pe următorii: Randall K. Bennett, J. 
Devn Cornish, O. Vincent Haleck şi 
Larry Y. Wilson.

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

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

Se propune să susţinem ca noi au-
torităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe ur-
mătorii: Kent J. Allen, Stephen B. Allen, 

Winsor Balderrama, R. Randall Bluth, 
Hans T. Boom, Patrick M. Boutoille, 
Marcelo F. Chappe, Eleazer S. Collado, 
Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di 
Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. 
Doxey, David G. Fernandes, Hernán D. 
Ferreira,  
Ricardo P. Giménez, Allen D. Haynie, 
Douglas F. Higham, Robert W. Hymas, 
Lester F. Johnson, Matti T. Jouttenus, 
Chang Ho Kim, Alfred Kyungu,  
Remegio E. Meim jr., Ismael Mendoza, 
Cesar A. Morales, Rulon D. Munns, 
Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, 

Gary B. Porter, José L. Reina, Esteban G. 
Resek, George F. Rhodes jr., Lynn L. 
Summerhays, Craig B. Terry, David J. 
Thomson, Ernesto R. Toris, Arnulfo 
Valenzuela, Ricardo Valladares, 
Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos şi 
Terry L. Wade.

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

Se opune cineva?
Se propune ca noi să susţinem 

celelalte autorităţi generale, autorităţi 
ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţiile 
generale ale organizaţiilor auxiliare 
aşa cum sunt constituite în prezent.

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

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

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

Vă mulţumesc, stimaţi fraţi şi 
stimate surori, pentru votul dumnea-
voastră de susţinere, pentru credinţa, 
devotamentul şi rugăciunile dumnea-
voastră continue. ◼
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Stimaţi fraţi, așa cum a fost sta-
bilit prin revelaţia din secţiunea 
120 din Doctrină şi legăminte, 

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

documentele şi sistemele necesare 
pentru a evalua corectitudinea con-
troalelor efectuate asupra chitanţelor 
cu privire la fondurile primite, la 
cheltuieli şi la protejarea bunurilor 
Bisericii. Departamentul de Audit 
al Bisericii îşi desfăşoară activitatea 
independent de toate celelalte de-
partamente şi operaţiuni ale Bisericii 
şi personalul său este format din 
contabili publici autorizaţi, revizori 
contabili interni autorizaţi, revizori de 
sisteme de informaţii autorizaţi şi alţi 
specialişti autorizaţi.

Pe baza auditurilor efectuate, 
Departamentul de Audit al Bisericii 
consideră că, din toate punctele de 
vedere, contribuţiile primite, cheltuie-
lile făcute şi bunurile Bisericii din anul 
2010 au fost înregistrate şi administrate 
în conformitate cu practicile contabile 
corespunzătoare, cu planurile bugetare 
aprobate şi cu regulamentele şi proce-
durile Bisericii.

Cu respect, supunem aprobării 
dumneavoastră,

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

bugetele pentru departamentele 
şi operaţiunile Bisericii, precum şi 
alocările de la buget pentru unităţile 
ecleziastice. Departamentele Bisericii 
cheltuiesc fonduri în conformitate cu 
bugetele aprobate şi cu regulamentele 
şi procedurile Bisericii.

Departamentului de Audit al 
Bisericii i s-a permis accesul la toate 

Raportul 
Departamentului de 
Audit al Bisericii, 2010
prezentat de Robert W. Cantwell
director general, Departamentul de Audit al Bisericii

Adresat Primei Preşedinţii a Bisericii lui  
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă
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Prima Preşedinţie a emis următorul 
raport statistic al Bisericii pentru 
anul 2010. La 31 decembrie 2010, 

existau 2.896 de ţăruşi, 340 de misiuni, 
614 districte şi 28.660 de episcopii şi 
ramuri.

Numărul total de membri ai 
Bisericii era, la sfârşitul anului 2010, 
14.131.467.

În 2010, au fost înregistraţi în 
Biserică 120.528 de noi copii născuţi 
în legământ şi au fost botezaţi 271.814 
convertiţi.

Numărul misionarilor cu timp deplin 

era, la sfârşitul anului, de 52.225.
Numărul misionarilor care au de-

servit Biserica, fiind chemaţi să sprijine 
o varietate de poziţii din Biserică, a 
fost de 20.813.

Pe parcursul anului, au fost dedi-
cate patru temple: Templul Vancouver, 
Columbia Britanică, Canada; Templul 
Gila Valley, Arizona, Statele Unite ale 
Americii; Templul Cebu, Filipine şi 
Templul Kiev, Ucraina.

Templul Laie, Hawaii, Statele Unite 
ale Americii, a fost rededicat în anul 
2010.

Număr total de temple în folosinţă 
în întreaga lume a fost de 134.

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

Vârstnicii W. Grant Bangerter, 
Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringger, 
LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, 
Donald L. Staheli şi Richard B. Wirthlin, 
foşti membri ai Cvorumurilor Celor 
Şaptezeci; Barbara B. Smith, fostă pre-
şedintă generală a Societăţii de Alinare; 
Ruth H. Funk, fostă preşedintă generală 
a Tinerelor Fete; Norma Jane B. Smith, 
fostă consilieră în Preşedinţia Generală 
a Tinerelor Fete; Helen Fyans, văduva 
vârstnicului J. Thomas Fyans, autoritate 
generală emerită; Arnold D. Friberg, ar-
tist plastic şi ilustrator şi J. Elliot Came-
ron, fost reprezentant pentru educaţie 
al Bisericii. ◼

Raport statistic, 2010
prezentat de Brook P. Hales
secretar al Primei Preşedinţii
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Preşedintele Boyd K. Packer
Preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

De aceea, orice veţi face, veţi face 
în numele Meu; de aceea voi veţi 
numi Biserica după numele Meu; şi 
voi veţi chema pe Tatăl în numele Meu 
pentru ca El să binecuvânteze Biserica 
de dragul Meu. 

Şi cum ar putea această Biserică să 
fie a Mea dacă nu ar fi numită după 
numele Meu? Căci dacă o Biserică 
ar fi numită după numele lui Moise, 
atunci aceasta ar fi Biserica lui Moise; 
sau dacă ar fi numită după numele 
unui om, atunci aceasta ar fi Biserica 
unui om; dar dacă ar fi numită după 
numele Meu, atunci aceasta este Bise-
rica Mea, cu condiţia ca aceasta să fie 
zidită pe Evanghelia Mea»” 3.

Deoarece suntem supuşi faţă de 
revelaţie, această Biserică se numeşte 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă şi nu Biserica 
Mormonă. Dacă alţi oameni numesc 
Biserica, „Biserica Mormonă” sau ne 
numesc „mormoni” nu este o pro-
blemă, dar este altceva dacă facem 
acest lucru noi înşine. 

Prima Preşedinţie a declarat:
„Folosirea numelui revelat, Biserica 

lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă (D&L 115:4), este din ce în 
ce mai importantă în responsabilitatea 
noastră de a vesti numele Salvatorului 
în întreaga lume. Din acest motiv, noi 
rugăm ca, atunci când membrii Biseri-
cii fac referire la Biserică, să folosească 
numele întreg al Bisericii oriunde este 
posibil …

Când se face referire la membrii Bi-
sericii, noi sugerăm folosirea sintagmei 
«membrii Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă». Ca formă 
mai scurtă, este preferată formula 
«sfinţi din zilele din urmă»” 4.

„[Sfinţii din zilele din urmă vorbesc] 
despre Hristos, [se bucură] în Hristos, 
[predică] despre Hristos, [profeţesc] 
despre Hristos şi [scriu] după profeţiile 
noastre pentru ca să ştie copiii noştri 

Au trecut mai bine de 400 de 
ani de la publicarea în limba 
engleză a versiunii King James 

a Bibliei, la a cărei traducere a avut o 
contribuţie majoră William Tyndale, 
pe care eu îl consider un mare erou. 

Conducătorii clerici nu au dorit ca 
Biblia să fie publicată în limba engleză 
folosită de oamenii de rând. L-au hăr-
ţuit pe Tyndale, urmărindu-l din loc în 
loc. El le-a spus: „Dacă Dumnezeu mă 
va cruţa, nu vor trece mulţi ani până 
când voi face ca un băiat care mână 
plugul să cunoască mai mult despre 
scripturi decât voi” 1.

Tyndale a fost trădat şi a fost ţinut 
captiv într-o închisoare întunecată şi 
rece mai bine de un an. Îmbrăcămin-
tea lui se zdrenţuise. I-a implorat pe 
cei care îl ţineau în captivitate să-i 
înapoieze haina şi pălăria şi o lumâ-
nare, spunând: „Este, într-adevăr, greu 
de suportat să stai singur în întune-
ric” 2. Aceste lucruri i-au fost refuzate. 
În final, el a fost luat din închisoare şi 
a fost strangulat şi ars pe rug înaintea 
unei mari mulţimi de oameni. Dar lu-
crarea şi martiriul lui William Tyndale 
nu au fost în van. 

Deoarece copiii sfinţi din zilele 
din urmă sunt învăţaţi din copilărie 

să cunoască scripturile, ei împlinesc, 
într-o oarecare măsură, profeţia făcută 
în urmă cu patru secole de William 
Tyndale. 

În zilele noastre, scripturile sunt 
compuse din Biblie, Cartea lui 
Mormon: un alt testament al lui Isus 
Hristos, Perla de mare preţ şi Doctrină 
şi legăminte. 

Deoarece credem în Cartea lui Mor-
mon, suntem, adesea, numiţi Biserica 
Mormonă, un nume cu care nu ne 
simţim jigniţi, dar care nu este, de fapt, 
corect. 

În Cartea lui Mormon, este consem-
nat că Domnul i-a vizitat pe nefiţi din 
nou deoarece ei s-au rugat Tatălui în 
numele Său. Iar Domnul i-a întrebat:

„«Ce vreţi să vă dau Eu vouă?» 
Iar ei I-au spus: «Doamne, noi vrem 

ca Tu să ne spui nouă cum să numim 
noi această Biserică; căci sunt certuri 
printre oameni despre acest lucru».

Iar Domnul le-a spus: « … de ce să 
cârtească şi să se certe poporul despre 
lucrul acesta? 

N-au citit ei scripturile care spun că 
voi trebuie să luaţi asupra voastră nu-
mele lui Hristos … ? Căci pe Numele 
acesta veţi fi voi chemaţi în ziua din 
urmă …

Îndrumaţi de  
Spiritul Sfânt
Fiecare dintre noi poate fi îndrumat de spiritul revelaţiei  
şi de darul Duhului Sfânt.



31M a i  2 0 1 1

la ce sursă să se uite pentru iertarea 
păcatelor lor” 5.

Oamenii ne pot numi cum doresc, 
dar în vorbirea noastră trebuie să ne 
amintim întotdeauna că aparţinem 
Bisericii lui Isus Hristos. 

Unii pretind că nu suntem creştini. 
Ei nu ne cunosc deloc sau ne înţeleg 
greşit. 

Fiecare rânduială din Biserică este 
înfăptuită prin autoritatea şi în numele 
lui Isus Hristos 6. Noi avem aceeaşi 
organizare ca şi cea din vechime, cu 
apostoli şi profeţi 7.

În vechime, Domnul a chemat şi a 
rânduit doisprezece apostoli. El a fost 
trădat şi răstignit. După învierea Sa, 
Salvatorul i-a învăţat pe ucenicii Lui 
timp de 40 de zile şi, apoi, S-a înălţat 
la cer 8.

Dar lipsea ceva. Câteva zile mai 
târziu, cei Doisprezece s-au adunat 
într-o casă şi „deodată a venit din cer 
un sunet ca vâjâitul unui vânt puter-
nic, şi a umplut toată casa… Nişte 
limbi ca de foc… s-au aşezat câte una 
pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de 
Duh Sfânt” 9. Apostolii Săi erau, acum, 
înzestraţi cu putere. Ei au înţeles că 

autoritatea oferită de Salvator şi darul 
Duhului Sfânt erau esenţiale pentru 
stabilirea Bisericii. Li s-a poruncit să 
boteze şi să confere darul Duhului 
Sfânt” 10.

În final, apostolii şi preoţia pe care 
o deţineau au fost pierdute. Autorita-
tea şi puterea de a administra rânduieli 
trebuia restaurată. Secole de-a rândul, 
oamenii au aşteptat cu nerăbdare 
acordarea din nou a autorităţii şi resta-
bilirea Bisericii Domnului. 

În anul 1829, preoţia a fost res-
taurată prin Joseph Smith şi Oliver 
Cowdery de către Ioan Botezătorul 
şi de către apostolii Petru, Iacov şi 
Ioan. Acum, bărbaţilor demni care 
sunt membri ai Bisericii li se conferă 
preoţia. Această autoritate şi darul 
Duhului Sfânt asociat ei, care este 
conferit tuturor membrilor Bisericii 
după botez, ne diferenţiază de cele-
lalte biserici. 

O revelaţie dată la puţină vreme 
după organizarea Bisericii ne învaţă 
„ca fiecare om să poată vorbi în nu-
mele lui Dumnezeu, Domnul, chiar 
Salvatorul lumii” 11. Munca ce se reali-
zează azi în Biserică este înfăptuită de 

femei şi bărbaţi obişnuiţi, chemaţi şi 
susţinuţi să prezideze, să predea şi să 
slujească. Cei chemaţi sunt îndrumaţi 
să cunoască voinţa Domnului prin pu-
terea revelaţiei şi darul Duhului Sfânt. 
Poate că unii oameni nu acceptă astfel 
de lucruri, cum ar fi profeţia, revelaţia 
şi darul Duhul Sfânt dar, dacă vor să 
ne înţeleagă câtuşi de puţin, ei trebuie 
să înţeleagă că noi credem în aceste 
lucruri. 

Domnul i-a revelat lui Joseph Smith 
o lege a sănătăţii, Cuvântul de înţelep-
ciune, cu mult timp înainte ca perico-
lele să devină cunoscute lumii. Acesta 
ne învaţă să nu consumăm ceai, cafea, 
alcool, tutun şi, bineînţeles, diferi-
tele droguri şi substanţe ce creează 
dependenţă şi care se găsesc în mod 
constant la îndemâna tinerilor noştri. 
Acelora care se supun acestei revelaţii 
le este promis că „vor primi sănătate în 
trupurile lor şi măduvă în oasele lor;

Şi vor găsi înţelepciune şi mari 
comori de cunoştinţe, chiar comori 
ascunse; 

Şi vor alerga şi nu vor obosi, şi vor 
umbla şi nu vor osteni” 12. 

Într-o altă revelaţie, standardul 
Domnului cu privire la moralitate ne 
porunceşte ca puterile sacre ale pro-
creării să fie protejate şi folosite numai 
de bărbat şi femeie, ca soţ şi soţie” 13. 
Numai vărsarea de sânge nevinovat 
şi negarea Duhului Sfânt depăşesc în 
gravitate folosirea necorespunzătoare 
a acestei puteri 14. Dacă cineva încalcă 
legea, doctrina pocăinţei ne învaţă 
cum să ştergem consecinţele unui 
astfel de păcat.

Oricine este încercat. Poate că 
cineva va gândi că este nedrept să 
aibă parte de o anumită ispită pe care 
alţii nu o au, dar acesta este scopul 
vieţii muritoare – acela de a fi încercat. 
Şi răspunsul este acelaşi pentru toată 
lumea: trebuie să rezistăm şi putem 
rezista ispitelor de orice fel. 
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„Marele plan al fericirii” 15 are în 
centrul său viaţa de familie. Soţul 
este capul familiei, iar soţia este 
inima căminului. Iar căsătoria este un 
parteneriat egal. Un bărbat sfânt din 
zilele din urmă este un bărbat pe care 
te poţi bizui în responsabilităţile sale 
familiale, credincios în Evanghelie. El 
este un soţ şi un tată devotat şi grijuliu. 
El onorează femeia. Soţia îşi sprijină 
soţul. Ambii părinţi se îngrijesc de dez-
voltarea spirituală a copiilor lor. 

Sfinţii din zilele din urmă sunt 
învăţaţi să se iubească unii pe alţii şi 
să-și ierte din toată inima greşelile 
unul altuia. 

Viaţa mea a fost schimbată de un 
patriarh neprihănit. Când era tânăr, el 
s-a căsătorit cu fata pe care o iubea. 
Erau atât de îndrăgostiţi unul de celă-
lalt şi, la scurt timp după aceea, ea a 
rămas însărcinată cu primul lor copil. 

În noaptea în care s-a născut 
copilul au avut loc probleme medi-
cale. Singurul doctor se afla undeva 
în provincie, oferind îngrijire celor 
bolnavi. După multe ore de travaliu, 

starea sănătăţii mamei s-a înrăutăţit 
foarte mult. În cele din urmă, s-a luat 
legătura cu doctorul. Aflându-se într-o 
situaţie de urgenţă, el a acţionat re-
pede iar, la scurt timp după aceea, s-a 
născut copilul şi, aparent, problema 
a dispărut. Dar câteva zile mai târziu, 
tânăra mamă a decedat din cauza unei 
infecţii pe care doctorul o tratase într-o 
altă casă, în acea seară. 

Viaţa tânărului bărbat s-a prăbu-
şit. În timp ce săptămânile treceau, 
mâhnirea lui devenea tot mai mare. 
Nu se gândea la nimic altceva şi, în 
amărăciunea lui, el a început să ame-
ninţe că va face rău. Dacă acest lucru 
s-ar fi întâmplat în zilele noastre, sunt 
sigur că ar fi fost încurajat să intenteze 
doctorului un proces de malpraxis ca 
şi cum banii ar rezolva ceva. 

Într-o seară, a bătut cineva la uşa 
lui. O fetiţă a spus simplu: „Tati vrea 
să vii la noi acasă. Vrea să vorbească 
cu tine”.

Tatăl fetei era preşedintele de ţăruş. 
Sfatul acelui conducător înţelept a fost 
simplu: „John, treci peste asta. Nimic 

din ceea ce vei face nu o va aduce 
înapoi. Orice vei face va înrăutăţi 
situaţia. John, treci peste asta”.

Aceasta a fost încercarea priete-
nului meu. Cum putea trece el peste 
aceasta? Se săvârşise o greşeală îngro-
zitoare. A avut greutăţi în a încerca 
să se controleze şi, în final, a decis că 
trebuie să se supună şi să urmeze sfa-
tul acelui înţelept preşedinte de ţăruş. 
Avea să treacă peste aceasta.

El a spus: „Abia când am îmbătrânit 
am înţeles şi l-am putut vedea pe săr-
manul doctor de la sat – suprasolicitat, 
prost plătit, alergând de la un pacient 
la altul, cu puţine medicamente, fără 
vreun spital la dispoziţie, străduin-
du-se să salveze vieţi şi reuşind să facă 
aceasta de cele mai multe ori. El sosise 
într-un moment critic, când două vieţi 
atârnau în balanţă şi a acţionat fără 
întârziere. În cele din urmă, am înţe-
les!” A spus: „Dacă nu aş fi trecut peste 
acel lucru, mi-aş fi distrus viaţa şi aş fi 
distrus vieţile altora”. 

I-a mulţumit de nenumărate ori 
Domnului pentru acel înţelept condu-
cător al preoţiei care l-a sfătuit simplu: 
„John, treci peste asta”. 

În jurul nostru vedem membri ai Bi-
sericii care au fost jigniţi. Unii se simt 
jigniţi când vine vorba de întâmplări 
din istoria Bisericii sau de conducă-
tori ai acesteia şi suferă la nesfârşit, 
neputincioşi să ierte greşelile altora. Ei 
nu trec peste acele probleme. Devin 
inactivi.

Acea atitudine se aseamănă cu 
cea a unui om care este lovit cu bâta. 
Supărat, ia şi el o bâtă şi îşi dă în cap 
cu ea pentru tot restul zilelor sale. Ce 
nesăbuinţă! Ce trist! Acel fel de răz-
bunare răneşte doar persoana care o 
caută. Dacă aţi fost jigniţi, iertaţi, uitaţi 
şi treceţi peste asta! 

Cartea lui Mormon cuprinde 
această atenţionare: „Şi acum, 
dacă există erori, ele sunt greşelile 

São Luís, Brazilia
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oamenilor; de aceea, nu condamnaţi 
lucrurile lui Dumnezeu, ca să fiţi găsiţi 
fără pată la scaunul de judecată al lui 
Hristos” 16. 

Un sfânt din zilele din urmă este 
o persoană destul de obişnuită. Am 
ajuns la un număr de 14 milioane de 
membri în întreaga lume. Acesta este 
numai începutul. Suntem învăţaţi să 
fim în lume, dar nu din lume 17. De 
aceea, noi trăim vieţi obişnuite în 
familii obişnuite, în rândul majorităţii 
populaţiei. 

Suntem învăţaţi să nu minţim, să nu 
furăm sau să nu înşelăm18. Nu folosim 
cuvinte vulgare. Suntem optimişti şi 
veseli şi nu ne este frică de viaţă. 

Suntem „dornici să [jelim] împreună 
cu cei care jelesc… să-i [mângâiem] pe 
aceia care au nevoie să fie mângâiaţi şi 
să [fim] martorii lui Dumnezeu în toate 
timpurile şi în toate lucrurile şi în toate 
locurile” 19. 

Dacă cineva caută o biserică ce 
solicită foarte puţin din partea oame-
nilor, aceasta nu este biserica pe care 
o caută. Nu este uşor să fii sfânt din 
zilele din urmă dar, în cele din urmă, 
este singura cale adevărată. 

Indiferent de opoziţia cu care se 
confruntă sau de „războaie, zvonuri 
de războaie şi cutremure de pământ în 
diferite locuri” 20, nicio putere şi nicio 
influenţă nu pot opri această lucrare. 
Fiecare dintre noi poate fi îndrumat de 
spiritul revelaţiei şi de darul Duhului 
Sfânt. „Aşa cum un om nu poate să-şi 
întindă braţul său slab să oprească râul 
Missouri din drumul său fixat sau să-l 
facă să curgă în sens invers curentului 
spre izvorul lui, tot aşa nu-L poate 
împiedica pe Atotputernicul să reverse 
cunoaşterea din ceruri asupra capete-
lor sfinţilor din zilele din urmă” 21. 

Dacă purtaţi vreo povară, uitaţi-o, 
treceţi peste ea. Iertaţi din plin şi 
pocăiţi-vă câtuşi de puţin şi veţi fi 
vizitaţi de Spritul Duhului Sfânt, ob-
ţinând confirmarea mărturiei despre 
care nu ştiaţi că există. Veţi fi protejaţi 
şi binecuvântaţi – dumneavoastră şi 
familia dumneavoastră. Aceasta este 
o invitaţie de a veni la El. Această 
Biserică – Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, „singura 
Biserică adevărată şi vie de pe toată 
faţa pământului” 22, după cum a de-
clarat chiar El – este locul în care veţi 

găsi „marele plan al fericirii” 23. Depun 
mărturie despre acest lucru, în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
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 13. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, noiembrie 2010, p. 129.
 14. Vezi Alma 39:4–6.
 15. Alma 42:8.
 16. Pagina de titlu a Cărţii lui Mormon.
 17. Vezi Ioan 17:14–19.
 18. Vezi Exodul 20:15–16.
 19. Mosia 18:9.
 20. Mormon 8:30.
 21. Doctrină şi legăminte 121:33.
 22. Doctrină şi legăminte 1:30.
 23. Alma 42:8.
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Vârstnicul Russell M. Nelson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

mai târziu a urmaşilor noştri.
Fiecare persoană îşi va croi drumul 

într-o lume care se schimbă mereu – o 
lume în care sunt multe ideologii care 
încearcă să ne capteze atenţia. Forţele 
răului se vor opune mereu forţelor 
binelui. Satana caută mereu să ne 
influenţeze să-i urmăm calea şi să ne 
facă să fim nenorociţi la fel ca şi el 1. Şi 
riscurile obişnuite ale vieţii, cum ar fi 
boala, nedreptatea şi accidentele, vor 
exista mereu.

Trăim într-o perioadă agitată. Au 
loc cutremure de pământ şi se produc 
tsunamiuri care provoacă dezastre, cad 
guverne, măsurile economice sunt as-
pre, rolul familiei este în pericol şi rata 
divorţurilor este în creştere. Avem mo-
tive foarte întemeiate să fim îngrijoraţi. 
Însă nu trebuie să permitem temerilor 
noastre să ne învingă credinţa. Putem 
combate acele temeri întărindu-ne 
credinţa.

Începeţi cu propriii dumneavoastră 
copii. Dumneavoastră, părinţilor, aveţi 
principala responsabilitate de a le 
întări credinţa. Permiteţi-le să vă simtă 
credinţa, chiar şi atunci când aveţi 
parte de încercări dificile. Lăsaţi-vă 
credinţa să fie concentrată asupra 
Tatălui nostru Ceresc iubitor şi asupra 
Preaiubitului Său Fiu, Domnul Isus 
Hristos. Învăţaţi-i, cu o convingere 
profundă, să aibă acel gen de credinţă. 
Învăţaţi fiecare băiat preţios sau fată 
preţioasă că el sau ea este un copil al 
lui Dumnezeu, că a fost creat după 
chipul Său şi că are un scop şi un po-
tenţial sacre. Fiecare om care se naşte 
trebuie să învingă încercările şi să-şi 
dezvolte credinţa 2.

Învăţaţi-i despre credinţa în planul 
salvării conceput de Dumnezeu. În-
văţaţi-i că viaţa noastră muritoare este 
o perioadă de probă, un timp de în-
cercare şi de testare pentru a se vedea 
dacă vom face toate lucrurile pe care 
Domnul ne porunceşte să le facem 3.

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele 
mele surori, vă mulţumesc pentru 
sprijinul dumneavoastră, oferit nu 

doar prin ridicarea mâinii, ci şi prin 
slujirea dumneavoastră înălţătoare 
de acasă, din cadrul Bisericii şi din 
comunităţile dumneavoastră. Nouă 
ne face plăcere să fim în prezenţa 
dumneavoastră şi să vă vedem alături 
de familiile şi prietenii dumneavoastră. 
Indiferent de locul în care locuiţi, noi 
observăm eforturile dumneavoastră 
de a face din această lume un loc 
mai bun. Noi vă susţinem! Vă iubim! 
Noi ne rugăm pentru dumneavoastră, 
aşa cum şi dumneavoastră vă rugaţi 
pentru noi!

Ne putem imagina cum membrii 
familiei dumneavoastră s-au adunat în 
jurul televizorului sau calculatorului 
pentru a viziona, de acasă, lucrările 
conferinţei generale. O mamă şi un 
tată vigilenţi mi-au trimis poza pe care 
au făcut-o în timpul unei conferinţe. 
Ei au observat reacţia fiului lor, care 
atunci era în vârstă de 18 luni, care a 
recunoscut fizionomia şi glasul vor-
bitorului. Copilul a început să trimită 
pupici către televizor. El dorea să se 
apropie mai mult. Prin urmare, sora lui 
mai mare l-a pus pe frăţiorul ei cu grijă 

pe umerii ei şi l-a adus mai aproape. 
Aceasta este acea fotografie.

Da, eu sunt cel care se vede la tele-
vizor, iar acei copii sunt nepoţii noştri. 
Nu peste mulţi ani, acest băiat va fi un 
vârstnic, înzestrat în templu şi pregătit 
să slujească în misiune. Mai târziu, el 
va fi pecetluit cu o parteneră eternă pe 
care el o va alege. Vi-l puteţi imagina, 
în viitor, în calitate de soţ şi de tată, 
având propriii lui copii? Şi, într-o zi, el 
îşi va lua rămas bun de la bunicii lui, 
ştiind fără nicio îndoială că moartea 
face parte din viaţă.

Acest lucru este adevărat. Noi trăim 
ca să murim şi murim ca să trăim din 
nou. În perspectiva eternităţii, singura 
moarte care este într-adevăr prema-
tură este moartea acelei persoane care 
nu este pregătită să-L întâlnească pe 
Dumnezeu.

În calitate de apostoli şi profeţi, 
noi nu suntem preocupaţi doar de 
copiii şi nepoţii noştri, ci şi de cei ai 
dumneavoastră – şi de fiecare copil 
al lui Dumnezeu. Tot ceea ce viitorul 
îi rezervă fiecărui copil sacru al lui 
Dumnezeu va fi modelat de părinţii, 
familia, prietenii şi învăţătorii aces-
tuia. Prin urmare, credinţa noastră 
de acum devine parte a credinţei de 

Întâmpinaţi viitorul  
cu credinţă
Adevărul, legămintele şi rânduielile ne permit să biruim  
frica şi să întâmpinăm viitorul cu credinţă!
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Învăţaţi-i despre credinţa de a ţine 
toate poruncile lui Dumnezeu, ştiind 
că ele sunt date pentru a-i binecuvânta 
pe copiii Săi şi pentru ca ei să poată 
avea bucurie 4. Avertizaţi-i că vor în-
tâlni oameni care aleg ce porunci vor 
să ţină şi le ignoră pe cele pe care ei 
aleg să le încalce. Eu numesc aceasta 
supunerea de tip meniu de restau-
rant. Această practică de a tria şi alege 
nu va avea rezultate bune. Va duce 
la suferinţă. Pentru a se pregăti să-L 
întâlnească pe Dumnezeu, o persoană 
ţine toate poruncile Sale. Are nevoie 
de credinţă ca să le ţină, iar ţinerea 
poruncilor Sale va întări acea credinţă.

Supunerea permite binecuvântărilor 
lui Dumnezeu să se reverse fără nicio 
restricţie. El îi va binecuvânta pe copiii 
Săi supuşi cu eliberarea din sclavie şi 
nenorocire. Şi El îi va binecuvânta cu 
mai multă lumină. De exemplu, cineva 
ţine Cuvântul de înţelepciune ştiind 
că supunerea nu numai că-l va elibera 
de dependenţă, ci îl va şi binecuvânta 
cu înţelepciune şi cu mari comori de 
cunoştinţe 5.

Învăţaţi-i despre credinţa de a şti 
că supunerea faţă de poruncile lui 
Dumnezeu va oferi protecţie fizică şi 
spirituală. Şi aduceţi-vă aminte, îngerii 
sfinţi ai lui Dumnezeu sunt mereu pre-
gătiţi să ne ajute. Domnul a declarat: 
„Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la 
dreapta voastră şi la stânga voastră şi 
Spiritul Meu va fi în inima voastră şi 
îngerii Mei în jurul vostru pentru a vă 
susţine” 6. Ce promisiune minunată! 
Când suntem credincioşi, El şi îngerii 
Săi ne vor ajuta.

Credinţa neclintită este întărită 
prin intermediul rugăciunii. Rugă-
ciunile dumneavoastră sincere sunt 
importante pentru El. Gândiţi-vă la 
rugăciunile puternice şi arzătoare 
ale profetului Joseph Smith, spuse în 
timpul zilelor îngrozitoare ale deten-
ţiei sale în închisoarea din Liberty. 

Domnul a răspuns schimbând modul 
în care profetul vedea lucrurile. El a 
spus: „Să ştii, fiul Meu, că toate aceste 
lucruri îţi vor da experienţă şi vor fi 
pentru binele tău” 7.

Dacă ne rugăm privind lucrurile 
dintr-o perspectivă eternă, nu trebuie 
să ne minunăm că rugăciunile noas-
tre cele mai sincere, spuse cu ochii 
în lacrimi, sunt auzite. Următoarea 
promisiune făcută de Domnul este 
consemnată în secţiunea 98 din Doc-
trină şi legăminte:

„Rugăciunile voastre au ajuns la 
urechile Domnului… şi sunt înregis-
trate cu această pecete şi acest testa-
ment – Domnul a jurat şi a hotărât că 
ele vor fi acordate.

De aceea, El vă face această promi-
siune cu un legământ imuabil că ele 
vor fi împlinite; şi toate lucrurile pe 
care le-aţi suferit vor lucra împreună 
pentru binele vostru şi pentru slava 
numelui Meu, spune Domnul” 8.

Domnul a ales cele mai puternice 
cuvintele ale Sale pentru a ne rea-
sigura! Pecete! Testament! A jurat! A 
hotărât! Legământ imuabil! Stimaţi 
fraţi şi stimate surori, credeţi-L! Dum-
nezeu va da ascultare rugăciunilor 

dumneavoastră sincere, spuse din 
inimă, iar credinţa dumneavoastră va 
fi întărită.

Pentru a dezvolta o credinţă trainică 
este esenţial un angajament durabil de 
a fi plătitori de zeciuială integrală. La 
început, este nevoie de credinţă pen-
tru a plăti zeciuială. Apoi, plătitorul 
de zeciuială are mai multă credinţă şi 
ajunge la nivelul la care zeciuiala de-
vine un privilegiu important. Zeciuiala 
este o lege străveche dată de Dumne-
zeu 9. El le-a promis copiilor Săi că va 
deschide „zăgazurile cerurilor, şi [va] 
turna… belşug de binecuvântare” 10. 
Dar nu numai atât, zeciuiala vă va 
ţine numele înscris printre oamenii lui 
Dumnezeu şi vă va proteja împotriva 
„zilei răzbunării şi a focului” 11.

De ce avem nevoie de o cre-
dinţă atât de puternică? Deoarece ne 
aşteaptă zile grele. În viitor, nu vor fi 
prea dese ocaziile când va fi uşor sau 
convenabil să fii un sfânt credincios 
din zilele din urmă. Fiecare dintre 
noi va fi pus la încercare. Apostolul 
Pavel a avertizat că în aceste zile din 
urmă, cei care-L vor urma cu sârguinţă 
pe Domnul „vor fi prigoniţi” 12. Acea 
prigonire, fie vă va face să cădeţi într-o 
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slăbiciune tăcută, fie vă va motiva să 
fiţi exemple mai bune şi mai curajoşi 
în viaţa dumneavoastră de zi cu zi.

Modul în care înfruntaţi încercările 
vieţii face parte din dezvoltarea credin-
ţei dumneavoastră. Tăria vine atunci 
când vă amintiţi că aveţi o natură di-
vină, o moştenire cu o valoare infinită. 
Domnul v-a amintit dumneavoastră, 
copiilor şi nepoţilor dumneavoastră, că 
sunteţi moştenitori legitimi, că aţi fost 
păstraţi în cer pentru timpul care v-a 
fost rezervat şi pentru locul desemnat 
în care să vă naşteţi, pentru a creşte şi 
a deveni reprezentanţii Săi şi oamenii 
Săi de legământ. În timp ce mergeţi pe 
calea neprihănirii stabilită de Domnul, 
veţi fi binecuvântaţi să continuaţi în 
bunătatea Lui şi să fiţi o lumină şi un 
salvator pentru poporul Său 13.

Dragi fraţi şi surori, fiecăruia dintre 
dumneavoastră îi stau la dispoziţie 
binecuvântările obţinute prin inter-
mediul puterii Preoţiei sfinte a lui 
Melhisedec. Aceste binecuvântări pot 
schimba circumstanţele vieţii dumnea-
voastră în aspecte precum sănătatea, 
compania Duhului Sfânt, relaţiile per-
sonale şi ocaziile în ceea ce priveşte 
viitorul. Puterea şi autoritatea acestei 
preoţii deţin cheile tuturor binecuvân-
tărilor spirituale ale Bisericii 14. Şi, cel 
mai remarcabil, Domnul a declarat 

că El va susţine acele binecuvântări, 
conform voinţei Sale 15.

Cele mai mari dintre toate bine-
cuvântările preoţiei sunt revărsate în 
templele sfinte ale Domnului. Fideli-
tatea faţă de legămintele pe care le-aţi 
făcut acolo vă va face pe dumneavoas-
tră şi pe membrii familiei dumnea-
voastră demni de binecuvântările vieţii 
veşnice 16.

Răsplata dumneavoastră nu va 
fi numai după această viaţă. Multe 
binecuvântări vor fi ale dumneavoastră 
în timpul acestei vieţi, alături de copiii 
şi nepoţii dumneavoastră. Dumnea-
voastră, sfinţi credincioşi, nu trebuie să 
purtaţi singuri bătăliile vieţii. Gân-
diţi-vă la aceasta! Domnul a declarat: 
„Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi, 
şi voi scăpa pe fiii tăi” 17. Mai târziu, a 
venit următoarea promisiune făcută 
oamenilor Săi credincioşi: „Eu, Dom-
nul, voi lupta pentru ei, şi pentru co-
piii lor, şi pentru copiii copiilor lor… 
până la a treia şi a patra generaţie” 18.

Preaiubitul nostru profet, Thomas S.  
Monson, ne-a oferit mărturia sa 
profetică. Dânsul a spus: „Eu depun 
mărturie în faţa dumneavoastră că 
binecuvântările care ne sunt promise 
sunt incomensurabile. Deşi norii fur-
tunii se pot aduna, deşi ploile se pot 
revărsa asupra noastră, cunoaşterea 

Evangheliei şi dragostea noastră 
pentru Tatăl nostru Ceresc şi Salvato-
rul nostru ne vor alina şi susţine şi ne 
vor aduce bucurie în inimă în timp ce 
păşim în dreptate şi ţinem poruncile”.

Preşedintele Monson a continuat: 
„Iubiţii mei fraţi şi iubitele mele surori, 
nu vă temeţi. Fiţi bucuroşi. Viitorul 
este la fel de strălucitor ca şi credinţa 
dumneavoastră” 19.

Mărturiei puternice a preşedintelui 
Monson o adaug pe a mea. Mărturisesc 
că Dumnezeu este Tatăl nostru. Isus 
este Hristosul. Biserica Sa a fost restau-
rată pe pământ. Adevărul, legămintele 
şi rânduielile Sale ne permit să biruim 
frica şi să întâmpinăm viitorul cu cre-
dinţă! Eu mărturisesc astfel în numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi 2 Nefi 2:27.
 2. Petru a predat acel concept atunci  

când a exprimat speranţa că „vă faceţi 
părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi  
fugit de stricăciunea care este în lume” 
(2 Petru 1:4).

 3. Vezi Avraam 3:25.
 4. Vezi 2 Nefi 2:25.
 5. Vezi Doctrină şi legăminte 89:19; vezi,  

de asemenea, Isaia 45:3.
 6. Doctrină şi legăminte 84:88.
 7. Doctrină şi legăminte 122:7. Un alt 

exemplu de schimbare de perspectivă 
este consemnat în Psalmii: „Păzeşte-mi 
sufletul… scapă, Dumnezeule, pe robul 
Tău, care se încrede în Tine! Ai milă de 
mine, Doamne! Căci toată ziua strig către 
Tine… Te voi lăuda din toată inima mea, 
Doamne, Dumnezeul meu, şi voi preamări 
Numele Tău în veci!” (Psalmii 86:2–3, 12).

 8. Doctrină şi legăminte 98:2–3.
 9. Zeciuiala este menţionată în opt cărţi ale 

Vechiului Testament: Genesa, Leviticul, 
Numeri, Deuteronomul, 2 Cronici, Neemia, 
Amos şi Maleahi.

 10. Maleahi 3:10.
 11. Doctrină şi legăminte 85:3.
 12. 2 Timotei 3:12.
 13. Vezi Doctrină şi legăminte 86:8–11.
 14. Vezi Doctrină şi legăminte 107:18.
 15. Vezi Doctrină şi legăminte 132:47, 59.
 16. Vezi Avraam 2:11.
 17. Isaia 49:25; vezi, de asemenea, Doctrină  

şi legăminte 105:14.
 18. Doctrină şi legăminte 98:37.
 19. Thomas S. Monson, „Fiţi bucuroşi”, 

Liahona, mai 2009, p. 92.
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Vârstnicul Richard J. Maynes
din Cei Şaptezeci

la Societatea Primară: „Copil al Dom-
nului”. Vă amintiţi cuvintele? 

Copil al Domnului, 
El m-a trimis aici, 
Mi-a dat o casă pe pământ
Cu dragi şi scumpi părinţi. 

Vino să fii lângă mine, 
Drumul să-mi arăţi. 
Cum să fac cu El să fiu, 
Te rog să mă înveţi 2.

Recunoaşterea faptului că avem o 
familie cerească ne ajută să înţelegem 
natura veşnică a familiilor noastre 
pământene. Din Doctrină şi legăminte 
învăţăm că familia este fundamentală 
ordinii din cer: „Şi aceeaşi sociabilitate 
care există între noi aici va exista prin-
tre noi acolo, numai că va fi însoţită de 
slava veşnică” 3.

A înţelege natura veşnică a fami-
liei este un element esenţial pentru a 
înţelege planul Tatălui Ceresc pentru 

bază al Evangheliei lui Isus Hristos pe 
care chiar şi copiii noştri îl proclamă a 
fi adevărat, atunci când cântă imnul de La începutul slujirii mele ca tânăr mi-

sionar în Uruguay şi Paraguay, am 
înţeles că una dintre marile atracţii 

pentru cei care caută să afle mai multe 
despre Biserica lui Isus Hristos a Sfin-
ţilor din Zilele din Urmă era interesul 
asupra doctrinei noastre referitoare 
la familie. De fapt, de la restaurarea 
Evangheliei lui Isus Hristos, simpati-
zanţii care caută adevărul au fost atraşi 
de doctrina conform căreia familiile 
pot fi împreună pentru totdeauna. 

Principiul familiilor veşnice este un 
element esenţial în marele plan al Tată-
lui Ceresc pentru copiii Săi. Înţelegerea 
faptului că avem o familie cerească, 
precum şi o familie pământeană este 
un lucru fundamental în acest plan. 
Apostolul Pavel ne învaţă că Tatăl Ce-
resc este tatăl spiritelor noastre: 

„Ca ei să caute pe Dumnezeu, şi… 
să-L găsească …

Căci în El avem viaţa, mişcarea şi 
fiinţa… Suntem din neamul Lui” 1. 

Faptul că suntem copiii unui Tată 
Ceresc iubitor este un principiu de 

Să întemeiem un cămin 
care se bazează pe 
Hristos
Noi înţelegem şi credem în natura veşnică a familiei. Această 
înţelegere şi credinţă ne vor inspira să facem tot ce ne stă în 
putere pentru a întemeia un cămin care se bazează pe Hristos.
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copiii Săi. Duşmanul, pe de altă parte, 
vrea să facă tot ce-i stă în putere ca 
să distrugă planul Tatălui Ceresc. În 
încercarea lui de a învinge planul lui 
Dumnezeu, el conduce un atac fără 
precedent asupra instituţiei familiei. 
Unele dintre cele mai puternice arme 
folosite de el în acest atac sunt egois-
mul, lăcomia şi pornografia. 

Fericirea noastră veşnică nu este 
un obiectiv al lui Satana. El ştie că o 
cheie esenţială de a-i face pe bărbaţi 
şi pe femei să fie nefericiţi ca şi el 
este aceea de a-i priva de legăturile 
de familie care au un potenţial veşnic. 
Deoarece Satana înţelege că adevărata 
fericire în această viaţă şi în veşnicie se 
găseşte sub forma familiei, el face tot 
ce-i stă în putere să o distrugă. 

Alma, profetul din vechime, a 
denumit planul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi „marele plan al fericirii” 4. 
Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, pe care îi sus-
ţinem ca profeţi, văzători şi revelatori, 
ne-au oferit acest sfat inspirat despre 
fericire şi viaţa de familie: „Familia 
este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria 
dintre un bărbat şi o femeie este esen-
ţială pentru planul Lui etern. Copiii 
au dreptul de a se naşte din părinţi 
căsătoriţi şi au dreptul de a fi crescuţi 
de un tată şi o mamă care-şi onorează 
jurămintele căsătoriei cu toată fidelita-
tea. Fericirea în viaţa de familie poate 
fi obţinută cel mai bine atunci când 
aceasta se bazează pe învăţăturile 
Domnului Isus Hristos” 5. 

Această fericire despre care au vor-
bit Alma şi, mai recent, Prima Preşe-
dinţie şi Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, va fi găsită, cu siguranţă, în 
familii în cadrul căminelor. Ea se va 
găsi din abundenţă dacă facem tot 
ce ne stă în putere să întemeiem un 
cămin care se bazează pe Hristos. 

Sora Maynes şi cu mine am învăţat 
unele principii importante când am 

început de timpuriu în cadrul căsăto-
riei noastre procesul de a întemeia un 
cămin care se bazează pe Hristos. Am 
început urmând sfatul conducătorilor 
Bisericii noastre. Ne-am adunat copiii 
laolaltă şi am avut seri în familie săp-
tămânal, precum şi rugăciuni şi studiu 
din scripturi zilnic. Nu a fost mereu 
uşor, convenabil sau o reuşită, însă, 
cu timpul, aceste simple activităţi au 
devenit tradiţii de familie de nepreţuit. 

Am învăţat că, poate, copiii noştri 
nu-şi vor aminti, pe parcursul săptă-
mânii, totul despre lecţia din cadrul 
serii în familie, dar îşi vor aminti că 
noi am ţinut-o. Am învăţat că, pe par-
cursul zilei, la şcoală, poate că nu-şi 
vor aminti exact cuvintele din scripturi 
sau din rugăciune, dar îşi vor aminti 

că am citit din scripturi şi am spus o 
rugăciune. Dragi fraţi şi surori, există 
o putere mare şi un scut pentru noi şi 
pentru tinerii noştri în stabilirea tradi-
ţiilor celestiale în cadrul căminului. 

Învăţarea, predarea şi punerea în 
practică a principiilor Evangheliei lui 
Isus Hristos în cadrul căminelor noas-
tre ajută la crearea unei culturi unde 
Spiritul poate sălăşlui. Prin stabilirea 
acestor tradiţii celestiale în cadrul 
căminelor noastre, noi vom putea să 
biruim tradiţiile false ale lumii şi să 
învăţăm să punem nevoile şi grijile 
altora pe primul loc. 

Responsabilitatea întemeierii unui 
cămin care se bazează pe Hristos 
revine atât părinţilor, cât şi copiilor. 
Părinţii sunt responsabili să-i înveţe pe 
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copiii lor cu dragoste şi neprihănire. 
Părinţii vor răspunde în faţa Domnului 
pentru felul în care îşi îndeplinesc res-
ponsabilităţile sacre. Părinţii îşi învaţă 
copiii prin cuvinte şi prin exemplu. 
Această poezie a lui C. C. Miller, 
numită „The Echo (Ecoul)”, ilustrează 
importanţa şi impactul avut de părinţi 
asupra copiilor lor: 

Era o oaie, nu un miel
Care s-a rătăcit în pilda spusă de Isus, 
O oaie adultă ce s-a rătăcit
De cele nouăzeci şi nouă din turmă. 
Şi, de ce, oaia, noi am căuta
Sperând sincer şi rugându-ne? 
Căci este periculos când oaia greşeşte: 
Ea va îndruma mieii în direcţia 

greşită. 
Mieii vor urma oaia, să ştii, 
Oriunde oaia se va rătăci. 
Când oaia greşeşte, 
Nu-i mult până când, ca şi ea,  

mieii greşesc. 
Şi pe oaie, sincer, noi am rugat-o
Pentru binele mieilor de azi, 
Căci când oaia se rătăceşte
Este o mare pierdere
Căci mieii vor trebui să plătească 6.

Consecinţele pentru părinţii care 
îşi conduc copiii pe o cale greşită ne 
sunt explicate de Domnul în Doctrină 
şi legăminte: „Şi din nou, dacă sunt 
părinţi care au copii în Sion… care 
nu îi învaţă… să înţeleagă doctrina 
pocăinţei, a credinţei în Hristos, Fiul 
Dumnezeului cel Viu, şi a botezului şi 
a darului Duhului Sfânt prin aşezarea 
mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor 
părinţilor” 7. 

Nu este uşor de subliniat impor-
tanţa pe care o au părinţii în procesul 
de a-şi învăţa copiii tradiţiile celestiale 
prin intermediul cuvintelor şi exem-
plului. Copiii joacă, de asemenea, 
un rol important în întemeierea unui 
cămin care se bazează pe Hristos. 

Daţi-mi voie să vă împărtăşesc o scurtă 
cuvântare adresată recent de Will, 
nepotul meu de 8 ani, care ilustrează 
acest principiu: 

„Îmi place să călăresc cai şi să merg 
cu tata să prindem cu lasoul animale. O 
frânghie are diverse fire împletite pen-
tru a o face rezistentă. Dacă o frânghie 
ar avea doar un fir, n-ar putea să ducă 
treaba la bun sfârşit. Dar, fiindcă sunt 
mai multe fire laolaltă, noi o putem 
folosi în multe feluri şi este rezistentă. 

Familiile sunt ca frânghiile. Când 
numai o persoană se străduieşte din 
răsputeri şi face ce este drept, familia 
nu va fi la fel de puternică aşa cum 
este în cazul în care toţi depun efortul 
de a se ajuta unul pe celălalt. 

Ştiu că atunci când fac ce este 
drept, eu îmi ajut familia. Când mă 
port frumos cu sora mea Isabelle, 
amândoi ne distrăm, iar mama şi tata 
sunt fericiţi. Dacă mama are ceva 
de făcut, o pot ajuta jucându-mă cu 
fratele meu mai mic, Joey. De aseme-
nea, îmi pot ajuta familia păstrându-mi 

camera curată şi ajutând oricând 
pot, având o atitudine bună. Fiindcă 
sunt cel mai mare copil din familia 
mea, ştiu că este important să fiu un 
exemplu bun. Pot să mă străduiesc 
din răsputeri să aleg ce este drept şi să 
respect poruncile. 

Ştiu că şi copiii îşi pot ajuta familiile 
să fie puternice ca o frânghie rezis-
tentă. Când toţi membrii familiei fac 
ce pot şi conlucrează, familiile pot fi 
fericite şi puternice”. 

Când părinţii conduc familia cu 
dragoste şi neprihănire şi îşi învaţă 
copiii Evanghelia lui Isus Hristos prin 
intermediul cuvintelor şi prin exemplu 
şi atunci când copiii îşi iubesc şi îşi 
sprijină părinţii învăţând şi punând în 
practică principiile predate de aceştia, 
rezultatul va fi întemeierea unui cămin 
care se bazează pe Hristos. 

Dragi fraţi şi surori, în calitate de 
membri ai Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, noi înţe-
legem şi credem în natura veşnică a 
familiei. Această înţelegere şi credinţă 
ne vor inspira să facem tot ce ne stă 
în putere pentru a întemeia un cămin 
care se bazează pe Hristos. Vă depun 
mărturia mea că, dacă ne vom strădui 
să facem întocmai, vom pune mai 
mult în practică dragostea şi slujirea 
ce au fost exemplificate prin viaţa şi 
ispăşirea Salvatorului nostru, Isus Hris-
tos, şi, drept rezultat, căminele noastre 
pot fi de-a dreptul raiul pe pământ. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Faptele apostolilor 17:27–28.
 2. „Copil al Domnului”, Imnuri, nr. 191. 
 3. Doctrină şi legăminte 130:2; vezi, de 

asemenea, Robert D. Hales, „The Eternal 
Family”, Ensign, nov. 1996, p. 64. 

 4. Alma 42:8.
 5. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129. 
 6. C. C. Miller, „The Echo”, în Best-Loved 

Poems of the LDS People, ed. Jack M. Lyon 
and others (1996), p. 312–313. 

 7. Doctrină şi legăminte 68:25; subliniere 
adăugată. 

Dortmund, Germania
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Vârstnicul Cecil O. Samuelson Jr.
din Cei Şaptezeci

Una dintre cele mai mari binecu-
vântări din viaţa mea de-a lungul 
multor ani a fost ocazia de a fi 

înconjurat şi de a lucra cu persoanele 
tinere din Biserică. Consider aceste 
asocieri şi prietenii printre cele mai 
scumpe şi mai preţioase lucruri din 
viaţa mea. Ele sunt, de asemenea, baza 
pentru optimismul pe care-l am în 
privinţa viitorului Bisericii, umanităţii şi 
omenirii.

În timpul interacţiunilor mele cu 
tinerii, am avut, de asemenea, pri-
vilegiul de a discuta cu unele per-
soane care aveau diferite îndoieli sau 
încercări în ceea ce priveşte mărturia 
lor. În timp ce problemele specifice 
erau variate şi uneori unice, multe 
dintre întrebările şi cauzele datorită 
cărora apărea confuzia erau extrem 
de asemănătoare. De asemenea, există 
probleme şi preocupări care nu se 
rezumă la o anumită parte a popula-
ţiei sau la un grup de vârstă. Ele îi pot 
afecta pe cei care provin din familii 
care sunt de multe generaţii membri ai 
Bisericii, pe membrii care sunt relativ 
noi în Biserică şi, de asemenea, pe cei 
care abia se familiarizează cu Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă. Întrebările lor sunt, de obicei, 
rezultatul unei cercetări oneste sau al 
curiozităţii. Întrucât implicaţiile sunt 

În primul rând, cine este îndreptăţit 
să aibă o mărturie? Oricine este dornic 
să plătească preţul – adică să ţină 
poruncile – poate avea o mărturie. „De 
aceea, glasul Domnului se îndreaptă 
până la marginile pământului, pentru 
ca toţi care vor să audă să poată auzi” 
(D&L 1:11). Un motiv fundamental al 
restaurării Evangheliei este „ca fiecare 
om să poată vorbi în numele lui Dum-
nezeu, Domnul, chiar Salvatorul lumii; 
Pentru ca să poată creşte credinţa pe 
pământ” (D&L 1:20–21).

În al doilea rând, în ce fel primeşte 
o persoană revelaţia necesară şi care 
sunt paşii fundamentali pentru a o 
dobândi? Modelul a fost clar şi con-
secvent de-a lungul timpului. Pro-
misiunea dată pentru obţinerea unei 
mărturii despre Cartea lui Mormon 
este valabilă, de asemenea, pentru a 
primi mărturie despre alte adevăruri. 

„Iar atunci când voi veţi primi aceste 
lucruri” – adică aţi ascultat, aţi citit, 
aţi studiat şi aţi meditat la problema 
respectivă – „să-L întrebaţi pe Dumne-
zeu, Tatăl Veşnic, în numele lui Hristos, 
dacă aceste lucruri nu sunt adevărate” 
– adică vă veţi ruga cu atenţie pentru 
ceva anume, cu evlavie şi cu convinge-
rea fermă de a urma răspunsul primit 
la rugăciunea dumneavoastră – „şi 
dacă voi veţi întreba cu inima sinceră, 
cu intenţie adevărată, având credinţă 
în Hristos, El vă va arăta adevărul prin 
puterea Duhului Sfânt.

Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi 
putea voi cunoaşte adevărul tuturor 
lucrurilor” (Moroni 10:4–5).

În al treilea rând, dobândirea unei 
mărturii este un eveniment întâmplă-
tor sau un proces în curs de desfăşu-
rare? O mărturie este asemenea unui 
organism viu care creşte şi se dezvoltă 
când este tratat corespunzător. Acesta 
are nevoie de hrană constantă, de 
îngrijire şi protecţie pentru a creşte 
repede şi a prospera. De asemenea, 

atât de semnificative şi serioase pentru 
fiecare dintre noi, mi se pare potrivit 
să discut despre mărturiile noastre. În 
contextul nostru, ca sfinţi ai zilelor din 
urmă, ne referim la mărturiile noastre 
ca fiind dovada noastră sigură despre 
veridicitatea Evangheliei lui Isus Hris-
tos, care este obţinută prin revelaţie 
prin intermediul Duhului Sfânt. 

Chiar dacă o mărturie este simplă şi 
clar definită aici, ea dă naştere câtorva 
semne de întrebare, cum ar fi: cine 
este îndreptăţit să aibă o mărturie? În 
ce fel primeşte o persoană revelaţia 
necesară? Care sunt paşii pentru a ob-
ţine o mărturie? Dobândirea unei măr-
turii este un eveniment sau un proces 
în curs de desfăşurare? Fiecare dintre 
aceste întrebări şi altele au propriile 
lor substraturi, dar bazele obţinerii şi 
păstrării unei mărturii despre Evan-
ghelia lui Isus Hristos sunt simple, 
clare şi la îndemâna fiecărei persoane.

Vă voi răspunde pe scurt la aceste 
posibile îndoieli şi, apoi, mă voi referi 
la unele impresii care au fost îm-
părtăşite recent de către prieteni de 
încredere, tineri adulţi, care au avut o 
experienţă personală în dobândirea 
mărturiilor lor. Ei au avut, de aseme-
nea, ocazia de a sluji altora care au tre-
cut prin încercări sau greutăţi oarecum 
asemănătoare credinţei şi crezurilor lor.

Mărturia
Bazele obţinerii şi păstrării unei mărturii despre  
Evanghelia lui Isus Hristos sunt simple, clare şi  
la îndemâna fiecărei persoane.
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dacă ne negăm mărturia sau deviem 
de la modelul pentru menţinerea unei 
mărturii puternice, mărturia noastră se 
va diminua sau se va pierde. Scriptu-
rile avertizează că păcătuirea sau în-
călcarea poruncilor lui Dumnezeu au 
ca rezultat pierderea Spiritului şi chiar 
negarea mărturiei pe care o persoană 
a avut-o cândva (vezi D&L 42:23).

Permiteţi-mi acum să vă împărtă-
şesc 10 dintre observaţiile şi sugestiile 
tinerilor mei prieteni valoroşi şi credin-
cioşi. Ideile pe care le împărtăşesc ei 
au caracteristici comune ca mod de 
gândire şi experienţă; prin urmare, 
ele s-ar putea să nu fie surprinzătoare 
pentru unii dintre noi. Din nefericire, 
şi mai ales, în momentele noastre când 
ne străduim şi suferim, am putea să 
uităm temporar sau să dezaprobăm 
valabilitatea lor în cazul nostru. 

Prima observaţie: fiecare este 
demn, deoarece noi, toţi, suntem copii 
ai lui Dumnezeu. El ne cunoaşte, ne 
iubeşte şi vrea ca noi să reuşim şi să 
ne întoarcem la El. Trebuie să învă-
ţăm să ne încredem în dragostea Sa 
şi în momentele alese de El, şi nu în 
propriile noastre dorinţe nerăbdătoare 
şi imperfecte. 

A doua observaţie: în timp ce cre-
dem pe deplin în schimbarea în inimă 
descrisă în scripturi (vezi Mosia 5:2; 
Alma 5:12–14, 26), trebuie să înţele-
gem că ea apare deseori treptat şi nu 

instantaneu sau oriunde, şi vine ca răs-
puns la anumite întrebări, experienţe 
şi preocupări, precum şi prin studiul şi 
rugăciunile noastre.

A treia observaţie: trebuie să ne 
amintim că scopul fundamental al vie-
ţii este să fim testaţi şi încercaţi şi, ca 
rezultat, noi trebuie să învăţăm să creş-
tem datorită încercărilor noastre şi să 
fim recunoscători pentru cunoştinţele 
învăţate pe care nu le puteam dobândi 
într-un mod mai uşor. 

A patra observaţie: trebuie să învă-
ţăm să ne încredem în lucrurile în care 
credem sau ştim că ne ajută în vremuri 
nesigure sau în cazul problemelor cu 
care ne confruntăm.

A cincea observaţie: aşa cum ne-a 
învăţat Alma, dobândirea unei mărturii 
este, de obicei, un progres de-a lungul 
unui spectru de speranţă, încredere şi, 
în final, cunoaştere a adevărului unui 
principiu anume, a unei doctrine sau a 
Evangheliei însăşi (vezi Alma 32). 

A şasea observaţie: învăţând pe alt-
cineva ceea ce ştim, ne întărim propria 
noastră mărturie în timp ce o clădim 
pe-a altcuiva. Când oferiţi cuiva bani 
sau mâncare, dumneavoastră veţi avea 
mai puţin. Totuşi, când vă împărtăşiţi 
mărturia, atât mărturia celui care pre-
dică, cât şi a celui care primeşte se vor 
întări şi vor creşte. 

A şaptea observaţie: trebuie să 
facem zilnic şi cu regularitate lucruri 

mici dar necesare. Rugăciunile, studiul 
scripturii şi al Evangheliei, prezenţa la 
adunările Bisericii, slăvirea în templu, 
îndeplinirea vizitelor de acasă, a învă-
ţământului de acasă şi a altor sarcini, 
toate ne întăresc credinţa şi invită Spi-
ritul în vieţile noastre. Când neglijăm 
oricare dintre aceste privilegii, mărtu-
riile noastre sunt în pericol.

A opta observaţie: nu trebuie să 
avem pentru ceilalţi standarde mai 
înalte decât avem pentru noi înşine. 
Prea des, noi lăsăm greşelile sau 
eşecurile altora, în special ale condu-
cătorilor sau membrilor Bisericii, să 
influenţeze ceea ce simţim despre noi 
înşine sau despre mărturiile noastre. 
Greutăţile altor oameni nu sunt o 
scuză pentru propriile noastre lipsuri.

A noua observaţie: este bine de 
amintit că a fi prea aspru cu tine însuţi 
când faci o greşeală poate fi la fel 
de periculos ca atunci când eşti prea 
blând în cazul în care este nevoie de 
pocăinţă adevărată. 

A zecea observaţie: trebuie să ne fie 
clar totdeauna că ispăşirea lui Hristos 
este valabilă pe deplin şi în mod con-
tinuu pentru fiecare dintre noi, atunci 
când permitem acest lucru. Atunci, 
celelalte lucruri se vor aşeza de la 
sine, chiar dacă noi continuăm să ne 
confruntăm cu anumite detalii, obice-
iuri sau părţi care par să lipsească din 
credinţa noastră.

Khayelitsha, Africa de Sud
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Vârstnicul Dallin H. Oaks
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Am ales să vorbesc despre 
importanţa dorinţei. Sper ca 
fiecare dintre noi să-şi cerceteze 

inima pentru a hotărî ceea ce doreşte 
cu adevărat şi cum îşi clasifică cele 
mai importante dorinţe. 

Dorinţa ne stabileşte priorităţile, 
priorităţile ne modelează alegerile, iar 
alegerile ne determină faptele. Dorin-
ţele conform cărora acţionăm deter-
mină felul în care ne schimbăm, ceea 
ce realizăm şi ceea ce devenim. 

În primul rând, voi vorbi despre 
câteva dorinţe comune. Ca fiinţe 
muritoare, avem câteva nevoi fizice. 
Dorinţa de a satisface aceste nevoi 
impune alegerile noastre şi determină 
faptele noastre. Trei exemple vor de-
monstra felul în care, uneori, acordăm 
prioritate unei dorinţe pe care o consi-
derăm mai importantă decât alta. 

În primul rând, mâncarea. Avem o 
dorinţă firească de a mânca, dar acea 
dorinţă poate fi depăşită, pentru un 
timp, de o dorinţă mai puternică de a 
posti. 

În al doilea rând, adăpostul. Când 
eram în vârstă de 12 ani, am rezistat 
dorinţei de a avea adăpost datorită 
dorinţei mele mai mari de a îndeplini 
o cerinţă a Cercetaşilor de a petrece 
noaptea în pădure. Eu am fost unul 
dintr-un număr de băieţi care şi-au 

lăsat corturile confortabile şi au găsit 
un mod de a construi un adăpost şi de 
a face un pat rudimentar din materia-
lele naturale pe care le-am putut găsi. 

În al treilea rând, somnul. Chiar 
şi această dorinţă firească poate fi 
depăşită, temporar, de o dorinţă şi mai 
importantă. Ca tânăr soldat în Garda 
Naţională a statului Utah, un exemplu 
al acestui fapt mi-a fost oferit de un 
ofiţer care avusese experienţa luptei. 

În primele luni ale războiului 
din Coreea, o baterie de artilerie de 
câmp a Gărzii Naţionale din Richfield, 
statul Utah, a fost chemată la dato-
rie. Această baterie era condusă de 
căpitanul Ray Cox şi era formată 
din aproximativ 40 de bărbaţi mor-
moni. Antrenaţi şi întăriţi de rezervişti 
dintr-un alt loc, au fost trimişi, în scurt 
timp, în Coreea, unde au luat parte la 
unele dintre cele mai aprige lupte din 
război. Într-o bătălie, a trebuit ca aceş-
tia să respingă un atac direct al câtorva 
sute de soldaţi de infanterie duşmani, 
acesta fiind genul de atac care invada 
şi distrugea alte baterii de artilerie de 
câmp. 

Ce are acest fapt în comun cu 
depăşirea dorinţei de a dormi? Într-o 
noapte critică, în care infanteria duş-
mană se revărsase peste liniile fron-
tului în zonele din spatele frontului 

Dorinţa
Pentru a ne îndeplini destinul etern, noi vom dori  
şi vom lucra pentru a dobândi calităţile necesare  
pentru a deveni o fiinţă eternă. 

Sunt recunoscător pentru înţelege-
rea, tăria şi mărturiile atât de multor 
tineri prieteni şi asociaţi exemplari ai 
mei. Când sunt cu ei, sunt întărit şi 
când ştiu că ei sunt cu alţi oameni sunt 
încurajat de cunoaşterea că ei fac bine 
şi de slujirea oferită de ei în numele 
Învăţătorului, pe care Îl slăvesc şi se 
străduiesc să I se supună.

Oamenii fac lucruri bune şi impor-
tante deoarece ei au mărturii. Aceasta 
este adevărat şi noi, de asemenea, 
obţinem mărturii datorită lucrurilor pe 
care le facem. Isus a spus:

„Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a 
Celui ce M-a trimis pe Mine.

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, 
va ajunge să cunoască dacă învăţătura 
este de la Dumnezeu, sau dacă Eu 
vorbesc de la Mine” (Ioan 7:16–17). 

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile 
Mele” (Ioan 14:15).

La fel ca Nefi şi Mormon din ve-
chime, „nu cunosc înţelesul tuturor 
lucrurilor” (1 Nefi 11:17; vezi, de ase-
menea, Cuvintele lui Mormon 1:7), însă 
permiteţi-mi să vă spun ceea ce ştiu eu.

Ştiu că Dumnezeu, Tatăl nostru 
Ceresc, trăieşte şi ne iubeşte. Ştiu că 
Fiul Său special şi unic, Isus Hristos, 
este Salvatorul şi Mântuitorul nostru 
şi conducătorul Bisericii care Îi poartă 
numele. Ştiu că Joseph Smith a trăit tot 
ceea ce a comunicat şi ne-a învăţat cu 
privire la restaurarea Evangheliei în 
zilele noastre. Ştiu că suntem conduşi 
de apostoli şi profeţi în aceste zile şi 
că preşedintele Thomas S. Monson de-
ţine toate cheile preoţiei necesare pen-
tru a ne binecuvânta vieţile şi a înainta 
lucrarea Domnului. Ştiu că suntem cu 
toţii îndreptăţiţi să avem această cu-
noaştere şi, dacă vă străduiţi, vă puteţi 
baza pe sinceritatea mărturiilor pe care 
le auziţi de la acest pupitru la această 
conferinţă. Ştiu aceste lucruri şi depun 
mărturie despre ele în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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ocupate de artilerie, căpitanul Cox a 
cerut ca liniile telefoanelor de cam-
panie să fie conectate la cortul lui şi a 
ordonat numeroaselor sale gărzi din 
perimetru să-l sune personal din oră 
în oră, toată noaptea. Acest lucru a 
menţinut treze gărzile, dar a însem-
nat, de asemenea, zeci de întreruperi 
pentru somnul căpitanului Cox. „Cum 
ai reuşit să faci asta?”, l-am întrebat. 
Răspunsul său arată puterea de a de-
păşi o dorinţă. 

„Ştiam că, dacă aveam să ne întoar-
cem acasă, urma să-i întâlnesc pe pă-
rinţii acelor băieţi pe străzile orăşelului 
nostru şi nu voiam să dau ochii cu 
niciunul dintre ei dacă fiii lor nu ajun-
geau acasă din cauza vreunui lucru pe 
care nu l-am făcut bine în calitate de 
comandant al acestora” 1. 

Ce exemplu al puterii unei dorinţe 
care depăşeşte priorităţile şi faptele! 
Ce exemplu pentru fiecare dintre noi 
care este răspunzător de bunăstarea 
altora – părinţi, conducători şi învăţă-
tori din Biserică!

Drept concluzie la această ilustrare, 
dimineaţa devreme ce a urmat nopţii 
sale aproape albe, căpitanul Cox 
şi-a condus oamenii într-un contraa-
tac asupra infanteriei inamice. Au 
luat peste 800 de prizonieri şi nu au 
avut decât doi răniţi. Cox a primit o 
decoraţie pentru curaj, iar bateria sa a 
primit ordinul Presidential Unit Cita-
tion pentru eroismul ei extraordinar. 
Şi, asemenea tinerilor din armata lui 
Helaman (vezi Alma 57:25–26), aceştia 
au ajuns, cu toţii, acasă 2. 

Cartea lui Mormon conţine multe 
învăţături despre importanţa dorinţei. 

După multe ore de implorare 
înaintea Domnului, lui Enos i s-a spus 
că păcatele sale erau iertate. Apoi, 
el a „început să [simtă] o dorinţă” 
pentru bunăstarea fraţilor săi (Enos 
1:9). El a scris: „Şi… după ce m-am 
rugat şi am muncit cu toată sârguinţa, 

Domnul mi-a spus: Eu îţi voi da ţie 
după dorinţele tale datorită credinţei 
tale” (versetul 12). Observaţi cele trei 
elemente esenţiale care au precedat 
binecuvântarea promisă: dorinţa, 
munca şi credinţa. 

Alma ne învaţă în cuvântarea sa de-
spre credinţă, că aceasta poate începe 
cu „nimic mai mult decât [o dorinţă de 
a crede]”, dacă vom „[lăsa] această do-
rinţă să lucreze în [noi]” (Alma 32:27). 

O altă învăţătură extraordinară 
despre dorinţă, în special despre cea 
care ar trebui să fie cea mai mare 
dorinţă a noastră, ne este oferită de 
experienţa regelui lamanit căruia îi 
preda misionarul Aaron. Când învăţă-
turile lui Aaron i-au captat interesul, 
regele a întrebat: „Ce trebuie să fac 
eu ca să pot fi născut din Dumnezeu” 
şi „să pot avea această viaţă veşnică?” 
Alma 42:15. „Dacă tu doreşti acest 
lucru… dacă te vei pocăi de toate 
păcatele tale şi te vei pleca adânc în 
faţa lui Dumnezeu şi vei striga numele 
Lui în credinţă, crezând că vei primi, 
atunci tu vei primi nădejdea pe care o 
doreşti” (versetul 16). 

Regele a făcut acest lucru şi, în 
rugăciune măreaţă, a declarat: „Voi 
abandona toate păcatele mele pentru 
ca să Te pot cunoaşte… şi să fiu salvat 
în ultima zi” (versetul 18). Având acest 
angajament şi această identificare a 
celei mai mari dorinţe ale sale, rugă-
ciunea sa a primit răspuns într-un mod 
miraculos.

Profetul Alma a avut o mare dorinţă 
de a striga pocăinţă către toţi oamenii, 
dar a ajuns să înţeleagă că el nu ar tre-
bui să dorească puterea de constrân-
gere pe care ar necesita-o acest lucru 
căci, a încheiat el, un „Dumnezeu 
drept… le dă oamenilor după dorinţa 
lor, fie că aceasta va fi pentru moarte, 
fie pentru viaţă” (Alma 29:4). În mod 
asemănător, Domnul declară, în reve-
laţia modernă, că El îi va „judeca pe 
toţi oamenii după faptele lor, potrivit 
dorinţei inimii lor” (D&L 137:9).

Suntem noi cu adevărat pregătiţi ca 
Judecătorul nostru Etern să dea o ase-
menea însemnătate enormă lucrurilor 
pe care le dorim noi cu adevărat? 

Multe pasaje din scripturi vorbesc 
despre ceea ce dorim ca fiind ceea 
ce căutăm. „Acela care Mă caută cu 
nerăbdare Mă va găsi şi nu va fi aban-
donat” (D&L 88:83). „Căutaţi cu sin-
ceritate darurile cele mai bune” (D&L 
46:8). „Cel care caută cu sârguinţă 
va găsi” (1 Nefi 10:19). „Apropiaţi-vă 
de Mine şi am să Mă apropii de voi; 
căutaţi-Mă cu toată sârguinţa şi Mă veţi 
găsi; cereţi şi veţi primi; bateţi şi vi se 
va deschide” (D&L 88:63). 

Nu este uşor să ne reorganizăm 
dorinţele pentru a oferi cea mai mare 
prioritate lucrurilor care ţin de eterni-
tate. Cu toţii suntem tentaţi să dorim 
cele patru lucruri lumeşti: proprietatea, 
poziţia socială, mândria şi puterea. 
Am putea dori aceste lucruri, dar nu 
trebuie să le stabilim drept cele mai 
înalte priorităţi ale noastre. 

Cei a căror dorinţă principală este 
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de a dobândi bunuri cad în capcana 
materialismului. „Nu căuta bogăţii  
sau lucruri deşarte de-ale acestei  
lumi” (Alma 39:14; vezi, de asemenea, 
Iacov 2:18). 

Cei care doresc putere sau poziţie 
socială ar trebui să urmeze exemplul 
curajosului căpitan Moroni, a cărui 
slujire nu a fost făcută pentru „putere” 
sau pentru „onoarea lumii” (Alma 
60:36). 

Cum ne dezvoltăm dorinţele? 
Puţini oameni vor trăi genul de criză 
care l-a motivat pe Aron Ralston3, 
dar experienţa sa ne oferă o lecţie 
valoroasă despre dorinţă. În timp ce 
Ralston era într-o drumeţie într-un 
canion îndepărtat din sudul statului 
Utah, o stâncă de 800 de livre (360 de 
kilograme) s-a deplasat brusc şi i-a 
prins mâna dreaptă. Vreme de cinci 
zile petrecute în singurătate, s-a zbătut 
să se elibereze. Când era pe cale să 
renunţe şi să accepte moartea, a avut 
viziunea unui băiat în vârstă de trei ani 
care alerga către el şi pe care îl ridica 
cu mâna lui stângă. Înţelegând acest 
lucru ca pe o viziune a viitorului său 

fiu şi ca pe o asigurare că încă putea 
supravieţui, Ralston şi-a adunat curajul 
de care avea nevoie pentru a începe 
acţiunile drastice necesare pentru a-şi 
salva viaţa înainte ca puterile să-l lase 
de tot. Şi-a rupt cele două oase din 
braţul care îi era prins şi, apoi, a folosit 
cuţitul de la briceagul său multifunc-
ţional pentru a-şi tăia mâna dreaptă. 
Apoi, şi-a adunat tăria necesară de a 
parcurge cinci mile (opt kilometri) pe 
jos pentru a căuta ajutor 4. Ce exemplu 
al puterii unei dorinţe copleşitoare! 
Când avem o viziune a ceea ce putem 
deveni, dorinţa şi puterea noastră de a 
acţiona cresc enorm de mult.

Majoritatea dintre noi nu se va con-
frunta niciodată cu o asemenea situa-
ţie extremă, dar cu toţii suntem puşi 
în faţa unor provocări decisive care ne 
pot împiedica progresul către destinul 
nostru etern. Dacă dorinţele noastre 
drepte sunt suficient de puternice, 
acestea ne vor motiva să ne detaşăm 
şi să ne eliberăm de dependenţe şi 
de celelalte presiuni pline de păcat 
şi priorităţi greşite care ne împiedică 
progresul etern. 

Trebuie să ne amintim că dorinţele 
drepte nu pot fi superficiale, impulsive 
sau temporare. Acestea trebuie să vină 
din inimă, să fie neclintite şi perma-
nente. Fiind astfel motivaţi, vom căuta 
să obţinem acea stare de spirit descrisă 
de profetul Joseph Smith, cu care să 
„biruim răul din vieţile noastre şi să 
ne pierdem orice dorinţă de a păcă-
tui” 5. Aceasta este o dorinţă personală. 
După cum a spus vârstnicul Neal A. 
Maxwell:

„Când se spune despre oameni că 
«şi-au pierdut dorinţa de a păcătui», ei 
înşişi şi numai ei sunt cei care au ales 
în mod deliberat să piardă acele do-
rinţe greşite fiind dornici de a «aban-
dona toate păcatele [lor]» pentru a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu.

Aşadar, ceea ce dorim cu insistenţă 
reprezintă, cu timpul, ceea ce vom de-
veni în cele din urmă şi ceea ce vom 
primi în eternitate” 6. 

Oricât de importantă este pier-
derea oricărei dorinţe de a păcătui, 
viaţa eternă necesită mai mult de atât. 
Pentru a ne îndeplini destinul etern, 
noi vom dori şi vom lucra pentru a 
dobândi calităţile necesare pentru a 
deveni o fiinţă eternă. De exemplu, 
fiinţele eterne îi iartă pe toţi cei care 
le-au făcut rău. Ele pun bunăstarea 
altora mai presus de a lor. Şi ele îi 
iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu. 
Dacă acest lucru pare prea dificil – 
şi, cu siguranţă, nu este uşor pentru 
niciunul dintre noi – atunci trebuie să 
începem prin a ne dori aceste calităţi 
şi să-I cerem Tatălui nostru Ceresc 
iubitor ajutor cu privire la sentimentele 
noastre. Cartea lui Mormon ne învaţă 
că trebuie să ne „[rugăm] la Tatăl cu 
toată puterea inimii, pentru ca [noi] 
să [fim] plini de dragostea Lui pe care 
El a dăruit-o tuturor acelora care Îl 
urmează cu adevărat pe Fiul Său, Isus 
Hristos” (Moroni 7:48).

Închei cu un ultim exemplu al unei 
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dorinţe care ar trebui să fie de maximă 
importanţă pentru toţi bărbaţii şi toate 
femeile – cei care sunt căsătoriţi şi 
cei care sunt singuri. Cu toţii trebuie 
să dorim şi să lucrăm cu seriozitate 
pentru a ne asigura căsătoria pentru 
eternitate. Cei care sunt deja căsătoriţi 
în templu trebuie să facă tot ce pot 
pentru a proteja această căsătorie. 
Cei care sunt necăsătoriţi trebuie să-şi 
dorească să se căsătorească în templu 
şi să facă o prioritate din eforturile 
pentru obţinerea căsătoriei în templu. 
Adolescenţii şi tinerii necăsătoriţi tre-
buie să reziste conceptului corect din 
punct de vedere politic, dar fals din 
punct de vedere etern care desconsi-
deră importanţa căsătoriei şi aducerii 
de copii pe lume. 7

Dragi bărbaţi necăsătoriţi, vă rog să 
vă gândiţi la provocarea din această 
scrisoare scrisă de o soră necăsătorită. 
Ea a pledat pentru „fiicele neprihă-
nite ale lui Dumnezeu care caută cu 
sinceritate un tovarăş de viaţă demn, 
deşi bărbaţii par să fie orbiţi şi să nu 
ştie exact dacă este sau nu responsa-
bilitatea lor să caute aceste fiice alese 

şi minunate ale Tatălui nostru Ceresc, 
să le curteze şi să fie dornici să facă 
şi să respecte legăminte sacre în casa 
Domnului”. A încheiat, scriind: „Sunt 
mulţi bărbaţi SZU necăsătoriţi care 
acceptă cu bucurie să iasă în oraş şi să 
se distreze, să meargă la întâlniri şi să 
petreacă timp împreună, dar nu au ab-
solut nicio dorinţă de a-şi lua vreodată 
vreun angajament faţă de o femeie” 8. 

Sunt sigur că unii tineri bărbaţi care 
caută cu nerăbdare ar vrea să adaug 
că există anumite tinere ale căror 
dorinţe de a se căsători în mod demn 
şi de a avea copii se situează cu mult 
sub dorinţele de a avea o carieră şi 
de a primi alte distincţii lumeşti. Atât 
bărbaţii, cât şi femeile au nevoie de 
dorinţe neprihănite care să-i conducă 
spre viaţa veşnică. 

Să ne amintim că dorinţele ne 
stabilesc priorităţile, priorităţile ne 
modelează alegerile, iar alegerile ne 
determină faptele. Pe lângă aceasta, 
faptele şi dorinţele noastre ne fac să 
devenim ceva, fie un prieten adevărat, 
un învăţător priceput sau o persoană 
care se califică pentru viaţa eternă. 

Depun mărturie despre Isus Hris-
tos, a cărui dragoste, ale cărui învă-
ţături şi a cărui ispăşire fac ca toate 
acestea să fie posibile. Mă rog ca, mai 
presus de toate, noi să dorim să deve-
nim asemănători Lui ca, într-o zi, să ne 
putem întoarce în prezenţa Sa pentru 
a primi bucuria Sa deplină. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Ray Cox, interviu cu autorul, 1 august 

1985, Mount Pleasant, Utah, confirmând 
lucrurile pe care mi le-a relatat în Provo, 
Utah, în jurul anului 1953.

 2. Vezi Richard C. Roberts, Legacy: The 
History of the Utah National Guard (2003), 
p. 307–314; „Self-Propelled Task Force”, 
National Guardsman, mai 1971, coperta 
de pe spate; Miracle at Kapyong: The Story 
of the 213th (film produs de Universitatea 
Southern Utah, 2002).

 3. Vezi Aron Ralston, Between a Rock and a 
Hard Place (2004).

 4. Ralston, Between a Rock and a Hard Place, 
p. 248.

 5. Vezi Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), p. 211. 

 6. Neal A. Maxwell, „According to the Desire 
of [Our] Hearts”, Ensign, noiembrie 1996, 
p. 22, 21.

 7. Vezi Julie B. Beck, „Teaching the Doctrine 
of the Family”, Liahona, martie 2011,  
p. 32–37.

 8. Scrisoare, 14 septembrie 2006.
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Vârstnicul M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragi fraţi şi surori, sper că aceia 
dintre dumneavoastră care 
vizitaţi Salt Lake veţi avea ocazia 

de a vă bucura de culorile şi mirosul 
frumoaselor flori de primăvară din 
Piaţa templului.

Primăvara aduce o reînnoire a 
luminii şi a vieţii – amintindu-ne încă 
o dată, prin ciclul anotimpurilor, de 
viaţa, sacrificiul şi învierea Domnului 
şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, 
căci „toate lucrurile depun mărturie 
despre [El]” (Moise 6:63).

Contrar acestui frumos peisaj de 
primăvară şi a speranţei pe care o 
simbolizează, există o lume a nesi-
guranţei, complicaţiilor şi confuziei. 
Cerinţele vieţii de zi cu zi – educaţie, 
serviciu, creşterea copiilor, adminis-
trarea Bisericii şi chemările, activităţile 
lumeşti şi chiar durerea şi necazul unei 
boli neaşteptate şi a unei tragedii – ne 
pot obosi. Cum ne putem elibera din 
această ţesătură complicată a încercă-
rilor şi nesiguranţei vieţii pentru a găsi 
pace şi fericire?

Deseori, suntem precum tânărul 
negustor din Boston, care, în anul 
1849, după cum spune povestea, era 
prins de zelul goanei după aurul din 

săculeţul tânărului bărbat care a pri-
vind înăuntru, aşteptându-se să vadă 
mai mulţi bulgări mari. A fost uimit să 
vadă că săculeţul era plin cu mii de 
fire de aur.

Bătrânul căutător a spus: „Fiule, mi 
se pare că eşti atât de preocupat să 
cauţi bulgări mari, încât ai uitat să-ţi 
umpli săculeţul cu aceste preţioase fire 
de aur. Acumularea cu răbdare a aces-
tor mici fire mi-a adus multă bogăţie”.

Această povestire ilustrează ade-
vărul spiritual despre care Alma l-a 
învăţat pe fiul său, Helaman:

„Prin lucruri mici şi simple lucruri 
mari sunt înfăptuite … 

 şi prin mijloace foarte mici… 
Domnul… înfăptuieşte salvarea multor 
suflete” (Alma 37:6–7).

Dragi fraţi şi surori, Evanghelia 
lui Isus Hristos este simplă, indife-
rent de cât de mult încercăm noi s-o 
complicăm. Trebuie să ne străduim să 
ne menţinem vieţile la fel de simple, 
neîmpovărate de influenţe străine, 
concentrate asupra acelor lucruri care 
contează cel mai mult.

Care sunt lucrurile simple, preţioase 
ale Evangheliei care aduc claritate şi 
scop vieţilor noastre? Care sunt firele 
de aur ale Evangheliei a căror acu-
mulare cu răbdare, de-a lungul vieţii 
noastre, ne va recompensa cu acea 
comoară finală – darul preţios al vieţii 
veşnice?

Cred că există un principiu simplu, 
dar profund – chiar sublim – ce însu-
mează întreaga Evanghelie a lui Isus 
Hristos. Dacă noi îl îmbrăţişăm din 
toată inima şi facem din acest prin-
cipiu scopul şi centrul vieţii noastre, 
el ne va purifica şi ne va sfinţi, astfel 
încât să putem trăi din nou în prezenţa 
lui Dumnezeu.

Salvatorul a vorbit despre acest 
principiu când a răspuns fariseului 
care L-a întrebat: „Învăţătorule, care 
este cea mai mare poruncă din Lege?”.

California. Şi-a vândut toate posesiu-
nile pentru a-şi căuta averea în râurile 
Californiei, despre care i se spusese  
că erau pline cu bulgări de aur atât  
de mari, încât o persoană abia îi  
putea căra.

Zi de zi la nesfârşit, tânărul băr-
bat îşi cufunda în râu sita şi o scotea 
goală. Singura sa răsplată a fost un 
morman de pietre care se mărea. 
Descurajat şi falit, era gata să renunţe, 
până când, într-o zi, un căutător în 
vârstă, experimentat, i-a spus: „Ai 
adunat un morman mare de pietre, 
aici, tinere”.

Tânărul a răspuns: „Nu există aur 
aici. Mă întorc acasă”.

Îndreptându-se spre mormanul de 
pietre, vechiul căutător a spus: „O, 
există aur, desigur. Numai că trebuie 
să ştii unde să-l găseşti”. A luat două 
pietre în mâini şi le-a lovit una de alta. 
Una dintre pietre s-a crăpat, scoţând la 
iveală mai multe fire de aur strălucind 
în lumina soarelui.

Observând un săculeţ de piele plin, 
legat la brâul căutătorului, tânărul 
bărbat a spus: „Caut bulgări ca cei din 
săculeţul tău, nu simple fire mici”. 

Căutătorul mai în vârstă i-a întins 

Să găsim bucurie 
slujind cu dragoste
Fie ca noi să ne arătăm dragostea şi aprecierea faţă de 
sacrificiul ispăşitor al Salvatorului prin faptele noastre  
simple de milostenie şi slujire. 
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„Isus i-a răspuns: «Să iubeşti pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot 
cugetul tău».

Aceasta este cea dintâi, şi cea mai 
mare poruncă.

Iar a doua, asemenea ei, este: «Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi»” (Matei 22:36–40).

Numai atunci când Îi iubim pe 
Dumnezeu şi pe Hristos cu toată 
inima noastră, cu tot sufletul şi cu tot 
cugetul nostru, suntem noi în stare să 
împărtăşim această dragoste cu vecinii 
noştri prin fapte de bunătate şi slujire 
– acesta fiind modul în care Salvatorul 
ne-ar iubi şi ne-ar sluji nouă, tuturor, 
dacă El ar fi azi printre noi.

Când această dragoste pură a lui 
Hristos – sau caritate – ne înconjoară, 
noi gândim, simţim şi acţionăm mai 
asemănător cu felul în care Tatăl 
Ceresc şi Isus ar gândi, ar simţi şi ar 
acţiona. Motivaţia şi dorinţa inimii 
noastre sunt la fel cu cele ale Salvato-
rului. El a împărtăşit această dorinţă cu 
apostolii Săi în ajunul răstignirii Sale. 
El a spus:

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iu-
biţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu …

Prin aceasta vor cunoaște toți că 
sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dra-
goste unii pentru alții” (Ioan 13:34–35).

Dragostea pe care a descris-o 
Salvatorul este o dragoste permanentă. 
Nu este manifestată prin fapte mari 
şi eroice, ci mai degrabă prin fapte 
simple de bunătate şi slujire.

Există o mulţime de căi şi situaţii în 
care îi putem sluji şi iubi pe alţii. Vă 
pot sugera doar câteva.

Prima, caritatea începe de acasă. 
Cel mai important principiu care 
trebuie să guverneze în fiecare cămin 
este acela de a practica regula de 
aur – sfatul Domnului ca „tot ce voiţi 
să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi la fel” (Matei 7:12). Gândiţi-vă un 
moment şi imaginaţi-vă cum v-aţi simţi 
dacă aţi fi avut parte de cuvinte sau 
fapte neplăcute. Prin exemplul nostru, 
trebuie să-i învăţăm pe membrii fami-
liei noastre să dea dovadă de dragoste 
unul faţă de celălalt.

Un alt loc unde avem ample ocazii 
de a sluji este la Biserică. Episcopiile şi 
ramurile noastre trebuie să fie locuri în 
care regula de aur să ne îndrume în-
totdeauna cuvintele şi acţiunile noas-
tre unul faţă de celălalt. Tratându-ne 

unii pe alţii cu bunătate, spunând 
cuvinte de sprijin şi încurajare şi fiind 
atenţi la nevoile altora, putem crea o 
unitate plăcută între membrii episco-
piei. Unde există caritate, nu există loc 
pentru bârfe sau cuvinte neplăcute.

Membrii episcopiei, atât adulţi, 
cât şi tineri, se pot uni făcând acte 
însemnate de slujire pentru a binecu-
vânta vieţile celorlalţi. Cu doar două 
săptămâni în urmă, preşedintele zonei 
nord-vest din America de Sud, vârstni-
cul Marcus B. Nash, din Cei Şaptezeci, 
a raportat că, desemnându-i „pe cei cu 
spirit puternic acelora care sunt slabi”, 
ei salvează sute de membri adulţi şi 
tineri mai puţin activi. Prin dragoste şi 
slujire, ei se reîntorc „unul câte unul”. 
Aceste fapte de bunătate creează o 
legătură puternică şi trainică între cei 
care participă – atât cei care ajută, cât 
şi cei care sunt ajutaţi. Foarte multe 
amintiri preţioase sunt bazate pe ase-
menea fapte de slujire.

Când privesc înapoi la anii mei 
mulţi de administrare în Biserică, 
unele dintre cele mai profunde amin-
tiri sunt momentele când m-am alătu-
rat altor membri ai episcopiei pentru a 
oferi ajutor cuiva. 
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De exemplu, îmi amintesc când 
eram episcop şi am lucrat împreună 
cu mai mulţi membri activi din episco-
pia mea pentru a curăţa groapa de la 
silozul din cadrul fermei de bunăstare 
a ţăruşului. Nu a fost o însărcinare plă-
cută! Un frate mai puţin activ, care nu 
fusese la Biserică mulţi ani, a fost invi-
tat să ni se alăture. Datorită dragostei 
şi tovărăşiei pe care a simţit-o alături 
de noi în timp ce lucram şi vorbeam 
în acea groapă urât mirositoare de 
la siloz, a venit înapoi la Biserică şi a 
fost pecetluit, mai târziu, în templu cu 
soţia şi copiii lui. Întovărăşirea noastră 
prin intermediul slujirii i-a binecuvân-
tat pe copiii, pe nepoţii şi, acum, pe 
strănepoţii săi. Mulţi dintre ei au slujit 
în misiuni, s-au căsătorit în templu 
şi cresc o familie eternă – o lucrare 
măreaţă făcută printr-o simplă faptă, 
un mic fir de aur.

Un al treilea cadru în care putem 
sluji este cel al comunităţilor noastre. 

Ca o exprimare pură a dragostei şi 
grijii noastre, putem întinde o mână de 
ajutor celor care au nevoie de ajutorul 
nostru. Mulţi dintre dumneavoastră aţi 
purtat tricourile pe care este scris „o 
mână de ajutor de la mormoni” şi aţi 
lucrat fără contenire pentru a alina su-
ferinţa şi a vă îmbunătăţi comunităţile 
în care trăiţi. Tinerii adulţi necăsătoriţi 
din ţăruşul Sendai, Japonia, au slujit 
recent cu devotament pentru a căuta 
membrii dispăruţi în urma cutremuru-
lui devastator şi a tsunami-ului. Există 
nenumărate moduri de a sluji.

Datorită bunătăţii inimii şi a slujirii 
noastre, noi devenim prieteni cu cei 
cărora le slujim. Din aceste prietenii 
rezultă o mai bună înţelegere a devota-
mentului nostru faţă de Evanghelie şi o 
dorinţă de a afla mai multe despre noi.

Bunul meu prieten, vârstnicul 
Joseph B. Wirthlin, a vorbit despre 
puterea acestui principiu când a spus: 
„Bunătatea este esenţa măreţiei… [ea] 

este un paşaport care deschide uşi şi 
creează prieteni. Îmblânzeşte inimile şi 
formează relaţii care pot dura o viaţă” 
(„Virtutea bunătăţii”, Liahona mai 
2005, p. 26) 

O altă cale prin care putem sluji 
copiilor Tatălui Ceresc este slujirea 
misionară – nu numai în calitate de 
misionari cu timp deplin, ci, de ase-
menea, ca prieteni şi vecini. Creşterea 
Bisericii pe viitor nu va avea loc doar 
ciocănind la uşile necunoscuţilor. Se 
va întâmpla când membrii, împreună 
cu misionarii noştri, plini de dragoste 
de la Dumnezeu şi Hristos, discern ne-
voile şi răspund acelor nevoi printr-o 
atitudine de slujire caritabilă.

Când facem astfel, dragi fraţi şi 
surori, cei cu inima sinceră vor simţi 
sinceritatea şi dragostea noastră. Mulţi 
vor dori să afle mai multe despre noi. 
Atunci, şi numai atunci, Biserica va 
creşte foarte rapid şi va umple tot pă-
mântul. Acest lucru nu poate fi înde-
plinit numai de misionari, ci necesită 
interesul şi slujirea fiecărui membru.

Oricând slujim, trebuie să fim 
sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt. 
Vocea blândă, liniştită ne poate spune 
cine are nevoie de ajutorul nostru şi în 
ce fel îi putem ajuta.

Preşedintele Spencer W. Kimball a 
spus: „Este important să slujim unul 
altuia în împărăţie… Prea des, faptele 
noastre de slujire constau din simple 
încurajări sau din a oferi… ajutor prin 
îndatoriri simple, însă ce consecinţe 
glorioase se pot revărsa… datorită 
unor fapte mici, dar bine intenţionate!” 
Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball [2006], p. 82).

Iar preşedintele Thomas S. Monson 
ne-a sfătuit: 

„Nevoile celorlalţi sunt omnipre-
zente, iar fiecare dintre noi poate face 
ceva pentru a ajuta pe cineva…

 dacă nu ne pierdem pe noi înşine în 
slujire faţă de alţii, viaţa noastră nu are 
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Vârstnicul Neil L. Andersen
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

şi Domnul Şi-a întins mâna pentru 
a pregăti lumea pentru revenirea Sa 
glorioasă. Acestea sunt zilele unor 
ocazii minunate şi responsabilităţi 
importante. Acestea sunt zilele în care 
trăiţi voi.

Prin botezul vostru, v-aţi declarat 
credinţa în Isus Hristos. Prin rândui-
rea la preoţie, talentele şi capacităţile 
voastre spirituale au crescut. Una 
dintre responsabilităţile voastre impor-
tante este să ajutaţi la pregătirea lumii 
pentru a Doua Venire a Salvatorului.

Domnul a numit un profet, pe pre-
şedintele Thomas S. Monson, pentru 
a îndruma lucrarea preoţiei Sale. Vouă 
preşedintele Monson v-a spus: „Dom-
nul are nevoie de misionari” 1. „Fiecare 
tânăr băiat demn şi capabil trebuie să 
se pregătească să slujească în misiune. 
Slujirea misionară este o responsabi-
litate a preoţiei – o obligaţie pe care 
Domnul aşteaptă s-o [îndepliniţi voi], 
cei cărora [vi] s-a dat atât de mult” 2.

Slujirea misionară cere sacrificiu. 
Întotdeauna va exista ceva ce veţi lăsa 
în urmă când veţi răspunde chemării 

Mă adresez, în această seară,  
în special deţinătorilor preo-
ţiei lui Dumnezeu cu vârste 

cuprinse între 12 şi 25 de ani. Noi ne 
gândim mult la voi. Am spus odată 
povestea nepotului nostru în vârstă de 
patru ani, care l-a îmbrâncit pe fratele 
lui mai mic. După ce l-a consolat pe 
copilul care plângea, soţia mea, Kathy, 
s-a întors spre cel de patru ani şi, 
cu prudenţă, l-a întrebat: „De ce l-ai 
împins pe frăţiorul tău?”. El a privit-o 
pe bunica lui şi a răspuns: „Mimi, 
îmi pare rău. Mi-am pierdut inelul cu 
alege ce-i drept şi nu pot alege ce este 
drept”. Ştim că voi vă străduiţi mult să 
alegeţi întotdeauna ce este drept. Vă 
iubim foarte mult.

V-aţi întrebat vreodată de ce aţi fost 
trimişi pe pământ tocmai în această 
perioadă? Nu v-aţi născut în timpul lui 
Adam şi al Evei sau în timp ce farao-
nii conduceau Egiptul sau în timpul 
dinastiei Ming. Aţi venit pe pământ în 
această perioadă, la 20 de secole după 
prima venire a lui Hristos. Preoţia lui 
Dumnezeu a fost restaurată pe pământ 

S E S I U N E A  P R E O Ţ I E I  | 2 apri l ie 2011

Pregătirea lumii  
pentru a Doua Venire
Misiunea voastră va fi o ocazie sacră de a-i aduce pe alţii  
la Hristos şi de a-i ajuta să se pregătească pentru a Doua 
Venire a Salvatorului.

mare scop” („Ce am făcut astăzi pentru 
altcineva?”, Liahona nov. 2009, p. 85).

Dragi fraţi şi surori, vreau să subli-
niez din nou că cea mai importantă 
însuşire a Tatălui Ceresc şi a Preaiubi-
tului Său Fiu pe care trebuie să ne-o 
dorim şi să căutăm s-o avem în viaţa 
noastră este darul carităţii, „dragostea 
pură a lui Hristos” (Moroni 7:47). Din 
acest dar izvorăşte capacitatea noastră 
de a iubi şi de a-i sluji pe alţii, aşa cum 
a făcut Salvatorul.

Profetul Mormon ne-a învăţat im-
portanţa supremă a acestui dar şi ne-a 
spus cum îl putem primi: „De aceea, 
fraţii mei preaiubiţi, rugaţi-vă la Tatăl 
cu toată puterea inimii, pentru ca voi 
să fiţi plini de această dragoste pe care 
El a dăruit-o tuturor acelora care Îl 
urmează cu adevărat pe Fiul Său, Isus 
Hristos; pentru ca voi să deveniţi fiii 
lui Dumnezeu; pentru ca atunci când 
El va veni, noi să fim la fel ca El, căci 
noi Îl vom vedea pe El aşa cum El 
este; pentru ca noi să putem să avem 
această nădejde; pentru ca noi să fim 
purificaţi, tot aşa cum El este pur” 
(Moroni 7:48).

Lucruri măreţe sunt înfăptuite prin 
lucruri mici şi simple. La fel ca firele 
mici de aur care se adună de-a lungul 
timpului, acumulându-se o comoară 
mare, faptele noastre mici şi simple de 
bunătate şi slujire se vor aduna într-o 
viaţă plină de dragoste faţă de Tatăl 
Ceresc, devotament faţă de lucrarea 
Domnului Isus Hristos şi un sentiment 
de pace şi bucurie de fiecare dată când 
întindem braţele unii către ceilalţi.

Întrucât ne apropiem de perioada 
Paştelui, fie ca noi să ne arătăm dragos-
tea şi aprecierea faţă de sacrificiul ispă-
şitor al Salvatorului prin faptele noastre 
simple de milostenie şi slujire faţă de 
fraţii şi surorile noastre din familie, de 
la Biserică şi din comunităţile noastre. 
Mă rog cu umilinţă pentru aceasta, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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profetului de a sluji.
Cei care urmăresc meciurile de 

rugby ştiu că echipa All Blacks, din 
Noua Zeelandă, nume ce i s-a dat da-
torită culorii echipamentului, este cea 
mai renumită echipă de rugby care a 
existat vreodată. 3 A fi selecţionat în 
„All Blacks” din Noua Zeelandă ar fi 
ca şi cum ai juca pentru o echipa de 
fotbal american în Superbowl (Finala 
campionatului de fotbal american) sau 
pentru o echipă de fotbal participantă 
la Cupa Mondială.

În anul 1961, la vârsta de 18 ani 
şi deţinând Preoţia aaronică, Sidney 
Going devenea o stea a rugbyului din 
Noua Zeelandă. Datorită performanţe-
lor sale remarcabile, mulţi considerau 
că, în anul ce urma, avea să fie selec-
ţionat în echipa naţională de rugby 
„All Blacks”.

La vârsta de 19 ani, în acest 
moment important al carierei lui în 
ascensiune în rugby, Sid a declarat că 
va renunţa la rugby pentru a sluji în 
misiune. Unii i-au spus că este „ne-
bun”. Alţii l-au numit „nesăbuit” 4. I-au 
argumentat că s-ar putea să nu mai 

aibă niciodată această ocazie în rugby.
Pentru Sid, important nu era ce lăsa 

în urmă – importante erau ocazia şi 
responsabilitatea care îl aşteptau. El 
avea o îndatorire a preoţiei de a oferi 
doi ani din viaţa lui pentru a declara 
adevărul despre Domnul Isus Hristos 
şi Evanghelia Sa restaurată. Nimic – 
nici chiar şansa de a juca în echipa 
naţională, cu toată faima pe care i-ar 
fi adus-o – nu l-ar fi putut împiedica 
să-şi îndeplinească această îndatorire.5

El a fost chemat de un profet al 
lui Dumnezeu să slujească în Misiu-
nea Vest, Canada. În această lună se 
împlinesc 48 de ani de când vârstnicul 
Sidney Going, în vârstă de 19 ani, a 
părăsit Noua Zeelandă ca misionar al 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă.

Sid mi-a relatat o experienţă pe 
care a trăit-o în misiunea sa. Era seară 
şi el şi colegul lui se pregăteau să 
revină la apartamentul lor. Au ho-
tărât să viziteze încă o familie. Tatăl 
familiei i-a primit. Vârstnicul Going şi 
colegul lui au depus mărturie despre 
Salvator. Familia a acceptat Cartea lui 

Mormon. Tatăl a citit toată noaptea. 
Într-o săptămână şi jumătate, el a citit 
întreaga Carte a lui Mormon, Doctrină 
şi legăminte şi Perla de Mare Preţ. 
Câteva săptămâni mai târziu, familia a 
fost botezată.6

Să pleci în misiune sau să joci în 
echipa „All Blacks” a Noii Zeelande? 
Sid a răspuns: „Binecuvântarea de [a-i 
aduce pe alţii] la Evanghelie depă-
şeşte cu mult orice ai putea sacrifica 
vreodată” 7.

Vă întrebaţi, probabil, ce s-a întâm-
plat cu Sid Going după misiunea sa. 
Cel mai important lucru: s-a căsătorit 
pentru eternitate cu iubita lui, Colleen; 
au avut cinci copii şi o generaţie de 
nepoţi. El şi-a trăit viaţa încrezându-se 
în Tatăl lui din Cer, ţinând poruncile şi 
slujindu-i pe ceilalţi.

Ce s-a întâmplat cu rugby-ul? 
După misiune, Sid Going a devenit 
unul dintre cei mai mari mijlocaşi din 
istoria echipei „All Blacks”, jucând 11 
sezoane şi fiindu-le căpitan mulţi ani.8

Cât de bun a fost Sid Going? El 
a fost atât de bun încât programul 
antrenamentelor şi jocurilor a fost 
schimbat pentru că el nu voia să joace 
duminica.9 Sid a fost atât de bun, încât 
regina Angliei i-a recunoscut contribu-
ţia în domeniul rugbyului.10 A fost atât 
de bun, încât despre el a fost scrisă o 
carte intitulată Super Sid.

Ce s-ar fi întâmplat dacă Sid nu ar 
fi primit aceste onoruri după misiunea 
sa? Unul dintre marile miracole ale 
slujirii misionare în această Biserică 
este că Sid Going şi mii ca el nu au 
întrebat: „Ce voi obţine din misiunea 
mea?” ci „Ce pot oferi?”.

Misiunea voastră va fi o ocazie 
sacră de a-i aduce pe alţii la Hristos şi 
de a-i ajuta să se pregătească pentru a 
Doua Venire a Salvatorului.

Domnul a vorbit îndelung despre 
pregătirile necesare pentru a Doua 
Sa Venire. Lui Enoh, El i-a declarat: 
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„Şi dreptatea o voi trimite din cer; şi 
adevărul îl voi trimite din pământ… 
şi voi face ca dreptatea şi adevărul să 
măture pământul ca un torent de apă, 
să-i adune pe aleşii Mei din cele patru 
colţuri ale lumii” 11. Profetul Daniel a 
profeţit că, în ultimele zile, Evanghelia 
se va rostogoli către marginile pămân-
tului ca o „[piatră]… dezlipindu-se din 
munte, fără ajutorul vreunei mâini” 12. 
Nefi a vorbit despre Biserica din zilele 
din urmă ca fiind formată din puţini 
membri, dar care sunt răspândiţi pe 
toată faţa pământului.13 Domnul a 
declarat în această dispensaţie: „Voi 
sunteţi chemaţi să înfăptuiţi aduna-
rea aleşilor Mei” 14. Tinerii mei fraţi, 
misiunea voastră reprezintă o mare 
oportunitate şi responsabilitate, impor-
tante pentru această promisă adunare 
şi având legătură cu destinul vostru 
etern.

Încă din primele zile ale restaurării, 
fraţii şi-au îndeplinit cu multă serio-
zitate îndatorirea de a declara Evan-
ghelia. În anul 1837, la numai şapte 
ani după organizarea Bisericii, într-o 
perioadă de sărăcie şi persecuţie, 
misionarii au fost trimişi să propovă-
duiască Evanghelia în Anglia. În ur-
mătorii câţiva ani, misionarii au ajuns 
să propovăduiască în locuri atât de 
diferite ca Austria, Polinezia Franceză, 
India, Jamaica, Chile şi China.15

Domnul a binecuvântat această 
lucrare şi Biserica este stabilită în 
întreaga lume. Această adunare 
este tradusă în 92 de limbi. Suntem 
recunoscători pentru cei 52.225 de 
misionari cu timp deplin, care slujesc 
în peste 150 de ţări.16 Pretutindeni 
în lume există misionari care depun 
mărturie despre Salvator. Gândiţi-vă 
la puterea spirituală a celor 52.000 
de misionari, înzestraţi cu Spiritul 
Domnului, declarând cu îndrăzneală 
că „nu va exista niciun alt nume dat, 
precum şi niciun alt mijloc sau o 

altă cale prin care salvarea să poată 
veni … ci numai prin şi în numele lui 
Hristos” 17. Noi mulţumim zecilor de 
mii de misionari reveniţi acasă care au 
dat şi continuă să dea tot ce au mai 
bun. Lumea se pregăteşte pentru a 
Doua Venire a Salvatorului într-o mare 
măsură datorită lucrării Domnului prin 
misionarii Săi.

Slujirea misionară este o lucrare 
spirituală. Demnitatea şi pregătirea 
sunt esenţiale. Preşedintele Monson a 
spus: „Tineri băieţi, vă îndemn să vă 
pregătiţi să slujiţi în calitate de misio-
nari. Păstraţi-vă curaţi, puri şi demni 
pentru a-L reprezenta pe Domnul” 18. 
În anii de dinaintea misiunii voastre, 
vă rog să vă aduceţi aminte de res-
ponsabilitatea sacră care vă aşteaptă. 
Faptele voastre de dinaintea misiunii 
voastre vor influenţa mult puterea 
preoţiei pe care o aduceţi cu voi în 
misiune. Pregătiţi-vă bine.

Preşedintele Monson a vorbit 
despre faptul că „fiecare tânăr băiat 
demn şi capabil trebuie să se pre-
gătească să slujească în misiune” 19. 
Uneori, din cauza sănătăţii sau din alte 
motive, cineva nu poate sluji. Vă veţi 
cunoaşte capacitatea de a sluji când 
veţi vorbi cu părinţii şi cu episco-
pul vostru. Dacă vă aflaţi în această 
situaţie, vă rog să nu vă simţiţi mai 
puţin importanţi în nobila însărcinare 
care vă aşteaptă. Domnul este foarte 
generos cu cei care Îl iubesc şi El va 

deschide alte uşi pentru voi.
Unii s-ar putea întreba dacă nu 

sunt prea în vârstă pentru a sluji. Un 
prieten din China a găsit Biserica în 
Cambodgia când avea aproximativ 25 
de ani. Se întreba dacă ar putea încă 
să meargă în misiune. După ce s-a 
rugat şi a vorbit cu episcopul lui, el a 
primit chemarea şi a slujit cu nobleţe 
în oraşul New York. Dacă vă preocupă 
vârsta voastră, rugaţi-vă şi discutaţi cu 
episcopul vostru. El vă va îndruma.

Cincizeci la sută dintre toţi misiona-
rii slujesc în propria ţară. Este normal 
să fie aşa. Domnul a promis că „fiecare 
om [va auzi] plenitudinea Evangheliei 
în propria lui limbă şi în limbajul lui 
propriu” 20. Veţi fi chemaţi prin profeţie 
şi veţi sluji unde va fi cel mai mult 
nevoie de voi.

Îmi place să întâlnesc misionarii 
din întreaga lume. Recent, în timp ce 
vizitam Misiunea Sydney, Australia, 
ştiţi pe cine am întâlnit? Pe vârstnicul 
Sidney Going – legenda rugbyului 
din Noua Zeelandă. Acum, în vârstă 
de 67 de ani, el este din nou misionar 
dar, de această dată, cu un coleg pe 
care şi l-a ales singur: sora Colleen 
Going. Mi-a vorbit despre o familie 
căreia i-au putut propovădui. Părinţii 
erau membri, dar fuseseră mai puţin 
activi în Biserică timp de mulţi, mulţi 
ani. Vârstnicul şi sora Going au ajutat 
la reaprinderea credinţei familiei. 
Vârstnicul Going mi-a vorbit despre 
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puterea pe care a simţit-o în timp ce 
se stătea la bazinul de botez, lângă 
tatăl familiei, în timp ce fiul cel mai 
mare, care deţinea acum preoţia, îi 
boteza pe fratele şi sora lui mai mici. 
El şi-a mărturisit bucuria de a vedea o 
familie unită îndreptându-se împreună 
spre viaţa veşnică.21

Adresându-vi-se vouă, Prima Preşe-
dinţie a spus:

„Voi sunteţi spirite alese, care au 
fost născute în aceste zile, în care res-
ponsabilităţile şi ocaziile, ca şi ispitele, 
sunt cele mai mari …

Ne rugăm pentru fiecare dintre 
voi… [ca voi] să puteţi îndeplini marile 
lucrări care stau înaintea voastră… 
să fiţi demni [şi dornici] pentru a 
duce mai departe munca de clădire a 
împărăţiei lui Dumnezeu şi pentru a 
pregăti lumea pentru a Doua Venire a 
Salvatorului” 22.

Îmi place mult tabloul lui Harry 
Anderson înfăţişând a Doua Venire a 
Salvatorului. Îmi reaminteşte că El va 
veni în măreţie şi putere. Evenimente 
uimitoare vor avea loc pe pământ şi în 
ceruri.23

Aceia care aşteaptă venirea Sal-
vatorului Îl „vor căuta”. El a promis: 
„Eu voi veni”. Cei neprihăniţi Îl vor 
vedea „în norii cerului [cu toţi sfinţii 
îngeri], îmbrăcat cu putere şi cu o 
mare slavă” 24. Un „înger va suna din 
trâmbiţa lui… şi sfinţii din cele patru 
colţuri ale pământului 25  vor fi ridi-
caţi… pentru a-L întâlni” 26 . Aceia „care 
au adormit”, însemnând acei sfinţi 
demni care au decedat „de asemenea, 
vor ieşi [să-L] întâmpine” 27.

Scriptura spune: „Domnul va pune 
piciorul Său pe acest munte” 28 şi 
„glasul [Lui] se va face auzit şi toate 
marginile pământului Îl vor auzi” 29.

Tinerii mei fraţi în preoţie, eu de-
pun mărturie despre măreţia dar, mai 
presus de toate, despre certitudinea 
acestui eveniment magnific. Salvatorul 

trăieşte. El va reveni pe pământ. De 
această parte a vălului sau de cealaltă, 
voi şi cu mine, ne vom bucura de 
venirea Sa şi vom mulţumi Domnului 
că ne-a trimis pe pământ în această 
perioadă pentru a ne îndeplini datoria 
sacră de a ajuta la pregătirea lumii 
pentru revenirea Sa. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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Vârstnicul Steven E. Snow
din Preşedinţia celor Şaptezeci

Familia noastră a crescut într-o zonă 
de deşert din sudul statului Utah. 
Se întâmplă rareori să plouă şi 

este multă speranţă că va fi suficientă 
ploaie pentru căldura care va veni la 
vară. Atunci, ca şi acum, speram să 
vină ploaia, ne rugam pentru ploaie şi, 
în momente disperate, posteam pentru 
ploaie.

Se povesteşte, acolo, despre un 
bunic care l-a luat pe nepotul lui în 
vârstă de cinci ani să facă o plimbare 
prin oraş. La sfârşit, au ajuns la o bă-
cănie mică situată pe drumul princi-
pal unde s-au oprit să bea o băutură 
răcoritoare gazoasă rece. O maşină 
din afara statului a oprit şi şoferul s-a 
apropiat de bunic. Arătând spre un 
mic nor de pe cer, străinul a întrebat: 
„Credeţi că va ploua?”.

„Sper cu siguranţă că o să plouă”, 
a răspuns bărbatul în vârstă, „dacă nu 
pentru mine, pentru acest băiat. Eu am 
văzut ploaia”.

Speranţa este o emoţie care ne 
îmbunătăţeşte calitatea vieţii noastre 
zilnice. Ea este definită a fi „sentimen-
tul că lucrurile se vor sfârşi cu bine”. 
Când avem, speranţă, noi „privim 
înainte… cu dorinţă şi încredere 
rezonabile” (dictionary.reference.com/
browse/hope). Astfel, speranţa aduce 
un anumit calm în vieţile noastre, 
atunci când ne uităm cu încredere 

spre evenimentele viitoare.
Uneori, sperăm lucruri asupra că-

rora avem puţin control sau niciunul. 
Sperăm să fie vreme frumoasă. Sperăm 
ca primăvara să vină devreme. Sperăm 
că echipa noastră preferată va câş-
tiga la Cupa Mondială, Campionatul 
american de fotbal sau Campionatul 
american anual de baseball.

Asemenea speranţe fac vieţile noas-
tre interesante şi pot, deseori, să con-
ducă la un comportament neobişnuit, 
chiar superstiţios. De exemplu, socrul 
meu este un mare fan al sportului, dar 
el este convins că, dacă nu se uită la 
televizor pentru a-şi privi echipa pre-
ferată, este mult mai probabil ca ea să 
câştige. Când aveam 12 ani, insistam 
să port aceeaşi pereche de şosete 
nespălate la fiecare competiţie a Ligii 
de tineret de baseball cu speranţa de 
a câştiga. Mama îmi cerea să le ţin pe 
veranda din spatele casei.

Alteori, speranţele noastre ne pot 
duce la visuri care ne pot inspira şi în-
druma spre fapte. Dacă avem speranţa 
de a avea rezultate mai bune la şcoală, 
acea speranţă poate fi realizată prin 
studiu serios şi sacrificiu. Dacă avem 
speranţa de a juca într-o echipă câşti-
gătoare, acea speranţă ne poate duce 
spre antrenament susținut dedicare, 
spirit de echipă şi în final la succes.

Roger Bannister era student la 

medicină şi avea o speranţă ambi-
ţioasă. El dorea să fie primul bărbat 
care să alerge o milă (1,6 km) în mai 
puţin de patru minute. În prima ju-
mătate a secolului al XX-lea, amatorii 
de atletism aşteptaseră cu nerăbdare 
ziua în care cineva avea să alerge o 
milă în mai puţin de patru minute. 
De-a lungul anilor, mulţi alergători 
importanţi s-au apropiat de record, dar 
bariera celor patru minute nu fusese 
încă trecută. Bannister s-a dedicat unui 
plan ambiţios de antrenament cu spe-
ranţa realizării ţelului său de a stabili 
un nou record mondial. Unii oameni 
importanţi din domeniul sportului 
începuseră să se îndoiască de faptul 
că cineva ar putea alerga o milă în 
mai puţin de patru minute. Presupuşi 
experţi în acest domeniu au emis chiar 
ipoteza că, fiziologic, corpul uman 
nu era în stare să alerge cu asemenea 
viteze o distanţă atât de lungă. Într-o  
zi înnorată, 6 mai 1954, marea spe-
ranţă a lui Roger Bannister s-a împlinit! 
El a trecut linia de sosire în 3:59.4  
(3 minute, 59 de secunde şi 4 fracţiuni 
de secundă) stabilind un nou record 
mondial. Speranţa lui de a alerga o 
milă în mai puţin de patru minute a 
devenit un vis care a fost împlinit prin 
antrenament, muncă grea şi dedicare.

Speranţa ne poate inspira vise şi 
încuraja să realizăm acele vise. Cu 
toate acestea, speranţa singură nu ne 
poate aduce succesul. Multe speranţe 
onorabile s-au pierdut neîmplinite, 
deoarece lenea împiedică realizarea 
intenţiilor bune.

În calitate noastră de părinţi, speran-
ţele noastre cele mai dragi se concen-
trează în jurul copiilor noştri. Sperăm 
că ei vor creşte şi îşi vor croi o viaţă 
responsabilă şi neprihănită. Aseme-
nea speranţe pot fi uşor distruse, dacă 
noi, ca părinţi, nu suntem exemple 
bune. Speranţa, singură, nu-i ajută pe 
copiii noştri să crească în neprihănire. 

Speranța
Speranţa noastră în ispăşire ne dă putere prin faptul  
că ne oferă o perspectivă veşnică.
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Trebuie să ne petrecem timpul cu ei în 
serile în familie şi în activităţi valoroase 
în familie. Trebuie să-i învăţăm să se 
roage. Trebuie să citim cu ei din scrip-
turi şi să-i învăţăm principii importante 
ale Evangheliei. Numai atunci, este 
posibil să se realizeze dorinţele noastre 
cele mai puternice.

Nu trebuie niciodată să lăsăm 
ca speranţa să fie înlocuită de dez-
nădejde. Apostolul Pavel a scris că 
noi „trebuie să [arăm] cu nădejde” 
(1 Corinteni 9:10). Exerciţiul speranţei 
ne îmbogăţeşte vieţile şi ne ajută să 
aşteptăm cu nerăbdare viitorul. Fie că 
arăm câmpul pentru a planta sau arăm 
prin viaţă, este absolut necesar ca noi, 
în calitate de sfinţi din zilele din urmă, 
să avem speranţă.

În Evanghelia lui Isus Hristos, 
speranţa înseamnă dorinţa discipolilor 
Lui de a primi salvarea veşnică prin 
ispăşirea Salvatorului.

Aceasta este într-adevăr speranţa 
pe care trebuie s-o avem cu toţii. 
Este ceea ce ne face diferiţi de restul 
lumii. Petru i-a îndemnat pe primii 
discipoli ai lui Hristos să „[fie] tot-
deauna gata să [răspundă] oricui va 
cere socoteală de nădejdea care este 
în [ei]” (1 Petru 3:15).

Speranţa noastră în ispăşire ne dă 
putere prin faptul că ne oferă o pers-
pectivă veşnică. O asemenea perspec-
tivă ne permite să privim dincolo de 
această viaţă, spre promisele eternităţi. 
Nu trebuie să ne lăsăm prinşi în cap-
cana limitelor strâmte ale speranţelor 
capricioase ale societăţii. Suntem liberi 
să privim înainte spre gloria celestială, 
pecetluiţi cu familia noastră şi cu cei 
dragi nouă.

În Evanghelie, speranţa este 
aproape întotdeauna legată de credinţă 
şi caritate. Preşedintele Dieter F. Ucht-
dorf ne-a învăţat: „Speranţa este un 
picior al unui scăunel cu trei picioare, 
alături de credinţă şi caritate. Acestea 

trei ne stabilizează vieţile, indiferent de 
suprafeţele aspre sau accidentate pe 
care le-am putea întâlni la momentul 
respectiv” („Puterea infinită a speran-
ţei”, Liahona, noiembrie 2008, p. 21).

În ultimul capitol al Cărţii lui Mor-
mon, Moroni a scris:

„De aceea, trebuie să fie credinţă; 
şi dacă trebuie să fie credinţă, trebuie 
să fie şi nădejde; şi dacă trebuie să fie 
nădejde, trebuie să fie şi caritate.

Şi dacă voi nu aveţi caritate, atunci 
în niciun caz nu puteţi fi salvaţi în Îm-
părăţia lui Dumnezeu; şi nici nu puteţi 
să fiţi salvaţi în Împărăţia lui Dumne-
zeu dacă nu aveţi credinţă; şi nici dacă 
nu aveţi nădejde” (Moroni 10:20–21).

Vârstnicul Russell M. Nelson ne-a 
învăţat: „Credinţa este înrădăcinată 
în Isus Hristos. Baza speranţei este 
ispăşirea. Caritatea este manifestată în 
«dragostea pură a lui Hristos». Aceste 
trei atribute sunt strâns legate ca firele 
într-un cablu şi nu pot fi exact diferen-
ţiate întotdeauna. Împreună ele devin 
ancora noastră de legătură cu împă-
răţia celestială” („A More Excellent 
Hope” Ensign, februarie 1997, p. 61).

Când Nefi a profeţit despre Isus 
Hristos, la sfârşitul relatării sale, el a 
scris: „Prin urmare, trebuie să înaintaţi 
cu fermitate în Hristos, având o strălu-
cire perfectă a speranţei şi o iubire de 
Dumnezeu şi de toţi oamenii” (2 Nefi 
31:20).

Această „strălucire perfectă a spe-
ranţei”, despre care vorbeşte Nefi, este 

speranţa în ispăşire, salvarea veşnică 
făcută posibilă prin sacrificiul Salva-
torului nostru. Această speranţă i-a 
condus pe bărbaţi şi femei de-a lungul 
secolelor să facă lucruri remarcabile. 
Apostolii din vechime au străbătut 
pământul şi au mărturisit despre El şi, 
în final, şi-au dat viaţa în slujirea Lui.

În această dispensaţie, mulţi 
membri ai Bisericii şi-au părăsit cămi-
nele şi, cu inimile pline de speranţă şi 
credinţă, au parcurs drumul spre vest 
de-a lungul Marilor Câmpii spre Valea 
Salt Lake.

În anul 1851, Mary Murray Mur-
doch s-a alăturat Bisericii în Scoţia 
fiind văduvă şi având 67 de ani. Era o 
femeie mică, de 1,4 m înălţime şi mai 
puţin de 41 de kilograme şi ea a năs-
cut opt copii, dintre care şase au trăit 
şi au ajuns la maturitate. Din cauza 
staturii sale, copiii şi nepoţii săi o nu-
meau cu afecţiune „mica bunicuţă”.

Fiul ei, John Murdoch, şi soţia sa 
s-au alăturat, de asemenea, Bisericii şi 
au plecat în Utah, în anul 1852, cu cei 
doi copilaşi ai lor. În ciuda greutăţilor 
pe care le avea familia sa, patru ani 
mai târziu, John i-a trimis mamei sale 
banii necesari ca să se poată alătura 
familiei în oraşul Salt Lake. Cu o  
speranţă mult mai mare decât mica  
ei statură, Mary a început călătoria 
grea spre vest, către Utah, la vârsta  
de 73 de ani.

După traversarea în siguranţă a 
Atlanticului, ea a întâlnit, în final, 
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Larry M. Gibson
primul consilier în Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi

La vârsta de 12 ani, unul dintre fiii 
mei a decis să crescă iepuri. Am 
construit cuşti şi am achiziţionat un 

mascul mare şi două femele iepuri de 
la un vecin. Habar nu aveam în ce ne 
băgam. În foarte scurt timp, maga-
zia noastră era arhiplină cu iepuraşi. 
Acum, că fiul meu a crescut, trebuie 
să mărturisesc uimirea mea faţă de 
modul în care erau ţinuţi sub control – 
un câine al vecinului intra ocazional în 
magazie şi decima grămada. 

Dar inima mi-a fost înduioşată când 
i-am văzut pe fiul meu şi pe fraţii lui 
că-i păzesc şi-i protejează pe acei 
iepuri. Iar acum, în calitate de soţi şi 
taţi, ei sunt deţinători demni ai preoţiei 
care îşi iubesc, îşi întăresc şi îşi păzesc 
propriile lor familii.

Sentimentele mele sunt tandre când 
vă privesc pe voi, tineri băieţi din 
Preoţia aaronică, păzindu-i, spriji-
nindu-i şi întărindu-i pe cei din jurul 
vostru, inclusiv pe familiile voastre, pe 
membrii cvorumului vostru şi pe mulţi 
alţii. Cât de mult vă iubesc!

De curând, am privit cum un 
tânăr băiat în vârstă de 13 ani era pus 
deoparte ca preşedinte al cvorumului 
diaconilor. După aceea, episcopul 
a dat mâna cu el şi i s-a adresat cu 

„preşedinte”, explicând membrilor 
cvorumului că el „i s-a adresat lui 
zicându-i preşedinte pentru a sublinia 
caracterul sacru al chemării sale. Pre-
şedintele cvorumului diaconilor este 
unul dintre cei patru oameni la număr 
din episcopie care deţin cheile preşe-
dinţiei. Având acele chei, el, împreună 
cu consilierii lui, va conduce cvorumul 
sub inspiraţia primită de la Domnul”. 
Acest episcop a înţeles puterea unei 
preşedinţii conduse de un preşedinte 
care deţine şi exercită cheile sacre ale 
preoţiei. (Vezi D&L 124:142–143.)

Mai târziu, l-am întrebat pe acest 
tânăr băiat dacă era pregătit să pre-
zideze asupra acestui cvorum măreţ. 
Răspunsul său a fost: „Sunt emoţionat. 
Nu ştiu ce face un preşedinte al cvoru-
mului diaconilor. Îmi puteţi spune?”.

I-am spus că avea un episcopat 
minunat şi sfătuitori care aveau să-l 
ajute să devină un conducător al preo-
ţiei plin de succes şi puternic. Ştiam 
că sfătuitorii săi aveau să respecte 
cheile sacre ale preşedinţiei pe care o 
deţinea el.

I-am adresat, apoi, această între-
bare: „Crezi că Domnul ţi-ar fi dat 
această chemare importantă fără să-ţi 
ofere îndrumare?”.

Cheile sacre ale 
Preoţiei aaronice
Domnul vrea ca fiecare deţinător al Preoţiei aaronice să-i invite 
pe toţi să vină la Hristos – începând cu propria sa familie.

compania de cărucioare Martin, 
care a avut o soartă nefericită. La 28 
iulie, aceşti pionieri cu cărucioare au 
început călătoria spre vest. Suferinţa 
acestei companii este bine cunoscută. 
Din cei 576 de membri ai grupului, 
aproape o pătrime au murit înainte 
de a ajunge în Utah. Fără eforturile 
de salvare organizate de preşedintele 
Brigham Young, care a trimis căruţe şi 
provizii ca să-i găsească pe sfinţii înză-
peziţi, ar fi pierit şi mai mulţi oameni.

Mary Murdoch a murit la 2 oc-
tombrie 1856, lângă Chimney Rock, 
Nebraska. Aici, ea s-a stins din viaţă 
din pricina oboselii, expunerii la frig şi 
greutăţilor din timpul călătoriei. Trupul 
ei plăpând nu a putut îndura neajun-
surile fizice cu care s-au confruntat 
sfinţii. Când stătea întinsă, aproape 
de moarte, gândurile ei s-au îndrep-
tat spre familia ei din Utah. Ultimele 
cuvinte ale acestei femei pionere cre-
dincioase au fost: „Spuneţi-i lui John, 
că am murit cu faţa spre Sion” (vezi 
Kenneth W. Merrell, Scottish Shepherd: 
The Life and Times of John Murray 
Murdoch, Utah Pioneer [2006], p. 34, 
39, 54, 77, 94–97, 103, 112–113, 115).

Mary Murray Murdoch întruchi-
pează speranţa şi credinţa multora 
dintre primii pionieri care au făcut 
călătoria curajoasă spre vest. Călăto-
riile spirituale din zilele noastre solicită 
tot atât de multă speranţă sau credinţă 
cât au avut şi primii pionieri. Încercă-
rile noastre sunt, poate, diferite, dar 
eforturile sunt tot atât de mari.

Mă rog ca speranţele noastre să 
ne conducă spre împlinirea visurilor 
noastre drepte. În mod special, mă 
rog ca speranţa noastră în ispăşire să 
întărească atât credinţa, cât şi caritatea 
noastră şi să ne ofere o perspectivă 
veşnică vieţii noastre viitoare. Noi, toţi, 
să avem această strălucire perfectă a 
speranţei, mă rog în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
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S-a gândit, apoi a răspuns: „Unde o 
găsesc?”.

După ce am discutat, el a înţeles 
că avea să găsească îndrumare în 
scripturi, în cuvintele profeţilor în viaţă 
şi în răspunsurile la rugăciune. Am 
stabilit să găsim un verset care avea să 
fie punctul de plecare pentru a căuta 
să înveţe responsabilităţile noii sale 
chemări.

Am deschis la secţiunea 107 din 
Doctrină şi legăminte, versetul 85. 
Acesta menţionează că preşedintele 
cvorumului diaconilor trebuie să ţină 
un consiliu cu membrii cvorumului 
său şi să-i înveţe care le sunt îndatori-
rile. Am observat că acest cvorum nu 
este doar o clasă, ci şi un consiliu de 
tineri băieți, iar ei trebuie să se întă-
rească şi să se edifice unul pe celălalt, 
sub îndrumarea preşedintelui. Mi-am 
exprimat încrederea că el avea să fie 
un preşedinte remarcabil care se va 
baza pe inspiraţia de la Domnul şi îşi 
va îndeplini cu sârguinţă şi credinţă 
chemarea lui sacră, în timp ce îi va 
învăţa pe colegii săi diaconi care le 
sunt îndatoririle.

Apoi, l-am întrebat: „Acum, cunos-
când că-i vei învăţa pe diaconi care 
le sunt îndatoririle, ştii care sunt acele 
îndatoriri?”.

Am deschis din nou scripturile şi 
am găsit:

1.  Un diacon este numit să vegheze 
asupra Bisericii şi să fie slujitor 
permanent în Biserică (vezi D&L 
84:111).

Întrucât familia este unitatea de 
bază a Bisericii, cel mai important 
loc în care un deţinător al Preoţiei 
aaronice îşi poate îndeplini această 
îndatorire este în propria sa casă. El 
oferă tatălui şi mamei sale sprijinul 
preoţiei, în timp ce aceştia conduc 
familia. De asemenea, el veghează 
asupra fraţilor şi surorilor sale, 
asupra tinerilor băieţi din cvoru-
mul său şi asupra altor membri din 
episcopie.

2.  Un diacon îl ajută pe învăţător în 
toate îndatoririle lui din Biserică, 
dacă împrejurarea o cere (vezi D&L 
20:57).

Noi am stabilit că, dacă un dia-
con trebuie să-l ajute pe învăţător 
în îndatoririle lui, el trebuie să ştie 
îndatoririle acestuia. Ne-am uitat 
în scripturi şi am găsit repede o 
mulţime de îndatoriri ale oficiului 
de învăţător (vezi D&L 20:53–59; 
84:111). Ce experienţă minunată 
ar fi pentru fiecare tânăr băiat – şi 
pentru tatăl lui, sfătuitorii lui şi noi, 
toţi – dacă am face exact ce a făcut 
acest tânăr băiat: am citi scripturile 
şi am descoperi noi înşine care 
ne sunt îndatoririle. Cred că mulţi 
dintre noi vom fi surprinşi – şi 
inspiraţi – de ceea ce găsim. Bro-
şura Datoria faţă de Dumnezeu 
conţine rezumate folositoare ale 
îndatoririlor Preoţiei aaronice şi 
este o resursă importantă pentru 
dezvoltarea spirituală. Vă îndemn 
s-o folosiţi în mod consecvent.

3.  Diaconii şi învăţătorii trebuie, de 

asemenea, să „avertizeze, să ex-
plice, să îndemne şi să propovădu-
iască şi să invite pe toţi să vină la 
Hristos” (D&L 20:59; vezi versetele 
46 şi 68 pentru preoţi).

Mulţi tineri băieţi cred că expe-
rienţa lor misionară începe atunci 
când împlinesc 19 ani şi merg la 
Centrul de pregătire a misionarilor. 
Învăţăm din scripturi că ea începe 
cu mult înainte de aceasta. Domnul 
vrea ca fiecare deţinător al Preoţiei 
aaronice să-i invite pe toţi să vină 
la Hristos – începând cu propria sa 
familie.

În continuare, pentru a-l ajuta pe 
acest preşedinte tânăr să înţeleagă că 
el şi numai el singur era oficiantul care 
prezidează în cvorum, i-am sugerat 
să citească de trei ori prima îndatorire 
enumerată în Doctrină şi legăminte 
107:85. El a citit: „A prezida peste doi-
sprezece diaconi”. L-am întrebat: „Ce-ţi 
spune Domnul ţie, personal, despre 
îndatorirea ta ca preşedinte?”.

„Ei bine”, a spus el, „mi-au venit în 
minte mai multe lucruri de când discu-
tăm. Cred că Tatăl Ceresc vrea ca eu să 
fiu preşedintele a doisprezece diaconi. 
Suntem numai cinci cei care venim, iar 
unul vine doar câteodată. Deci, cum 
găsim doisprezece?”.

Nu interpretasem niciodată această 
scriptură aşa cum a făcut-o el, dar 
atunci, el deţinea cheile sacre pe care 
eu nu le aveam. Am fost învăţat de un 
preşedinte al cvorumului diaconilor în 
vârstă de 13 ani despre puterea reve-
laţiei care vine la cei care deţin cheile 
sacre ale preşedinţiei, indiferent de 
intelectul, statura sau vârsta lor.

Am răspuns: „Nu ştiu. Tu ce crezi?”. 
Iar el a spus: „Trebuie să ne dăm 

seama cum să facem ca el să vină 
mereu. Ştiu că mai sunt încă doi tineri 
care ar trebui să fie în cvorumul nos-
tru, dar ei nu vin şi nu-i cunosc. Poate 
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că aş putea deveni prieten apropiat 
cu unul dintre ei, iar consilierii mei ar 
putea lucra cu ceilalţi. Dacă ar veni 
toţi, am fi şapte, dar unde mai găsim 
încă cinci?”.

„Nu ştiu”, am răspuns eu, „dar dacă 
Tatăl Ceresc îi vrea aici, El ştie”.

„Atunci, trebuie să ne rugăm în ca-
litate de preşedinţie şi cvorum pentru 
a afla ce să facem.” Apoi, el a întrebat: 
„Sunt responsabil pentru toţi băieţii 
din episcopia noastră care au vârsta 
necesară să fie diaconi, chiar pentru 
cei care nu sunt membri?”. 

Plin de admiraţie, am spus: „În 
ochii Domnului, episcopul tău este 
responsabil numai pentru membrii 
episcopiei sau pentru toţi cei care 
trăiesc între graniţele ei?”. 

Acest tânăr „slujitor permanent” 
a înţeles. A recunoscut rolul fiecărui 
diacon, învăţător şi preot de a veghea 
asupra Bisericii şi de a-i invita pe toţi 
să vină la Hristos.

Atunci când mă gândesc la minuna-
ţii noştri tineri băieţi şi tinere fete din 
Biserică, gândurile mele se îndreaptă 

către o scriptură – o scriptură pe care 
Moroni i-a citat-o lui Joseph Smith, 
spunându-i că „n-a fost încă împlinită, 
dar în curând avea să fie” ( Joseph 
Smith – Istorie 1:41). – „După aceea, 
voi turna Duhul Meu peste orice  
făptură; fiii şi fiicele voastre vor pro-
roci… tinerii voştri vor avea vedenii” 
(Ioel 2:28).

Ceea ce „i-a venit în minte” acestui 
tânăr preşedinte era o viziune despre 
cum voia Tatăl Ceresc să fie cvorumul 
lui. El avusese nevoie de revelaţie ca 
să întărească membrii activi ai cvoru-
mului său, să-i salveze pe cei care erau 
în impas şi să-i invite pe toţi să vină la 
Hristos. Fiind astfel inspirat, el a făcut 
planuri pentru a duce la îndeplinire 
voinţa Domnului.

Domnul l-a învăţat pe acest tânăr 
preşedinte că preoţia înseamnă să 
întinzi o mână pentru a-i sluji pe 
ceilalţi. Aşa cum a explicat iubitul 
nostru profet, preşedintele Thomas S. 
Monson: „Preoţia nu este atât de mult 
un dar, cât este un angajament de a 
sluji, un privilegiu de a înălţa spiritual 
şi un prilej de a binecuvânta vieţile 
altora” („Responsabilitatea noastră în 
calitate de deţinători ai preoţiei sfinte”, 
Liahona, mai 2006, p. 57).

Slujirea este însăşi fundaţia preo-
ţiei – slujirea celorlalţi, aşa cum a fost 
exemplificată de Salvator. Mărturisesc 
că aceasta este preoţia Sa, noi suntem 
angajaţi în lucrarea Sa şi El a arătat 
tuturor deţinătorilor preoţiei calea de 
a îndeplini o slujire credincioasă în 
preoţie.

Invit fiecare preşedinţie de cvorum 
a diaconilor, a învăţătorilor şi preoţi-
lor să ţină consilii cu regularitate, să 
studieze şi să se roage pentru a afla 
care este voinţa Domnului pentru 
cvorumul lor şi, apoi, să meargă şi să 
facă întocmai. Folosiţi broşura Datoria 
faţă de Dumnezeu pentru a vă ajuta 
să-i învăţaţi pe membrii cvorumului 

vostru care le sunt îndatoririle. Vă invit 
pe fiecare membru al cvorumului să-l 
susţineţi pe preşedintele cvorumului 
vostru şi să-i cereţi sfatul atunci când 
învăţaţi şi vă îndepliniţi în mod drept 
toate îndatoririle preoţiei. Şi invit pe 
fiecare dintre noi să-i vedem pe aceşti 
remarcabili tineri băieţi aşa cum îi 
vede Domnul – o resursă puternică 
pentru clădirea şi întărirea împărăţiei 
Sale aici şi acum. 

Voi, tineri băieţi minunaţi, deţineţi 
Preoţia aaronică restaurată de Ioan 
Botezătorul prin Joseph Smith şi Oliver 
Cowdery lângă Harmony, Pennsylva-
nia. Preoţia voastră deţine cheile sacre 
ce deschid uşa ca toţi copiii Tatălui Ce-
resc să vină la Fiul Său, Isus Hristos, şi 
să-L urmeze. Aceasta se realizează prin 
„[Evanghelia] pocăinţei şi [a] botezului 
prin scufundare, pentru iertarea păca-
telor”, prin rânduielile săptămânale ale 
împărtăşaniei şi prin „slujirea îngerilor” 
(D&L 13:1; Joseph Smith – Istorie 1:69). 
Voi sunteţi cu adevărat slujitori care 
trebuie să fiţi bărbaţi ai preoţiei curaţi, 
demni şi credincioşi în toate timpurile 
şi în toate locurile.

De ce? Ascultaţi cuvintele preaiu-
bitei noastre Prime Preşedinţii, oferite 
fiecăruia dintre voi în broşura Datoria 
faţă de Dumnezeu:

„Aveți autoritatea de a administra 
rânduielile Preoției aaronice… Veţi 
binecuvânta mult vieţile celor din jurul 
vostru …

Tatăl Ceresc are mare încredere 
și credință în voi și are o misiune 
importantă pe care s-o îndepliniți” 
(Îndeplinirea Datoriei mele faţă de 
Dumnezeu: pentru deținătorii Preoției 
aaronice  [2010], p. 5).

Ştiu că aceste cuvinte sunt adevă-
rate şi mă rog ca fiecare dintre noi 
să obţină această mărturie. Şi spun 
aceste lucruri în numele sacru al  
Lui, a Cărui preoţie o deţinem, Isus 
Hristos, amin. ◼
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

A fost odată un bărbat al cărui 
vis de-o viaţă era să se îmbarce 
pe un vas de croazieră şi să 

navigheze pe Marea Mediterană. El 
visa să meargă pe străzile din Roma, 
Atena şi Istanbul. A economisit fiecare 
bănuţ până când a strâns suficienţi 
bani pentru călătoria sa. Deoarece nu 
avea mulţi bani, a luat cu el o valiză în 
plus, plină cu conserve de fasole, cutii 
de biscuiţi şi pachete cu praf de limo-
nadă, trăind din acestea în fiecare zi. 

I-ar fi plăcut foarte mult să participe 
la numeroasele activităţi oferite pe vas 
– exerciţiile fizice din sala de sport, 
jocul de golf în miniatură şi înotatul în 
piscină. Îi invidia pe cei care mergeau 
la filme, spectacole şi prezentări cultu-
rale. Şi, o, cât de tare tânjea măcar să 
guste din mâncarea minunată pe care 
o vedea pe vas – fiecare masă părea 
să fie un ospăţ! Dar bărbatul voia să 
cheltuiască atât de puţini bani încât nu 
a luat parte la niciunul dintre aceste 
lucruri. A putut vedea oraşele pe care 

titlu. Profetul Joseph Smith ne-a învăţat 
că „preoţia este un principiu nepie-
ritor şi a existat cu Dumnezeu din 
eternitate… în eternitate, fără început 
al zilelor şi fără sfârşit al anilor” 1. Ea 
deţine „cheia tainelor împărăţiei, chiar 
cheia cunoaşterii lui Dumnezeu” 2. De 
fapt, prin preoţie se manifestă chiar 
„puterea divinităţii” 3. 

Binecuvântările preoţiei depăşesc 
capacitatea noastră de înţelegere. 
Deţinătorii credincioşi ai Preoţiei lui 
Melhisedec pot „[deveni]… aleşii lui 
Dumnezeu” 4. Ei sunt „sfinţiţi prin Spirit 
pentru înnoirea trupurilor lor” 5 şi pot 
primi, în cele din urmă, „tot ceea ce 
are Tatăl” 6. Acest lucru poate fi greu 
de înţeles, dar este frumos, iar eu de-
pun mărturie că este adevărat.

Faptul că Tatăl încredinţează omu-
lui această putere şi responsabilitate 
este o dovadă a măreţei Sale dragoste 
pentru noi şi un semn al potenţialului 
nostru ca fii ai lui Dumnezeu în viaţa 
de după moarte. 

Cu toate acestea, prea des, acţiunile 
noastre ne dau de înţeles că trăim cu 
mult sub acest potenţial. Când suntem 
întrebaţi despre preoţie, mulţi dintre 
noi pot spune pe de rost o definiţie 
corectă, dar în vieţile noastre ar putea 
fi puţine dovezi că înţelegerea noas-
tră depăşeşte nivelul cunoaşterii unui 
verset memorat pe de rost. 

Stimaţi fraţi, noi avem de făcut 
o alegere. Putem fi mulţumiţi cu o 
experienţă diminuată ca deţinători ai 
preoţiei şi cu experienţe cu mult sub 
privilegiile noastre. Sau ne putem în-
frupta dintr-un ospăţ al oportunităţilor 
şi din binecuvântările universale ale 
preoţiei. 

Ce putem face pentru a trăi la  
înălţimea potenţialului nostru?

Cuvintele scrise în scripturi şi rostite 
la conferinţa generală sunt pentru ca 
noi să le „[aplicăm] în vieţile noastre” 7, 

dorise atât de mult să le viziteze, dar 
majoritatea călătoriei şi-a petrecut-o 
în cabina sa, mâncând numai hrana 
sărăcăcioasă pe care o avea. 

În ultima zi a croazierei, un mem-
bru al echipajului l-a întrebat la care 
petrecere de bun rămas dorea să 
participe. Atunci, bărbatul a aflat că nu 
numai petrecerea de bun rămas, ci şi 
aproape tot ce era la bordul vasului de 
croazieră – mâncarea, divertismentul 
şi toate activităţile – fuseseră incluse în 
preţul biletului său. Prea târziu, bărba-
tul şi-a dat seama că nu se folosise de 
privilegiile la care era îndreptăţit. 

Trăim noi, în calitate de deţinători ai 
preoției, conform privilegiilor noastre 
când vine vorba de puterea, darurile 
şi binecuvântările sacre ce reprezintă 
ocazia şi dreptul nostru în calitate de 
deţinători ai preoţiei lui Dumnezeu? 

Gloria şi grandoarea preoţiei
Cu toţii ştim că preoţia este mai 

mult decât doar un simplu nume sau 

Potenţialul 
dumneavoastră, 
privilegiul dumneavoastră
În timp ce citiţi din scripturi şi acultaţi cuvintele profeţilor, 
deschizându-vă inima şi mintea şi ascultând cu intenţie 
adevărată, Domnul vă va spune cum să trăiţi conform 
privilegiilor dumneavoastră.
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nu doar pentru citit sau ascultat 8. 
Prea des, noi participăm la adunări şi 
dăm din cap aprobator; şi poate chiar 
zâmbim în semn că ştim şi aprobăm. 
Scriem câteva lucruri pe care ne 
propunem să le facem şi ne spunem: 
„Acest lucru este ceva ce voi face”. 
Dar undeva, între momentul în care 
ascultăm, în care scriem un memento 
pe telefonul nostru mobil şi cel al 
faptului în sine, hotărârea noastră de 
a face acel lucru imediat este înlocuită 
de decizia de a-l face mai târziu. Sti-
maţi fraţi, haideţi să fim siguri că luăm 
decizia de a face acum şi mereu acele 
lucruri! 

În timp ce citiţi din scripturi şi 
acultaţi cuvintele profeţilor, deschi-
zându-vă inima şi mintea şi ascultând 
cu intenţie adevărată, Domnul vă va 
spune cum să trăiţi conform privilegii-
lor dumneavoastră. Nu lăsaţi să treacă 
nicio zi fără a face ceva pentru a răs-
punde la îndemnurile Spiritului.

Primul: citiţi manualul de utilizare
Dacă aţi deţine cel mai avansat şi 

mai scump calculator din lume, l-aţi 
folosi numai ca ornament de birou? 
Calculatorul ar putea arăta impresio-
nant. Ar putea avea potenţial de tot 
felul. Dar numai atunci când studiaţi 
manualul de utilizare, când învăţaţi 
cum să folosiţi programele şi să porniţi 
calculatorul puteţi avea acces la poten-
ţialul său deplin. 

Sfânta preoţie a lui Dumnezeu are, 
de asemenea, un manual de utilizare. 
Fie ca noi să ne angajăm să citim 
scripturile şi manualele de instrucţiuni, 
concentrându-ne mai mult atenţia 
asupra unui scop mai precis. Să înce-
pem, recitind secţiunile 20, 84, 107 şi 
121 din Doctrină şi legăminte. Cu cât 
studiem mai mult scopul, potenţialul şi 
punerea în practică a preoţiei, cu atât 
mai mult ne vom minuna de pute-
rea ei, iar Spiritul ne va învăţa cum 

să accesăm şi să folosim acea putere 
pentru a ne binecuvânta familiile, 
comunităţile şi Biserica. 

Ca oameni, noi acordăm pe bună 
dreptate o mare prioritate învăţăturii 
laice şi dezvoltării profesionale. Vrem 
şi trebuie să excelăm în învăţătură 
şi măiestrie. Vă laud pentru că vă 
străduiţi cu sârguinţă să dobândiţi 
o educaţie şi să deveniţi experţi în 
domeniul pe care vi l-aţi ales. Vă invit 
să deveniţi, de asemenea, experţi în 
doctrinele Evangheliei – în special în 
doctrina preoţiei. 

Trăim într-o perioadă de timp în 
care scripturile şi cuvintele profeţilor 
din aceste zile sunt mai uşor accesi-
bile decât în oricare altă perioadă din 
istoria lumii. Totuşi, este privilegiul 
şi datoria noastră şi este responsabi-
litatea noastră să facem efortul de a 
ajunge la ele şi de a înţelege învă-
ţăturile lor. Principiile şi doctrinele 
preoţiei sunt sublime şi divine. Cu cât 
studiem mai mult doctrina şi poten-
ţialul preoţiei şi punem în practică 
scopul acesteia, cu atât mai mult su-
fletele noastre vor creşte, înţelegerea 



60 L i a h o n a

noastră se va mări şi vom vedea ce 
are Domnul pregătit pentru noi. 

Al doilea: căutaţi revelaţiile Spiritului. 
O mărturie sigură despre Isus Hris-

tos şi despre Evanghelia Sa restaurată 
necesită mai mult decât cunoaş-
tere – necesită revelaţie personală, 
confirmată prin punerea în practică, 
cu bună intenţie şi cu devotament, 
a principiilor Evangheliei. Profetul 
Joseph Smith a explicat că preoţia 
este un „canal prin care Atotputer-
nicul a început să dezvăluie slava Sa 
la începutul creării acestui pământ şi 
prin care El a continuat să Se dezvă-
luie pe Sine copiilor oamenilor până 
în timpul prezent” 9. 

Dacă nu căutăm să folosim acest 
canal al revelaţiei, noi nu trăim con-
form privilegiilor noastre ca deţinători 
ai preoţiei. De exemplu, sunt aceia 
care cred, dar care nu ştiu că ei cred. 
Ei au primit diverse răspunsuri oferite 
de glasul blând şi încet pentru o 
lungă perioadă de timp, dar pentru 
că această inspiraţie pare atât de mică 
şi neînsemnată, ei nu o recunosc aşa 
cum ar trebui. Ca rezultat, ei permit 
îndoielilor să-i împiedice să-şi atingă 
potenţialul ca deţinători ai preoţiei. 

Revelaţia şi mărturia nu vin în-
totdeauna cu o forţă copleşitoare. 
Pentru mulţi oameni, o mărturie vine 
încet – câte o parte, pe rând. Uneori, 

aceasta vine atât de treptat încât este 
greu să ne amintim momentul exact 
în care am ştiut de fapt că Evanghelia 
este adevărată. Domnul ne oferă „rând 
după rând, precept după precept, aici 
puţin şi acolo puţin” 10. 

În unele privinţe, mărturia noastră 
este asemenea unui bulgăre de zăpadă 
care se măreşte cu fiecare rostogolire. 
Noi începem cu o cantitate mică de lu-
mină – chiar dacă aceasta este numai 
o dorinţă de a crede. Treptat, „lumina 
este atrasă de lumină” 11, iar „acela care 
primeşte lumina şi rămâne credincios 
lui Dumnezeu, primeşte mai multă lu-
mină; şi acea lumină devine din ce în 
ce mai strălucitoare, crescând mereu 
până în miezul zilei” 12, când „la timpul 
potrivit, [primim] plenitudinea Sa” 13. 

Gândiţi-vă cât de glorios este să ne 
depăşim limitele pământeşti, să ne fie 
deschişi ochii înţelegerii şi să primim 
lumină şi cunoaştere din surse cereşti! 
În calitate de deţinători ai preoţiei, 
avem privilegiul şi oportunitatea 
să căutăm revelaţia personală şi să 
învăţăm cum să cunoaştem adevărul 
pentru noi înşine prin mărturia sigură 
a Spiritului Sfânt. 

Să căutăm cu sinceritate lumina 
inspiraţiei personale. Să-L rugăm pe 
Domnul să ne înzestreze mintea şi su-
fletul cu scânteia credinţei care ne va 
permite să primim şi să recunoaştem 
slujirea divină a Spiritului Sfânt pentru 

situaţiile din vieţile noastre şi pen-
tru încercările şi îndatoririle preoţiei 
noastre. 

Al treilea: găsiţi bucurie în slujirea  
din cadrul preoţiei 

În timpul carierei mele de pilot de 
linie, am avut ocazia de a fi căpitan de 
testare şi instruire. O parte a acestei 
slujbe era de a instrui şi a testa piloţii 
experimentaţi pentru a mă asigura că 
aceştia aveau cunoştinţele şi abilităţile 
necesare pentru a manevra eficient şi 
în siguranţă acele magnifice avioane 
mari cu reacţie. 

Am aflat că erau piloţi care, chiar 
şi după mulţi ani de pilotaj profe-
sionist, nu şi-au pierdut niciodată 
entuziasmul de a urca în atmosferă, 
„părăsind constrângerile de pe pământ 
şi traversând cerurile pe aripi argintii 
care aduc atâta bucurie” 14. Acestora le 
plăcea foarte mult sunetul aerului prin 
care treceau cu mare viteză, zgomotul 
motoarelor puternice, sentimentul de 
a fi „una cu vântul şi cu cerul întune-
cat şi stelele din faţa ta” 15. Entuziasmul 
lor era molipsitor. 

Bucureşti, România
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Erau şi câţiva piloţi care păreau 
doar să treacă prin mişcările respec-
tive. Aceştia stăpâniseră sistemele şi 
manevrarea avioanelor, dar undeva, 
pe drum, îşi pierduseră bucuria de a 
zbura „unde nici ciocârlia şi nici mă-
car vulturul nu au zburat vreodată” 16. 
Ei îşi pierduseră sentimentele de ui-
mire la vederea unui răsărit strălucitor 
şi a creaţiilor lui Dumnezeu în timp 
ce traversau oceane şi continente. 
Dacă aceştia îndeplineau cerinţele 
oficiale, eu le acordam licenţa dar, în 
acelaşi timp, îmi părea rău pentru ei. 

Puteţi să vă întrebaţi dacă, în 
calitate de deţinător al preoţiei, doar 
treceţi prin mişcări – făcând ceea ce 
se cere, dar fără să simţiţi bucuria de 
care ar trebui să aveţi parte. Deţinerea 
preoţiei ne oferă din abundenţă ocazii 
de a simţi bucuria pe care a expri-
mat-o Amon: „Nu avem noi motiv 
mare să ne bucurăm?… Noi am fost 
instrumente în mâinile [Domnului] ca 
să facem această lucrare măreaţă şi 
minunată! De aceea… ne vom slăvi în 
Domnul; da, ne vom bucura” 17.

Dragi fraţi, religia noastră este o 
religie plină de bucurie! Noi suntem 
atât de binecuvântaţi să deţinem 
preoţia lui Dumnezeu! În cartea Psal-
milor, citim: „Ferice de poporul care 
cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă 
în lumina Feţei Tale, Doamne!” 18. Noi 
putem avea parte de această bucurie 
mai mare dacă doar o căutăm.

Prea adesea, nu reuşim să simţim 
fericirea care vine din slujirea practică, 
oferită zilnic în cadrul preoţiei. Uneori, 
însărcinările primite pot părea poveri. 
Stimaţi fraţi, să nu trecem prin vieţile 
noastre scufundaţi în cele trei atitudini 
negative ale istovirii, îngrijorării şi văi-
tatului. Noi nu trăim conform privile-
giilor noastre atunci când permitem 
preocupărilor lumeşti să ne împiedice 
să simţim bucuria abundentă care 
vine din slujirea plină de credinţă din 

cadrul preoţiei, în special între pereţii 
propriilor noastre cămine. Noi nu trăim 
conform privilegiilor noastre când nu 
reuşim să luăm parte la ospăţul de fe-
ricire, pace şi bucurie pe care Dumne-
zeu îl oferă cu generozitate slujitorilor 
credincioşi în cadrul preoţiei. 

Dragi tineri băieţi, dacă simţiţi 
că sosirea mai devreme la biserică 
pentru a ajuta la pregătirea împărtă-
şaniei este mai mult o povară decât 
o binecuvântare, atunci vă invit să vă 
gândiţi la ce ar putea însemna această 
rânduială sacră pentru un membru al 
episcopiei sau al ramurii care poate a 
trecut printr-o săptămână grea. Dragi 
fraţi, dacă eforturile dumneavoas-
tră în calitate de învăţători de acasă 
nu par să fie foarte eficiente pentru 
dumneavoastră, vă invit să vedeţi cu 
ochii credinţei ce va însemna o vizită 
din partea unui slujitor al Domnu-
lui pentru o familie care are multe 
probleme care nu se văd. Când veţi 
înţelege potenţialul divin al slujirii 

dumneavoastră în calitate de deţină-
tori ai preoţiei, Spiritul lui Dumne-
zeu va găsi loc în inima şi în mintea 
dumneavoastră; va străluci în ochii şi 
pe chipurile dumneavoastră. 

Mă rog ca noi, în calitate de deţi-
nători ai preoţiei, să nu ne împietrim 
niciodată inimile împotriva admiraţiei 
şi respectului faţă de ceea ce ne-a lăsat 
Domnul în grijă. 

Concluzie
Dragii mei fraţi, mă rog ca noi 

să căutăm cu sârguinţă să învăţăm 
doctrina sfintei preoţii, să ne întărim 
mărturiile rând după rând, primind 
revelaţiile venite din partea Spiritu-
lui şi să găsim adevărata bucurie în 
slujirea zilnică în calitate de deţină-
tori ai preoţiei. Făcând aceste lu-
cruri, vom începe să trăim la nivelul 
potenţialului şi privilegiilor noastre 
în calitate de deţinători ai preoţiei şi 
vom „[putea] totul în Hristos, care [ne] 
întăreşte” 19. Depun mărturie despre 
aceste lucruri în calitate de apostol 
al Domnului şi vă las binecuvântarea 
mea în numele sacru al lui Isus  
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), p. 104. 
 2. Doctrină şi legăminte 84:19.
 3. Doctrină şi legăminte 84:20.
 4. Doctrină şi legăminte 84:34.
 5. Doctrină şi legăminte 84:33.
 6. Doctrină şi legăminte 84:38.
 7. 1 Nefi 19:24.
 8. Vezi Iacov 1:22.
 9. Teachings: Joseph Smith, p. 108–109.
 10. 2 Nefi 28:30.
 11. Doctrină şi legăminte 88:40.
 12. Doctrină şi legăminte 50:24.
 13. Doctrină şi legăminte 93:19.
 14. John Gillespie Magee, fiul, „High Flight”, în 

ediţia Diane Ravitch, The American Reader: 
Words That Moved a Nation (1990), p. 486. 

 15. Richard Bach, Stranger to the Ground 
(1963), p. 9. 

 16. Magee, „High Flight”, p. 486. 
 17. Alma 26:13, 15–16.
 18. Psalmii 89:15.
 19. Filipeni 4:13.
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Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Sunt recunoscător să fiu alături de 
dumneavoastră în cadrul acestei 
adunări a preoţiei lui Dumnezeu 

din întreaga lume. În această seară, ne 
aflăm în multe locuri diferite şi în dife-
rite stadii ale slujirii noastre în cadrul 
preoţiei. Şi totuşi, în pofida diferitelor 
noastre circumstanţe, avem ceva în co-
mun. Şi anume, să ne învăţăm îndato-
ririle din cadrul preoţiei şi să ne mărim 
puterea de a le înfăptui.

Când eram diacon, simţeam foarte 
puternic această nevoie. Făceam parte 
dintr-o ramură foarte mică a Bisericii, 
în New Jersey, pe coasta de est a Sta-
telor Unite. Eram singurul diacon din 
ramură – nu doar sigurul care venea la 
Biserică, ci singurul din înregistrările 
ramurii. Fratele meu mai mare, Ted, 
era singurul învăţător. El se află aici, în 
această seară.

Când eram încă diacon, familia mea 
s-a mutat în Utah. Acolo, am găsit trei 
lucruri foarte bine stabilite care mi-au 
grăbit progresul în cadrul preoţiei. Pri-
mul, era un preşedinte care ştia cum 
să ţină consilii cu membrii cvorumului 
său. Al doilea, era credinţa mare în 
Isus Hristos care a dus la dragostea 
mare despre care am auzit – dragos-
tea unul faţă de altul. Şi, al treilea, era 

preoţilor, avându-l pe episcop ca 
preşedinte al nostru. Poate că acesta 
vă pare un lucru mic, neînsemnat, însă 
pe mine m-a făcut să înţeleg puterea 
din cadrul preoţiei, ceea ce a schimbat 
pentru totdeauna, din acel moment, 
modul în care slujesc în cadrul preo-
ţiei. Totul a început cu modul în care 
el ne-a condus.

Din punctul meu de vedere, el trata 
opiniile tinerilor preoţi de parcă noi 
am fi fost cei mai înţelepţi bărbaţi din 
lume. El aştepta până când toţi cei 
care doreau să vorbească terminau 
de vorbit. El asculta. Şi, atunci când 
el decidea ceea ce trebuia făcut, eu 
simţeam că Spiritul ne confirma, nouă 
şi lui, că acele decizii erau corecte.

Înţeleg acum că am simţit ceea ce 
ne învaţă scriptura atunci când spune 
că preşedintele trebuie să ţină consiliu 
cu membrii cvorumului său 1. Ani mai 
târziu, când am slujit în calitate de 
episcop, eu şi preoţii cvorumului meu 
am învăţat din ceea ce eu am învăţat 
când am fost un tânăr preot.

Douăzeci de ani mai târziu, atunci 
când slujeam ca episcop, am avut oca-
zia să văd eficienţa consiliului, nu doar 
în cadrul adunărilor, ci şi în practică. 
În timpul unei activităţi desfășurate 
într-o zi de sâmbătă, un membru al 
cvorumului nostru s-a rătăcit noaptea 
în pădure. Din câte ştiam noi, era sin-
gur şi nu avea haine groase, mâncare 
sau adăpost. L-am căutat fără succes.

Îmi amintesc că ne-am rugat îm-
preună, membrii cvorumului preoţilor 
şi cu mine, iar apoi, i-am rugat pe 
fiecare să vorbească. Eu am ascultat 
cu atenţie şi am văzut că şi ei au făcut 
la fel, ascultându-se unul pe celălalt. 
După un timp, am avut cu toţii un sen-
timent de pace. Eu am simţit că mem-
brul pierdut al cvorumului nostru se 
afla, undeva, în siguranţă şi la adăpost.

Am înţeles clar ce trebuia să facă 
cvorumul în acea situaţie. Când cei 

convingerea împărtăşită de toţi că 
scopul preoţiei noastre atotcuprinză-
toare este de a munci pentru salvarea 
sufletelor oamenilor.

Nu episcopia foarte bine organizată 
a fost cea care a făcut ca lucrurile să 
fie diferite. Ceea ce exista acolo poate 
fi oriunde, în oricare dintre unităţile 
Bisericii din care faceţi parte.

Este posibil ca acele trei lucruri 
să existe atât de bine implementate 
în cvorumurile dumneavoastră ale 
preoţiei, încât abia le sesizaţi. Pentru 
cei care nu simt nevoia să progreseze, 
aceste ajutoare pot fi invizibile. În 
orice situație v-aţi afla, mă rog ca Spi-
ritul să mă ajute să le fac să fie clare şi 
atractive pentru dumneavoastră.

Scopul cuvântării mele despre 
aceste trei lucruri care ne ajută să 
progresăm în preoţie este de a vă 
îndemna să le preţuiţi şi să le folosiţi. 
Dacă o veţi face, slujirea dumneavoas-
tră va deveni una mai bună. Şi, dacă 
vă îndepliniţi cu credinţă şi sârguinţă 
îndatorirea, slujirea dumneavoastră în 
cadrul preoţiei îi va binecuvânta pe 
copiii Tatălui Ceresc mai mult decât vă 
puteţi închipui acum.

Am descoperit primul ajutor atunci 
când am fost primit în cvorumul 

Să învăţăm în cadrul 
preoţiei
Dacă veţi fi sârguincioşi şi supuşi în preoţie, comori de 
cunoaştere spirituală vor fi revărsate asupra dumneavoastră.
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care l-au găsit au descris locul din 
pădure unde el s-a dus pentru a fi în 
siguranţă, eu am simţit că-l recunosc. 
Pentru mine, miracolul cel mai mare 
a fost acela de a vedea cum puterea 
credinţei în Isus Hristos a membrilor 
uniţi ai consiliului preoţiei îi aduce 
revelaţie bărbatului care deţine cheile 
preoţiei. Cu toţii am crescut în acea zi 
în puterea preoţiei.

A doua cheie pentru a învăţa mai 
mult este aceea de a avea dragoste 
unul faţă de celălalt, dragoste care 
rezultă dintr-o credinţă mare. Nu sunt 
sigur care apare prima, dar ambele 
par a fi întotdeauna acolo oricând are 
loc o învăţare consistentă şi rapidă 
în cadrul preoţiei. Joseph Smith ne-a 
învăţat acest lucru prin exemplul său.

La începuturile Bisericii în această 
dispensaţie, el a primit o poruncă de 
la Dumnezeu să clădească tăria în 
cadrul preoţiei. El a trebuit să asigure 
locuri unde deţinătorii preoţiei puteau 
învăţa. Domnul a stabilit regula ca 
acolo să existe dragoste între cei care 
aveau să predea şi cei care urmau să 
înveţe. Iată cuvintele Domnului despre 
crearea unui loc unde deţinătorii 
preoţiei puteau învăţa şi despre cum 

trebuia să fie acest loc pentru cei care 
aveau să înveţe acolo:

„Organizaţi-vă… întemeiaţi o 
casă… de învăţătură… o casă a 
ordinii …

Numiţi un învăţător dintre voi şi 
să nu fie toţi purtători de cuvânt în 
acelaşi timp; ci să vorbească câte unul 
şi toţi să asculte ceea ce spune, astfel 
încât, atunci când toţi au vorbit, toţi să 
fie edificaţi de către toţi şi fiecare om 
să aibă un privilegiu egal” 2.

Domnul descrie ceea ce noi am vă-
zut deja, faptul că tăria unui consiliu al 
preoţiei sau a unei clase este cea care 
face posibilă primirea revelaţiei prin 
Spirit. Revelaţia este singurul mod prin 
care noi putem ajunge să ştim că Isus 
este Hristosul. Că prima treaptă pe 
scara pe care ne urcăm pentru a învăţa 
principiile Evangheliei este credinţa.

În secţiunea 88 din Doctrină şi legă-
minte, în versetele 123 şi 124, Domnul 
a accentuat dragostea pe care trebuie 
s-o avem unul faţă de celălalt şi faptul 
că trebuie să încetăm să ne criticăm. 
Fiecare şi-a dobândit dreptul de a 
merge la şcoala preoţiei întemeiate de 
către Domnul, ridicându-şi mâna şi 
făcând legământul de a fi „[prieten] şi 

[frate]… în legăturile dragostei” 3.
Noi nu facem acest lucru în ziua 

de astăzi însă, în toate locurile în care 
am văzut o învăţare remarcabilă în 
cadrul preoţiei, am văzut acele legături 
ale dragostei. Repet, le-am văzut atât 
drept cauză, cât şi ca efect al învăţării 
adevărurilor Evangheliei. Dragostea 
face ca Duhul Sfânt să fie prezent 
pentru a confirma adevărul. Şi bucuria 
de a învăţa adevăruri divine dă naştere 
la dragoste în inima oamenilor care au 
avut parte de experienţa învăţării.

Opusul este, de asemenea, valabil. 
Cearta sau gelozia Îl împiedică pe Du-
hul Sfânt să ne înveţe şi ne împiedică 
pe noi să primim lumină şi adevăr. Şi, 
din această atmosferă de dezamăgire, 
rezultă cu siguranţă seminţele unei 
certe mai mari şi a criticii din partea 
celor care s-au aşteptat la o experienţă 
de învăţare de care nu au avut parte.

Deţinătorii preoţiei care învaţă bine 
împreună par, din punctul meu de 
vedere, să aibă întotdeauna împăciui-
tori deosebiţi printre ei. Puteţi observa 
acest proces de menţinere a unei 
atmosfere liniştite în clasele şi consi-
liile preoţiei. A fi împăciuitor înseamnă 
a avea darul de a-i ajuta pe oameni 
să găsească ceea ce au comun atunci 
când ei se uită la diferenţe. Împăciui-
torul are darul de a-i ajuta pe oameni 
să vadă un ajutor în ceea ce a spus 
cineva, în loc s-o ia ca pe o corectare.

Cu suficientă dragoste pură a lui 
Hristos şi dorinţa de a fi împăciuitori, 
unitatea este posibilă în cadrul consi-
liilor şi claselor preoţiei. Este nevoie 
de răbdare şi umilinţă, dar am văzut-o 
existând chiar şi atunci când subiec-
tele discutate sunt dificile şi membrii 
consiliilor sau claselor provin din 
medii foarte diferite.

Este posibil ca deţinătorii preoţiei 
să atingă cel mai înalt standard stabilit 
de Domnul, atunci când iau decizii în 
cadrul cvorumurilor. Acest lucru este 
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posibil acolo unde există credinţă şi 
dragoste mari şi nu există dispute. Iată 
cerinţa Domnului ca El să ne aprobe 
deciziile: „Şi fiecare decizie luată de 
oricare dintre aceste cvorumuri trebuie 
să fie prin unanimitatea glasurilor care 
îl compun; adică, fiecare membru din 
fiecare cvorum trebuie să fie de acord 
cu deciziile cvorumului, astfel încât 
deciziile luate de un cvorum să aibă 
aceeaşi putere sau validitate ca şi deci-
ziile celorlalte cvorumuri” 4.

Al treilea ajutor pentru învăţarea 
în cadrul preoţiei aduce cu sine o 
convingere împărtăşită în ceea ce 
priveşte motivul pentru care Domnul 
ne binecuvântează şi are încredere în 
noi să deţinem şi să exercităm preoţia 
Sa. Motivul este salvarea oamenilor. 
Această convingere împărtăşită aduce 
unitate în cadrul cvorumurilor. Putem 
începe să învăţăm despre aceasta din 
relatarea din scripturi despre modul în 
care noi, fiii de spirit, am fost pregătiţi 
înainte de a ne naşte pentru onoarea 
specială de a deţine preoţia.

Vorbind despre cei cărora li s-a 
acordat, în această viaţă, o mare 
încredere în ceea ce priveşte preoţia, 
Domnul a spus: „Chiar înainte de a 
se naşte, ei, cu mulţi alţii, au primit 
primele lecţii în lumea spiritelor şi au 
fost pregătiţi să vină, la timpul ales de 
Domnul, să muncească în via Sa pen-
tru salvarea sufletelor oamenilor” 5.

În cadrul preoţiei, noi împărtăşim 
îndatorirea sacră de a munci pentru 

salvarea sufletelor oamenilor. Noi 
facem mai mult decât doar să învăţăm 
că aceasta este îndatorirea noastră. 
Această îndatorire trebuie să ne pă-
trundă atât de adânc în inimă, încât 
nici multele lucruri care ni se cer în 
tinereţe, nici încercările care vin odată 
cu trecerea anilor să nu ne poată înde-
părta de acel scop.

Nu cu mult timp în urmă, l-am 
vizitat pe un înalt preot la el acasă. 
El nu mai poate să vină la adunările 
cvorumului nostru. Locuieşte singur. 
Frumoasa lui soţie a murit, iar copiii 
lui locuiesc departe de el. Vârsta şi 
boala îi limitează capacitatea de a sluji. 
Încă ridică greutăţi pentru a-şi menţine 
tot ce poate din ceea ce a fost, odată, 
o forţă puternică.

Când am intrat în casă, el s-a ridi-
cat, ajutând-se de cadrul lui metalic, 
pentru a mă saluta. M-a rugat să mă 
aşez pe un scaun de lângă el. Am 
discutat despre experienţele noastre 
fericite din cadrul preoţiei.

Apoi, cu un ton foarte serios, m-a 
întrebat: „De ce sunt încă în viaţă? 
De ce sunt încă aici? Nu mai pot face 
nimic”.

I-am spus că făcea ceva pentru 
mine. El mă înălţa cu credinţa şi dra-
gostea lui. Chiar şi în timpul întâlnirii 
noastre scurte, el m-a făcut să do-
resc să fiu mai bun. Exemplul lui de 
hotărâre de a face ceva important m-a 
făcut să încerc mai mult să le slujesc 
altora şi Domnului.

Din sunetul trist al glasului său şi 
din privirea din ochii lui, mi-am dat 
seama că nu-i răspunsesem la între-
bări. El încă se întreba de ce Dum-
nezeu îl lăsa să trăiască având acele 
limitări ale capacităţii sale de a sluji.

În maniera lui amabilă obişnuită, 
mi-a mulţumit pentru că m-am dus 
să-l văd. În timp ce mă pregăteam să 
plec, asistenta medicală, care vine la el 
acasă timp de câteva ore în fiecare zi, 
a intrat dintr-o altă cameră. În timpul 
discuţiei noastre în particular, el mi-a 
vorbit puţin despre ea. El mi-a spus 
că ea era minunată. Ea a trăit aproape 
toată viaţa printre sfinţii din zilele din 
urmă, dar încă nu era membră.

Ea a venit pentru a mă conduce la 
uşă. El a arătat spre ea şi a spus zâm-
bind: „Vezi, eu văd că nu fac nimic. 
Am încercat s-o fac să se boteze în 
Biserică, însă nu am reuşit”. Ea ne-a 
zâmbit la rândul ei. Am plecat şi m-am 
îndreptat spre casa mea.

Atunci mi-am dat seama că răspun-
surile la întrebările lui au fost plantate 
în inima lui cu mult timp înainte. 
Acel curajos înalt preot încerca să-şi 
îndeplinească îndatorirea care i-a fost 
predată de-a lungul zecilor de ani de 
când deţinea preoţia.

El ştia că singurul mod prin care 
acea tânără putea beneficia de bine-
cuvântarea salvării prin intermediul 
Evangheliei lui Isus Hristos era acela 
de a face un legământ prin botez. El 
a fost învăţat conform legămintelor 
de către fiecare preşedinte al fiecărui 
cvorum, începând cu cel al diaconilor, 
până la cel al înalţilor preoţi.

El şi-a amintit şi a simţit propriul 
său jurământ şi legământ care aparţine 
preoţiei. El încă îl ţinea.

El era un martor şi un misionar al 
Salvatorului în orice situaţie se afla. 
Acest lucru era deja în inima lui. Do-
rinţa inimii lui era ca inima ei să poată 
fi schimbată prin intermediul ispăşirii 



lui Isus Hristos, ţinând legămintele 
sacre.

Timpul lui în şcoala preoţiei din 
această viaţă va fi relativ scurt raportat 
la eternitate. Dar chiar şi în acel inter-
val scurt, el şi-a cunoscut foarte bine 
lecţiile veşnice. El va lua cu el, oriunde 
îl va chema Domnul, lecţiile preoţiei 
care au o valoare eternă.

Nu numai că trebuie să fiţi dornici 
să vă învăţaţi lecţiile preoţiei în timpul 
acestei vieţi, dar trebuie să fiţi optimişti 
despre ceea ce este posibil. Este posi-
bil ca o parte dintre noi să limiteze în 
minte posibilităţile pe care le avem de 
a învăţa ceea ce Domnul ne oferă prin 
intermediul slujirii în numele Lui.

Un tânăr şi-a părăsit micul sat 
galez la începutul anilor 1840, i-a 
auzit pe apostolii lui Dumnezeu şi a 
venit în împărăţia lui Dumnezeu de 
pe pământ. El a traversat oceanul în 
America alături de sfinţi şi a călătorit 
cu căruţa spre vest, traversând câm-
piile. El a făcut parte din grupul care a 
ajuns în această vale, după grupul lui 
Brigham Young. Slujirea lui în cadrul 
preoţiei a inclus şi curăţarea şi aratul 
pământului unei ferme.

El a vândut ferma cu mai puţin 
decât ar fi valorat pentru a merge 
în misiune, în numele Domnului, 
într-un loc pustiu, cunoscut acum ca 
fiind Nevada, pentru a se îngriji de oi. 
De acolo, el a fost chemat într-o altă 
misiune, peste ocean, chiar în satul pe 
care l-a părăsit atunci când era sărac 
pentru a-L urma pe Domnul.

Prin toate acestea, el a găsit o cale 
de a învăța alături de fraţii săi în preo-
ţie. Pentru că era un misionar îndrăzneţ, 
el s-a dus în Ţara Galilor la reşedinţa de 
vară a unui bărbat care fusese de patru 
ori prim ministru al Angliei, pentru a-i 
oferi Evanghelia lui Isus Hristos.

Acel om deosebit l-a primit la re-
şedinţa sa. El absolvise Colegiul Eton 
şi Universitatea Oxford. Misionarul a 
discutat cu el despre originile omului, 
despre rolul principal al lui Isus Hris-
tos în istoria lumii şi chiar şi despre 
soarta naţiunilor.

La sfârşitul întâlnirii lor, gazda a 
refuzat invitaţia de a accepta botezul. 
Însă, în timp ce se despărţeau, acel 
conducător al unuia dintre cele mai 
mari imperii ale lumii l-a întrebat 
pe acel misionar umil: „Unde ţi-ai 
dobândit educaţia?”. Răspunsul lui: „În 
preoţia lui Dumnezeu”.

Probabil că v-aţi gândit la un mo-
ment dat că viaţa v-ar fi fost mult mai 
bună dacă aţi fi fost admişi să studiaţi 
la o anumită şcoală renumită. Mă rog 
ca dumneavoastră să vedeţi măreţia 

dragostei lui Dumnezeu pentru dum-
neavoastră şi măreţia ocaziei pe care 
El v-a oferit-o de a intra la şcoala 
preoţiei pe care El a întemeiat-o.

Dacă veţi fi sârguincioşi şi supuşi în 
preoţie, comori de cunoaştere spiri-
tuală vor fi revărsate asupra dumnea-
voastră. Vă veţi spori puterea de a 
vă împotrivi răului şi de a proclama 
adevărul care duce la salvare. Veţi 
găsi bucurie în fericirea celor pe care 
îi conduceţi către exaltare. Familia 
dumneavoastră va deveni un loc de 
învăţătură.

Eu mărturisesc că cheile preoţiei au 
fost restaurate. Preşedintele Thomas S. 
Monson deţine şi exercită acele chei. 
Dumnezeu trăieşte şi are o cunoaştere 
perfectă despre dumneavoastră. Isus 
Hristos trăieşte. Aţi fost aleşi să aveţi 
onoarea de a deţine preoţia sacră. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 107:87.
 2. Doctrină şi legăminte 88:119, 122.
 3. Doctrină şi legăminte 88:133.
 4. Doctrină şi legăminte 107:27.
 5. Doctrină şi legăminte 138:56.
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Preşedintele Thomas S. Monson

M-am rugat şi am studiat mult 
referitor la ceea ce aş putea 
spune în această seară. Nu 

vreau să ofensez pe nimeni. M-am 
gândit: „Care sunt încercările pe care 
le avem? Cu ce mă confrunt în fiecare 
zi, care mă face uneori să plâng noap-
tea târziu?”. M-am gândit că aş putea 
să încerc să vă vorbesc în această 
seară puţin despre acele încercări. 
Unele vor fi valabile în cazul tinerilor 
băieţi. Altele vor fi valabile în cazul 
celor de vârstă mijlocie. Iar altele vor 
fi valabile pentru cei care sunt puţin 
trecuţi de vârsta mijlocie. Nu vorbim 
despre vârsta foarte înaintată.

Astfel, vreau să încep pur şi simplu 
prin a declara că a fost plăcut ca noi 
să ne aflăm împreună în această seară. 
Am auzit mesaje minunate şi de actua-
litate referitoare la preoţia lui Dumne-
zeu. Și eu, și dumneavoastră, am fost 
înălţaţi şi inspiraţi.

În această seară, doresc să vă 
vorbesc despre aspecte care m-au 
preocupat mult în ultima vreme şi 
pe care am simţit că trebuie să vi le 
împărtăşesc. Într-un fel sau altul, ele, 
toate, se referă la demnitatea per-
sonală necesară pentru a primi şi a 
exercita puterea sacră a preoţiei pe 
care o deţinem.

Permiteţi-mi să încep recitându-vă 

compatibile, acum există o mare pră-
pastie între noi, şi ea se adânceşte tot 
mai mult.

Multe filme şi spectacole de tele-
viziune înfăţişează un comportament 
care este contrar legilor lui Dumnezeu. 
Nu vă lăsaţi momiţi de murdăriile 
indirecte şi explicite care se regăsesc 
în acestea atât de des. Versurile multor 
cântece din ziua de azi intră în aceeaşi 
categorie. Profanarea, atât de predo-
minantă în jurul nostru astăzi, nu ar fi 
fost niciodată tolerată în trecutul nu 
prea îndepărtat. Din nefericire, numele 
Domnului este luat în deşert tot mai 
mult. Amintiţi-vă împreună cu mine 
porunca – una dintre cele zece – pe 
care Domnul i-a revelat-o lui Moise 
pe Muntele Sinai: „Să nu iei în deşert 
numele Domnului, Dumnezeului tău; 
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe 
cel ce va lua în deşert Numele Lui” 2. 
Îmi pare rău dacă vreunul dintre noi 
a fost expus la limbajul profan şi vă 
rog să nu-l folosiţi. Vă implor să nu 
spuneţi şi să nu faceţi nimic de care 
nu puteţi fi mândri.

Staţi complet departe de pornogra-
fie. Să nu vă permiteţi să vizionaţi aşa 
ceva, niciodată. S-a dovedit că ea cre-
ează o dependenţă care este extrem 
de dificil de învins. Evitaţi alcoolul şi 
tutunul sau orice alte droguri şi vicii 
de care vă va fi greu să scăpaţi.

Ce vă va proteja de păcat şi de răul 
din jurul dumneavoastră? Eu susţin că 
o mărturie puternică despre Salvato-
rul nostru şi despre Evanghelia Sa vă 
va ajuta să fiţi în siguranţă. Dacă nu 
aţi citit Cartea lui Mormon, citiţi-o. 
Nu vă voi cere să ridicaţi mâna. Dacă 
faceţi aceasta rugându-vă şi cu dorinţa 
sinceră de a cunoaşte adevărul, Duhul 
Sfânt vă va arăta adevărul despre ea. 
Dacă este adevărată – şi este – atunci, 
Joseph Smith a fost un profet care 
I-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl şi pe 
Fiul Său, Isus Hristos. Biserica este 

două versete din secţiunea 121 din 
Doctrină şi legăminte:

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

Este adevărat că ele ne pot fi con-
ferite; dar când încercăm să ascundem 
păcatele noastre, sau să ne satisfa-
cem mândria ori ambiţia inutilă, sau 
să exercităm nedrept controlul, sau 
stăpânirea sau constrângerea asupra 
sufletelor copiilor oamenilor în mod 
nedrept, iată, cerurile se retrag; Spiritul 
Domnului este întristat; şi când este 
retras, amin preoţiei sau autorităţii 
acelui om” 1.

Dragi fraţi, acesta este cuvântul 
categoric al Domnului în ceea ce pri-
veşte autoritatea Sa divină. Nu ne pu-
tem îndoi de obligaţia pe care acesta 
o impune fiecăruia dintre noi, cei care 
deţinem preoţia lui Dumnezeu.

Noi am venit pe pământ în vremuri 
agitate. Busola morală a majorităţii 
oamenilor s-a mutat treptat în poziţia 
„pot face aproape orice”.

Am trăit îndeajuns de mult pentru a 
fi martorul multora dintre transformă-
rile standardelor morale ale societăţii. 
Dacă standardele Bisericii şi cele ale 
societăţii erau altădată în mare parte 

Puterea preoţiei
Fie ca noi să fim purtători demni ai puterii divine a preoţiei 
pe care o deţinem. Fie ca ea să ne binecuvânteze vieţile şi noi 
să o folosim pentru a binecuvânta vieţile celorlalţi. 
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adevărată. Dacă nu aveţi încă o mărtu-
rie despre aceste lucruri, faceţi ceea ce 
este necesar pentru a obţine una. Este 
important ca dumneavoastră să aveţi 
propria mărturie, pentru că mărturiile 
celorlalţi vă vor ajuta doar până într-un 
anumit punct. Odată obţinută, o măr-
turie trebuie să fie păstrată arzătoare şi 
vie prin supunere faţă de poruncile lui 
Dumnezeu şi prin rugăciuni şi studiul 
scripturii cu regularitate. Fiţi prezenţi 
la Biserică. Voi, tineri băieţi, participaţi 
la seminar sau la institut, acolo unde 
acestea vă sunt puse la dispoziţie.

Dacă ceva este greşit în viaţa 
voastră, există o cale de ieşire. Încetaţi 
să faceţi orice nedreptate. Vorbiţi cu 
episcopul vostru. Oricare ar fi pro-
blema, poate fi rezolvată prin pocăinţă 
adecvată. Puteţi deveni din nou curaţi. 
Vorbind despre cei care se pocăiesc, 
Domnul a spus: „De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face 
albe ca zăpada” 3 „şi Eu, Domnul, 
nu-Mi mai amintesc de ele” 4.

Salvatorul omenirii S-a autodescris 
ca fiind în lume, dar nu din lume 5. 
Noi, de asemenea, putem fi în lume, 
dar nu din lume, dacă respingem 
conceptele false şi învăţăturile false 
şi rămânem fideli faţă de ceea ce a 
poruncit Dumnezeu.

În ultima vreme m-am gândit foarte 
mult la voi, bărbaţi tineri, care aveţi 
vârsta la care vă puteţi căsători, dar 
încă nu aţi simţit că ar trebui să faceţi 
acest lucru. Văd tinere domnişoare 
încântătoare, care doresc să se căsă-
torească şi să crească familii şi, totuşi, 
şansele lor sunt limitate deoarece 
foarte mulţi bărbaţi tineri amână să se 
căsătorească. 

Această situaţie nu este nouă. Foştii 
preşedinţi ai Bisericii au vorbit mult 
referitor la această situaţie. Vă împăr-
tăşesc doar unul sau două exemple 
dintre sfaturile lor.

Preşedintele Harold B. Lee a spus: 

„Nu ne facem datoria ca deţinători ai 
preoţiei când depăşim vârsta de a ne 
căsători şi ne sustragem de la a avea 
o căsnicie onorabilă cu aceste femei 
minunate” 6.

Preşedintele Gordon B. Hinckley 
a spus următoarele: „Inima mea se 
îndreaptă către… surorile noastre ne-
căsătorite, care tânjesc după căsătorie 
şi nu par să o găsească… Am mult mai 
puţină simpatie faţă de bărbaţii tineri, 
care sub influenţa societăţii noastre au 
privilegiul de a lua iniţiativa în această 
privinţă, dar în atât de multe cazuri, nu 
fac acest lucru”.7

Înţeleg că sunt multe motive din 
cauza cărora ezitaţi să faceţi acel pas 
de a vă căsători. Dacă sunteţi îngrijo-
raţi că trebuie să vă întreţineţi financiar 
soţia şi familia, vă asigur că nu este 
ruşinos ca un cuplu să fie cumpătat 
şi să economisească bani. În gene-
ral, în timpul acestor perioade de 
încercare vă veţi apropia şi mai mult 
unul de celălalt, pe măsură ce învă-
ţaţi să vă sacrificaţi şi să luaţi decizii 
grele. Probabil că vă este teamă să nu 
faceţi o alegere greşită. Referitor la 
acest lucru, vă spun că trebuie să vă 

exercitaţi credinţa. Găsiţi pe cineva cu 
care puteţi să fiţi compatibil. Înţelegeţi 
că nu veţi putea să anticipaţi fiecare 
încercare ce poate apărea, dar fiţi si-
guri că aproape orice poate fi rezolvat, 
dacă sunteţi plini de resurse şi sunteţi 
hotărâţi să faceţi căsnicia voastră să 
meargă. 

Probabil că vă distraţi puţin prea 
mult fiind necăsătoriţi, mergând în 
vacanţe extravagante, cumpărând 
maşini şi jucării scumpe şi, în general, 
bucurându-vă de o viaţă lipsită de 
griji, împreună cu prietenii dumnea-
voastră. Am întâlnit grupuri de-ale 
dumneavoastră care merg împreună 
şi recunosc că m-am întrebat de ce nu 
ieşiţi cu tinere domnişoare.

Dragi fraţi, vine un moment când 
este timpul să vă gândiţi serios la căsă-
torie şi să căutaţi o tovarăşă alături de 
care să vreţi să vă petreceţi eternitatea. 
Dacă alegeţi cu înţelepciune, şi sunteţi 
decişi să aveţi o căsnicie reuşită, nu 
există nimic în această viaţă care să vă 
aducă fericire mai mare.

Dragi fraţi, când vă căsătoriţi, veţi 
dori să vă căsătoriţi în Casa Domnului. 
Pentru dumneavoastră, care deţineţi 
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preoţia, nu trebuie să existe o altă 
opţiune. Aveţi grijă, ca nu cumva să 
vă distrugeţi şansa de a vă căsători în 
acest fel. Puteţi păstra limitele adec-
vate în timp ce curtaţi pe cineva şi, 
totuşi, să petreceţi un timp minunat.

Acum, dragi fraţi, abordez un alt 
subiect despre care am simţit că tre-
buie să vă vorbesc. În cei trei ani de 
când am fost susţinut ca preşedinte al 
Bisericii, cred că cea mai tristă şi mai 
descurajantă responsabilitate pe care 
o am în fiecare săptămână este să mă 
ocup de anularea pecetluirilor. Fiecare 
a fost precedată de o căsătorie fericită 
în Casa Domnului, unde un cuplu iu-
bitor începea o nouă viaţă împreună şi 
aştepta cu nerăbdare să petreacă restul 
eternităţii unul cu celălalt. Şi apoi, trec 
luni şi ani şi, dintr-un motiv sau altul, 
dragostea moare. Poate fi rezulta-
tul problemelor financiare, al lipsei 
de comunicare, al temperamentului 
necontrolat, al amestecului socrilor, 
al faptului că s-a avut de-a face cu 
păcatul. Sunt multe motive posibile. 
În majoritatea cazurilor, nu divorţul 
trebuie să fie rezolvarea.

Majoritatea cererilor de anulare 
a pecetluirilor vine de la femei care 
au încercat cu disperare să facă să 
meargă căsnicia dar, care, într-un final, 
nu au putut depăşi problemele.

Alegeţi-vă cu grijă şi prin rugăciune 
o tovarăşă; iar când sunteţi căsătoriţi, 
fiţi înverşunaţi în a fi loiali unul altuia. 
Un sfat nepreţuit vine dintr-o mică 
placă înrămată pe care am văzut-o 
cândva în casa unui unchi şi a unei 
mătuşi. Pe ea scria: „Alege pe cine vei 
iubi; iubeşte persoana aleasă”. Există 
multă înţelepciune în acele câteva 
cuvinte. Angajamentul într-o căsnicie 
este absolut esenţial.

Soţia dumneavoastră vă este egală. 
În căsnicie niciun partener nu este su-
perior sau inferior celuilalt. Trebuie să 
mergeţi umăr la umăr în calitate de fiu 
şi fiică a lui Dumnezeu. Ea nu trebuie 
să fie înjosită sau insultată, ci trebuie 
să fie respectată şi iubită. Preşedintele 
Gordon B. Hinckley a spus: „Orice 
bărbat din Biserică ce… exercită 
stăpânire nedreaptă asupra [soţiei 
sale], este nedemn să deţină preoţia. 
Deşi un om poate fi rânduit, cerurile 
se retrag, Spiritul Domnului este întris-
tat şi va fi amin preoţiei acelui om” 8.

Preşedintele Howard W. Hunter 
a spus următoarele despre căsătorie: 
„Fericirea şi succesul în căsnicie, în 
general, nu înseamnă atât de mult să 
te căsătoreşti cu persoana potrivită, 
ci să fii persoana potrivită”. Îmi place 
aceasta. „Efortul conştiincios de a-ţi 
face partea pe deplin este cel mai 

important element care contribuie la 
succes.” 9

Cu mulţi ani în urmă, în episcopia 
pe care o prezidam ca episcop, locuia 
un cuplu care avea deseori neînţe-
legeri foarte grave, foarte pline de 
ură. Adică neînţelegeri reale. Fiecare 
dintre cei doi erau siguri de poziţia lor. 
Niciunul nu ceda în faţa celuilalt. Când 
nu se certau, menţineau ceea ce aş 
numi un armistiţiu incomod.

Într-o dimineaţă, la ora 2 a.m., am 
primit un apel de la acel cuplu. Voiau 
să vorbească cu mine şi voiau să vor-
bească chiar atunci. M-am chinuit să 
mă dau jos din pat, m-am îmbrăcat şi 
m-am dus la casa lor. Stăteau în colţuri 
opuse ale camerei, fără să vorbească 
unul cu celălalt. Soţia a comunicat cu 
soţul ei prin mine. El i-a răspuns ei, 
adresându-mi-se mie. M-am gândit: 
„Cum, oare, vom reuşi să împăcăm 
acest cuplu?”.

M-am rugat să am inspiraţie şi mi-a 
venit ideea să le adresez o întrebare. 
Am spus: „Cât timp a trecut de când 
aţi fost la templu şi aţi fost martori la 
o pecetluire în templu?”. Au recunos-
cut că trecuse mult timp de atunci. În 
alte privinţe, erau oameni demni care 
deţineau recomandări pentru templu 
şi mergeau la templu unde înfăptuiau 
rânduieli pentru alţii.
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Le-am spus: „Veţi veni cu mine 
la templu miercuri dimineaţă la ora 
opt? Vom fi martori la o ceremonie de 
pecetluire de acolo”. 

Au întrebat la unison: „A cui 
ceremonie?”.

Am răspuns: „Nu ştiu. Va fi ceremo-
nia oricărui cuplu care se căsătoreşte 
în acea dimineaţă”.

În miercurea următoare, la ora 
stabilită, ne-am întâlnit la Templul Salt 
Lake. Toţi trei am mers într-una dintre 
frumoasele camere de pecetluire, 
necunoscând nicio persoană din ca-
meră, cu excepţia vârstnicului ElRay L. 
Christiansen, pe atunci asistent al Cvo-
rumului celor Doisprezece, o chemare 
de autoritate generală care exista la 
acea vreme. Vârstnicul Christiansen 
era desemnat să îndeplinească o cere-
monie de pecetluire pentru o mireasă 
şi un mire chiar în acea cameră în 
acea dimineaţă. Sunt convins că mi-
reasa şi familia ei s-au gândit: „Aceştia 
trebuie să fie prieteni de-ai mirelui”, 
iar familia mirelui gândea: „Aceştia 
trebuie să fie prieteni de-ai miresei”. 
Cuplul meu era aşezat pe o banchetă 
mică la aproximativ 60 cm depărtare 
unul de celălalt.

Vârstnicul Christiansen a început 
prin a oferi sfaturi cuplului care se 
căsătorea şi a făcut aceasta într-un 
stil minunat. El a menţionat în ce fel 
trebuie un soţ să-şi iubească soţia, 
cum trebuie s-o trateze cu respect şi 
curtoazie, s-o onoreze ca fiind inima 
căminului. Apoi, el s-a adresat miresei 
despre modul în care ea trebuie să-şi 
cinstească soţul ca fiind capul căminu-
lui şi să-i fie sprijin în orice fel. 

Am observat că, în timp ce vârstni-
cul Christiansen le vorbea miresei şi 
mirelui, cuplul meu se mutase puţin 
mai aproape unul de celălalt. La scurt 
timp, ei stăteau unul lângă celălalt. 
Ceea ce mi-a plăcut este că amândoi 
se mutaseră în aproximativ acelaşi 

timp. La sfârşitul ceremoniei, cuplul 
meu era aşezat atât de aproape unul 
de celălalt de parcă ei ar fi fost noii 
însurăţei. Fiecare zâmbea.

Am plecat de la templu în acea zi şi 
nimeni nu a ştiut vreodată cine eram 
sau de ce veniserăm, dar prietenii mei 
se ţineau de mână în timp ce au ieşit 
pe uşa din faţă. Disputele lor fuseseră 
lăsate deoparte. Nu a trebuit să spun 
niciun cuvânt. Vedeţi, şi-au amintit 
de propria lor zi de căsătorie şi de 
legămintele pe care le-au făcut în Casa 
Domnului. Ei erau decişi să înceapă 
din nou şi să încerce din greu de data 
aceasta.

Dacă oricare dintre dumneavoastră 
are probleme în căsnicie, vă îndemn 
să faceţi tot ce puteţi pentru a în-
drepta tot ce este necesar, astfel încât 
să puteţi fi la fel de fericiţi cum aţi 
fost când v-aţi căsătorit. Noi, cei care 
suntem căsătoriţi în Casa Domnului, 
suntem căsătoriţi pentru timp şi toată 
eternitatea şi apoi trebuie să depunem 
tot efortul necesar pentru a avea o 
căsnicie eternă. Înţeleg că sunt situaţii 
în care căsnicia nu poate fi salvată, dar 
am un sentiment puternic că cele mai 
multe pot fi salvate şi trebuie salvate. 
Nu lăsaţi căsnicia dumneavoastră 
să ajungă în punctul în care este în 
pericol.

Preşedintele Hinckley ne-a învăţat 
că depinde de fiecare dintre noi, cei 
care deţinem preoţia lui Dumnezeu, 

să ne autodisciplinăm, astfel încât să 
trăim în acord cu standarde mai înalte 
decât cele lumeşti. Este esenţial să 
fim bărbaţi cinstiţi şi decenţi. Faptele 
noastre trebuie să fie fără cusur.

Cuvintele pe care le rostim, modul 
în care îi tratăm pe alţii şi felul în care 
ne trăim vieţile, toate ne influenţează 
eficienţa ca bărbaţi şi băieţi care deţin 
preoţia.

Darul preoţiei este nepreţuit. Poartă 
cu sine autoritatea de a acţiona în 
calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, 
de a-i binecuvânta pe cei bolnavi, de 
a binecuvânta familiile noastre şi de 
a-i binecuvânta şi pe alţii. Autoritatea 
sa se întinde dincolo de vălul morţii, 
către eternităţile ce ne stau în faţă. În 
lume nu există nimic care să se poată 
compara cu acest dar. Păstraţi-l, îndră-
giţi-l, trăiţi demni de el 10.

Preaiubiţii mei fraţi, fie ca nepri-
hănirea să ne îndrume fiecare pas în 
timp ce călătorim prin viaţă. Astăzi şi 
întotdeauna, să fim purtători demni 
ai puterii divine a preoţiei pe care o 
deţinem. Fie ca ea să ne binecuvân-
teze vieţile şi noi să o folosim pentru a 
binecuvânta vieţile celorlalţi, aşa cum 
a făcut El, care a trăit şi a murit pentru 
noi – chiar Isus Hristos, Domnul şi Sal-
vatorul nostru. Aceasta este rugăciu-
nea mea, în numele Său sacru, numele 
Său sfânt, amin. ◼
NOTE
 1. Doctrină și legăminte 121:36–37.
 2. Exodul 20:7.
 3. Isaia 1:18.
 4. Doctrină și legăminte 58:42.
 5. Vezi Ioan17:14; Doctrină și legăminte 49:5.
 6. „President Harold B. Lee’s General 

Priesthood Address”, Ensign, ian. 1974,  
p. 100.

 7. Gordon B. Hinckley, „What God Hath 
Joined Together”, Ensign, mai 1991, p. 71.

 8. Gordon B. Hinckley, „Demnitatea 
personală de a exercita preoţia”, Liahona, 
iulie 2002, p. 60.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams (1997), p. 130. 

 10. Vezi Gordon B. Hinckley, Liahona, iulie 
2002, p. 58–61.
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie 

S-a trezit aşteptând.
Există mulţi alţii care, din dife-

rite motive, se trezesc aşteptând pe 
drumul către Damasc. Întârzie să 
devină pe deplin ucenici. Ei speră să 
primească preoţia, dar ezită să ducă 
o viaţă demnă de acest privilegiu. Ei 
doresc să intre în templu, dar întâr-
zie actul final de credinţă pentru a fi 
demni. Ei aşteaptă ca Hristos să le fie 
oferit ca o pictură excelentă de Carl 
Bloch – pentru a le îndepărta o dată 
pentru totdeauna toate îndoielile şi 
temerile lor.

Adevărul este că, aceia care caută 
cu sârguinţă să înveţe despre Hristos, 
vor ajunge în cele din urmă să-L cu-
noască. Vor primi personal o manifes-
tare divină a Învăţătorului, deşi aceasta 
vine cel mai des sub forma unui 
puzzle – câte o piesă pe rând. Fiecare 
piesă în parte nu poate fi uşor de 
recunoscut; poate să nu fie clar modul 
în care ea se raportează la întreg. 
Fiecare piesă ne ajută să vedem puţin 
mai bine întreaga imagine. În cele din 
urmă, după ce au fost puse laolaltă 
suficiente piese, recunoaştem măreaţa 
frumuseţe a întregului. Apoi, privind 
înapoi la experienţa noastră, vedem că 
Salvatorul chiar a venit să fie cu noi – 
nu deodată, ci liniştit, blând, aproape 
de neobservat.

Aceasta poate fi experienţa noastră, 
dacă mergem înainte cu credinţă şi nu 
aşteptăm prea mult pe drumul către 
Damasc.

Ascultaţi şi daţi atenţie
Vă mărturisesc că Tatăl nostru din 

Cer Îşi iubeşte copiii. El ne iubeşte. El 
vă iubeşte. La nevoie, Domnul vă va 
purta peste obstacole atunci când cău-
taţi pacea Sa cu inima frântă şi spiritul 
smerit. Deseori El ne vorbeşte în aşa 
fel, încât putem auzi numai cu inima. 
Pentru a auzi mai bine glasul Său, ar 
fi înţelept să limităm influenţa lumii în 

Unul dintre cele mai remarcabile 
evenimente din istoria lumii 
s-a întâmplat pe drumul către 

Damasc. Cunoaşteţi bine povestirea 
lui Saul, un tânăr bărbat care „făcea 
prăpăd în Biserică; intra prin case… şi-i 
arunca [pe sfinţi] în temniţă” 1. Saul a 
fost atât de ostil, încât mulţi membri ai 
Bisericii de la început au fugit din Ieru-
salim cu speranţa că scapă de furia lui.

Saul i-a urmărit. Dar, când „s-a 
apropiat de Damasc, de odată a strălu-
cit o lumină din cer în jurul lui.

El a căzut la pământ, şi a auzit un 
glas, care-i zicea: «Saule, Saule, pentru 
ce Mă prigoneşti?»” 2.

Acest moment de transformare l-a 
schimbat pe Saul pentru totdeauna. 
Într-adevăr, a schimbat lumea.

Ştim că asemenea manifestări se 
întâmplă. De fapt, noi mărturisim că 
o experienţă divină asemănătoare i 
s-a întâmplat în anul 1820 unui băiat 
numit Joseph Smith. Este mărturia 
noastră clară şi sigură că cerurile sunt 
deschise din nou şi că Dumnezeu 
vorbeşte profeţilor şi apostolilor Săi. 
Dumnezeu aude şi răspunde la rugă-
ciunile copiilor Săi.

Totuşi, există unii care simt că, dacă 
nu au o experienţă asemănătoare cu 
a lui Saul sau a lui Joseph Smith, ei nu 
pot crede. Ei stau lângă apele botezu-
lui, dar nu intră în ele. Ei aşteaptă la 
pragul mărturiei dar nu se pot hotărî 
să se implice în recunoaşterea ade-
vărului. În loc să facă paşi mici de 
credinţă pe drumul uceniciei, ei vor 
să se întâmple un eveniment dramatic 
care să-i oblige să creadă.

Ei îşi petrec zilele aşteptând pe 
drumul către Damasc.

Credinţa vine puţin câte puţin
O soră dragă fusese membră 

credincioasă a Bisericii toată viaţa ei. 
Dar purta o tristeţe personală. Cu ani 
de zile înainte, fiica ei murise după o 
boală scurtă şi rănile acestei trage-
dii încă o bântuiau. Ea s-a chinuit 
gândindu-se la întrebările profunde 
care însoţesc un eveniment ca acesta. 
A admis cu sinceritate că mărturia 
ei nu mai era cum obişnuia să fie. A 
simţit că, dacă nu primea o manifes-
tare personală de la Dumnezeu, nu 
va mai fi niciodată în stare să creadă 
din nou. 
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Aşteptând pe drumul 
către Damasc
Aceia care caută cu sârguinţă să înveţe despre Hristos,  
vor ajunge în cele din urmă să-L cunoască. 
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„Cetăţeni cu sfinţii” (<Efeseni 
2:19) din întreaga lume se 
adună pentru a participa la cea 
de-a 181-a Conferinţă Generală 
Anuală a Bisericii. Fotografiile, 
privite în sensul acelor ceasor-
nicului începând din stânga-sus, 
înfăţişează sfinţi din zilele din 
urmă din Lusaka, Zambia;  
Kiev, Ucraina; St. Catherine, 
Jamaica; São Paulo, Brazilia; 
Odenton, Maryland, SUA;  
Dortmund, Germania; şi  
Coimbra, Portugalia. 
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vieţile sau în alegerile noastre. Dacă 
ignorăm sau blocăm îndemnurile Spi-
ritului, oricare ar fi motivul, ele devin 
mai puţin observabile, până când nu 
le mai putem auzi deloc. Să învăţăm 
să ascultăm îndemnurile Spiritului şi, 
apoi, să fim dornici să le dăm atenţie.

Preaiubitul nostru profet, Thomas S. 
Monson, este exemplul nostru în 
această privinţă. Povestirile despre 
modul în care dă atenţie şoaptelor 
Spiritului sunt numeroase. Vârstnicul 
Jeffrey R. Holland relatează un aseme-
nea exemplu.

Odată, în timp ce preşedintele 
Monson avea o însărcinare în Loui-
siana, un preşedinte de ţăruş l-a între-
bat dacă are timp să viziteze o fetiţă 
în vârstă de 10 ani, care se numea 
Christal şi care avea cancer şi se se afla 
în ultimul stadiu. Familia lui Christal 
se rugase ca preşedintele Monson 
să vină. Dar casa lor era departe şi 
programul era atât de încărcat, încât 
nu era timp. Astfel încât, preşedintele 
Monson i-a rugat pe cei care au oferit 
rugăciunile în timpul conferinţei de 
ţăruş s-o includă pe Christal în rugă-
ciunile lor. Cu siguranţă că Domnul şi 
familia aveau să înţeleagă.

În timpul sesiunii de sâmbătă a 
conferinţei, în timp ce preşedintele 
Monson vorbea, Spiritul i-a şoptit: 
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i 
opriţi; căci împărăţia lui Dumnezeu 
este a celor ca ei” 3. 

„Notiţele sale au devenit neclare. A 
încercat să urmeze tema adunării aşa 
cum era menţionată, dar numele şi 
imaginea [micuţei copile] nu-i pără-
seau mintea” 4.

A ascultat de Spirit şi şi-a rearan-
jat programul. Dimineaţa următoare, 
devreme, preşedintele Monson le-a 
lăsat pe cele nouăzeci și nouă de oi şi 
a călătorit mulţi kilometri pentru a fi 
lângă patul celei care avea nevoie. 

Odată aflat acolo, el „s-a uitat în jos 
la copila prea bolnavă pentru a se ri-
dica, prea slăbită pentru a vorbi. Acum, 
boala ei îi luase vederea. Profund 
impresionat de ce vedea şi de Spiritul 
Domnului … , fratele Monson… a luat 
mânuţa firavă a copilei în mâna sa. 
«Christal», a şoptit el, «sunt aici».

Cu mare efort, ea a răspuns în 
şoaptă: «Frate Monson, am ştiut că  
veţi veni»” 5.

Dragii mei fraţi şi surori, să ne 
străduim să fim printre aceia pe care 

Domnul se poate bizui că aud şi răs-
pund la îndemnurile Sale, aşa cum a 
făcut Saul pe drumul său spre Da-
masc: „Doamne, ce vrei să fac?” 6. 

Slujiţi
Un alt motiv din cauza căruia 

uneori nu recunoaştem glasul Dom-
nului în vieţile noastre este acela 
că revelaţiile Spiritului poate nu vin 
direct la noi ca răspuns la rugăciunile 
noastre.

Tată nostru din Cer aşteaptă ca noi 
să studiem mai întâi profund şi apoi 
să ne rugăm pentru îndrumare, atunci 
când căutăm răspunsuri la întrebările 
şi problemele din vieţile noastre. Avem 
asigurarea Tatălui nostru Ceresc că El 
va auzi şi va răspunde la rugăciunile 
noastre. Răspunsul poate veni prin 
glasul şi înţelepciunea unor prieteni 
sau membri de familie de încredere, 
prin intermediul scripturilor şi prin 
cuvintele profeţilor.

Ştiu din experienţa mea că unele 
dintre cele mai puternice îndemnuri 
pe care le primim nu sunt numai spre 
folosul nostru, ci şi spre folosul ce-
lorlalţi. Dacă ne gândim numai la noi 
înşine, putem pierde unele dintre cele 
mai puternice experienţe spirituale şi 
revelaţii profunde din vieţile noastre. 

Preşedintele Spencer W. Kimball 
ne-a învăţat acest concept atunci când 
a spus: „Dumnezeu într-adevăr ne 
observă şi El veghează asupra noastră. 
Dar, de obicei, El ne satisface nevoile 
prin intermediul altei persoane. Prin 
urmare, este esenţial să ne slujim unul 
pe altul” 7. Dragi fraţi şi surori, fiecare 
avem o responsabilitate care se trage 
din legământul nostru, de a fi sensi-
bili la nevoile celorlalţi şi de a sluji 
aşa cum a făcut Salvatorul – pentru a 
ajuta, a binecuvânta şi a-i înălţa pe cei 
din jurul nostru. 

Deseori, răspunsul la rugăciunea 
noastră nu vine în timp ce ne rugăm 
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în genunchi, ci în timp ce suntem în 
picioare, slujindu-L pe Domnul şi slu-
jind celor din jurul nostru. Faptele de 
slujire şi consacrare lipsite de egoism 
ne rafinează spiritele, înlătură solzii 
de pe ochii noştri spirituali şi deschid 
zăgazurile cerului. Devenind răspuns 
la rugăciunea cuiva, deseori găsim 
răspuns la propria noastră rugăciune.

Împărtășiţi
Există momente când Domnul ne 

revelează lucruri care ne sunt me-
nite doar nouă. Cu toate acestea, în 
multe, multe cazuri, El încredinţează 
o mărturie a adevărului celor care o 
vor împărtăşi cu alţii. Aşa a fost şi în 
cazul fiecărui profet, încă din zilele 

lui Adam. Chiar mai mult, Domnul Se 
aşteaptă ca membrii Bisericii Sale să-şi 
„[deschidă] gura tot timpul, declarând 
Evanghelia [Sa] cu accent de bucurie” 8.

Acest lucru nu este totdeauna uşor. 
Unii ar trage mai bine un cărucior 
în prerie decât să aducă în discuţie 
subiectul credinţei şi religiei faţă de 
prietenii şi colegii lor de muncă. Ei se 
îngrijorează de felul în care ar putea fi 
percepuţi sau de felul în care aceasta 
le-ar putea înrăutăţi relaţiile. Nu tre-
buie să fie aşa, deoarece noi avem un 
mesaj vesel de împărtăşit şi avem un 
mesaj de bucurie.

Cu ani în urmă, familia noastră 
locuia şi muncea printre oameni 
care, în mai toate cazurile, nu erau 

de credinţa noastră. Când ne între-
bau cum ne-am petrecut sfârşitul de 
săptămână, încercam să sărim peste 
subiectele obişnuite – cum ar fi eve-
nimente sportive, filme sau vreme – şi 
încercam să împărtăşim unele expe-
rienţe religioase pe care le avusesem 
ca familie la sfârşit de săptămână – de 
exemplu, ce spusese un tânăr vorbi-
tor despre standardele din broşura 
Pentru întărirea tineretului sau cât 
am fost de impresionaţi de cuvintele 
unui tânăr băiat care pleca în misiune 
sau în ce fel Evanghelia şi Biserica 
ne-au ajutat pe noi, ca familie, să 
depăşim o anumită încercare pe care 
am avut-o. Nu încercam să predicăm 
sau să fim aroganţi. Soţia mea, Harriet, 
era întotdeauna cea mai pricepută în 
a găsi ceva inspirat, înălţător sau plin 
de umor pe care să-l împărtăşească. 
Deseori, acestea conduceau la discuţii 
mai profunde. Destul de interesant 
este că, oricând discutam cu prietenii 
despre înfruntarea încercărilor vieţii, 
auzeam deseori comentariul: „Vouă vă 
este uşor; voi aveţi Biserica voastră”.

Cu atât de multe resurse media 
sociale şi o multitudine de aparate mai 
mult sau mai puţin folositoare la dispo-
ziţia noastră, este mai uşor să împăr-
tăşim veştile bune ale Evangheliei iar 
efectele ajung mult mai departe decât 
ajungeau vreodată. De fapt, aproape 
că mi-e teamă că unii dintre cei care 
ascultă au trimis deja sms-uri de genul: 
„Vorbeşte de 10 minute şi încă n-a făcut 
nicio analogie cu aviaţia!”. Dragii mei 
prieteni tineri, probabil că încurajarea 
Domnului de a „[vă deschide] gura” 9 
poate include azi „comunicaţi cu mâi-
nile” pentru a coresponda pe blog şi a 
trimite sms-uri despre Evanghelie către 
toată lumea! Dar, vă rog, ţineţi minte, 
toate la locul şi timpul potrivit.

Dragi fraţi şi surori, cu binecuvântă-
rile datorate tehnologiei moderne, ne 
putem exprima recunoştinţa şi bucuria 
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pentru marele plan al lui Dumnezeu 
pentru copiii Săi, într-un mod care 
poate fi auzit nu numai la locul nostru 
de muncă, ci şi peste tot în lume. 
Uneori o singură frază cu o mărturie 
poate declanşa evenimente care in-
fluenţează viaţa cuiva pentru veşnicie. 

Cel mai eficient mod de a predica 
Evanghelia este prin exemplu. Dacă 
trăim în acord cu crezurile noastre, 
oamenii vor observa. Dacă imaginea 

lui Isus Hristos străluceşte în vieţile 
noastre 10, dacă suntem bucuroşi şi îm-
păciuitori cu lumea, oamenii vor dori 
să ştie de ce. Una dintre cele mai mă-
reţe predici oferite vreodată în munca 
misionară este această simplă cugetare 
atribuită Sfântului Francis d’Assisi: 
„Predicaţi Evanghelia tot timpul (prin 
comportarea voastră) şi, dacă este ne-
cesar, folosiţi cuvinte” 11. Ocazii pentru 
a face acest lucru există peste tot în 

jurul nostru. Nu le pierdeţi aşteptând 
prea mult pe drumul către Damasc.

Drumul nostru către Damasc
Mărturisesc că Domnul le vorbeşte 

profeţilor şi apostolilor Săi în zilele 
noastre. De asemenea, El vorbeşte 
tuturor celor care vin la El cu inima 
sinceră şi cu intenţie adevărată 12.

Nu vă îndoiţi. Amintiţi-vă: „Ferice 
de cei ce n-au văzut, şi au crezut” 13. 
Dumnezeu vă iubeşte. El ascultă ru-
găciunile dumneavoastră. El vorbeşte 
copiilor Săi şi le oferă alinare, pace 
şi înţelegere celor care Îl caută şi-L 
onorează păşind pe calea Sa. Depun 
mărturia mea sfântă că Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă urmează cursul dorit de Dom-
nul. Avem un profet în viaţă. Această 
Biserică este condusă de El, al Cărui 
nume îl purtăm, chiar Salvatorul Isus 
Hristos.

Dragi fraţi şi surori, dragi prieteni, 
să nu aşteptăm prea mult pe drumul 
nostru către Damasc. Ci să avem curaj 
să mergem înainte cu credinţă, nă-
dejde şi dragoste şi vom fi binecuvân-
taţi cu lumina pe care o căutăm toţi 
pe calea adevăratei ucenicii. Pentru 
aceasta mă rog şi vă las binecuvân-
tarea mea, în numele sfânt al lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Faptele apostolilor 8:3.
 2. Faptele apostolilor 9:3–4.
 3. Marcu 10:14.
 4. Vezi Jeffrey R. Holland, „President 

Thomas S. Monson: Always «on the Lord’s 
Errand»”, Tambuli, oct.–nov. 1986, p. 20.

 5. Jeffrey R. Holland, Tambuli, oct.–nov. 1986, 
p. 20.

 6. Faptele apostolilor 9:6.
 7. Teachings of Presidents of the Church: 

Spencer W. Kimball (2006), p. 82.
 8. Doctrină și legăminte 28:16.
 9. Doctrină și legăminte 60:2.
 10. Vezi Alma 5:14.
 11. În William Fay şi Linda Evans Shepherd, 

Share Jesus without Fear (1999), p. 22.
 12. Vezi Moroni 10:3–5.
 13. Ioan 20:29.

São Paulo, Brazilia
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Vârstnicul Paul V. Johnson
din Cei Şaptezeci

Viaţa pe pământ include teste, 
încercări şi suferinţe, iar unele 
dintre încercările cu care ne 

confruntăm în viaţă pot fi chinuitoare. 
Fie că este vorba de boală, trădare, 
ispite, pierderea cuiva drag, dezastre 
naturale sau alte calvaruri, nenorocirea 
face parte din viaţa noastră muritoare. 
Mulţi s-au întrebat de ce trebuie să 
înfruntăm încercări grele. Ştim că un 
motiv este acela de a oferi o încercare 
a credinţei noastre pentru a vedea 
dacă vom face tot ceea ce Domnul a 
poruncit 1. Din fericire, această viaţă 
pe pământ este locul perfect pentru a 
înfrunta – şi a trece – aceste teste 2.

Însă, aceste încercări nu sunt doar 
ca să ne testeze. Ele sunt extrem de 
importante în procesul de a fi părtaşi 
firii dumnezeieşti 3. Dacă noi contro-
lăm cum se cuvine aceste chinuri, ele 
vor fi consacrate spre binele nostru 4.

Vârstnicul Orson F. Whitney a spus: 
„Nicio durere pe care o suferim, nicio 
încercare pe care o trăim nu este în 
van… Tot ce suferim şi tot ce îndurăm, 
în special când îndurăm cu răbdare, 
ne clădeşte caracterele, ne purifică 

nu este scutit, mai ales sfinţii care se 
străduiesc să facă ceea ce este drept. 
Unii sfinţi supuşi pot întreba: „De ce, 
eu? Încerc să fiu bun! De ce permite 
Domnul să se întâmple asta?”. Cup-
torul urgiei ajută la purificarea chiar 
şi a celor mai buni sfinţi, arzând şi 
îndepărtând imperfecţiunile din viaţa 
lor şi făcându-i puri 6. Chiar şi cea mai 
preţioasă piatră necesită şlefuire pen-
tru îndepărtarea impurităţilor. A fi bun 
nu este îndeajuns. Vrem să devenim 
asemenea Salvatorului, care a învăţat 
în timp ce a îndurat „dureri, suferinţe 
şi ispite de toate felurile” 7. 

Poteca Crimson din canionul Logan 
este unul dintre locurile mele prefe-
rate pentru drumeţie. Cea mai mare 
parte din traseu şerpuieşte de-a lungul 
vârfului stâncilor calcaroase înalte şi 
oferă o privelişte minunată a canio-
nului şi văii de dedesubt. Totuşi, nu 
este uşor să ajungi în vârful stâncilor. 
Acolo, poteca este în pantă continuă, 
şi chiar înainte de a ajunge în vârf, 
alpinistul se confruntă cu partea cea 
mai abruptă a potecii, iar priveliştea 
asupra canionului este ascunsă privirii 
de aceste stânci. Ultima străduinţă me-
rită nespus efortul, deoarece odată ce 
alpinistul a ajuns în vârf priveliştea îi 
taie răsuflarea. Singura cale de a vedea 
priveliştea este să te caţeri. 

Un model din scripturi şi din viaţă 
demonstrează că, de multe ori, cele 
mai întunecate şi mai periculoase teste 
au loc chiar înaintea evenimentelor 
remarcabile şi a creşterii nemaipo-
menite. „După multă suferinţă vin 
binecuvântările.” 8 Poporul lui Israel a 
fost prins în capcană la Marea Roşie 
înainte ca aceasta să fie despărţită în 
două 9. Nefi a avut parte de pericole, 
de mânia fraţilor lui şi de multe nereu-
şite înainte de a putea obţine plăcile 
de aramă 10. Joseph Smith a fost cu-
prins de o putere malefică atât de pu-
ternică, încât părea că era condamnat 

inimile, ne măreşte sufletele şi ne face 
mai sensibili şi mai caritabili… Numai 
prin necaz şi suferinţă, prin trudă şi 
chin, noi putem dobândi educaţia 
pentru care am venit aici” 5.

De curând, un băiat de 9 ani a fost 
diagnosticat cu o formă rară de cancer 
osos. Doctorul a explicat diagnosti-
cul şi tratamentul, care includea luni 
de zile de chimioterapie şi operaţii 
grele. A spus că va fi o perioadă foarte 
grea pentru băiat şi pentru familia lui, 
dar, apoi, a adăugat: „Oamenii mă 
întreabă: «Voi mai fi la fel după ce se 
termină totul?». Eu le spun: «Nu, nu veţi 
mai fi la fel. Veţi fi mult mai puternici. 
Veţi fi minunaţi!»”. 

Uneori, poate părea că încercările 
noastre sunt concentrate asupra unor 
aspecte din viaţa noastră şi porţiuni 
ale sufletului nostru unde se pare că 
nu putem să facem faţă prea bine. 
Deoarece creşterea personală este 
rezultatul dorit al acestor încercări, nu 
trebuie să ne surprindă că aceste în-
cercări pot fi foarte personale – direc-
ţionate cu mare grijă spre nevoile sau 
slăbiciunile noastre speciale. Şi nimeni 

Mai mult decât  
biruitori prin Acela  
care ne-a iubit
Încercările nu sunt doar ca să ne testeze. Ele sunt extrem  
de importante în procesul de a fi părtaşi firii dumnezeieşti.
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la distrugere totală. Când era aproape 
gata să se lase cuprins de disperare, el 
şi-a adunat puterile pentru a-L chema 
pe Dumnezeu, iar în acel moment a 
fost vizitat de Tatăl şi Fiul 11. Simpati-
zanţii se confruntă adesea cu opoziţie 
şi suferinţe când se apropie vremea să 
fie botezaţi. Mamele ştiu că durerile 
naşterii preced miracolul naşterii. Ve-
dem miracole minunate iar şi iar, care 
apar în urma unor încercări mari. 

Când bunica mea avea aproximativ 
19 ani, ea a contractat o boală care a 
făcut-o să zacă mult timp. Mai târziu, 
ea a spus: „Nu puteam merge. Piciorul 
stâng nu mai era în formă după ce am 
stat ţintuită în pat mai multe luni de 

zile. Oasele erau moi ca un burete, iar 
când am pus piciorul pe podea am 
simţit un fel de şoc electric” 12. Când 
era ţintuită la pat şi suferea extrem de 
cumplit, ea a primit şi a studiat broşuri 
de la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă. Ea s-a convertit 
şi, ulterior, a fost botezată. De multe 
ori, o încercare anume ne ajută să 
ne pregătim pentru ceva extrem de 
important. 

În mijlocul problemelor este 
aproape imposibil de văzut că binecu-
vântările care vin sunt mult mai mari 
decât durerea, umilinţa sau durerea 
sufletească de care avem parte la 
un moment dat. „Orice pedeapsă, 

deocamdată pare o pricină de în-
tristare, şi nu de bucurie; dar mai pe 
urmă aduce celor ce au trecut prin 
şcoala ei, roada dătătoare de pace a 
neprihănirii” 13. Apostolul Pavel ne-a 
învăţat: „Căci întristările noastre uşoare 
de o clipă lucrează pentru noi tot mai 
mult o greutate veşnică de slavă” 14. 
Este interesant cum Pavel foloseşte ter-
menul „întristare uşoară”. Acest lucru 
este spus de cineva care a fost bătut 
chiar şi cu pietre, a naufragiat, a fost 
întemniţat şi a avut parte de multe alte 
încercări 15. Mă îndoiesc că mulţi dintre 
noi ar cataloga întristările noastre ca 
fiind uşoare. Totuşi, în comparaţie cu 
binecuvântările şi creşterea de care 
avem parte la final, atât în această 
viaţă cât şi în eternitate, întristările 
noastre sunt într-adevăr uşoare. 

Noi nu căutăm să avem parte de 
teste, încercări şi necazuri. Călătoria 
noastră personală prin viaţă ne va oferi 
tocmai numărul de încercări necesare 
nevoilor noastre. Multe încercări sunt 
doar o parte firească din viaţa noastră 
muritoare, dar ele joacă un rol extrem 
de important în progresul nostru. 

Când slujirea în viaţa muritoare a 
Salvatorului se apropia de final, El a 
trăit cea mai dificilă încercare a tuturor 
timpurilor – incredibila suferinţă din 
Ghetsimani şi de pe Golgota. Acest 
lucru a precedat învierea glorioasă şi 
promisiunea că toată suferinţa noastră 
va dispărea într-o bună zi. Suferinţa 
Lui a fost o condiţie necesară pentru 
mormântul gol din acea dimineaţă de 
Paşte şi pentru nemurirea noastră şi 
viaţa veşnică din viitor. 

Câteodată, dorim să creştem fără să 
avem încercări şi să ne dezvoltăm tăria 
fără a avea greutăţi. Dar creşterea nu 
poate avea loc urmând calea uşoară. 
Înţelegem clar că un atlet care se îm-
potriveşte antrenamentului riguros nu 
va deveni niciodată un atlet de nivel 
mondial. Trebuie să fim atenţi să nu 
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detestăm exact lucrurile care ne ajută 
să ne înarmăm cu firea dumnezeiască. 

Niciuna dintre încercările sau sufe-
rinţele cu care ne confruntăm nu este 
peste puterea noastră, fiindcă avem 
parte de ajutor de la Domnul. Putem 
face toate lucrurile în Hristos, care ne 
întăreşte 16.

Când şi-a revenit după grave 
probleme de sănătate, vârstnicul 
Robert D. Hales a împărtăşit următoa-
rele în cadrul conferinţei generale: „În 
câteva rânduri, I-am spus Domnului 
că învăţasem, cu siguranţă, lecţiile 
respective şi că nu mai era necesar să 
îndur suferinţe. Asemenea rugăminţi 
păreau că nu erau de folos, pentru 
că mi-a apărut clar că acest proces 
purificator de încercare trebuia să 
fie îndurat în conformitate cu timpul 
stabilit de Domnul şi în felul stabilit 
de Domnul… Am… învăţat că nu voi 
fi lăsat singur ca să întâmpin aceste 
încercări şi necazuri, ci că îngerii păzi-
tori mă vor însoţi. Erau unii care erau 
aproape îngeri sub înfăţişarea doctori-
lor, asistentelor şi mai ales sub forma 
dulcei mele soţii, Mary. Şi, câteodată, 
când Domnul dorea, eram alinat de 
vizitatorii oştirilor cereşti care îmi adu-
ceau alinare şi asigurări veşnice atunci 
când aveam nevoie” 17. 

Tatăl nostru Ceresc ne iubeşte 
iar noi ştim „că oricine îşi va pune 
nădejdea în Dumnezeu va fi sprijinit 
în încercările şi în necazurile sale şi în 

suferinţele sale; şi va fi înălţat în ultima 
zi” 18. Într-o zi, când vom fi de partea 
cealaltă a vălului, vom dori mai mult 
decât să ne spună cineva un simplu: 
„Ei bine, ai terminat”. În schimb, vrem 
ca Domnul să spună: „Bine, rob bun şi 
credincios” 19. 

Îmi plac cuvintele lui Pavel: 
„Cine ne va despărţi pe noi de 

dragostea lui Hristos? Necazul, sau 
strâmtoarea, sau prigonirea, sau foa-
metea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau 
primejdia sau sabia? 

Totuşi în toate aceste lucruri noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela care ne-a iubit” 20. 

Eu ştiu că Dumnezeu trăieşte şi 
că Fiul Său, Isus Hristos, trăieşte. De 
asemenea, ştiu că datorită ajutoru-
lui Lor noi putem fi „mai mult decât 
biruitori” împotriva suferinţelor cu care 
ne confruntăm în această viaţă. Noi 
putem deveni ca Ei. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi 1 Petru 1:6–8; Avraam 3:25.
 2. Vezi 1 Petru 2:20.
 3. Vezi 2 Petru 1:4.
 4. Vezi 2 Nefi 2:2.
 5. Orson F. Whitney, în Spencer W. Kimball, 

Faith Precedes the Miracle (1972), p. 98. 
 6. Vezi Isaia 48:10; 1 Nefi 20:10.
 7. Vezi Alma 7:11–12.
 8. Doctrină şi legăminte 58:4.
 9. Vezi Exodul 14:5–30.
 10. Vezi 1 Nefi 3–4.
 11. Vezi Joseph Smith – Istorie 1:15–17.
 12. Amalie Hollenweger Amacher, istorie 

nepublicată aflată în posesia autoarei. 
 13. Evrei 12:11.
 14. 2 Corinteni 4:17.
 15. Vezi 2 Corinteni 11:23–28.
 16. Vezi Filipeni 4:13.
 17. Robert D. Hales, „Legământul botezului: a 

fi în împărăţie şi din împărăţie”, Liahona, 
ian. 2001, p. 6. 

 18. Alma 36:3.
 19. Matei 25:21.
 20. Romani 8:35, 37.

Bucureşti, România
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Episcopul H. David Burton
Episcop care prezidează

Buna dimineaţa, dragi fraţi şi dragi 
surori. În anul 1897, tânărul Da-
vid O. McKay stătea în faţa unei 

uşi cu o broşură în mână. În calitate 
de misionar în Stirling, Scoţia, făcuse 
acest lucru de multe ori. Dar, în acea 
zi, o femeie foarte istovită a deschis 
uşa şi a stat în faţa lui. Era îmbrăcată 
sărăcăcios şi avea obrajii traşi şi părul 
nepieptănat.

A luat broşura pe care i-a oferit-o 
vârstnicul McKay şi i-a spus şase 
cuvinte pe care acesta nu le-a uitat 
niciodată de-atunci înainte: „Pot să 
cumpăr pâine cu aceasta?”.

Această întâlnire i-a lăsat o impresie 
puternică de lungă durată tânărului 
misionar. Mai târziu, el a scris: „Din 
acel moment, am avut o înţelegere 
mai profundă a faptului că Biserica lui 
Hristos trebuie să fie, şi este, preocu-
pată de salvarea temporală a omului. 
Am plecat de la uşa respectivă simţind 
că acea [femeie], cu… amărăciune 
în inimă faţă de oameni şi faţă de 
Dumnezeu, nu [avea] posibilitatea să 
primească mesajul Evangheliei. [Ea 
avea] nevoie de ajutor material, iar în 
Stirling nu exista, din câte ştiam, nicio 
organizaţie care să [i-l] poată oferi” 1. 

Câteva decenii mai târziu, lumea 
suferea sub povara Marii depresiuni 
economice. În acea perioadă, la 6 
aprilie 1936, preşedintele Heber J. 
Grant şi consilierii săi, J. Reuben Clark 
şi David O. McKay, au anunţat ceea 
ce urma să fie cunoscut drept progra-
mul de bunăstare al Bisericii. Este de 
notat faptul că, două săptămâni mai 
târziu, vârstnicul Melvin J. Ballard a 
fost numit primul preşedinte al acestui 
program, iar Harold B. Lee, primul 
director general. 

Acesta nu era un efort obişnuit. 
Deşi Domnul formase oameni re-
marcabili pentru a administra această 
lucrare, preşedintele J. Reuben Clark 
a clarificat faptul că „stabilirea progra-
mului [de bunăstare] este rezultatul 
revelaţiei primite de preşedintele 
Grant prin Duhul Sfânt şi că, de la acel 
moment, acesta a fost condus prin 
revelaţii de egală valoare pe care le-au 
primit fraţii responsabili de el” 2. 

Angajamentul conducătorilor Bi-
sericii de a alina suferinţa umană era 
pe cât de sigur, pe atât de irevocabil. 
Preşedintele Grant dorea „un sistem 
care… să ajungă la oameni şi să aibă 
grijă de aceştia, indiferent care ar fi 

costurile”. El a spus că ar fi dispus să 
ia măsuri drastice precum „închiderea 
seminarelor, oprirea muncii misionare 
pentru o perioadă sau chiar închiderea 
templelor, dar că nu aveau să-i lase pe 
oameni să flămânzească” 3. 

Eram lângă preşedintele Gordon B. 
Hinckley în Managua, Nicaragua, când 
acesta a vorbit către 1.300 de membri 
ai Bisericii care supravieţuiseră unui 
uragan devastator, care luase mai 
mult de 11.000 de vieţi. „Atâta timp 
cât Biserica are resurse”, le-a spus el, 
„nu vom permite să fiţi flămânzi, fără 
haine sau fără adăpost. Vom face tot 
ce putem pentru a vă ajuta în modul 
în care a stabilit Domnul că acest lucru 
trebuie făcut” 4. 

Una dintre caracteristicile distinctive 
ale acestui plan de bunăstare inspirat 
este accentul pe care îl pune pe res-
ponsabilitatea personală şi bizuirea pe 
forţele proprii. Preşedintele Marion G. 
Romney a explicat: „Multe programe 
au fost stabilite de persoane bine 
intenţionate pentru a-i ajuta pe cei ne-
voiaşi. Totuşi, multe dintre aceste pro-
grame sunt prevăzute cu obiectivul pe 
termen scurt de a-i «ajuta pe oameni», 
spre deosebire de a-i «ajuta pe oameni 
să se ajute singuri»” 5. 

Bizuirea pe forţele proprii este 
rezultatul unui trai înţelept şi al exerci-
tării autodisciplinei economice. De la 
început, Biserica ne-a învăţat că fami-
liile – în măsura în care pot – trebuie 
să-şi asume responsabilitatea pentru 
propria lor bunăstare temporală. 
Fiecare generaţie trebuie să înveţe 
ea însăşi principiile fundamentale 
ale bizuirii pe forţele proprii: evita-
rea datoriilor, administrarea cu grijă 
a banilor, pregătirea pentru vremuri 
grele, ascultarea şi urmarea cuvintelor 
profeţilor în viaţă, dezvoltarea disci-
plinei de a distinge între necesităţi şi 
dorinţe şi, apoi, trăirea în conformitate 
cu aceste principii.

Munca de bunăstare 
care sfinţeşte
Lucrarea de a ne îngriji unii de alţii şi de a fi „buni cu cei 
săraci” este o lucrare care sfinţeşte, fiind dată drept poruncă 
de către Tatăl.
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Scopurile, promisiunile şi princi-
piile care susţin munca de bunăstare 
a Bisericii se extind cu mult dincolo 
de această viaţă muritoare. Această 
lucrare sacră nu este doar pentru folo-
sul şi binecuvântarea celor care suferă 
sau a celor nevoiaşi. Ca fii şi fiice ai 
Tatălui Ceresc, noi nu putem moşteni 
plenitudinea vieţii veşnice fără să fim 
pe deplin preocupaţi de bunăstarea 
celorlalţi cât trăim pe acest pământ. 
Principiile celeste ale sacrificiului şi 
consacrării le învăţăm prin punerea în 
practică cu bunăvoinţă a sacrificiului şi 
slujind în folosul altora 6.

Regele Beniamin ne-a învăţat că 
unul dintre motivele pentru care îm-
părţim din bunurile noastre săracilor şi 
îi mângâiem este de a păstra iertarea 
păcatelor noastre de la o zi la alta şi 
de a putea păşi nevinovaţi în faţa lui 
Dumnezeu 7. 

Încă de la crearea lumii, carita-
tea a jucat mereu un rol vital pentru 
comunităţile neprihănite. Tânjim 
după o lume paşnică şi comunităţi 
prospere. Ne rugăm să existe societăţi 
în care să se dea dovadă de virtute, în 
care răutatea să fie uitată şi bunăta-
tea şi dreptatea să triumfe. Indiferent 
de cât de multe temple construim, 
indiferent de cât de mult va creşte 
numărul membrilor, indiferent cât de 
bine suntem văzuţi în lume – dacă 
nu ţinem această poruncă impor-
tantă şi fundamentală de a-i „[ajuta] 

pe slabi, [a înălţa] mâinile obosite şi 
[a întări] genunchii care se clatină” 8 
sau ne întoarcem inimile de la cei 
care suferă şi se tânguie, suntem sub 
condamnare şi nu-L putem mulţumi 
pe Domnul 9, iar speranţa plină de 
bucurie nu se va găsi niciodată în 
inimile noastre. 

Peste tot în lume, aproape 28.000 
de episcopi îi caută pe cei săraci 
pentru a avea grijă de nevoile lor. 
Fiecare episcop este asistat de un 
consiliu al episcopiei, constând din 
conducători ai preoţiei şi ai organiza-
ţiilor auxiliare, inclusiv o preşedintă 
devotată a Societăţii de Alinare. Ei 
„se pot grăbi pentru a oferi ajutor 
străinului… pentru a vindeca inimile 
celor trişti… pentru a şterge lacrimile 
orfanilor şi a aduce bucurie în inimile 
văduvelor” 10.

Inimile membrilor şi conducăto-
rilor Bisericii din întreaga lume sunt 
influenţate şi îndrumate în mod pozitiv 
de doctrinele şi sentimentele divine de 
dragoste şi grijă faţă de aproapele lor.

Un conducător al preoţiei din 
America de Sud a fost împovărat de 
foametea şi lipsa lucrurilor esenţiale 
din vieţile membrilor micului său 
ţăruş. Nepermiţându-şi să lase copiii să 
sufere de foame, el a găsit o bucată de 
pământ şi i-a organizat pe deţinătorii 
preoţiei pentru a cultiva pământul şi 
a planta. Au găsit un cal bătrân, l-au 
înhămat la un jug simplu şi au început 

să lucreze pământul. Dar înainte să 
poată termina, a avut loc o tragedie şi 
calul a murit.

În loc să-i lase pe fraţii şi surorile 
lor să sufere de foame, fraţii deţinători 
ai preoţiei au legat vechiul plug de 
spatele lor şi l-au tras prin pămân-
tul greu de străpuns. Ei au luat, la 
propriu, asupra lor jugul suferinţei şi 
poverile fraţilor şi surorilor lor 11.

Un moment din istoria propriei 
mele familii oferă un exemplu al 
angajamentului de a se îngriji de cei 
aflaţi în nevoie. Mulţi au auzit de com-
paniile de cărucioare Willie şi Martin 
şi despre cum au suferit şi au murit 
aceşti pionieri credincioşi în timp ce 
au îndurat frigul iernii şi condiţiile 
istovitoare din călătoria lor spre vest. 
Robert Taylor Burton, unul dintre 
stră-străbunicii mei, a fost unul dintre 
cei cărora Brigham Young le-a cerut 
să plece cu căruţele şi să îi salveze 
pe acei sfinţi dragi aflaţi într-o situaţie 
disperată. 

St. Catherine, Jamaica
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Bunicul a scris în jurnalul său 
despre acele momente: „Zăpada este 
mare [şi] este foarte frig… Atât de  
frig încât nu [ne] puteam mişca. Ter-
mometrul arată minus 24 de grade 
Celsius … atât de frig încât oamenii nu 
puteau călători” 12. 

Provizii necesare pentru supra-
vieţuire le-au fost distribuite sfinţilor 
izolaţi, dar „deşi [salvatorii] au făcut tot 
ce au putut, mulţi au pierit şi au fost 
îngropaţi la marginea drumului” 13. 

În timp ce sfinţii care fuseseră salvaţi 
traversau o porţiune a drumului prin 
Canionul Echo, mai multe căruţe s-au 
oprit pentru a ajuta la sosirea pe lume a 
unei fetiţe. Robert a observat că tânăra 
mamă nu avea suficiente haine pentru 
a-şi încălzi bebeluşul nou-născut. În 
pofida temperaturii foarte scăzute, el 
„şi-a dat jos cămaşa ţesută în casă şi i-a 
oferit-o mamei pentru a înfăşa bebelu-
şul” 14. Copilul a primit numele de Echo 
– Echo Squires – în amintirea locului şi 
împrejurărilor în care s-a născut.

În anii care au urmat, Robert a fost 
chemat în Episcopatul care prezidează 
al Bisericii, în care a slujit mai mult de 
treizeci de ani. La 86 de ani, Robert 
Taylor Burton s-a îmbolnăvit. Şi-a 
strâns familia în jurul patului pentru a 
le oferi binecuvântarea sa finală. Prin-
tre ultimele sale cuvinte s-a aflat acest 
sfat simplu, dar profund: „Fiţi buni cu 
cei săraci” 15. 

Dragi fraţi şi surori, noi cinstim 
acele persoane pline de resurse pe 

care Domnul le-a chemat pentru a 
organiza şi a administra programul 
organizat pentru a li se sluji membrilor 
Bisericii Sale aflaţi în nevoie. Noi îi 
cinstim pe cei care, în zilele noastre, 
fac eforturi în moduri nenumărate şi 
adesea tăcute pentru a fi „buni cu cei 
săraci”, a-i hrăni pe cei flămânzi, a-i îm-
brăca pe cei goi, a aduce alinare celor 
bolnavi şi suferinzi şi a-i vizita pe robi.

Aceasta este lucrarea sacră pe 
care Salvatorul o aşteaptă din partea 
ucenicilor Săi. Aceasta este lucrarea pe 
care El a îndrăgit-o când S-a aflat pe 
pământ. Este lucrarea pe care ştiu că 
L-am vedea că o înfăptuieşte dacă ar fi 
printre noi în zilele noastre 16. 

Acum şaptezeci şi cinci de ani, 
un sistem dedicat salvării spirituale 
şi temporale a omenirii şi-a făcut 
apariţia prin începuturi modeste. De 
la acel moment, acesta a înnobilat şi a 
binecuvântat vieţile a zeci de milioane 
de oameni din întreaga lume. Planul 
profetic al bunăstării nu este o simplă 
notă de subsol din istoria Bisericii. 
Principiile pe care se bazează acesta 
ne definesc ca popor. Acest plan al 
bunăstării reprezintă caracteristica 
noastră fundamentală ca ucenici indi-
viduali ai Salvatorului şi Exemplului 
nostru, Isus Hristos.

Lucrarea de a ne îngriji unii de alţii 
şi de a fi „buni cu cei săraci” este o 
lucrare care sfinţeşte, fiind dată drept 
poruncă de către Tatăl şi creată de 
divinitate pentru a-i binecuvânta, a-i 

perfecţiona şi a-i exalta pe copiii Săi. 
Fie ca noi să urmăm sfatul Salvatorului 
oferit unui învăţător al legii în pilda 
Samariteanului: „Du-te de fă şi tu la 
fel” 17. Mărturisesc despre aceasta în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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Silvia H. Allred
prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

Încă de la începutul timpurilor, 
Domnul ne-a învăţat că, pentru a 
deveni poporul Său, noi trebuie 

să fim într-o singură inimă şi într-un 
singur gând 1. Salvatorul a explicat, de 
asemenea, că cele mai mari porunci 
din cadrul legii sunt: „Să iubeşti pe 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot 
cugetul tău” şi „Să iubeşti pe aproa-
pele tău ca pe tine însuţi” 2. La scurt 
timp după ce Biserica a fost organi-
zată, Domnul le-a poruncit sfinţilor 
să-i „[viziteze] pe săraci şi pe cei nevo-
iaşi şi să [le aducă] alinare” 3.

Ce au în comun toate aceste po-
runci? Faptul că trebuie să ne iubim 
unul pe altul şi să ne slujim unul 
altuia. De fapt, aceasta este esenţa 
uceniciei în adevărata Biserică a lui 
Isus Hristos.

Acum, când sărbătorim 75 de 
ani de la înființarea programului de 
bunăstare desfăşurat de Biserică, ne 
amintim de scopurile bunăstării, care 
sunt: ajutarea membrilor să ajungă 
să se bizuie pe forţele proprii, îngriji-
rea celor săraci şi nevoiaşi şi slujirea. 
Biserica şi-a organizat resursele astfel 
încât să-i ajute pe membri să aibă cele 
necesare pentru bunăstarea fizică, 
spirituală, socială şi psihică personală, 
a familiei lor şi a celorlalţi. Episcopului 

Bărbaţii şi femeile din Biserică 
participă azi împreună la procesul de 
alinare a celor nevoiaşi. Deţinătorii 
preoţiei oferă ajutor esenţial celor 
care au nevoie de îndrumare şi ajutor 
spirituale. Învăţători de acasă inspiraţi 
binecuvântează vieţi şi oferă fiecărei 
familii binecuvântările Evangheliei. În 
plus, ei îşi împărtăşesc tăria şi talentele 
şi în alte moduri, cum ar fi ajutarea 
unei familii nevoiaşe să-şi renoveze 
casa, ajutarea unei familii să se mute 
sau ajutarea unui frate să-şi găsească 
un loc de muncă.

Preşedinta Societăţii de Alinare vizi-
tează cămine pentru a evalua, pentru 
episcop, nevoile familiilor respec-
tive. Învăţătoare vizitatoare inspirate 
veghează asupra surorilor şi familiilor 
şi se îngrijesc de ele. Deseori, ele sunt 
primele care acţionează în situaţiile 
de nevoi urgente. Surorile din cadrul 
Societăţii de Alinare oferă hrană, 
slujire făcută cu compasiune şi sprijin 
constant în perioadele de încercări.

Membrii Bisericii din întreaga lume 
s-au bucurat în trecut şi se bucură şi 
acum de ocaziile pe care le au de a le 
sluji altora. Eforturile noastre comune 
aduc alinare celor care sunt săraci, 
înfometaţi, celor care suferă sau care 
sunt îndureraţi, salvând, astfel, suflete.

Fiecare episcop dispune de ma-
gazia Domnului, care este întemeiată 
atunci când „membrii credincioşi îi 
dau episcopului din timpul, talentele, 
îndemânările, compasiunea, bunurile 
şi banii lor pentru a avea grijă de cei 
săraci şi pentru a clădi împărăţia lui 
Dumnezeu pe pământ” 7. Cu toţii ne 
aducem contribuţia la magazia Dom-
nului atunci când ne plătim donaţiile 
de post şi când punem la dispoziţia 
episcopului toate resursele noastre 
pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi.

În pofida ritmului rapid în care se 
schimbă lumea, principiile bunăstării 
nu s-au schimbat odată cu trecerea 

îi revine responsabilitatea specială de 
a se îngriji de cei săraci şi nevoiaşi şi 
de a administra aceste resurse pentru 
membrii episcopiei sale. El este ajutat 
în eforturile sale de cvorumurile preo-
ţiei, de Societatea de Alinare şi, în mod 
special, de către învăţătorii de acasă şi 
de către învăţătoarele vizitatoare.

Societatea de Alinare a fost întot-
deauna complet implicată în progra-
mul de bunăstare al Bisericii. Atunci 
când profetul Joseph Smith a organizat 
Societatea de Alinare în anul 1842, el 
le-a spus femeilor: „Acesta este doar 
începutul unor zile mai bune pentru 
cei săraci şi nevoiaşi” 4. El le-a spus 
surorilor că scopul societăţii era de 
a-i „[alina] pe cei săraci, nevoiaşi, pe 
văduve şi orfani şi să acţioneze cu bu-
năvoinţă în toate modurile… Ele vor 
turna untdelemn şi vin peste inimile 
rănite ale celor cărora le lipsesc cele 
necesare traiului, ele vor şterge lacri-
mile orfanilor şi vor înveseli inimile 
văduvelor” 5.

El a afirmat, de asemenea, că 
Societatea „[îi poate inspira] pe fraţi la 
lucruri bune îngrijindu-se de nevoile 
celor săraci — căutând ocazii de a 
face acte de caritate şi administrând 
potrivit nevoilor lor — pentru a ajuta 
prin corectarea obiceiurilor şi întărirea 
virtuţilor comunităţii” 6.

Esenţa uceniciei
Când dragostea devine principiul călăuzitor în ceea ce 
priveşte grija noastră faţă de alţii, slujirea noastră faţă de ei 
este un mod prin care arătăm că trăim conform Evangheliei.
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timpului, deoarece ele sunt un adevăr 
revelat şi inspirat de Divinitate. Când 
membrii Bisericii şi familiile lor fac 
tot ce pot pentru a se putea susţine 
financiar şi, totuşi, nu-şi pot asigura 
lucrurile de bază, atunci Biserica este 
pregătită să-i ajute. Nevoile pe termen 
scurt sunt satisfăcute imediat şi se 
întocmeşte un plan pentru a-l ajuta 
pe destinatar să ajungă să se bizuie 
pe forţele proprii. Bizuirea pe forţele 
proprii este capacitatea de a satisface 
nevoile spirituale şi materiale ale dum-
neavoastră şi ale familiei.

Pe măsură ce ne ridicăm nivelul 
bizuirii pe forţele proprii, ne îmbună-
tăţim şi capacitatea de a-i ajuta şi de 
a le sluji altora în modul în care a fă-
cut-o Salvatorul. Noi urmăm exemplul 
Salvatorului atunci când le slujim celor 
nevoiaşi, bolnavi şi suferinzi. Când 
dragostea devine principiul călăuzitor 
în ceea ce priveşte grija noastră faţă 
de alţii, slujirea noastră faţă de ei este 
un mod prin care arătăm că trăim 
conform Evangheliei. Aceasta este 
Evanghelia în cel mai frumos moment 
al ei. Aceasta este religie curată.

În diferitele mele chemări din Bi-
serică, am învăţat să fiu umilă datorită 
dragostei şi preocupării episcopilor şi 
conducătoarelor Societăţii de Alinare 
faţă de cei pe care-i păstoresc. În timp 
ce slujeam în Chile, în calitate de pre-
şedintă a Societăţii de Alinare la nivel 
de ţăruş, la începutul anilor 1980, ţara 
trecea printr-o recesiune economică 
profundă şi rata şomajului era de 30%. 
Am văzut cum eroicele preşedinte ale 
Societăţilor de Alinare şi credincioa-
sele învăţătoare vizitatoare umblau 
din loc în loc „[făcând] bine” 8 în acele 
circumstanţe dificile. Ele au ilustrat 
scriptura din Proverbele 31:20: „Ea îşi 
întinde mâna către cel nenorocit, îşi 
întinde braţul către cel lipsit”.

Surori ale căror familii nu aveau 
nici ele prea multe i-au ajutat în mod 
constant pe aceia despre care ele 
credeau că erau mai nevoiaşi ca ele. 
Eu am înţeles atunci mai bine ceea ce 
Salvatorul a văzut atunci când a El a 
declarat în Luca 21:3–4:

„Adevărat vă spun, că această vă-
duvă săracă a aruncat mai mult decât 
toţi ceilalţi;

căci toţi aceştia au aruncat la daruri 
din prisosul lor; dar ea a aruncat din 
sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască”.

După mai mulţi ani, am văzut 
acelaşi lucru în timp ce slujeam în 
Argentina, în calitate de preşedintă a 
Societăţii de Alinare la nivel de ţăruş, 
când ţara a fost afectată de o inflaţie 
uriaşă şi colapsul economic care a ur-
mat i-a afectat pe mulţi dintre membrii 
noştri credincioşi. L-am văzut încă o 
dată în timpul vizitelor mele recente 
în Kinshasa, Republica Democrată 
Congo; în Antananarivo, Madagascar 
şi în Bulawayo, Zimbabwe. Membrii 
episcopiilor de pretutindeni şi, în mod 
special, surorile din cadrul Societăţii 
de Alinare continuă să clădească cre-
dinţa, să întărească indivizi şi familii şi 
să-i ajute pe cei nevoiaşi.

Este uimitor să te gândeşti că o soră 
sau un frate umil, care are o chemare 
în cadrul Bisericii, poate vizita un că-
min unde există sărăcie, tristeţe, boală 
sau suferinţă şi poate aduce pace, 
alinare şi fericire. Indiferent de locul 
unde se află episcopia sau ramura sau 
indiferent cât de mare sau de mic este 
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grupul respectiv, fiecare membru din 
întreaga lume are această oportunitate. 
Se întâmplă în fiecare zi; se întâmplă 
undeva chiar în acest moment.

Karla este o mamă tânără care are 
doi copii. Soţul ei, Brent, lucrează 
multe ore şi trebuie să călătorească 
timp de o oră pentru a ajunge la 
muncă. La scurt timp după naşterea 
celei de-a doua lor fetiţe, ea a relatat 
următoarea experienţă: „În ziua în 
care am fost chemată să slujesc în 
calitate de consilieră în preşedinţia 
Societăţii de Alinare din episcopia 
mea, am început să mă simt copleşită. 
Cum puteam să accept responsabilita-
tea de a ajuta la îngrijirea femeilor din 
episcopia mea când eu mă chinuiam 
să-mi îndeplinesc rolul de soţie şi de 
mamă a unui copil în vârstă de doi ani 
foarte activ şi a unui nou născut? Chiar 
când mă gândeam la aceste lucruri, 
fetiţa în vârstă de doi ani s-a îmbol-
năvit. Nu prea ştiam cum s-o ajut pe 
ea şi cum să am grijă, în acelaşi timp, 

de bebeluş. În acel moment, sora 
Wasden, una dintre învăţătoarele mele 
vizitatoare, a venit pe neaşteptate la 
noi. Fiind o mamă ai cărei copii erau 
deja mari, ştia exact ce trebuia să facă 
pentru a ajuta. Mi-a spus ce trebuia să 
fac în timp ce ea era plecată la farma-
cie pentru a cumpăra medicamente. 
Mai târziu, ea a aranjat ca soţul meu 
să fie luat cu maşina de la gară, astfel 
încât el să poată să ajungă mai repede 
acasă pentru a mă ajuta. Răspunsul ei 
la ceea ce eu cred că a fost un îndemn 
de la Duhul Sfânt, combinat cu dorinţa 
ei de a-mi sluji, au reprezentat tocmai 
reasigurarea de care aveam nevoie 
din partea Domnului că El avea să 
mă ajute să-mi îndeplinesc noua 
chemare”.

Tatăl Ceresc ne iubeşte şi ne cu-
noaşte capacităţile şi circumstanţele 
personale. Deşi Îi cerem zilnic ajutorul 
prin intermediul rugăciunii, de obicei, 
El ne satisface nevoile prin intermediul 
unei alte persoane 9.

Domnul a spus: „Prin aceasta vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru 
alţii” 10.

Dragostea pură a lui Hristos este 
exprimată atunci când slujim în mod 
altruist. Să ne ajutăm unul pe altul 
este o experienţă care sfinţeşte, care-l 
exaltează pe cel care primeşte şi-l face 
pe cel care oferă să fie umil. Ne ajută 
să devenim adevăraţi ucenici ai lui 
Hristos.

Planul de bunăstare a însemnat 
mereu aplicarea principiilor eterne ale 
Evangheliei. El înseamnă, cu adevărat, 
să ajutăm în felul Domnului. Fie ca 
noi, toţi, să ne reînnoim dorinţa de a 
contribui la magazia Domnului pentru 
a-i binecuvânta pe alţii.

Mă rog ca Domnul să ne binecu-
vânteze pe fiecare în parte să avem 
mai multă milă, caritate şi compasiune. 
Mă rog să avem o dorinţă sporită şi o 
capacitate mai mare de a ne întinde 
braţele şi de a-i ajuta pe cei mai puţin 
norocoşi, pe cei mâhniţi şi pe cei care 
suferă, pentru ca nevoile lor să fie 
satisfăcute, credinţa lor să fie întărită 
şi ca inima lor să fie plină de recunoş-
tinţă şi de dragoste.

Fie ca Domnul să ne binecuvânteze 
pe fiecare în parte în timp ce păşim 
în spunere faţă de poruncile Sale, de 
Evanghelia Sa şi de lumina Sa. În nu-
mele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Moise 7:18.
 2. Vezi Matei 22:36–40.
 3. Doctrină şi legăminte 44:6.
 4. Joseph Smith, în History of the Church, 4:607.
 5. Teachings of Presidents of the 

ChurchTeachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith (2007), p. 452.

 6. Teachings: Joseph Smith, p. 452.
 7. Providing in the Lord’s Way: A Leader’s 

Guide to Welfare (1990), p. 11.
 8. Faptele apostolilor 10:38; Articolele de 

credinţă 1:13.
 9. Vezi Teachings of Presidents of the Church: 

Spencer W. Kimball (2006), p. 82.
 10. Ioan 13:35.
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Vârstnicul David A. Bednar
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Îmi exprim recunoştinţa pentru 
inspiraţia care a însoţit alegerea im-
nului care va urma după cuvântarea 

mea, „Am făcut eu un bine?” Imnuri, 
nr. 140). Înţeleg aluzia.

Vă invit să vă gândiţi la două ex-
perienţe legate de lumină, pe care toţi 
sau majoritatea dintre noi le-am avut. 

Prima experienţă a avut loc atunci 
când am intrat într-o cameră întune-
coasă şi am aprins lumina. Amintiţi-vă 
cum, într-o clipă, un val de lumină a 
umplut camera şi a făcut ca întunericul 
să se risipească. Ceea ce înainte nu 
putea fi văzut şi era nesigur a devenit 
clar şi uşor de recunoscut. Această 
experienţă a fost caracterizată prin re-
cunoaşterea imediată şi cu intensitate 
a luminii. 

A doua experienţă a avut loc 
atunci când am privit cum noaptea se 
transformă în dimineaţă. Vă amintiţi 
apariţia lentă şi aproape impercepti-
bilă a luminii la orizont? Prin contrast 
cu aprinderea luminii într-o cameră 
întunecată, lumina de la răsăritul soa-
relui nu apărea deodată. Ci, intensi-
tatea luminii creştea treptat şi în mod 
constant, iar întunericul nopţii era 
înlocuit de strălucirea dimineţii. În cele 
din urmă, soarele răsărea la orizont. 
Dar sosirea iminentă a soarelui era vi-
zibilă cu câteva ore înainte ca soarele 
să apară de fapt la orizont. Această 

experienţă era caracterizată de apariţia 
subtilă şi treptată a luminii.

Din aceste două experienţe obiş-
nuite legate de lumină, putem învăţa 
multe despre spiritul revelaţiei. Mă 
rog ca Duhul Sfânt să ne inspire şi 
să ne instruiască acum, în timp ce ne 
concentrăm asupra spiritului revelaţiei 
şi asupra modelului de bază prin care 
este primită revelaţia.

Spiritul revelaţiei
Revelaţia este calea de comuni-

care de la Dumnezeu către copiii Săi 
de pe pământ şi una dintre marile 

binecuvântări asociate cu darul şi 
constanta tovărăşie a Duhului Sfânt. 
Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: 
„Duhul Sfânt este un revelator” şi „ni-
ciun om nu poate primi Duhul Sfânt 
fără a primi revelaţii” (Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 
[2007], p. 138).

Spiritul revelaţiei este disponibil 
fiecărei persoane care primeşte, prin 
autoritatea adecvată, rânduielile sal-
vatoare ale botezului prin scufundare 
pentru iertarea păcatelor şi aşezarea 
mâinilor pentru conferirea darului 
Duhului Sfânt – şi care acţionează cu 
credinţă pentru îndeplinirea poruncii 
preoţiei de a „primi pe Duhul Sânt”. 
Această binecuvântare nu este res-
trânsă la autorităţile care prezidează 
ale Bisericii, ci ea aparţine şi trebuie să 
fie eficientă în viaţa oricărui bărbat, fe-
meie şi copil care ajunge la vârsta res-
ponsabilităţii şi face legăminte sfinte. 
Dorinţa sinceră şi demnitatea invită 
spiritul revelaţiei în vieţile noastre.

Joseph Smith şi Oliver Cowdery 
au căpătat o experienţă valoroasă în 
privinţa spiritului revelaţiei atunci când 
au tradus Cartea lui Mormon. Aceşti 

Spiritul revelaţiei
Spiritul revelaţiei este real – şi poate funcţiona şi funcţionează 
în vieţile fiecăruia dintre noi şi în Biserică. 
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fraţi au învăţat că puteau primi orice 
fel de cunoaştere care era necesară 
pentru îndeplinirea lucrării lor, dacă 
cereau cu credinţă, cu o inimă cinstită, 
crezând că vor primi. Şi, de-a lun-
gul timpului, au înţeles tot mai mult 
că spiritul revelaţiei este primit sub 
formă de gânduri şi sentimente ce 
vin în inima şi mintea noastră prin 
puterea Duhului Sfânt (vezi D&L 
8:1–2; 100:5–8). Aşa cum Domnul i-a 
instruit: „Acum, iată, acesta este spiritul 
revelaţiei; iată, acesta este spiritul prin 
care Moise i-a adus pe copiii lui Israel 
prin Marea Roşie pe pământ uscat. De 
aceea, acesta este darul tău; aplică-l” 
(D&L 8:3–4).

Subliniez cuvântul „aplică-l” în legă-
tură cu spiritul revelaţiei. În scripturi, 
influenţa Duhului Sfânt este descrisă 
ca „un glas blând şi încet” (1 Regi 
19:12; 1 Nefi 17:45; vezi, de asemenea, 
3 Nefi 11:3) şi „un glas… de o blân-
deţe deplină” (Helaman 5:30). Deoa-
rece Spiritul ne şopteşte cu blândeţe 
şi delicateţe este uşor să înţelegem de 
ce trebuie să evităm programele de 
mass-media nepotrivite, pornografia şi 
substanţele şi comportamentele dău-
nătoare care ne fac dependenţi. Aceste 
instrumente ale adversarului pot 
deteriora şi distruge, în cele din urmă, 
capacitatea noastră de a recunoaşte şi 
de a răspunde mesajelor subtile ce vin 
de la Dumnezeu şi sunt trimise prin 
puterea Spiritului Său. Fiecare dintre 
noi trebuie să ia serios în considerare 
şi să mediteze, rugându-se, la modul 
în care putem respinge ispitele diavo-
lului şi să „[aplicăm]” spiritul revelaţiei 
în vieţile noastre personale şi în cadrul 
familiilor noastre. 

Modele de revelaţie
Revelaţiile sunt transmise prin 

diverse căi, incluzând, de exemplu, 
visele, viziunile, conversaţiile cu mesa-
geri cereşti şi inspiraţia. Unele revelaţii 

sunt primite imediat şi cu intensitate; 
altele sunt recunoscute treptat şi subtil. 
Cele două experienţe legate de lumină 
pe care le-am descris ne ajută să înţe-
legem mai bine aceste două modele 
de bază ale revelaţiei.

O lumină care este aprinsă într-o 
cameră întunecată este asemănătoare 
cu primirea unui mesaj rapid, complet 
şi pe de-a întregul de la Dumnezeu. 
Mulţi dintre noi am avut experienţa 
acestui model de revelaţie atunci când 
ni s-a dat un răspuns la o rugăciune 
sinceră sau ni s-a oferit îndrumarea 
sau protecţia necesară, în acord cu 
voinţa lui Dumnezeu şi în momentul 
ales de El. Descrieri ale unor aseme-
nea manifestări imediate şi intense se 
găsesc în scripturi, sunt povestite în is-
toria Bisericii şi sunt evidenţiate în vie-
ţile noastre proprii. Într-adevăr, aceste 
miracole puternice chiar se întâmplă. 
Totuşi, acest model de revelaţie tinde 
să fie mai degrabă rar decât obişnuit.

Creşterea treptată a luminii care 
radiază de la soarele ce răsare este 
la fel ca primirea unui mesaj de la 
Dumnezeu „rând după rând, precept 
după precept” (2 Nefi 28:30). Mult mai 
frecvent, revelaţia vine în cantităţi mici 
de-a lungul timpului şi este acordată 
în conformitate cu dorinţa, demnita-
tea şi pregătirea noastră. Asemenea 
comunicări blânde şi în mod treptat de 
la Tatăl Ceresc „[cad deasupra sufle-
telor noastre] ca roua din cer” (D&L 
121:45). Acest model de revelaţie tinde 
să fie mai degrabă obişnuit decât rar 
şi este evident în experienţele lui Nefi, 
în timp ce încerca mai multe abordări 
diferite înainte de a obţine cu succes 
plăcile de aramă de la Laban (vezi 
1 Nefi 3–4). În cele din urmă, el a fost 
condus de Spirit la Ierusalim „neştiind 
dinainte lucrurile pe care trebuia să le 
[facă]” (1 Nefi 4:6). Şi el nu a învăţat 
cum să construiască dintr-o dată o 
navă cu o iscusinţă neobişnuită; ci, lui 

Nefi i-a fost arătat de către Domnul 
„din când în când în ce fel trebuia 
să [lucreze] lemnul corabiei” (1 Nefi 
18:1). 

Atât istoria Bisericii, cât şi vie-
ţile noastre personale sunt pline de 
exemple de modele ale Domnului de 
a primi revelaţia „rând după rând, pre-
cept după precept”. De exemplu, ade-
vărurile fundamentale ale Evangheliei 
restaurate nu i-au fost date profetului 
Joseph Smith toate deodată în dum-
brava sfântă. Aceste comori nepreţuite 
au fost revelate în circumstanţe justifi-
cate şi la momente potrivite.

Preşedintele Joseph F. Smith a expli-
cat în ce mod a apărut în viaţa sa acest 
model de revelaţie: „Fiind băiat… în 
mod frecvent… I-am cerut Domnului 
să-mi arate câteva lucruri minunate, 
astfel încât să pot primi o mărturie. 
Dar Domnul a ascuns minunile faţă 
de mine şi mi-a arătat adevărul, rând 
după rând … până când m-a făcut să 
cunosc adevărul din creştetul capu-
lui până în tălpile picioarelor şi până 
când îndoiala şi frica mi-au dispărut. 
Nu a fost nevoie să trimită un înger 
din ceruri pentru a face aceasta, nici 
nu a trebuit să sune cu trâmbiţa unui 
arhanghel. Prin şoaptele glasului blând 
şi încet al Spiritului Dumnezeului cel 
Viu, El mi-a dat mărturia pe care o 
deţin. Şi, prin acest principiu şi prin 
această putere, El va da tuturor copiilor 
oamenilor o cunoaştere a adevărului 
care le va rămâne şi îi va face să cu-
noască adevărul, aşa cum îl cunoaşte 
Dumnezeu, şi să facă voia Tatălui, aşa 
cum o face Hristos. Şi nicio multitudine 
de manifestări miraculoase nu va înde-
plini vreodată aceasta” (în Conference 
Report, apr. 1900, p. 40–41).

Noi, ca membri ai Bisericii, tindem 
să subliniem minunile şi manifestările 
spirituale dramatice atât de mult, încât 
nu putem aprecia şi putem chiar să 
trecem cu vederea modelul tipic prin 
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care Duhul Sfânt îşi îndeplineşte lu-
crarea Sa. Tocmai „[simplitatea] acestei 
căi” (1 Nefi 17:41) de a primi impresii 
spirituale mici şi sporite, care peste 
timp şi laolaltă constituie un răspuns 
dorit sau îndrumarea de care avem 
nevoie, poate să ne facă să privim 
„dincolo de limite” (Iacov 4:14). 

Am discutat cu multe persoane 
care pun la îndoială tăria mărturiei lor 
personale şi îşi subestimează capacita-
tea spirituală din cauză că nu au primit 
manifestări frecvente, miraculoase 
sau puternice. Probabil că, dacă luăm 
în considerare experienţa lui Joseph 
din dumbrava sfântă, a lui Pavel pe 
drumul către Damasc şi a lui Alma 
cel Tânăr, vom ajunge să credem că 
ceva este în neregulă cu noi sau că ne 
lipseşte ceva dacă nu avem expe-
rienţe similare cu aceste exemple bine 
cunoscute şi impresionante din punct 
de vedere spiritual. Dacă aţi avut 

asemenea gânduri sau îndoieli, vă rog 
să conştientizaţi că sunteţi foarte nor-
mali. Trebuie doar să mergeţi înainte 
cu supunere şi cu credinţă în Salvator. 
Dacă faceţi astfel, „nu puteţi greşi” 
(D&L 80:3).

Preşedintele Joseph F. Smith ne-a 
sfătuit: „Arătaţi-mi sfinţi din zilele din 
urmă care trebuie să se bazeze pe 
miracole, semne şi viziuni pentru a ră-
mâne statornici în Biserică şi eu vă voi 
arăta membri… care nu sunt demni 
înaintea lui Dumnezeu şi care merg 
pe căi alunecoase. Nu prin manifestări 
miraculoase trebuie să fim convinşi 
de adevăr, ci prin umilinţă şi supunere 
credincioasă faţă de poruncile şi legile 
lui Dumnezeu” (în Conference Report, 
apr. 1900, p. 40).

O altă experienţă obişnuită legată 
de lumină ne ajută să învăţăm un 
adevăr suplimentar despre modelul 
de revelaţie „rând după rând, precept 

după precept”. Uneori, soarele răsare 
într-o dimineaţă care este înnorată sau 
ceţoasă. Din cauza condiţiilor meteo-
rologice, percepţia luminii este mai 
dificilă şi aflarea momentului exact 
când răsare soarele la orizont nu este 
posibilă. Cu toate acestea, într-o astfel 
de dimineaţă, avem suficientă lumină 
pentru a recunoaşte o nouă zi şi pen-
tru a ne rezolva problemele.

În mod asemănător, primim de 
multe ori revelaţie fără a recunoaşte 
exact în ce fel sau când primim reve-
laţia. Un episod important din istoria 
Bisericii ilustrează acest principiu.

În primăvara anului 1829, Oliver 
Cowdery era învăţător la o şcoală 
în Palmyra, New York. Când a auzit 
despre Joseph Smith şi lucrarea de a 
traduce Cartea lui Mormon, Oliver a 
simţit că trebuia să-i ofere ajutorul tâ-
nărului profet. Prin urmare, a călătorit 
la Harmony, Pennsylvania şi a devenit 
scribul lui Joseph. Momentul sosirii 
lui şi ajutorul oferit de el erau vitale 
pentru apariţia Cărţii lui Mormon. 

Ulterior, Salvatorul i-a revelat lui 
Oliver că, pe cât de des se rugase 
să primească îndrumare, pe atât de 
des primise îndrumare de la Spiritul 
Domnului. „Dacă nu ar fi fost aşa”, a 
declarat Domnul, „tu nu ai fi fost unde 
te găseşti acum. Iată, tu ştii că tu M-ai 
întrebat şi că Eu ţi-am luminat mintea; 
şi acum, Eu îţi spun aceste lucruri ca 
tu să ştii că ai fost luminat de Spiritul 
adevărului” (D&L 6:14–15).

Astfel, Oliver a primit o revelaţie 
prin intermediul profetului Joseph 
Smith care-l informa că el primise 
revelaţie. Aparent, Oliver nu recunos-
cuse în ce fel şi când primise îndru-
mare de la Dumnezeu şi avea nevoie 
de această instruire pentru a-şi spori 
înţelegerea despre spiritul revelaţiei. 
La modul figurat, Oliver umblase în 
lumină, când soarele răsărise într-o 
dimineaţă înnorată.
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Preşedintele Thomas S. Monson

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, vă 
exprim dragostea şi salutările mele 
fiecăruia dintre dumneavoastră şi 

mă rog ca Tatăl nostru Ceresc să-mi 
îndrume gândurile şi să-mi inspire 
cuvintele în timp ce vă vorbesc astăzi. 

Încep prin a face un comentariu 
sau două referitor la mesajele minu-
nate pe care le-am auzit în această 
dimineaţă adresate de sora Allred, 
episcopul Burton şi alţii despre pro-
gramul de bunăstare al Bisericii. Aşa 
cum s-a spus, acest an marchează 
cea de-a 75-a celebrare a acestui 
program inspirat care a binecuvântat 
viaţa multora. Este privilegiul meu să 
cunosc personal pe unele dintre acele 
persoane care au început acest măreţ 
efort – oameni miloşi şi cu viziune. 

Aşa cum au menţionat episcopul 
Burton, sora Allred şi alţii, episcopului 
din episcopie îi este dată responsabi-
litatea de a se îngriji de cei nevoiaşi 
aflaţi între limitele episcopiei sale. 
Pentru mine a fost un privilegiu să 
prezidez, în calitate de episcop foarte 
tânăr, în oraşul Salt Lake asupra unei 
episcopii de 1.080 de membri, inclu-
zând 84 de văduve. Erau mulţi cei care 
aveau nevoie de ajutor. Am fost foarte 

recunoscător pentru programul de 
bunăstare al Bisericii şi pentru ajutorul 
Societăţii de Alinare şi al cvorumurilor 
preoţiei. 

Eu declar că programul de bunăs-
tare al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţi-
lor din Zilele din Urmă este inspirat de 
Atotputernicul Dumnezeu. 

Dragii mei fraţi şi surori, această 
conferinţă marchează trei ani de când 
am fost susţinut în calitate de preşe-
dinte al Bisericii. Desigur, au fost ani 
aglomeraţi, plini cu multe încercări 
dar şi cu nenumărate binecuvântări. 
Ocazia pe care am avut-o de a dedica 
şi rededica temple a fost una dintre 
cele mai plăcute şi sacre dintre aceste 
binecuvântări, iar astăzi, doresc să vă 
vorbesc despre templu. 

În timpul conferinţei generale din 
luna octombrie a anului 1902, preşe-
dintele Bisericii, Joseph F. Smith, şi-a 
exprimat, în cuvântarea de deschi-
dere, speranţa că într-o zi vom avem 
„temple construite în diferitele părţi 
ale [lumii] unde sunt necesare pentru a 
fi la îndemâna oamenilor” 1.

În primii 150 de ani după organiza-
rea Bisericii, din 1830 până în 1980, au 
fost construite 21 de temple, inclusiv 

Templul sfânt –  
un far pentru lume
Binecuvântările cele mai importante şi mai măreţe care vin 
datorită faptului că suntem membri ai Bisericii sunt acele 
binecuvântări pe care le primim în templele lui Dumnezeu. 

În timpul multora dintre incertitudi-
nile şi provocările pe care le întâlnim 
în vieţile noastre, Dumnezeu ne cere 
să facem tot ce putem şi să acţionăm, 
nu să lăsăm să se acţioneze asupra 
noastră (vezi 2 Nefi 2:26) şi să ne 
încredem în El. Poate că nu vedem în-
geri, nu auzim glasuri cereşti şi nu pri-
mim impresii spirituale copleşitoare. 
Poate că înaintăm deseori sperând 
şi rugându-ne – dar fără să avem 
siguranţa absolută – că acţionăm în 
acord cu voinţa lui Dumnezeu. Dar, pe 
măsură ce ne respectăm legămintele 
şi ţinem poruncile, pe măsură ce ne 
străduim din ce în ce mai consecvent 
să facem ce este bine şi să devenim 
mai buni, putem umbla având încre-
derea că Dumnezeu ne va îndruma 
paşii. Şi putem vorbi având siguranţa 
că Dumnezeu ne va inspira vorbele. 
Acesta este, în parte, înţelesul scripturii 
în care se declară: „Atunci, încrederea 
ta va creşte puternic în prezenţa lui 
Dumnezeu” (D&L 121:45).

Atunci când căutaţi în mod potrivit şi 
aplicaţi spiritul revelaţiei, vă promit că 
veţi „[merge] în lumina Domnului” (Isaia 
2:5; 2 Nefi 12:5). Uneori, spiritul revela-
ţiei va acţiona imediat şi cu intensitate, 
alteori cu subtilitate şi în mod treptat, 
iar de cele mai multe ori cu o asemenea 
delicateţe încât nu-l veţi putea conş-
tientiza şi recunoaşte. Dar, indiferent de 
tiparul prin care va veni această binecu-
vântare, lumina pe care o aduce va ilu-
mina şi vă va lărgi sufletul, vă va lumina 
înţelegerea (vezi Alma 5:7; 32:28) şi vă 
va îndruma şi proteja pe dumneavoastră 
şi familia dumneavoastră. 

Vă declar mărturia mea de apostol 
că Tatăl şi Fiul trăiesc. Spiritul reve-
laţiei este real – şi poate funcţiona şi 
funcţionează în vieţile fiecăruia dintre 
noi şi în Biserica lui Isus Hristos a Sfin-
ţilor din Zilele din Urmă. Mărturisesc 
despre aceste adevăruri, în numele 
sacru al lui Isus Hristos, amin. ◼



91M a i  2 0 1 1

templele din Kirtland, Ohio şi Nauvoo, 
Illinois. Puneţi acest lucru în contrast 
cu cei 30 de ani, începând cu anul 
1980, în care au fost construite şi de-
dicate 115 temple. Cu cele trei temple 
noi anunţate ieri, există un plus de 26 
de temple care, fie se află în stadiu de 
construcţie, fie în stadiul de dinaintea 
construcţiei. Acest număr va continua 
să crească. 

Ţelul la care a sperat preşedintele 
Joseph F. Smith în anul 1902 devine 
realitate. Noi dorim să facem ca tem-
plele să fie cât mai accesibile membri-
lor noştri. 

Unul dintre templele aflate acum în 
construcţie se află în Manaus, Brazilia. 
Cu mulţi ani în urmă, am citit despre 
un grup de peste o sută de membri 
care a plecat din Manaus, aflat în 
inima pădurii amazoniene, ca să călă-
torească la cel mai apropiat templu de 
atunci, situat în Sao Paulo, Brazilia – la 
aproximativ 2.500 de mile (4.000 km) 
de Manaus. Acei sfinţi credincioşi au 
călătorit cu vaporul timp de patru zile 
pe fluviul Amazon şi pe afluenţii săi. 
După ce au încheiat această călătorie 
pe apă, s-au urcat în autobuze pentru 
încă trei zile de mers – pe şosele deni-
velate, având foarte puţină mâncare şi 
niciun loc confortabil pentru a dormi. 
După şapte zile şi şapte nopţi, ei au 
ajuns la templul din São Paulo, unde 
au înfăptuit personal rânduieli eterne. 
Desigur că drumul la întoarcere a fost 
la fel de greu. Totuşi, ei au primit rân-
duielile şi binecuvântările din templu 
şi, deşi nu mai aveau deloc bani, ei 
erau plini de spiritul din templu şi de 
recunoştinţă faţă de binecuvântările 
pe care le primiseră 2. Acum, după 
mulţi ani, membrii noştri din Manaus 
se bucură observând cum propriul lor 
templu prinde formă pe malul fluviu-
lui Rio Negro. Templele aduc bucurie 
membrilor noştri credincioşi, oriunde 
sunt construite. 

Relatările despre sacrificiile făcute 
pentru a putea primi binecuvântările 
care se găsesc numai în templele lui 
Dumnezeu nu încetează niciodată 
să-mi înduioşeze inima şi să-mi inspire 
un sentiment reînnoit de recunoştinţă 
pentru temple. 

Permiteţi-mă să vă împărtăşesc 
relatarea despre Tihi şi Tararaina Mou 
Tham şi cei 10 copii ai lor. Întreaga 
familie, cu excepţia unei fiice, s-a 
alăturat Bisericii la începutul anilor 
’60, atunci când misionarii au ajuns 
pe insula lor, situată la aproximativ 
100 de mile (160 km) sud de Tahiti. La 
scurt timp, au dorit să aibă binecuvân-
tările unei familii eterne pecetluită în 
templu. 

La acea vreme, cel mai apropiat 
templu de familia Mou Tham era 
templul Hamilton, Noua Zeelandă, 
aflat la peste 2.500 de mile (4.000 km) 
sud-vest, fiind accesibil numai prin 
călătorii scumpe cu avionul. Nume-
roasa familie Mou Tham, care îşi 
câştiga din greu traiul zilnic pe o mică 
plantaţie, nu avea bani pentru bilete 
de avion şi nici nu exista vreo şansă 

de a se angaja pe insula lor din Pacific. 
Astfel că, fratele Mou Tham şi fiul său 
Gerard au luat decizia grea de a se 
alătura altui fiu care lucra la minele de 
nichel din Noua Caledonie, la 3.000 de 
mile (4.800 km) spre vest. Angajatorul 
le asigura angajaţilor săi transportul 
până la mine, dar nu şi transportul 
înapoi acasă. 

Cei trei bărbaţi ai familiei Mou 
Tham au muncit timp de patru ani. În 
tot acest timp, doar fratele Mou Tham 
s-a întors acasă o singură dată pentru 
căsătoria uneia dintre fiice.

După patru ani, fratele Mou Tham 
şi fiii săi au economisit destui bani 
pentru a-şi duce familia la Templul 
Noua Zeelandă. Au mers cu toţii, cu 
excepţia unei fiice care aștepta un 
copil. Ei au fost pecetluiţi pentru timp 
şi eternitate, aceasta fiind o experienţă 
fericită şi greu de descris. 

Fratele Mou Tham s-a întors de la 
templu direct în Noua Caledonie şi 
a muncit încă doi ani pentru a plăti 
drumul acelei fiice care nu fusese la 
templu cu ei – pentru fiica lui măritată, 
pentru copilul şi soţul ei. 
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În anii bătrâneţii, fratele şi sora Mou 
Tham au dorit să slujească în templu. 
Până la acea dată, templul Papeete, 
Tahiti, fusese construit şi dedicat, iar ei 
au slujit patru misiuni acolo 3. 

Dragii mei fraţi şi surori, templele 
înseamnă mai mult decât pietre şi 
mortar. Ele sunt pline de oameni care 
au credinţă şi care au postit. Ele sunt 
construite din încercări şi mărturii. Ele 
sunt sfinţite prin sacrificiu şi slujire. 

Primul templu care a fost construit 
în această dispensaţie a fost templul 
Kirtland, Ohio. Sfinţii din acea vreme 
erau săraci şi, totuşi, Domnul a porun-
cit ca să fie construit un templu, iar 
ei l-au construit. Vârstnicul Heber C. 
Kimball a scris despre această expe-
rienţă: „Doar Domnul ştie scenele de 
sărăcie, durere şi necaz prin care am 
trecut pentru a realiza acest lucru” 4. Şi, 
apoi, după ce totul a fost terminat cu 
conştiinciozitate, sfinţii au fost obligaţi 
să părăsească Ohio şi templul lor drag. 
În cele din urmă, ei şi-au găsit refu-
giul – deşi avea să fie temporar – pe 
malurile fluviului Mississippi din statul 
Illinois. Ei au numit aşezarea Nauvoo 
şi, dorind să dea din nou tot ce aveau 
şi având credinţa intactă, ei au ridicat 
un alt templu Dumnezeului lor. Cu 
toate acestea, când templul Nauvoo 
abia fusese finalizat, persecuţia s-a 
dezlănţuit şi au fost, din nou, izgoniţi 
din casele lor, căutând refugiu într-un 
loc pustiu. 

Lupta şi sacrificiul au început încă 
o dată în timp ce au muncit 40 de ani 
pentru a ridica Templul Salt Lake care 
stă maiestuos puţin mai la sud de noi, 
cei care suntem azi aici, în Centrul de 
conferinţe. 

Unele forme de sacrificiu au fost 
mereu asociate cu construirea de tem-
ple şi cu mersul la templu. Nenumăraţi 
sunt cei care au muncit şi s-au străduit 
pentru a obţine pentru ei şi familiile 
lor binecuvântările care se găsesc în 
templele lui Dumnezeu. 

De ce sunt atât de mulţi oameni 
dornici de a oferi aşa de mult pentru 
a primi binecuvântările din templu? 
Cei care înţeleg binecuvântările eterne 
care vin datorită templului ştiu că 
niciun sacrificiu nu este prea mare, 
niciun preţ nu este prea exagerat, 
niciun efort nu este prea greu pentru 
a primi acele binecuvântări. Ei vor 
călători oricât de mult, vor birui toate 
obstacolele şi vor îndura orice discon-
fort. Ei înţeleg faptul că rânduielile 
necesare salvării primite în templu, 
care ne permit să ne întoarcem într-o 
zi la Tatăl nostru Ceresc în calitate de 
familii eterne şi să fim înzestraţi cu bi-
necuvântările şi puterea din cer, merită 
fiecare sacrificiu şi fiecare efort. 

Astăzi, majoritatea dintre noi nu 
trebuie să sufere încercări grele pentru 
a merge la templu. Optzeci şi cinci la 
sută dintre membrii Bisericii locuiesc 
acum la o distanţă de maxim 200 

de mile (320 km) de un templu, iar 
pentru majoritatea dintre noi, distanţa 
respectivă este mult mai mică. 

Dacă aţi fost la templu pentru 
dumneavoastră înşivă şi dacă locuiţi 
relativ aproape de un templu, sacrifi-
ciul dumneavoastră poate fi alocarea 
de timp în cadrul vieţii dumneavoastră 
ocupate pentru a merge la templu cu 
regularitate. Mai sunt multe de făcut în 
templele noastre în numele celor care 
aşteaptă dincolo de văl. Când facem 
lucrarea în numele lor, vom şti că am 
realizat ceea ce ei înşişi nu puteau 
realiza. Preşedintele Joseph F. Smith, a 
afirmat în cadrul unei măreţe declara-
ţii: „Datorită efortului nostru în numele 
lor, lanţurile sclaviei lor vor cădea de 
pe ei, iar întunericul din jurul lor se va 
disipa, acea lumină va străluci asupra 
lor şi ei vor auzi în lumea spiritelor de-
spre lucrarea care a fost făcută pentru 
ei de către copiii lor de aici, iar ei se 
vor bucura alături de dumneavoastră 
pentru că aţi înfăptuit aceste înda-
toriri” 5. Dragii mei fraţi şi surori, noi 
trebuie să înfăptuim lucrarea. 

În familia mea, unele dintre cele 
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mai sacre şi preţioase experienţe au 
avut loc când ne-am adunat laolaltă în 
templu pentru a înfăptui rânduielile 
de pecetluire pentru strămoşii noştri 
decedaţi. 

Dacă n-aţi fost până acum la tem-
plu, sau dacă aţi fost, dar momentan 
nu sunteţi demni pentru a deţine o 
recomandare, atunci nu există ţel mai 
mare spre care să ţintiţi decât acela de 
a fi demni de a merge la templu. Sa-
crificiul dumneavoastră poate fi acela 
de a face ca viaţa dumneavoastră să 
fie în acord cu ceea ce se cere pentru 
a primi o recomandare, abandonând, 
probabil, unele obiceiuri de demult 
care nu vă fac demni. Poate fi acela 
de a avea credinţa şi disciplina de a vă 
plăti zeciuiala. Oricare ar fi problema, 
fiţi demni să intraţi în templul lui 
Dumnezeu. Obţineţi o recomandare 
pentru templu şi priviţi-o ca pe un 
bun preţios, căci asta şi este. 

Până ce n-aţi intrat în casa Domnu-
lui şi n-aţi primit toate binecuvântările 
care vă aşteaptă acolo, nu aţi obţi-
nut tot ceea ce are Biserica să ofere. 
Binecuvântările cele mai importante şi 
mai măreţe pentru calitatea de membri 
ai Bisericii sunt acele binecuvântări 
pe care le primim în templele lui 
Dumnezeu. 

Dragii mei tineri prieteni care 
sunteţi la vârsta adolescenţei, să aveţi 
mereu ca ţel templul. Să nu faceţi 
nimic care să vă împiedice să intraţi 
pe uşile lui şi să beneficiaţi de binecu-
vântările sacre şi eterne de acolo. Vă 
felicit pe aceia dintre dumneavoastră 
care mergeţi deja la templu cu regula-
ritate pentru a înfăptui botezuri pentru 
cei morţi, trezindu-vă dimineaţa foarte 
devreme ca să puteţi participa la astfel 
de botezuri înainte de a merge la 
şcoală. Nu mă pot gândi la un mod 
mai bun de a începe o zi. 

Dumneavoastră, dragi părinţi care 
aveţi copii mici, permiteţi-mi să vă 

împărtăşesc un sfat înţelept din partea 
preşedintelui Spencer W. Kimball. El 
a spus: „Ar fi un lucru grozav dacă… 
părinţii ar avea în fiecare cameră din 
căminul lor o poză cu un templu ca, 
astfel, [copiii lor], încă [de când sunt] 
bebeluş[i], să poată privi poza în 
fiecare zi [până când] el devine o parte 
din [viaţa lor]. Când [ei ajung] la vârsta 
la care [ei trebuie] să ia decizia [cea 
mai] importantă [în privinţa mersului la 
templu], ea va fi deja luată” 6.

Copiii noştri intonează la Societatea 
Primară: 

Să văd templul îmi place. 
Şi voi intra în el. 
Legăminte voi face; 
Supus Tatălui meu 7.

Vă implor să îi învăţaţi pe copiii 
dumneavoastră despre importanţa 
templului. 

Lumea poate fi un loc plin de încer-
cări şi dificil în care să trăim. Deseori 
suntem înconjuraţi de ceea ce ne 
poate trage în jos. Când dumneavoas-
tră şi cu mine mergem la casele sfinte 
ale lui Dumnezeu, când ne amintim 
de legămintele pe care le facem acolo, 
vom fi mult mai capabili să suportăm 
fiecare încercare şi să biruim fiecare is-
pită. În aceste sanctuare sacre noi vom 
găsi pace; vom fi reînnoiţi şi întăriţi. 

Dragii mei fraţi şi surori, permi-
teţi-mi să menţionez încă un templu 
înainte de a încheia. În viitorul nu 

prea îndepărtat, când temple noi vor 
prinde formă în jurul lumii, unul se va 
ridica într-un oraş care a luat fiinţă în 
urmă cu 2.500 de ani. Vorbesc despre 
templul care se construieşte acum la 
Roma, în Italia. 

Fiecare templu este o casă a lui 
Dumnezeu, îndeplinind aceleaşi 
funcţii şi având aceleaşi binecuvân-
tări şi rânduieli. Templul Roma, Italia, 
în mod unic, este construit într-unul 
dintre locurile cele mai pline de istorie 
din lume, un oraş în care apostolii 
Petru şi Pavel din vechime au predicat 
Evanghelia lui Hristos şi în care ambii 
au fost martirizaţi. 

În luna octombrie a anului trecut, 
când ne-am adunat pe un frumos 
teren rural în partea de nord-est a 
Romei, am avut ocazia de a oferi o 
rugăciune de dedicare când ne pregă-
team pentru săpăturile de inaugurare. 
Am simţit îndemnul de a-i ruga pe 
senatorul italian Lucio Malan şi pe 
viceprimarul Romei, Giuseppe Ciardi, 
să fie printre primii care fac primele 
săpături. Ambii au avut un rol în de-
cizia de a ne permite să construim un 
templu în oraşul lor. 

Vremea a fost posomorâtă dar caldă 
şi, deşi ne ameninţa ploaia, au căzut 
doar câteva picături. Când minunatul 
cor a cântat în limba italiană frumoa-
sele acorduri din „Spiritul lui Dumne-
zeu”, toţi am simţit de parcă cerul şi 
pământul se uniseră în imnul glorios 
de slăvire şi recunoştinţă faţă de 
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Vârstnicul Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

rămas aici, să trăiască astfel încât îm-
preună să putem primi toate binecu-
vântările eterne promise în templu.

Doi dintre pilonii vitali care susţin 
planul fericirii al Tatălui din Cer sunt 
căsătoria şi familia. Importanţa lor 
deosebită este subliniată de eforturile 
neobosite ale lui Satana de a distruge 
familia şi de a submina însemnătatea 
rânduielilor din templu care unesc 
familia pentru eternitate. Pecetluirea 
din templu are o însemnătate tot mai 
mare pe măsură ce viaţa îşi urmează 
cursul. Vă va ajuta să vă apropiaţi şi 
mai mult unul de altul şi să aveţi parte 
de o bucurie şi o împlinire mai mari în 
viaţa muritoare.

Odată, am învăţat o lecţie impor-
tantă de la soţia mea. Profesia mea 
mă obliga să călătoresc foarte mult. 
Atunci, fusesem plecat aproape două 
săptămâni şi mă întorsesem acasă 
într-o sâmbătă dimineaţă. Aveam patru 
ore până să plec la o altă adunare. 
Am observat că mica noastră maşină 
de spălat se stricase şi soţia mea spăla 

Frumosul mesaj pe care ni l-a trans-
mis acest cor magnific prezintă, 
cred eu, modelul de viaţă al mul-

tora dintre noi: „Încerc să fiu ca Isus”.
În ziua de 16 iulie 1953, preaiubita 

mea Jeanene şi cu mine am îngenun-
cheat, ca tânăr cuplu, la altarul din 
Templul Manti, Utah. Preşedintele 
Lewis R. Anderson şi-a exercitat autori-
tatea de a pecetlui şi ne-a declarat soţ 
şi soţie, căsătoriţi pentru această viaţă 
şi toată eternitatea. Nu am puterea 
să descriu pacea şi liniştea pe care le 
oferă încrederea că, dacă voi continua 
să trăiesc în mod demn, eu voi putea 
să fiu pentru totdeauna cu preaiubita 
mea Jeanene şi copiii noştri datorită 
rânduielilor sacre înfăptuite prin au-
toritatea corespunzătoare a preoţiei în 
casa Domnului.

Cei şapte copii ai noştri sunt uniţi 
cu noi prin rânduielile sacre din 
templu. Scumpa mea soţie, Jeanene, şi 
doi dintre copiii noştri sunt dincolo de 
văl. Ei sunt un motiv puternic pentru 
ca fiecare membru al familiei noastre, 
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Binecuvântările eterne 
ale căsătoriei
Pecetluirea din templu are o însemnătate tot mai mare 
pe măsură ce viaţa îşi urmează cursul. Vă va ajuta să vă 
apropiaţi şi mai mult unul de altul şi să aveţi parte de o 
bucurie şi o împlinire mai mari.

Atotputernicul Dumnezeu. Lacrimile 
nu au putut fi stăpânite. 

Într-o zi care va veni, cei credincioşi 
vor primi personal, în Cetatea Eternă, 
rânduielile veşnice într-o casă sfântă a 
lui Dumnezeu. 

Îmi exprim recunoştinţa veşnică faţă 
de Tatăl meu Ceresc pentru templul 
care se află acum în construcţie la 
Roma şi pentru toate templele noastre, 
indiferent unde se află. Fiecare este un 
far pentru lume, o exprimare a mărtu-
riei noastre că Dumnezeu, Tatăl nostru 
Veşnic, trăieşte şi că El doreşte să ne 
binecuvânteze şi, cu siguranţă, să-Şi 
binecuvânteze fiii şi fiicele din toate ge-
neraţiile. Fiecare dintre templele noas-
tre este o expresie a mărturiei noastre 
că viaţa dincolo de moarte există cu 
adevărat şi este la fel de sigură precum 
este viaţa noastră aici pe pământ. De-
pun mărturie despre aceasta. 

Dragii mei fraţi şi surori, fie ca noi 
să facem orice sacrificiu este necesar 
pentru a merge la templu şi pentru a 
avea spiritul templului în inimile şi în 
căminele noastre. Fie ca noi să păşim 
pe urmele Domnului şi Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, Cel care a făcut 
sacrificiul suprem pentru noi, ca să 
avem viaţă veşnică şi să putem fi exal-
taţi în împărăţia Tatălui nostru Ceresc. 
Aceasta este rugăciunea mea sinceră, 
şi o ofer în numele Salvatorului nostru, 
Domnul Isus Hristos, amin. ◼
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rufele cu mâna. Am început să repar 
maşina.

Jeanene a venit şi mi-a spus: „Rich, 
ce faci?”

Am spus: „Repar maşina de spălat, 
ca să nu mai speli cu mâna”.

Ea a spus: „Nu face asta. Du-te şi 
joacă-te cu copiii”.

Am spus: „Pot să mă joc cu ei ori-
când. Vreau să te ajut”.

Ea a răspuns: „Richard, te rog, du-te 
şi joacă-te cu copiii”.

Când am auzit-o vorbindu-mi atât 
de autoritar, m-am supus.

M-am distrat de minune cu copiii. 
Ne-am alergat unii pe alţii şi ne-am 
rostogolit în frunzele toamnei. Mai 
târziu, am plecat la întrunire. Aş fi uitat 
probabil acea experienţă dacă nu ar fi 
fost lecţia pe care ea dorea s-o învăţ.

În dimineaţa următoare, pe la ora 4, 
m-am trezit simţind două braţe mici în 
jurul gâtului meu, un sărut pe obraz şi 
auzind, şoptite la urechea mea, aceste 
cuvinte pe care nu le voi uita nicio-
dată: „Tati, te iubesc. Tu eşti cel mai 
bun prieten al meu”.

Dacă trăiţi acest fel de experienţă 
în familia dumneavoastră, trăiţi una 
dintre cele mai divine bucurii ale vieţii.

Dacă sunteţi un tânăr la vârsta 
căsătoriei şi nu aţi făcut acest pas, 
nu pierdeţi vremea în căutări fără un 
scop. Înfruntaţi viaţa şi străduiţi-vă să 
vă căsătoriţi. Nu treceţi prin această 
perioadă a vieţii fără să realizaţi nimic. 
Tineri băieţi, slujiţi cu demnitate în 
misiune. Faceţi apoi cea mai mare 
prioritate din găsirea unei partenere 
eterne demne. Tinere, când constaţi că 
te interesează mult o tânără fată, ară-
tă-i că eşti o persoană de excepţie pe 
care ea ar dori s-o cunoască mai bine. 
Du-o în locuri în care merită să te afli. 
Dă dovadă de ingeniozitate. Dacă vrei 
să ai o soţie minunată, trebuie să o faci 
să vadă în tine un bărbat minunat şi 
un viitor soţ bun.

Dacă ai găsit pe cineva, puteţi avea 
o prietenie şi căsătorie extraordinar 
de minunate şi puteţi fi veşnic foarte, 
foarte fericiţi rămânând în limitele 
demnităţii stabilite de Domnul.

Dacă sunteţi căsătorit sau căsătorită, 
sunteţi credincios sau credincioasă 
soţiei sau soţului în gândurile şi în 
faptele dumneavoastră? Sunteţi loial 
sau loială legămintelor căsătoriei, 
neparticipând la conversaţii cu o altă 
persoană pe care nu aţi dori ca soţia 
sau soţul să le audă? Aveţi o atitudine 
plăcută şi de susţinere faţă de soţul/
soţia şi copiii dumneavoastră?

Dragi fraţi, conduceţi activităţile pe 
care le desfăşoară familia, precum stu-
diul scripturilor, rugăciunea în familie 
şi serile în familie sau soţia este cea 
care umple golul pe care lipsa dum-
neavoastră de atenţie îl lasă în cămin? 
Îi spuneţi des soţiei dumneavoastră că 
o iubiţi foarte mult? Acest lucru o va 
face foarte fericită. Când le dau acest 

sfat, aud bărbaţi spunând: „Oh, dar ea 
ştie aceasta”. Trebuie să-i spuneţi. O 
femeie înfloreşte şi este mult bine-
cuvântată datorită acestor cuvinte. 
Exprimaţi-vă recunoştinţa pentru ceea 
ce face soţia dumneavoastră pentru 
dumneavoastră. Exprimaţi-vă des 
dragostea şi recunoştinţa. Aceasta va 
face ca viaţa să fie cu mult mai bogată, 
mai plăcută şi mai plină de semnifi-
caţie. Nu împiedicaţi aceste exprimări 
fireşti ale dragostei. Şi rezultatele sunt 
şi mai bune dacă o ţineţi în braţe când 
îi spuneţi aceste lucruri.

Am învăţat de la soţia mea, im-
portanţa exprimării sentimentelor. 
La începutul căsătoriei noastre, îmi 
deschideam deseori scripturile pen-
tru a prezenta un mesaj şi găseam, 
strecurat între pagini, un bileţel de la 
Jeanene, în care îşi exprima dragostea 
şi sprijinul. Uneori, erau atât de tandre 
încât îmi era foarte greu să continui să 
vorbesc. Aceste bileţele preţioase, de 
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la o soţie iubitoare, au fost şi continuă 
să fie o comoară nepreţuită care mă 
alină şi mă inspiră.

Am început să fac acelaşi lucru 
pentru ea, fără să-mi dau seama cât de 
mult însemnau, cu adevărat, pentru 
ea. Îmi aduc aminte că, într-un an, 
nu am avut bani pentru a-i oferi un 
dar de ziua îndrăgostiţilor, aşa încât 
am hotărât să pictez un pastel pe uşa 
frigiderului. Mi-am folosit tot talentul, 
dar am făcut o greşeală. Am folosit 
vopsea, nu acuarele. Ea nu m-a lăsat 
niciodată să încerc să şterg acea vop-
sea permanentă.

Îmi aduc aminte că, într-o zi, am 
luat acele mici buline de hârtie care se 
formează când perforezi hârtia şi am 
scris pe ele numere de la 1 la 100. Am 
întors pe cealaltă parte fiecare bulină, 
i-am scris un mesaj, câte un cuvânt pe 
fiecare bulină. Le-am pus apoi într-un 
plic. Am crezut că o va amuza foarte 
tare.

Când a decedat, am găsit printre 
lucrurile ei personale indicii care ară-
tau cât de mult ţinea la aceste mesaje 
simple pe care ni le împărtăşeam. Am 
văzut că a lipit cu grijă fiecare dintre 
acele buline pe o bucată de hârtie. Am 
văzut că nu numai că a păstrat acele 
bileţele de la mine, dar le-a şi protejat 
punându-le în mape de plastic, ca 
şi cum ar fi fost o comoară de preţ. 
Pe una singură nu a pus-o împreună 
cu celelalte. Se află încă în spatele 
geamului ceasului din bucătăria 
noastră. Acolo, se poate citi: „Jeanene, 

este timpul să-ţi spun că te iubesc”. 
Va rămâne acolo pentru a-mi aminti 
permanent de această fiică de excepţie 
a Tatălui din Cer.

Gândindu-mă la viaţa pe care am 
avut-o împreună, înţeleg cât de bine-
cuvântaţi am fost. În casa noastră, nu 
au existat dispute şi, între noi, nu s-au 
rostit cuvinte neplăcute. Acum îmi dau 
seama că am avut această binecuvân-
tare datorită ei. A rezultat din dorinţa 
ei de a da, de a împărtăşi şi de a nu se 
gândi niciodată la ea însăşi. Mai târziu, 
în viaţa noastră împreună, am încercat 
să-i urmez exemplul. Vă propun, ca 
soţ şi soţie, să faceţi la fel în căminul 
dumneavoastră.

Dragostea pură este o putere 
inegalabilă de a face bine. Dragostea 
neprihănită este temelia căsătoriei 
încununate de succes. Este sursa 
principală a unor copii mulţumiţi, 
bine dezvoltaţi. Cine poate să măsoare 
corect influenţa neprihănită a dragos-
tei de mamă? Ce roade rezistente vor 
avea seminţele adevărului pe care o 
mamă le sădeşte cu grijă şi le cultivă 
cu dragoste în pământul fertil al minţii 
şi inimii încrezătoare ale propriului 
copil? În calitate de mamă, aţi primit 
instincte divine care să vă ajute să 
simţiţi talentele speciale şi capacităţile 
unice ale copilului dumneavoastră. 
Împreună cu soţul dumneavoastră, pu-
teţi întări şi ajuta să înflorească aceste 
trăsături.

Căsătoria aduce atâta satisfacţie! 
Căsătoria este minunată. Cu timpul, 

începeţi să gândiţi la fel, să aveţi ace-
leaşi idei şi sentimente. Aveţi momente 
în care sunteţi extrem de fericiţi, 
momente de testare şi momente de 
încercare, dar Domnul vă îndrumă 
prin toate aceste experienţe prin care 
treceţi împreună şi care vă ajută să 
creşteţi.

Într-o noapte, băieţelul nostru, 
Richard, care avea probleme la inimă, 
s-a trezit plângând. L-am auzit amân-
doi. De obicei, soţia mea se trezea în-
totdeauna pentru a se îngriji de copilul 
care plângea dar, de data aceasta, am 
spus: „Mă îngrijesc eu de el”.

Din cauza problemei lui, când 
începea să plângă, inimioara îi bătea 
foarte repede. Vomita şi murdărea 
aşternutul. În acea noapte, l-am ţinut 
strâns la piept încercând să-i calmez 
bătăile inimii şi să-l opresc din plâns, 
i-am schimbat hainele şi am pus alte 
cearceafuri. L-am ţinut în braţe până 
când a adormit. Nu ştiam atunci că, 
după doar câteva luni, avea să moară. 
Îmi voi aminti mereu cum îl ţineam în 
braţe în mijlocul acelei nopţi.

Îmi amintesc bine ziua în care a 
decedat. După ce Jeanene şi cu mine 
am plecat de la spital, am oprit maşina 
pe marginea drumului. Am ţinut-o în 
braţe. Am plâns amândoi, dar am în-
ţeles că îl vom avea pe micuţ dincolo 
de văl datorită legămintelor pe care le 
făcusem în templu. Aceasta a făcut ca 
pierderea lui să fie oarecum mai uşor 
de acceptat.

Bunătatea lui Jeanene m-a învăţat 
atât de multe lucruri preţioase. Eu 
eram atât de lipsit de maturitate şi 
ea era atât de disciplinată şi atât de 
spirituală. Căsătoria oferă cadrul ideal 
pentru depăşirea oricărei tendinţe spre 
egoism şi egocentrism. Cred că unul 
dintre motivele pentru care suntem 
sfătuiţi să ne căsătorim devreme în 
viaţă este ca să evităm dezvoltarea 
unor trăsături de caracter nepotrivite, 
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Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Tatăl nostru Ceresc este un Dumne-
zeu care aşteaptă mult de la noi. 
Aşteptările Sale în ce ne priveşte 

sunt exprimate de Fiul Său, Isus 
Hristos, astfel: „Aş dori să fiţi perfecţi, 
tot aşa cum sunt Eu sau aşa cum Tatăl 
vostru care este în ceruri este perfect” 
(3 Nefi 12:48). El ne propune să ne 
facă sfinţi, astfel încât să putem „su-
porta o glorie celestială” (D&L 88:22) 
şi să „[locuim] în prezenţa Sa” (Moise 
6:57). El cunoaşte ceea ce este nevoie 
şi, pentru a face posibilă transformarea 
noastră, El ne dă poruncile şi legămin-
tele Sale, darul Duhului Sfânt şi, ceea 
ce este cel mai important, ispăşirea şi 
învierea Preaiubitului Său Fiu.

În toate acestea, scopul lui Dum-
nezeu este ca noi, copiii Săi, să putem 
trăi bucuria supremă, aceea de a fi 
veşnic alături de El şi de a deveni chiar 
aşa cum este El. Cu ani în urmă, vârst-
nicul Dallin H. Oaks a explicat: „Ju-
decata finală nu este doar o evaluare 

a totalului faptelor bune şi rele – a 
ceea ce am făcut. Este o recunoaştere 
a efectului final al faptelor şi gându-
rilor noastre – a ceea ce am devenit. 
Nu este suficient pentru nimeni doar 
să facă lucruri fără sinceritate şi fără 
intenţie adevărată. Poruncile, rându-
ielile şi legămintele Evangheliei nu 
constituie o listă de depuneri bancare 
ce trebuie făcute într-un cont ceresc. 
Evanghelia lui Isus Hristos este un 
plan care ne arată cum să devenim 
ceea ce Tatăl Ceresc doreşte ca noi să 
devenim” 1.

Din nefericire, mulţi creştini din 
zilele noastre nu recunosc că Dum-
nezeu cere anumite lucruri celor care 
cred în El, considerându-L un ma-
jordom „care le îndeplineşte cererile 
când este chemat” sau un terapeut al 
cărui rol este să-i ajute pe oameni „să 
aibă o părere bună despre ei înşişi” 2. 
Este o filozofie religioasă care „nu-şi 
revendică puterea de a schimba 

„Eu mustru şi 
pedepsesc pe toţi 
aceia pe care-i  
iubesc”
Îndurarea mustrării ne poate purifica şi pregăti pentru 
privilegii spirituale mai mari. 

care sunt greu de schimbat.
Îmi pare rău pentru toţi bărbaţii 

care nu au făcut încă această alegere 
de a căuta partenera eternă şi inima 
îmi plânge pentru surorile care nu au 
avut ocazia să se căsătorească. Unii 
dintre dumneavoastră s-ar putea să vă 
simţiţi singuri şi neapreciaţi şi să nu în-
ţelegeţi cum ar putea fi posibil să aveţi 
binecuvântarea de a vă căsători şi de a 
avea copii sau să aveţi propria familie. 
Toate lucrurile sunt posibile pentru 
Domnul şi El Îşi ţine promisiunile pe 
care profeţii Săi le declară fiind inspi-
raţi de El. Eternitatea este o perioadă 
de timp lungă. Aveţi credinţă în acele 
promisiuni şi trăiţi pentru a fi demni 
de ele, astfel încât, la timpul stabilit de 
El, Domnul să le împlinească în viaţa 
dumneavoastră. Veţi primi, cu sigu-
ranţă, fiecare binecuvântare promisă 
de care sunteţi demni.

Vă rog să mă iertaţi că vorbesc 
despre scumpa mea soţie, Jeanene, 
dar noi suntem o familie veşnică. Ea a 
fost întotdeauna veselă şi fericită, lucru 
care s-a datorat în mare parte faptului 
că a slujit altora. Chiar şi în timp ce era 
foarte bolnavă, în fiecare dimineaţă, ea 
Îl ruga pe Tatăl din Cer s-o conducă 
la cineva pe care îl putea ajuta. Acea 
rugăciune sinceră primea răspuns 
mereu. Poverile multora au fost 
făcute mai uşoare şi vieţile lor au fost 
însorite. Ea a fost permanent binecu-
vântată pentru că a fost un instrument 
dirijat de Domnul.

Ştiu ce înseamnă să iubeşti o fiică a 
Tatălui din Cer, care, cu graţie şi devo-
tament, a trăit splendoarea feminităţii 
depline a calităţii ei de femeie nepri-
hănită. Sunt convins că, în viitor, când 
o voi vedea din nou dincolo de văl, 
noi ne vom da seama că ne iubim şi 
mai mult. Noi ne vom aprecia unul pe 
celălalt şi mai mult după ce am petre-
cut această perioadă separaţi de văl. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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vieţi” 3. „Spre deosebire de acestea” 
declară un autor, „Dumnezeul prezen-
tat atât în scripturile evreieşti, cât şi în 
cele creştine cere nu numai dedicare, 
ci chiar viaţa noastră. Dumnezeul 
din Biblie vorbeşte despre viaţă şi 
moarte, nu despre lucruri drăguţe, şi 
cere o dragoste care face sacrificii, nu 
o atitudine lipsită de devotament şi 
implicare” 4.

Aş dori să vorbesc despre o 
anumită atitudine şi practică pe care 
trebuie să o adoptăm dacă dorim să 
îndeplinim aşteptările mari ale Tatălui 
nostru Ceresc. Aceasta este bunăvoinţa 
de a accepta şi chiar de a căuta corec-
tarea. Corectarea este vitală dacă do-
rim să ne trăim vieţile potrivit „harului 
[care ne-a] fost dat după măsura daru-
lui lui Hristos” (Efeseni 4:13). Pavel a 
vorbit despre corectarea sau pedeapsa 
divină: „Căci Domnul pedepseşte pe 
cine-l iubeşte” (Evrei 12:6). Deşi este, 
deseori, greu de îndurat, trebuie să ne 
bucurăm că Dumnezeu consideră că 
merităm timpul şi efortul pe care-l face 
pentru a ne corecta.

Pedeapsa divină are cel puţin trei 
scopuri: (1) să ne convingă să ne 
pocăim, (2) să ne desăvârşească şi să 
ne sfinţească şi (3) să ne redirecţio-
neze, uneori, cursul vieţii către ceea 
ce Dumnezeu ştie că este o cale mai 
bună.

În primul rând, gândiţi-vă la 
pocăinţă, condiţia necesară pentru ier-
tare şi purificare. Domnul a declarat: 
„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia 
pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, 
şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3:19). 
El a spus din nou: „Şi poporul Meu 
trebuie să fie mustrat până când va 
învăţa să fie supus, dacă este nevoie, 
prin lucrurile pe care le îndură” (D&L 
105:6; vezi, de asemenea, D&L 1:27). 
Într-o revelaţie din zilele din urmă, 
Domnul a poruncit unui număr de 
patru conducători de rang înalt ai 

Bisericii să se pocăiască (aşa cum ne-a 
poruncit poate multora dintre noi) 
pentru că nu-şi învăţaseră copiii „po-
trivit poruncilor” şi pentru că nu fu-
seseră „mai sârguincioşi şi preocupaţi 
acasă” (vezi D&L 93:41–50). Fratele 
lui Iared, din Cartea lui Mormon, s-a 
pocăit când Domnul a stat într-un nor 
şi i-a vorbit „timp de trei ore… şi l-a 
dojenit pe el pentru că el nu şi-a adus 
aminte să cheme numele Domnului” 
(Eter 2:14). Pentru că el a răspuns atât 
de supus acestei dojeni aspre, fratelui 
lui Iared i s-a dat, mai târziu, privile-
giul de a-L vedea pe Mântuitorul  
din existenţa premuritoare şi de a  
fi instruit de El (vezi Eter 3:6–20). 
Rodul dojenii lui Dumnezeu este  
pocăinţa care duce la neprihănire 
(vezi Evrei 12:11).

Pe lângă încurajarea pocăinţei 
noastre, îndurarea dojenii ne poate 
perfecţiona şi pregăti pentru privilegii 
spirituale mai mari. Domnul a spus: 
„Poporul Meu trebuie încercat în toate 
lucrurile pentru ca el să fie pregătit să 
primească slava pe care o am pentru 
el, chiar slava Sionului; şi acela care 
nu îndură mustrarea nu este demn de 
împărăţia Mea” (D&L 136:31). Într-un 
alt loc, El spune: „Pentru că, toţi aceia 
care nu vor îndura mustrarea, ci Mă 
vor renega, nu pot fi sfinţiţi” (D&L 
101:5; vezi, de asemenea, Evrei 12:10). 
Aşa cum a spus vârstnicul Paul V. 
Johnson în această dimineaţă, noi tre-
buie să fim atenţi să nu refuzăm chiar 
lucrurile care ne ajută să dobândim 
natura divină.

Cei care l-au urmat pe Alma au 
întemeiat o comunitate a Sionului în 
Helam, dar apoi au devenit sclavi. Ei 
nu au meritat această suferinţă, ba 
chiar dimpotrivă, dar cronica spune:

„Cu toate acestea, Domnul găseşte 
potrivit să pedepsească pe poporul 
Său; da, El a pus la încercare răbdarea 
şi credinţa lor.

Cu toate acestea – oricine îşi pune 
nădejdea în El, acela va fi înălţat în 
ziua din urmă. Da, şi astfel a fost cu 
poporul acesta” (Mosia 23:21–22).

Domnul i-a întărit şi le-a uşurat po-
verile într-atât încât ei nu le simţeau pe 
spatele lor şi, apoi, la timpul potrivit, 
i-a eliberat (vezi Mosia 24:8–22). Cre-
dinţa lor a fost incomensurabil întărită 
de experienţa pe care au trăit-o şi, 
totdeauna după aceea, ei s-au bucurat 
de o legătură specială cu Domnul.

Dumnezeu foloseşte o altă formă 
de a dojeni sau corecta pentru a ne 
îndruma către un viitor pe care nu ni-l 
imaginăm sau nu ni-l putem imagina 
acum, dar despre care El ştie că este 
mai bun pentru noi. Preşedintele 
Henry B. Brown, fost membru al Celor 
Doisprezece şi consilier în Prima Pre-
şedinţie, a relatat o experienţă perso-
nală. Cu mulţi ani în urmă, cumpărase 
o fermă în paragină în Canada. Când 
a început să-şi cureţe şi să-şi repare 
proprietatea, a dat peste un rug de 
coacăze care crescuse înalt de peste 
doi metri dar nu dădea nicio coacăză, 
aşa încât el l-a tăiat, lăsând doar câteva 
crenguţe. Apoi, în vârful fiecărei cren-
guţe, a văzut o picătură ca o lacrimă, 
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ca şi cum rugul plângea, şi i s-a părut 
că-l aude spunând:

„Cum ai putut să-mi faci aşa ceva? 
Crescusem atât de frumos… Şi acum 
m-ai tăiat. Toate plantele din grădină 
mă vor privi de sus… Cum ai putut 
să-mi faci aşa ceva? Am crezut că eşti 
grădinarul locului”.

Preşedintele Brown a răspuns: 
„Ascultă, micuţule rug de coacăze, 
eu sunt grădinarul locului şi ştiu ce 
doresc să fii tu. Nu doresc să fii un 
pom fructifer sau unul care să dea um-
bră. Doresc să fii un rug de coacăze 
şi, într-o zi, micuţule rug, când vei fi 
plin de fructe, vei spune: «Mulţumesc, 
Domnule Grădinar, pentru că m-ai iu-
bit atât încât ai făcut efortul să mă tai»”.

Ani mai târziu, preşedintele Brown 
era ofiţer în Trupele de uscat cana-
diene şi fusese trimis în Anglia. Când 
un ofiţer superior a fost rănit în luptă, 
preşedintelui Brown i-a venit rândul să 
fie promovat la gradul de general şi a 
fost chemat la Londra. Deşi preşedin-
tele Brown îndeplinea toate condiţiile 
pentru a fi promovat, aceasta nu s-a 
întâmplat pentru că era mormon. Ge-
neralul care îi era comandant a spus, 
pe scurt: „Meriţi această promovare, 
dar nu ţi-o pot da”. În acel moment, 
din cauza unei discriminări evidente, 
preşedintele Brown nu a obţinut 
lucrul pe care îl sperase, pentru care 
se rugase şi se pregătise zece ani. Con-
tinuându-şi povestirea, preşedintele 
Brown a spus:

„Am urcat în tren şi am pornit îna-
poi… cu inima frântă şi cu amărăciune 
în suflet… Când am ajuns în cortul 
meu… mi-am aruncat boneta pe patul 
de campanie. Mi-am încleştat pumnii 
şi i-am ridicat spre cer. Am spus: «Cum 
ai putut să-mi faci aşa ceva, Dumne-
zeule? Am făcut tot ce am putut pentru 
a îndeplini condiţiile. Nu există nimic 
din ce puteam face – din ce trebuia să 
fac – pe care să nu-l fi făcut. Cum ai 

putut să-mi faci aşa ceva?». Eram plin 
de amărăciune.

Şi, apoi, am auzit un glas pe care 
l-am recunoscut. Era propriul meu glas 
şi spunea: «Eu sunt grădinarul locului. 
Ştiu ce doresc să faci». Amărăciunea 
din sufletul meu a dispărut şi am căzut 
în genunchi lângă pat pentru a cere 
iertare pentru nerecunoştinţa mea …

Acum, după aproape 50 de ani, 
privesc în sus la [Dumnezeu] şi spun 
«Mulţumesc, Domnule Grădinar, pen-
tru că m-ai tăiat, pentru că m-ai iubit 
suficient de mult încât să mă răneşti»” 5.

Dumnezeu a ştiut ce trebuia să 
devină Hugh B. Brown şi de ce era 
nevoie pentru ca acest lucru să se în-
tâmple şi El a redirecţionat cursul vieţii 
lui pentru a-l pregăti pentru sfântul 
apostolat.

Dacă dorim sincer şi ne străduim 
să ne ridicăm la înălţimea marilor 
aşteptări ale Tatălui nostru Ceresc, 
El va face astfel încât noi să primim 
tot ajutorul de care avem nevoie, fie 
că este alinare, întărire ori pedeapsă. 
Dacă vom dori s-o acceptăm, corecta-
rea necesară va veni sub multe forme 
şi din multe surse. Poate veni în timpul 

rugăciunilor noastre, când Dumnezeu 
vorbeşte minţii şi inimii noastre prin 
Duhul Sfânt (vezi D&L 8:2). Poate veni 
sub forma răspunsului la rugăciuni, 
răspuns ce poate fi „nu” sau un altul 
decât cel pe care îl aşteptam. Mus-
trarea poate veni în timp ce studiem 
scripturile şi ni se reamintesc greşelile, 
nesupunerea sau, pur şi simplu, lucru-
rile pe care am neglijat să le facem.

Corectarea poate veni prin alţii, mai 
ales prin aceia care sunt inspiraţi de 
Dumnezeu să ne aducă fericire. Apos-
toli, profeţi, patriarhi, episcopi şi alţii 
au fost chemaţi în Biserică astăzi la fel 
ca în vechime „pentru desăvârşirea 
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Hristos” 
(Efeseni 4:12). Poate unele dintre 
lucrurile spuse în această conferinţă 
au fost considerate de dumneavoastră 
o chemare la pocăinţă sau schim-
bare, care, dacă îi veţi da ascultare, 
vă va ridica într-un loc mai înalt. Ne 
putem ajuta unul pe altul ca membri 
ai Bisericii; este unul dintre motivele 
principale pentru care Salvatorul a 
întemeiat o biserică. Chiar şi atunci 
când suntem criticaţi în mod răuvoitor 
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de persoane care ne desconsideră sau 
nu ne iubesc, ar putea fi util să dăm 
dovadă de suficientă umilinţă pentru a 
analiza situaţia şi a învăţa din ea orice 
ne-ar putea fi de folos.

Corectarea, să sperăm că blândă, 
poate veni din partea soţiei sau a 
soţului. Vârstnicul Richard G. Scott, 
care tocmai ne-a vorbit, îşi aminteşte o 
perioadă de la începutul căsătoriei sale, 
când soţia sa, Jeanene, l-a sfătuit să pri-
vească direct oamenii când le vorbea. 
„Priveşti podeaua, tavanul, fereastra, 
peste tot, dar nu în ochii lor”, a spus 
ea. El şi-a întipărit în inimă acea dojană 
blândă şi ea l-a ajutat să fie mai eficient 
în sfaturile oferite şi în lucrul cu oame-
nii. Eu, care am slujit ca misionar cu 
timp deplin sub îndrumarea preşedin-
telui Scott de atunci, pot confirma că, în 
timpul discuţiilor, el te priveşte în ochi. 
Pot adăuga, de asemenea, că, atunci 
când cineva trebuie corectat, acea pri-
vire poate fi foarte pătrunzătoare.

Părinţii pot şi trebuie să corecteze, 
chiar să pedepsească, pentru ca fiii şi 
fiicele lor să nu fie supuşi de nemi-
losul Satana şi susţinătorii lui. Preşe-
dintele Boyd K. Packer a observat că, 
atunci când o persoană în postura de 
a corecta o alta nu face acest lucru, 
ea se gândeşte la ea însăşi. Aduceţi-vă 
aminte că mustrarea trebuie făcută la 
timpul necesar, cu severitate şi claritate 

„când [eşti inspirat] de Duhul Sfânt; şi, 
după aceea, arătându-i aceluia pe care 
l-ai mustrat o dragoste sporită pentru 
ca el să nu te considere ca duşmanul 
său” (D&L 121:43).

Aduceţi-vă aminte că, dacă nu 
acceptăm corectarea, ceilalţi ar putea 
să înceteze s-o mai ofere în pofida 
dragostei lor pentru noi. Dacă, în 
repetate rânduri, noi nu reacţionăm 
la pedeapsa unui Dumnezeu iubitor, 
atunci şi El va înceta să ne mai pedep-
sească. El spune: „Spiritul Meu nu se 
va strădui întotdeauna cu omul” (Eter 
2:15). În cele din urmă, multe dintre 
pedepsele noastre trebuie să vină de 
la noi – trebuie să ne corectăm singuri. 
Una dintre metodele prin care prea-
iubitul nostru coleg, decedat acum, 
vârstnicul Joseph B. Wirthlin, a devenit 
ucenicul pur şi umil pe care l-am 
cunoscut, a fost analizarea modului în 
care şi-a îndeplinit orice însărcinare 
sau misiune. Dorind să facă ce era 
plăcut lui Dumnezeu, el a hotărât să 
afle ce putea îmbunătăţi şi să pună 
în practică apoi cu sârguinţă fiecare 
învăţătură desprinsă.

Noi, toţi, putem îndeplini marile 
aşteptări ale lui Dumnezeu oricât de 
mari sau mici ar putea fi capacitatea şi 
talentul nostru. Moroni afirmă: „Dacă 
voi vă veţi lepăda de orice necredinţă 
şi-L veţi iubi pe Dumnezeu cu toată 

puterea, mintea şi tăria voastră, atunci 
harul Lui este destul pentru voi pentru 
ca prin harul Lui voi să puteţi să fiţi 
perfecţi în Hristos” (Moroni 10:32). 
Efort nostru plin de sârguinţă şi de-
votament aduce acest har dătător de 
putere şi tărie; acest efort include cu 
siguranţă supunerea faţă de pedeapsa 
lui Dumnezeu şi pocăinţa totală, 
sinceră. Să ne rugăm pentru a primi 
corectarea Sa plină de dragoste.

Fie ca Dumnezeu să vă sprijine 
în străduinţa dumneavoastră de a vă 
ridica la nivelul marilor Sale aşteptări 
şi să vă acorde deplina fericire şi pace 
ce urmează în mod firesc. Eu ştiu că 
dumneavoastră şi cu mine putem 
deveni una cu Dumnezeu şi Hristos. 
Despre Tatăl nostru Ceresc şi Preaiu-
bitul Său Fiu şi potenţialul pe care îl 
avem datorită Lor, eu depun mărturie 
cu umilinţă şi încredere, în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Dallin H. Oaks, „The Challenge to 

Become”, Liahona, ianuarie 2001, p. 40.
 2. Kenda Creasy Dean, Almost Christian: 

What the Faith of Our Teenagers Is Telling 
the American Church (2010), p. 17.

 3. Dean, Almost Christian, p. 30; vezi, de 
asemenea, Christian Smith şi Melinda 
Lundquist Denton, Soul Searching: The 
Religious and Spiritual Lives of American 
Teenagers (2005), p. 118–171.

 4. Dean, Almost Christian, p. 37.
 5. Henry B. Brown, „The Currant Bush”, 

Liahona, martie 2002, p. 22, 24.
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Vârstnicul Carl B. Pratt
din Cei Şaptezeci

Ida a fost recunoscătoare pentru 
bani, dar i-a amintit lui John că nu 
plătiseră deloc zeciuiala întreaga vară. 
Ei nu aveau venit în bani, dar Ida 
i-a amintit că animalele le oferiseră 
carne, ouă şi lapte. Grădina le oferise 
fructe şi legume din belşug, iar ei 
făcuseră alte schimburi pentru bunuri 
care nu implicau bani. Ida a sugerat 
ca ei să-i dea banii episcopului drept 
zeciuială.

John a fost puţin dezamăgit, deoa-
rece banii ar fi ajutat mult la educaţia 
copiilor, dar a consimţit repede că ei 
trebuiau să-şi plătească zeciuiala. El a 
dus punga grea la biroul pentru zeciu-
ială şi i-a dat banii episcopului. 

La scurt timp după aceea, a aflat că 
un om de afaceri înstărit din Statele 
Unite, un anume domn Hord, urma 
să sosească în următoarea săptămâna 
cu mai mulţi bărbaţi pentru a petrece 
câteva zile în munţi pentru a vâna şi a 
pescui. 

Bunicul John s-a întâlnit cu grupul 
de bărbaţi, nu departe de gara de 

Sunt recunoscător pentru stră-
moşii neprihăniţi care le-au 
predat Evanghelia copiilor lor, în 

căminele lor, cu mult timp înainte de 
a exista seri în familie oficiale. Bunicii 
din partea mamei mele au fost Ida Jes-
person şi John A. Whetten. Aceştia au 
locuit în comunitatea mică din Colonia 
Juárez, Chihuahua, Mexic. Copiii din 
familia Whetten au fost învăţaţi prin 
instruire şi prin urmarea exemplului 
părinţilor lor. 

Vremurile erau grele în Mexic la în-
ceputul anilor 1920. Revoluţia violentă 
tocmai se încheiase. Foarte puţini bani 
erau puşi în circulaţie, majoritatea fiind 
monede. Adesea, oamenii făceau afa-
ceri prin troc sau schimburi de bunuri 
şi servicii. 

Într-o zi, spre sfârşitul verii, bunicul 
John a venit acasă după ce făcuse un 
târg şi primise 100 de pesos în monede 
de argint drept câştig al său. I-a dat 
banii lui Ida, cu instrucţiunile că aceştia 
urmau să fie folosiţi pentru viitoarele 
costuri ale şcolarizării copiilor lor. 

tren de lângă Colonia Juárez. El avea 
numărul necesar de cai de călărie şi 
animale de povară pentru a transporta 
bagajele şi echipamentul de campare 
spre munte. A petrecut săptămâna 
care a urmat fiindu-le ghid acelor 
bărbaţi şi având grijă de tabără şi de 
animale. 

La sfârşitul săptămânii, bărbaţii s-au 
întors la gară pentru a lua trenul îna-
poi spre Statele Unite. John a fost plătit 
în acea zi pentru munca sa şi i s-a dat 
o pungă cu pesos în monede de argint 
pentru a acoperi celelalte cheltuieli. 
Odată ce John şi bărbaţii care erau cu 
el şi-au primit plata, John a înapoiat 
restul de bani domnului Hord, care a 
fost surprins, întrucât nu se aşteptase 
să mai rămână vreun ban. L-a întrebat 
pe John pentru a se asigura că fuse-
seră acoperite toate costurile, iar John 
i-a răspuns că toate cheltuielile pentru 
călătorie fuseseră acoperite şi că acela 
era restul de bani. 

Trenul a şuierat. Domnul Hord 
a dat să plece şi, apoi, s-a întors şi 
i-a aruncat lui John punga grea cu 
monede. „Poftim, ia asta şi du-o acasă 
pentru băieţii tăi”, a spus el. John a 
prins punga şi s-a îndreptat spre Colo-
nia Juárez. 

În acea seară, în timp ce familia 
s-a adunat după cină pentru a auzi 
poveşti despre călătorie, John şi-a 
amintit de pungă, a adus-o şi a aşe-
zat-o pe masă. John a spus că nu ştia 
câţi bani erau în pungă şi, pentru a se 
amuza, au golit punga pe masă – era o 
grămadă destul de mare de bani – iar 
când aceştia au fost număraţi, suma 
era de fix 100 de pesos în monede de 
argint. Desigur, faptul că domnul Hord 
se hotărâse să facă acea călătorie a fost 
considerat o mare binecuvântare. John 
şi băieţii săi câştigaseră bani buni, dar 
restul de 100 de pesos le-a amintit de 
exact aceeaşi sumă pe care o plătiseră 
ca zeciuială cu o săptămână înainte. 

Cele mai preţioase 
binecuvântări ale 
Domnului
Pe măsură ce ne plătim zeciuiala cu credinţă, Domnul va 
deschide zăgazurile cerurilor şi va turna asupra noastră cele 
mai preţioase binecuvântări ale Sale. 
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Pentru unii, aceasta ar putea fi o 
coincidenţă interesantă dar, pentru 
familia Whetten, a fost, în mod clar, 
o lecţie din partea Domnului că El Îşi 
aminteşte de promisiunile pe care le 
face acelora care îşi plătesc zeciuiala 
cu credinţă. 

Când eram copil, îmi plăcea foarte 
mult această povestire, deoarece era 
despre o călătorie de campament cu 
caii, făcută în munţi pentru a vâna 
şi a pescui. Şi îmi plăcea foarte mult 
deoarece ne învaţă că, atunci când ne 
supunem poruncilor, suntem bine-
cuvântaţi. Există mai multe lucruri 
pe care le putem deduce din această 
poveste despre zeciuială. 

În primul rând, veţi observa că, 
în acest caz, plata zeciuielii nu a 
avut legătură cu suma de bani care a 
reprezentat venitul. Familia Whetten a 
hotărât să-şi folosească primul venit în 
bani pentru a plăti zeciuiala deoa-
rece trăiseră bine având animale şi o 
grădină roditoare cu fructe şi legume. 
Evident, ei se simţeau îndatoraţi Dom-
nului pentru binecuvântările primite. 

Aceasta ne aminteşte de ceea 
ce implică spusele Domnului când 
întreabă: „Se cade să înşele un om 
pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?”. 

Oamenii întreabă: „Cu ce Te-am 
înşelat?” „Cu zeciuielile şi darurile de 
mâncare” (Maleahi 3:8). Da, dragi fraţi 
şi surori, aşa cum şi-au dat seama John 
şi Ida Whetten în acea vară, cu zeci de 
ani în urmă, cu toţii suntem îndatoraţi 
Domnului. Să nu fim acuzaţi că Îl în-
şelăm pe Dumnezeu. Să fim cinstiţi şi 
să ne plătim datoriile faţă de Domnul. 
El nu cere decât 10%. Integritatea de 
care dăm dovadă plătindu-ne datoriile 
noastre către Domnul ne va ajuta să 
fim cinstiţi faţă de aproapele nostru.

Următorul lucru pe care l-am ob-
servat în legătură cu acea poveste este 
faptul că bunicii mei au plătit zeciuiala 
indiferent de situaţia financiară precară 
a familiei lor. Ei cunoşteau porunca 
Domnului, au făcut ca scripturile să 
li se aplice lor (vezi 1 Nefi 19:23–24) 
şi s-au supus legii. Aceasta aşteaptă 
Domnul de la întreg poporul Său. El 
Se aşteaptă ca noi să plătim zeciuiala, 
nu doar când avem din abundenţă, 
nu numai dacă ne rămân bani după 
ce sunt acoperite cheltuielile, ci aşa 
cum a poruncit El în vechime, din „pri-
mele roade” ale venitului nostru, fie 
că acesta este mic sau mare. Domnul 
a poruncit: „Să nu pregeţi să-Mi aduci 
pârga secerişului tău şi a culesului viei 

tale” (Exodul 22:29). Din experienţă 
personală, cel mai sigur mod de a plăti 
zeciuiala cu credinţă este de a o plăti 
de îndată ce primesc orice venit. De 
fapt, am aflat că acesta este singurul 
mod pentru a mă asigura că sunt 
destui bani pentru a plăti zeciuiala 
integral. 

Învăţăm de la bunicii mei Whetten 
că, în ce priveşte zeciuiala, nu este, 
de fapt, vorba de bani; este vorba 
de credinţă – credinţă în Domnul. 
El ne promite binecuvântări dacă ne 
supunem poruncilor Sale. În mod clar, 
John şi Ida Whetten au dat dovadă de 
mare credinţă prin plata zeciuielii lor. 
Să dăm dovadă de credinţă în Dom-
nul plătindu-ne zeciuiala. Să plătim 
zeciuiala întâi, să o plătim în mod cin-
stit. Să ne învăţăm copiii să plătească 
zeciuiala chiar şi din alocaţie sau din 
alte venituri, iar apoi să-i luăm cu noi 
la interviul de sfârşit de an pentru 
stabilirea zeciuielii ca ei să cunoască 
exemplul nostru şi dragostea noastră 
pentru Domnul. 

Există posibilitatea ca această 
poveste despre bunicii mei să fie 
interpretată greşit. Am putea deduce 
că, deoarece plătim zeciuiala cu bani, 
Domnul ne va binecuvânta întot-
deauna cu bani. Tindeam să cred acest 
lucru când eram copil. Dar, de atunci, 
am învăţat că nu se întâmplă neapărat 
aşa. Domnul le promite binecuvântări 
celor care îşi plătesc zeciuiala. El le 
promite că va „deschide zăgazurile 
cerurilor, şi [va] turna… belşug de 
binecuvântare” (Maleahi 3:10). Depun 
mărturie că El Îşi îndeplineşte promi-
siunile iar, dacă noi ne plătim zeciu-
iala cu credinţă, nu ne vor lipsi cele 
necesare vieţii, însă El nu ne promite 
avere. Banii şi conturile bancare nu 
sunt cele mai de preţ binecuvântări ale 
Sale. El ne binecuvântează cu înţelep-
ciune pentru a ne administra resursele 
materiale limitate, înţelepciune care ne 
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Vârstnicul Lynn G. Robbins
din Cei Şaptezeci

„A fi sau a nu fi?” este, de fapt, 
o întrebare foarte bună 1. 
Salvatorul a adresat între-

barea într-un fel mult mai profund, 
făcând din aceasta o întrebare vitală 
referitoare la doctrină pentru fiecare 
dintre noi: „Ce fel de oameni trebuie 
să fiţi  voi? Adevărat vă spun Eu vouă, 
tot aşa cum sunt Eu” (3 Nefi 27:27; 
subliniere adăugată). Persoana întâi 
singular, timpul prezent a verbului a 
fi este Eu sunt. El ne invită să luăm 
asupra noastră numele Său şi carac-
terul Său. 

Pentru a deveni aşa cum este El, 
trebuie să facem şi noi lucrurile pe care 
le-a făcut El: „Adevărat, adevărat vă 
spun Eu vouă, aceasta este Evanghelia 
Mea; iar voi cunoaşteţi lucrurile pe care 
trebuie să le faceţi în Biserica Mea; căci 
lucrurile pe care voi M-aţi văzut pe Mine 
că le fac, pe acelea trebuie să le faceţi şi 
voi” (3 Nefi 27:21; subliniere adăugată).

A fi şi a face sunt două lucruri 
inseparabile. Ca doctrine interdepen-
dente, ele se întăresc şi se promovează 
reciproc. De exemplu, credinţa inspiră 
pe cineva să se roage şi, la rândul ei, 

rugăciunea întăreşte credinţa celui 
care se roagă. 

Salvatorul i-a criticat adesea pe cei 
care făceau bine fără să fie buni – 
numindu-i făţarnici: „Norodul acesta 
Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui 
este departe de Mine” (Marcu 7:6). Să 
faci bine fără să fii bun înseamnă să fi 
făţarnic sau să pretinzi că eşti ceea ce 
nu eşti – înseamnă prefăcătorie. 

În schimb, să fii bun fără să faci 
bine reprezintă un lucru fără valoare, 
la fel cum „credinţa: dacă n-are fapte, 
este moartă în ea însăşi” (Iacov 2:17; 
subliniere adăugată). Să fii bun fără să 
faci bine înseamnă, de fapt, că nu eşti 
bun – înseamnă să te amăgeşti singur, 
presupunând că eşti bun pentru sim-
pul motiv că intenţiile tale sunt bune. 

Să faci bine fără să fii bun – ceea 
ce înseamnă să fi făţarnic – reflectă o 
imagine falsă în faţa altora, iar să fii 
bun fără să faci bine reflectă o ima-
gine falsă faţă de propria-ţi persoană. 

Salvatorul i-a mustrat aspru pe 
cărturari şi farisei pentru făţărnicia lor: 
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! 
Pentru că voi daţi zeciuială” – un lucru 

Ce fel de bărbaţi şi 
femei trebuie să fiţi? 
Fie ca eforturile dumneavoastră de a dezvolta însuşiri 
asemănătoare cu ale lui Hristos să aibă succes, astfel încât 
imaginea Sa să fie întipărită în înfăţişarea dumneavoastră şi ca 
însuşirile Sale să se manifeste în comportamentul dumneavoastră.

permite să trăim mai bine cu 90% din 
venitul nostru decât cu 100%. Astfel, 
plătitorii de zeciuială credincioşi înţe-
leg principiul cumpătării şi tind să se 
bizuie mai mult pe forţele proprii.

Am ajuns să înţeleg că binecuvân-
tările cele mai de preţ ale Domnului 
sunt cele spirituale, iar acestea sunt, 
de multe ori, legate de familie, prieteni 
şi Evanghelie. Adesea, El pare să 
ofere binecuvântarea unei sensibilităţi 
deosebite faţă de influenţa şi îndru-
marea Spiritului Sfânt, în special în 
probleme de căsnicie şi familie, cum 
ar fi creşterea copiilor. O asemenea 
sensibilitate spirituală ne poate ajuta 
să ne bucurăm de binecuvântările 
păcii şi armoniei în cămin. Preşedin-
tele James E. Faust a sugerat că plata 
zeciuielii este „o asigurare excelentă 
împotriva divorţului” („Enriching Your 
Marriage”, Liahona, aprilie 2007, p. 5).

Plata zeciuielii ne ajută să dez-
voltăm o inimă supusă şi blândă, o 
inimă plină de recunoştinţă care tinde 
să „[mărturisească] mâna Lui în toate 
lucrurile” (D&L 59:21). Plata zeciuielii 
ne încurajează să avem o inimă gene-
roasă şi iertătoare, o inimă caritabilă, 
plină de dragostea pură a lui Hristos. 
Noi devenim dornici să-i slujim şi să-i 
binecuvântăm pe ceilalţi, cu o inimă 
supusă voinţei Domnului. Cei care 
îşi plătesc zeciuiala în mod regulat 
observă că s-a întărit credinţa lor în 
Domnul Isus Hristos şi că au dezvoltat 
o mărturie fermă şi trainică despre 
Evanghelia Sa şi despre Biserica Sa. 
Niciuna dintre aceste binecuvântări nu 
sunt financiare sau materiale în vreun 
fel, dar ele sunt, cu siguranţă, cele mai 
preţioase binecuvântări ale Domnului. 

Depun mărturie că, pe măsură ce 
ne plătim zeciuiala cu credinţă, Dom-
nul va deschide zăgazurile cerurilor 
şi va turna asupra noastră cele mai 
preţioase binecuvântări ale Sale. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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pe care îl făceau – „din izmă, din 
mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute 
cele mai însemnate lucruri din Lege: 
dreptatea, mila şi credincioşia” (Matei 
23:23). Sau, cu alte cuvinte, nu au fost 
ceea ce trebuiau să fi fost. 

Deşi Salvatorul a recunoscut im-
portanţa de a face bine, El ne-a învăţat 
că [cel mai însemnat lucru] este să fii 
bun. Însemnătatea mai mare a faptului 
de a fi bun este ilustrată în exemplele 
următoare: 

•	Păşirea	în	apele	botezului	este	un	lu-
cru pe care îl facem. Înainte de a face 
acest pas trebuie să fim credincioşi, 
adică să avem credinţă în Isus Hristos 
şi o mare schimbare în inima noastră. 

•	Luarea	din	împărtăşanie	este	un	lucru	
pe care îl facem. Să fim demni de a 
lua din împărtăşanie este un lucru 
mai însemnat şi mult mai important. 

•	Rânduirea	la	un	oficiu	al	preoţiei	
este o acţiune sau un lucru pe care 
îl facem. Totuşi, lucrul mai însem-
nat este puterea preoţiei care are 
la bază „principiile dreptăţii” (D&L 
121:36) sau ceea ce suntem.

Mulţi dintre noi facem liste ce 
cuprind lucruri de făcut pentru a ne 
aminti ceea ce vrem să îndeplinim. 
Dar oamenii au rareori liste despre ce 
trebuie să fie. De ce? Lucrurile de făcut 
reprezintă activităţi sau evenimente 
care pot fi tăiate de pe liste odată ce 
sunt făcute. Totuşi, ceea ce trebuie să 
fim reprezintă un proces continuu. Nu 
putem bifa ca fiind complet procesul 
de a fi. Vinerea următoare o pot invita 
pe soţia mea în oraş pentru a petrece 
o seară plăcută împreună, ceea ce 
poate fi un lucru de făcut. Dar a fi un 
soţ bun nu este un eveniment; acest 
lucru ţine de firea mea – de caracterul 
meu sau de cine sunt eu. 

Sau, în calitate de părinte, când pot 
tăia de pe listă pe unul dintre copii 

considerându-l ca pe un lucru făcut ? 
Noi nu putem înceta niciodată să fim 
părinţi buni. Şi, pentru a fi părinţi 
buni, unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le putem preda copiilor 
noştri este cum să fie mai asemănători 
Salvatorului. 

Însuşirile care ne fac să fim mai 
asemănători lui Hristos nu pot fi 
văzute, dar ele reprezintă forţa ce 
pune în mişcare toate lucrurile pe care 
le facem şi care pot fi văzute. Când 
părinţii îl ajută pe un copil să înveţe să 
meargă, spre exemplu, vedem părinţi 
făcând lucruri cum ar fi să-l ajute să-şi 
menţină echilibrul şi să-şi laude copi-
lul. Aceste lucruri pe care le fac scot la 
lumină dragostea nevăzută din inimile 
lor şi credinţa şi speranţa neobservate 
pe care le au în abilităţile copilului lor. 
Eforturile pe care le depun zi de zi 
arată cât sunt de sârguincioşi şi răbdă-
tori – trăsături care nu se văd. 

Deoarece ceea ce suntem influen-
ţează şi motivează lucrurile pe care le 
facem, este mai eficient să predăm altora 
despre cum să fie pentru a-şi îmbunătăţi 
comportamentul decât să ne concen-
trăm asupra lucrurilor pe care să le facă.

Când copiii nu se poartă cum 
trebuie, cum ar fi când se ceartă între 
ei, noi îi corectăm, adesea, în mod 
greşit, bazându-ne pe lucrurile pe care 
le-au făcut sau pe cearta pe care am 
văzut-o. Dar ceea ce fac – comporta-
mentul lor – este numai o manifestare 
a unui motiv nevăzut din inima lor. 
Ne-am putea întreba: „Ce însuşiri, 
dacă ar fi înţelese de copil, ar putea 
corecta acest comportament în viitor? 
Să fie răbdător şi să ierte atunci când 
este supărat? Să fie răbdător şi să ierte 
atunci când este supărat? Să iubească 
pacea şi fie împăciuitor? Să-şi asume 
responsabilitatea pentru acţiunile sale 
şi să nu dea vina pe altcineva?”. 

Cum le predau părinţii aceste însu-
şiri copiilor? Nu vom avea niciodată o 

ocazie mai mare de a-i învăţa pe copiii 
noştri şi a le da dovadă de însuşiri 
asemănătoare cu ale lui Hristos decât 
felul în care îi disciplinăm. Disciplina 
are aceeaşi rădăcină ca şi cuvântul dis-
cipol şi implică răbdare şi predare din 
partea noastră. Nu ar trebui să fie rea-
lizată cu mânie. Ar trebui şi trebuie să 
ne disciplinăm în felul în care suntem 
învăţaţi în secţiunea 121 din Doctrină 
şi legăminte: „Prin convingere, prin 
răbdare îndelungată, prin bunătate şi 
blândeţe şi prin dragoste sinceră; prin 
blândeţe şi pură cunoaştere” (versetele 
41–42). Acestea sunt însuşiri asemă-
nătoare cu ale lui Hristos ce trebuie să 
fie o parte din cine suntem, ca părinţi 
şi ucenici ai lui Hristos.

Prin disciplină, copilul învaţă despre 
consecinţe. În asemenea momente, este 
bine să transformaţi situaţiile neplăcute 
în unele plăcute. Dacă un copil mărtu-
riseşte un lucru greşit pe care l-a făcut, 
lăudaţi curajul pe care l-a avut pentru a 
mărturisi. Întrebaţi-i pe copii ce au învă-
ţat din greşeala sau fapta rea pe care au 
făcut-o, lucru ce vă oferă dumneavoastră 
şi, mai important, oferă Spiritului ocazia 
de a-i mângâia şi de a-i învăţa ceva. 
Când le predăm doctrina prin interme-
diul Spiritului, acea doctrină are puterea 
de a le schimba, cu timpul – ceea ce 
sunt – însuşi caracterul lor. 

Alma a descoperit acelaşi principiu, 
şi anume că „predicarea cuvântului 
avea o mare tendinţă să conducă 
poporul să facă ceea ce era drept – da, 
aceasta avusese un efect cu mult mai 
puternic asupra minţilor poporului, 
decât sabia” (Alma 31:5; subliniere 
adăugată). De ce? Pentru că sabia se 
concentra numai asupra pedepsirii 
comportamentului – ceea ce făceau – 
pe când predicarea cuvântului schimba 
însuşi comportamentul oamenilor – 
ceea ce erau sau ce puteau deveni.

Un copil cuminte şi ascultător nu vă 
va învăţa foarte multe despre cum să 
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fiţi părinţi. Dacă sunteţi binecuvântaţi 
cu un copil care vă testează răbdarea 
la maxim, veţi deveni foarte experi-
mentaţi în calitatea dumneavoastră de 
părinţi. În loc să vă întrebaţi dacă aţi 
făcut ceva greşit în viaţa premuritoare 
pentru a merita aşa ceva, l-aţi putea 
vedea pe copilul mai neascultător ca 
pe o binecuvântare şi o oportunitate 
pentru dumneavoastră de a deveni 
mai asemănători lui Dumnezeu. Cu 
care copil vă vor fi puse la încer-
care, dezvoltate şi rafinate răbdarea, 
suferinţa îndelungată şi alte însuşiri 
asemănătoare cu ale lui Hristos? Este 
oare posibil ca dumneavoastră să aveţi 
nevoie de acest copil la fel de mult 
cum are el nevoie de dumneavoastră? 

Cu toţii am auzit sfatul de a con-
damna păcatul şi nu păcătosul. În 
mod asemănător, când copiii noştri 
fac ceva greşit, trebuie să fim atenţi 
să nu spunem lucruri care îi vor face 
pe copii să creadă că lucrul greşit pe 
care ei l-au făcut reprezintă cine sunt 
ei. „Nu etichetaţi niciodată copiii care 
au făcut ceva greşit cu vorbe de genul 
«prost», «greu de cap», «leneş» sau «neîn-
demânatic»” 2. Copiii noştri sunt copiii 
lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă 
adevărata lor identitate şi adevăratul 
lor potenţial. Planul Său este tocmai 
de a-i ajuta pe copiii Săi să depăşească 
greşelile şi faptele greşite şi să pro-
greseze pentru a deveni aşa cum este 
El. De aceea, comportamentul greşit 
trebuie privit ca un lucru temporar, nu 
permanent – un fapt, nu o identitate. 

De aceea, atunci când vrem să-i disci-
plinăm, trebuie să avem grijă să nu folo-
sim expresii care generalizează, cum ar 
fi: „Tu, mereu …” sau „Tu niciodată …”. 
Folosiţi cu grijă expresii de genul: „Ni-
ciodată nu ţii cont de părerea mea” sau 
„De ce ne faci să te-aşteptăm mereu?”. 
Expresii de acest gen fac ca acţiunile 
copiilor să fie luate de către ei drept 
comportament şi pot influenţa negativ 

percepţia lor despre propria persoană şi 
despre valoarea individuală.

Confuzia cu privire la identitatea 
unei persoane poate avea loc, de 
asemenea, atunci când întrebăm copiii 
ce vor să fie atunci când vor creşte, ca 
şi cum ceea ce face o persoană pentru 
a-şi câştiga existenţa defineşte cine 
este ea. Nici profesia, nici averea nu 
ar trebui să stabilească identitatea sau 
valoarea vreunei persoane. Salvatorul, 
de exemplu, a fost un simplu tâmplar, 
dar acel lucru nu a fost nici pe departe 
ceea ce I-a definit viaţa. 

În ajutorul pe care îl oferim copiilor 
să descopere cine sunt ei cu adevărat şi 
să-şi îmbunătăţească părerea cu privire 
la valoarea lor personală, noi putem 
complimenta în mod corespunzător 
realizările sau comportamentul – ce au 
făcut. Însă ar fi şi mai înţelept ca, atunci 
când îi lăudăm, să ne concentrăm mai 
mult atenţia asupra caracterului şi cre-
zurilor lor – asupra a cine sunt ei.

Într-o competiţie sportivă, o mo-
dalitate înţeleaptă de a lăuda perfor-
manţa copiilor noştri – ceea ce fac 
– este aceea de a complimenta felul 
lor de a fi – cum ar fi activ, perseve-
rent, echilibrat în faţa adversităţii etc. – 
complimentând, astfel, atât felul lor de 
a fi, cât şi ceea ce fac. 

Când îi rugăm pe copii să facă 
treburi prin casă, putem, de asemenea, 
să găsim modalităţi de a complimenta 
felul lor de a fi, de exemplu: „Sunt 
atât de bucuroasă să te văd făcând cu 
plăcere treabă în casă”. 

Când copiii ne arată carnetul de 
note, i-am putea lăuda pentru notele 
sale bune, dar ar putea fi şi mai util să-i 
lăudăm pentru sârguinţa lor : „Ai trecut 
toate examenele. Eşti o persoană care 
ştie să înceapă şi să ducă la bun sfârşit 
lucruri grele. Sunt mândru de tine”.

În timpul studierii scripturilor îm-
preună cu familia, căutaţi şi discutaţi 
despre exemple de însuşiri de caracter 

descoperite în timpul studiului pe care 
l-aţi avut în acea zi. Pentru că însuşirile 
asemănătoare cu cele ale lui Hristos 
sunt daruri de la Dumnezeu… [şi] fără 
ajutorul Său nu le puteţi dobândi 3, ru-
gaţi-vă pentru aceste daruri în particu-
lar şi în familie. 

Când sunteţi la masă şi serviţi cina 
împreună, vorbiţi din când în când 
despre aceste însuşiri, mai ales despre 
cele pe care le-aţi învăţat în studiul din 
acea dimineaţă. „În ce fel ai fost un bun 
prieten azi? În ce fel ai dat dovadă de 
compasiune? Cum te-a ajutat credinţa 
să depăşeşti încercările de azi? În ce fel 
ai fost demn de încredere? Cinstit? Ge-
neros? Umil?” În scripturi, se găsesc o 
mulţime de însuşiri ce trebuie învăţate 
şi predate. 

Cea mai bună modalitate de a preda 
cum să fim asemănători lui Hristos este 
aceea de a fi noi înşine asemănători lui 
Hristos, oferindu-le copiilor noştri un 
exemplu pe care îl pot vedea şi simţi. El 
este Părintele perfect şi ne-a oferit ma-
nualul Său de instrucţiuni – scripturile. 

Remarcile mele de astăzi au fost 
adresate, în principal, părinţilor, dar 
principiile se aplică tuturor. Fie ca 
eforturile dumneavoastră de a dez-
volta însuşiri asemănătoare cu ale lui 
Hristos să aibă succes, astfel încât ima-
ginea Sa să fie întipărită în înfăţişarea 
dumneavoastră şi ca însuşirile Sale să 
se manifeste în comportamentul dum-
neavoastră. Apoi, când copiii dumnea-
voastră sau alţii vor simţi dragostea 
dumneavoastră şi vă vor vedea com-
portamentul, ei să se apropie de El, 
este rugăciunea mea şi mărturia mea, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. William Shakespeare, Hamlet, Prinţul 

Danemarcei, actul 3, scena 1, versul 56.
 2. Carol Dweck, citat în Joe Kita, „Bounce 

Back Chronicles”, Reader’s Digest, mai 
2009, p. 95.

 3. Vezi Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid 
pentru slujirea misionară (2004), p. 122.
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Vârstnicul Benjamín De Hoyos
din Cei Şaptezeci

Dragii mei fraţi şi surori, mă rog 
ca Duhul Sfânt să mă ajute să vă 
transmit mesajul meu. 

În timpul vizitelor mele la confe-
rinţele de ţăruşi, de episcopii şi de 
ramuri, mă simt mereu încărcat cu un 
sentiment profund de bucurie atunci 
când mă întâlnesc cu membrii Biseri-
cii, cei care azi, la fel ca şi credincioşii 
care au trăit la jumătatea timpului, 
sunt numiţi sfinţi. Spiritul de pace şi 
dragoste pe care îl simt mereu în pre-
zenţa lor mă ajută să înţeleg că mă aflu 
într-unul dintre ţăruşii Sionului. 

Deşi mulţi provin din familii care 
sunt membre în Biserică de două sau 
mai multe generaţii, mulţi alţii sunt 
convertiţi recent. Lor le repetăm cuvin-
tele de bun venit adresate efesenilor 
de apostolul Pavel: 

„Aşadar, voi nu mai sunteţi nici 
străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni 
din casa lui Dumnezeu, 

fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 
prorocilor, piatra din capul unghiului 
fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:19–20).

În urmă cu câţiva ani, când slujeam 
la biroul Bisericii de Relaţii cu publicul 
din Mexic, am fost invitat să particip la 
o emisiune radio. Scopul programu-
lui era să descrie diversele religii din 
lume şi să discute despre ele. Am fost 
desemnate două persoane pentru a 

numele Bisericii nu a fost ales de către 
un om. A fost dat de Salvator prin 
intermediul unui profet în aceste zile 
din urmă. „Pentru că aşa se va numi 
Biserica Mea în ultimele zile, chiar 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă” (D&L 115:4). Direc-
torul de program a răspuns imediat şi 
foarte respectuos: „Atunci, vom repeta 
numele cu mare plăcere”. Nu îmi 
amintesc acum de câte ori a repetat 
numele important al Bisericii, însă îmi 
aduc aminte sentimentul plăcut care a 
fost prezent când noi am explicat nu 
numai numele Bisericii, dar şi modul 
în care îi recomandă pe membrii Bise-
ricii – sfinţi din zilele din urmă. 

Citim în Noul Testament că mem-
brilor Bisericii lui Isus Hristos li s-a dat 
prima oară numele de creştini în An-
tiohia (vezi Faptele apostolilor 11:26), 
dar ei se numeau unul pe celălalt 
sfinţi. Ce senzaţie plăcută trebuie să fi 
fost pentru ei să-l audă pe apostolul 
Pavel numindu-i „cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu” (Efe-
seni 2:19) şi, de asemenea, să zică de-
spre ei că sunt „chemaţi să [fie] sfinţi” 
(Romani 1:7; subliniere adăugată). 

În măsura în care membrii Bisericii 

reprezenta Biserica şi a răspunde în-
trebărilor ce puteau fi adresate pe par-
cursul acestui gen de program. După 
câteva pauze de publicitate, cum se 
spune în termeni radio, directorul de 
program a făcut următorul comentariu: 
„Avem alături de noi în această seară 
doi vârstnici ai Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă”. A făcut 
o pauză şi, apoi, a întrebat: „De ce are 
Biserica un nume aşa de lung? De ce 
nu folosiţi un nume mai scurt sau unul 
mai comercial?”. 

Colegul meu şi cu mine am zâmbit 
în faţa unei întrebări atât de bune 
şi, apoi, am început să explicăm că 

Chemaţi să fim sfinţi
Suntem aşa binecuvântaţi că avem parte de această înfrăţire 
a sfinţilor din zilele din urmă! 

Ushuaia, Argentina
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trăiesc în acord cu principiile Evan-
gheliei şi urmează sfatul profeţilor, ei 
vor fi sfinţiţi, pas cu pas, fără ca nici 
măcar să-şi dea seama. Membrii umili 
ai Bisericii care ţin rugăciunea în fami-
lie şi studiul scripturilor zilnic, cei care 
se implică în realizarea istoriei familiei 
şi îşi consacră timp pentru a preaslăvi 
în templu cu regularitate, devin sfinţi. 
Ei sunt cei care sunt devotaţi formării 
familiilor veşnice. Ei sunt şi cei care îşi 
alocă timp din viaţa lor ocupată pen-
tru a-i salva pe cei care s-au îndepărtat 
de Biserică şi a-i încuraja să revină şi 
să se aşeze la masa Domnului. Ei sunt 
acei vârstnici şi acele surori, precum 
şi acele cupluri de persoane în vârstă 
care răspund chemării de a sluji ca 
misionari ai Domnului. Da, dragii mei 
fraţi şi surori, ei devin sfinţi, astfel încât 
descoperă acel sentiment cald şi minu-
nat numit caritate sau dragostea pură a 
lui Hristos (vezi Moroni 7:42–48).

Sfinţii, ori membrii Bisericii, ajung, 
de asemenea, să-L cunoască pe Salva-
torul nostru prin intermediul suferinţe-
lor şi încercărilor. Să nu uităm că până 
şi El a trebuit să sufere toate lucrurile. 
„Şi El va lua moartea asupra Lui, ca să 
poată dezlega legăturile morţii care 
leagă poporul Său; şi va lua asupra 
Lui infirmităţile lor, ca inima Lui să fie 
inundată de milă, în ce priveşte trupul, 
ca El să ştie, în ce priveşte trupul, cum 
să-i ajute pe oameni după infirmităţile 
lor” (Alma 7:12).

Pe parcursul ultimilor ani am fost 
martor la suferinţele multor oameni, 
inclusiv ale multora dintre sfinţii noştri. 
Ne rugăm continuu pentru ei, rugân-
du-L pe Domnul să intervină ca să nu 
le fie slăbită credinţa, iar ei să înain-
teze cu răbdare. Acestor sfinţi le repe-
tăm cuvintele de alinare ale profetului 
Iacov din Cartea lui Mormon: 

„O, şi atunci, fraţii mei preaiubiţi, 
veniţi la Domnul cel Sfânt. Amintiţi-vă 
de cărările Lui că sunt drepte. Iată, 

calea omului este strâmtă, dar se în-
tinde dreaptă în faţa Lui, iar păzitorul 
porţii este Cel Sfânt al lui Israel; şi El 
nu foloseşte acolo niciun slujitor; şi nu 
este nicio altă cale decât prin poartă; 
şi El nu poate fi înşelat, căci Domnul 
Dumnezeu este numele Lui. 

Şi oricui bate… El aceluia îi va des-
chide” (2 Nefi 9:41–42). 

Nu contează situaţiile, încercările 
sau provocările cu care ne confrun-
tăm; înţelegerea doctrinei lui Hristos 
şi a ispăşirii Lui vor fi sursa tăriei şi 
a păcii noastre – da, dragi fraţi şi 
surori, acea pace interioară izvorâtă 
din Spiritul pe care Domnul îl oferă 
sfinţilor Lui credincioşi. El ne hrăneşte 
spiritual, spunând: „Vă las pacea… Să 
nu vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte” (Ioan 14:27).

Mulţi ani la rând, am fost martor la 
credinţa mare a membrilor Bisericii, 
sfinţi din zilele din urmă, care, având 
credinţă în planul Tatălui nostru Ce-
resc şi în ispăşirea Salvatorului nostru, 
Isus Hristos, au biruit chinurile şi sufe-
rinţele prin curaj şi cu mare entuziasm, 
rămânând şi continuând astfel pe 
cărarea strâmtă şi îngustă a sfinţirii. Nu 
găsesc cuvinte potrivite pentru a-mi 

exprima aprecierea şi admiraţia faţă de 
toţi aceşti sfinţi credincioşi pe care am 
avut privilegiul să-i cunosc! 

Deşi cunoaşterea noastră în ceea 
ce priveşte Evanghelia nu este atât de 
profundă precum este mărturia noas-
tră despre adevărul ei, dacă ne punem 
încrederea în Domnul, vom fi sprijiniţi 
în toate necazurile, încercările şi sufe-
rinţele noastre (vezi Alma 36:3). Prin 
această promisiune a Domnului către 
sfinţii Lui nu înseamnă că vom fi scutiţi 
de suferinţe sau încercări, ci că vom fi 
sprijiniţi pe parcursul lor şi vom şti că 
Domnul este Cel care ne-a sprijinit. 

Dragii mei fraţi şi surori, suntem 
aşa de binecuvântaţi că avem parte de 
această înfrăţire a sfinţilor din zilele 
din urmă! Suntem aşa de binecuvântaţi 
că mărturiile noastre despre Salvator 
se găsesc alături de cele ale profeţi-
lor din vechime şi ale celor din zilele 
noastre! 

Mărturisesc că Domnul nostru, Cel 
Sfânt al lui Israel, trăieşte şi îndrumă 
Biserica Sa, Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, prin in-
termediul preaiubitului nostru profet, 
Thomas S. Monson. În numele Dom-
nului nostru, Isus Hristos, amin. ◼



108 L i a h o n a

Vârstnicul C. Scott Grow
din Cei Şaptezeci

În timp ce îmi pregăteam cuvântarea 
pentru această conferinţă, am primit 
de la tatăl meu un apel care m-a 

şocat. El mi-a spus că fratele meu mai 
mic murise în somn în acea dimineaţă. 
Mi s-a frânt inima. El avea doar 51 
de ani. Gândindu-mă la el, am simţit 
nevoia să vă împărtăşesc unele eveni-
mente din viaţa lui. Am permisiunea 
de a face acest lucru. 

În tinereţe, fratele meu era chipeş, 
prietenos şi sociabil ‒ dedicat pe 
deplin Evangheliei. După ce a slujit cu 
cinste într-o misiune, s-a căsătorit la 
templu cu draga inimii lui. Au fost bi-
necuvântaţi cu un fiu şi o fiică. Viitorul 
lui era promiţător. 

Însă, apoi, a cedat unei slăbiciuni. 
El a ales să ducă un stil de viaţă hedo-
nistic, care l-a costat sănătatea, căsăto-
ria şi calitatea de membru al Bisericii. 

S-a mutat departe de casă. El a avut 
acest comportament autodistructiv mai 
bine de un deceniu, însă Salvatorul 
nu l-a uitat sau abandonat. În cele din 
urmă, durerea disperării lui a permis 
spiritului de umilinţă să pătrundă în 
sufletul lui. Sentimentele lui de ură, 
răzvrătire şi agresivitate au început să 
dispară. Asemenea fiului rătăcitor „şi-a 
venit în fire” 1. El a început să-L caute 
pe Salvator şi să-şi reia drumul înapoi 
spre casă şi la părinţii lui credincioşi 
care nu l-au abandonat niciodată. 

În acest mod veţi cunoaşte, dacă un 
om se pocăieşte de păcatele lui ‒ iată, 
el le va mărturisi şi le va abandona” 2. 

Fiecare dintre noi cunoaşte o 
persoană care are probleme grave în 
viaţă ‒ persoane care s-au rătăcit ori 
au renunţat. Acea persoană poate fi un 
prieten sau o rudă, un părinte sau un 
copil, soţul sau soţia. Acea persoană 
puteţi fi chiar dumneavoastră. 

Vă vorbesc tuturor, chiar dumnea-
voastră. Vă vorbesc despre miracolul 
ispăşirii. 

Mesia a venit să mântuiască omul 
de la căderea lui Adam3. Toată Evan-
ghelia lui Isus Hristos indică spre 
sacrificiul ispăşitor al lui Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu 4. 

Planul salvării nu ar fi putut fi 
valabil fără a avea loc o ispăşire. „De 
aceea, Dumnezeu Însuşi ispăşeşte 
pentru păcatele lumii pentru ca să în-
făptuiască planul milei, ca să satisfacă 
cerinţele dreptăţii, pentru ca Dumne-
zeu să fie un Dumnezeu perfect, drept 
şi, de asemenea, milos.” 5

Sacrificiul ispăşitor trebuia dus la 
împlinire de Fiul Cel fără de păcat al 
lui Dumnezeu, deoarece omul decăzut 
nu poate să ispăşească pentru pro-
priile păcate 6. Ispăşirea trebuia să fie 
nesfârşită şi veşnică ‒ pentru a fi vala-
bilă pentru toţi oamenii, de-a lungul 
veşniciei 7. 

Prin intermediul suferinţei şi morţii 
Sale, Salvatorul a ispăşit pentru păca-
tele tuturor oamenilor 8. Ispăşirea Lui 
a început în Ghetsimani şi a continuat 
pe cruce, culminând cu învierea. 

„Da… El [va fi] dus, răstignit şi 
ucis, trupul fiind supus chiar până la 
moarte, voinţa Fiului fiind înghiţită în 
voinţa Tatălui.” 9 Prin intermediul sacri-
ficiului Său ispăşitor, El a oferit „sufle-
tul Lui ca pe o jertfă pentru păcate” 10.

Fiind singurul Fiu al lui Dumnezeu, 
El a moştenit puterea asupra morţii 
fizice. Acest lucru I-a permis să-Şi 

El a mers pe calea pocăinţei. Nu a 
fost uşor. După ce a stat în afara Bise-
ricii timp de 12 ani, el a fost rebotezat 
şi a primit din nou darul Duhului 
Sfânt. Binecuvântările preoţiei şi cele 
din templu i-au fost, în cele din urmă, 
restaurate. 

A fost binecuvântat să găsească o 
femeie dispusă să treacă cu vederea 
problemele de sănătate cauzate de 
viaţa dusă înainte şi au fost pecetluiţi 
în templu. Au avut doi copii împreună. 
El a slujit cu credinţă în cadrul episco-
patului câţiva ani. 

Fratele meu a murit luni dimineaţă, 
pe 7 martie. În vinerea dinainte, el 
şi soţia sa au fost seara la templu. 
Duminică dimineaţă, cu o zi înainte 
să moară, el a predat lecţia din cadrul 
grupului său de înalţi preoţi. S-a dus 
la culcare în acea seară, fără a se mai 
trezi vreodată în această viaţă ‒ dar o 
va face la învierea celor neprihăniţi. 

Sunt recunoscător pentru miracolul 
ispăşirii din viaţa fratelui meu. Ispă-
şirea Salvatorului este la îndemâna 
fiecăruia dintre noi – întotdeauna. 

Noi avem parte de ispăşire prin in-
termediul pocăinţei. Când ne pocăim, 
Domnul ne îngăduie să lăsăm în urma 
noastră greşelile trecutului. 

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

Miracolul ispăşirii
Nu există păcat sau greşeală, durere sau suferinţă care să nu 
poată fi iertată prin puterea vindecătoare a ispăşirii Lui. 
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menţină viaţa, când a suferit „chiar 
mai mult decât poate să sufere un om, 
în afară de moarte; căci iată, ţâşneşte 
sânge din fiecare por, atât de mare va 
fi suferinţa Lui pentru ticăloşia şi lucru-
rile abominabile ale poporului Său” 11. 

Nu numai că El a plătit preţul 
pentru păcatele tuturor oamenilor, ci 
El, de asemenea, a luat „asupra Lui 
durerile şi bolile poporului Său”. Şi El 
a luat „asupra Lui infirmităţile lor, ca 
inima Lui să fie inundată de milă… ca 
El să ştie, în ce priveşte trupul, cum 
să-i ajute pe oameni după infirmităţile 
lor” 12. 

Salvatorul a simţit povara chinurilor 
întregii omeniri ‒ chinurile cauzate 
de păcat şi durere. „Cu siguranţă, El 
ne-a purtat supărările noastre şi a luat 
asupra Sa durerile noastre.” 13

Prin intermediul ispăşirii Sale, El 
nu vindecă doar pe cel păcătos, ci El 
vindecă, de asemenea, pe cel nevi-
novat care suferă din cauza acestor 
păcate. Când cel nevinovat îşi exercită 
credinţa în Salvator şi în ispăşirea Lui 
şi îl iartă pe cel care i-a greşit, amân-
doi pot fi vindecaţi. 

Există perioade când fiecare dintre 
noi „[are] nevoie de eliberarea de sen-
timentele de vină, care apar ca urmare 
a greşelilor şi a păcatelor” 14. Când ne 
pocăim, Salvatorul îndepărtează vino-
văţia din sufletele noastre. 

Prin intermediul sacrificiului Său 
ispăşitor, păcatele noastre sunt iertate. 
Exceptându-i pe fiii pierzaniei, toţi 
oamenii pot beneficia oricând de ispă-
şire, indiferent de cât de mare sau mic 
este păcatul pe care l-au comis, „cu 
condiţia ca ei să se pocăiască” 15.

Datorită dragostei Lui nemărginite, 
Isus Hristos ne invită să ne pocăim, ca 
noi să nu suferim toată povara proprii-
lor noastre păcate: 

„Să te pocăieşti – pocăieşte-te ca nu 
cumva… suferinţele tale să fie dure-
roase – şi tu nu ştii cât de dureroase 

sunt, nu ştii cât de cumplite sunt, da, 
nu ştii cât de greu sunt de suportat. 

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

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

Suferinţe care M-au făcut, chiar pe 
Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre 
toţi, să tremur de durere şi să sângerez 
din fiecare por şi să sufăr atât în trup, 
cât şi în spirit” 16. 

Salvatorul oferă vindecarea celor 
aflaţi în suferinţă din cauza păcatului. 
„Nu vă veţi întoarce voi acum către 
Mine şi nu vă veţi pocăi voi de păca-
tele voastre şi nu vă veţi converti voi 
pentru ca Eu să vă pot vindeca?” 17

Isus Hristos este Marele Vindecător 
al sufletelor noastre. Exceptând păca-
tele pentru care nu există iertare, nu 
există păcat sau greşeală, durere sau 
suferinţă care să nu poată fi iertată prin 
puterea vindecătoare a ispăşirii Lui. 

Când păcătuim, Satana ne spune 
că suntem pierduţi. În schimb, 

Mântuitorul nostru ne oferă mântuire 
tuturor – indiferent cu ce am greşit – 
chiar dumneavoastră şi mie. 

Gândindu-vă la viaţa dumneavoas-
tră, există lucruri pe care trebuie să le 
schimbaţi? Aţi făcut greşeli care mai 
trebuie să fie îndreptate? 

Dacă suferiţi din cauza sentimen-
telor de vinovăţie sau remuşcare, 
amărăciune sau mânie ori dacă v-aţi 
pierdut credinţa, vă invit să căutaţi 
alinare. Pocăiţi-vă şi abandonaţi-vă pă-
catele. Apoi, în rugăciune, rugaţi-L pe 
Dumnezeu să vă ierte. Cereţi iertare 
celor cărora le-aţi greşit. Iertaţi-i pe cei 
care v-au greşit. Iertaţi-vă pe dumnea-
voastră înşivă. 

Vorbiţi cu episcopul, dacă este 
nevoie. El este mesagerul milei ales 
de Domnul. El vă va ajuta atunci când 
vă veţi străduiţi să deveniţi curaţi prin 
intermediul pocăinţei. 

Cufundaţi-vă în rugăciune şi în 
studiul scripturilor. Făcând astfel, veţi 
simţi influenţa purificatoare a Spiritu-
lui. Salvatorul a spus: „[Sfinţiţi-vă] voi 
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înşivă; da, purificaţi-vă inimile şi spă-
laţi-vă mâinile… înaintea Mea, astfel 
încât să vă pot face curaţi” 18. 

Când suntem curăţaţi prin inter-
mediul puterii ispăşirii Lui, Salvatorul 
devine avocatul nostru în faţa Tatălui, 
cerând: 

„Tată, iată suferinţele şi moartea 
Celui care nu a păcătuit, de care Tu 
eşti foarte mulţumit; iată sângele Fiului 
Tău, care a fost vărsat, sângele Celui 
pe care Tu L-ai dat pentru ca Tu Însuţi 
să fii slăvit; 

De aceea, Tată, cruţă-i pe aceşti 
fraţi ai Mei care cred în numele Meu, 
ca să poată veni la Mine şi să aibă 
viaţă nepieritoare” 19. 

Fiecăruia dintre noi i-a fost dat 
darul moral al libertăţii de a alege. 
„Oamenii sunt liberi… să aleagă liber-
tatea şi viaţa veşnică, prin intermediul 
marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor 
sau să aleagă robia şi moartea, potri-
vit… puterii diavolului.” 20 

Cu ani în urmă, fratele meu şi-a 
exercitat libertatea de a alege când 
a ales un stil de viaţă care l-a costat 
sănătatea, familia şi calitatea de mem-
bru al Bisericii. După mulţi ani, el a 

exercitat aceeaşi libertate de a alege 
când a decis să se pocăiască, să-şi 
trăiască viaţa în acord cu învăţăturile 
Salvatorului şi să se nască literalmente 
din nou prin intermediul puterii 
ispăşirii. 

Eu mărturisesc despre miraco-
lul ispăşirii. Am văzut puterea sa de 
vindecare în viaţa fratelui meu şi-am 
simţit-o în propria mea viaţă. Puterea 
de vindecare şi mântuire a ispăşirii 

ne este tuturor pusă la dispoziţie 
– întotdeauna. 

Vă depun mărturie că Isus este 
Hristosul – Vindecătorul sufletelor 
noastre. Mă rog ca fiecare dintre noi să 
aleagă să răspundă invitaţiei Salvato-
rului: „Nu vă veţi întoarce voi acum 
către Mine şi nu vă veţi pocăi voi de 
păcatele voastre şi nu vă veţi converti 
voi pentru ca Eu să vă pot vindeca?” 21. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1.  Luca 15:17.
 2. Doctrină şi legăminte 58:42–43.
 3. Vezi 2 Nefi 2:25–26.
 4. Vezi Alma 34:14.
 5. Alma 42:15.
 6. Vezi Alma 34:11.
 7. Vezi Alma 34:10.
 8. Vezi Alma 22:14.
 9. Mosia 15:7.
 10. Mosia 14:10.
 11. Mosia 3:7.
 12. Alma 7:11–12.
 13. Mosia 14:4.
 14. Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru 

slujirea misionară (2004), p. 2. 
 15. Doctrină şi legăminte 18:12.
 16. Doctrină şi legăminte 19:15–18.
 17. 3 Nefi 9:13.
 18. Doctrină şi legăminte 88:74.
 19. Doctrină şi legăminte 45:4–5.
 20. 2 Nefi 2:27.
 21. 3 Nefi 9:13.
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Vârstnicul Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

parţială a acelei profeţii, au dorit să 
înalţe un steag care să facă să de-
vină reală ideea de „un steag pentru 
popoare”. Vârstnicul Heber C. Kim-
ball a oferit o eşarfă galbenă. Fratele 
Brigham a legat-o de un baston pentru 
mers adus de vârstnicul Willard Rich-
ards şi, apoi, a înfipt steagul improvi-
zat, declarând Valea Great Salt Lake 
(Marelui Lac Sărat) şi munţii care o 
înconjurau ca fiind locul profeţit din 
care cuvântul Domnului va ieşi în 
zilele din urmă.

Dragi fraţi şi surori, această confe-
rinţă generală şi celelalte conferinţe 
generale anuale şi bianuale reprezintă 
continuarea acelei declaraţii iniţiale 
către lume. Eu mărturisesc că lucrările 
conferinţei din ultimele două zile sunt 
încă o dovadă că, precum spune şi im-
nul nostru: „În Sion, steagu-i arborat!” 2 
– şi, în mod sigur, înţelesul dublu al 
cuvântului standard din limba engleză 
este deliberat. Nu este o coincidenţă 
că publicarea în limbă engleză a me-
sajelor din cadrul conferinţelor noastre 
generale se face într-o revistă care se 
numeşte Ensign (Steagul).

Am fost atât de impresionat de 
fiecare notă cântată şi de fiecare 
cuvânt rostit, încât mă rog să 

pot vorbi.
Înainte să plece din Nauvoo, 

în iarna anului 1846, preşedintele 
Brigham Young a avut un vis în care 
a văzut un înger stând pe un deal în 
formă de con, undeva în vest, arătând 
spre o vale de dedesubt. După apro-
ximativ 18 luni, când a intrat în Valea 
Salt Lake, el a văzut chiar deasupra 
locaţiei în care noi suntem adunaţi 
acum, acelaşi deal pe care îl văzuse în 
acea viziune.

Aşa cum deseori s-a spus de la acest 
pupitru, fratele Brigham a condus câ-
ţiva conducători pe vârful acelui deal şi 
l-a numit Ensign Peak (Vârful Steagu-
lui), nume plin de semnificaţii reli-
gioase pentru aceşti israeliţi moderni. 
Cu 2.500 de ani înainte, profetul Isaia 
a afirmat că, în aceste zile din urmă, 
„muntele Casei Domnului va fi înteme-
iat ca cel mai înalt munte” şi acolo „El 
va înălţa un steag pentru neamuri” 1.

Fraţii, care au considerat acel mo-
ment din istorie ca fiind o împlinire 

Acum, când conferinţa noastră se 
apropie de sfârşit, vă rog să vă gândiţi, 
în zilele următoare, nu doar la mesajele 
pe care le-aţi auzit, ci şi la fenomenul 
unic pe care-l reprezintă însăşi confe-
rinţa – la ceea ce noi, sfinţii din zilele 
din urmă, credem că sunt aceste confe-
rinţe şi la ceea ce noi invităm lumea să 
audă şi să vadă în ele. Noi mărturisim 
fiecărei naţiuni, fiecărui neam, fiecărei 
limbi şi fiecărui popor nu numai că 
Dumnezeu trăieşte, ci şi că El vorbeşte, 
că pentru timpul nostru şi în zilele 
noastre, cuvântările pe care le-aţi auzit 
sunt, sub îndrumarea Spiritului Sfânt, 
„voinţa Domnului… Cuvântul Dom-
nului… glasul Domnului şi puterea lui 
Dumnezeu pentru salvare” 3.

Probabil că ştiţi deja (dacă nu ştiţi, 
atunci ar trebui să ştiţi) că niciunui 
bărbat sau niciunei femei care vor-
beşte aici nu-i este desemnat un 
subiect, decât cu rare excepţii. Fiecare 
vorbitor trebuie să postească şi să 
se roage, să studieze şi să caute, să 
scrie şi să-şi rescrie cuvântarea până 
când ajunge să ştie că, pentru această 
conferinţă, pentru acest timp, subiec-
tul lui este ceea ce Domnul doreşte 
ca el să prezinte, indiferent de su-
biectul despre care el ar dori sau ar 
prefera să vorbească. Fiecare bărbat 
şi fiecare femeie pe care i-aţi auzit în 
timpul ultimelor 10 ore de conferinţă 
generală au încercat să urmeze acel 
îndemn. Fiecare dintre ei a plâns, 
şi-a făcut griji şi a căutat cu sinceri-
tate îndrumarea Domnului care să-i 
ghideze gândurile şi cuvintele. Şi, la 
fel cum Brigham Young a văzut un 
înger stând deasupra acestui loc, tot 
aşa văd şi eu îngeri stând în el. Fraţii 
şi surorile mele din rândul autorităţilor 
generale ale Bisericii nu se vor simţi 
confortabil cu această descriere, dar 
acesta este modul în care eu îi văd 
– mesageri muritori cu mesaje ange-
lice, bărbaţi şi femei care au parte de 

Un steag [pentru] 
popoare
Dacă noi predicăm prin intermediul Spiritului şi 
dumneavoastră ascultaţi cu ajutorul Spiritului, unii dintre 
noi, vorbitorii, vom menţiona ceva ce are legătura cu 
circumstanţele dumneavoastră.
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toate dificultăţile fizice, financiare şi 
familiale pe care dumneavoastră şi cu 
mine le avem, dar care, cu credinţă, 
şi-au consacrat viaţa chemărilor pe 
care le-au primit şi datoriei de a pro-
povădui cuvântul lui Dumnezeu, nu 
pe al lor.

Şi gândiţi-vă la diversitatea mesaje-
lor pe care le auziţi – ceea ce face ca 
aceste conferinţe generale să fie un mi-
racol şi mai mare, deoarece nu există 
o coordonare a subiectelor decât prin 
intermediul inspiraţiei din cer. Şi de ce 
nu ar fi ele diferite? Cea mai mare parte 
a congregaţiei noastre, văzută sau ne-
văzută, constă din membri ai Bisericii. 
Cu toate acestea, prin intermediul mi-
nunatelor metode noi de comunicaţii, 
un procent din ce în ce mai mare de 
ascultători ai conferinţelor noastre con-
stă din oameni care nu sunt membri 
ai Bisericii – încă. Prin urmare, noi tre-
buie să ne adresăm atât celor care ne 
cunosc foarte bine, cât şi celor care nu 
ne cunosc deloc. Dacă ne gândim doar 
la cei care sunt membri ai Bisericii, noi 
trebuie să ne adresăm copiilor, tinerilor 
şi tinerilor adulţi, celor de vârstă mij-
locie şi celor în vârstă. Trebuie să ne 
adresăm familiilor, părinţilor şi copiilor 
de acasă, precum şi celor necăsătoriţi, 
celor care nu au copii şi, care probabil, 
sunt foarte departe de casă. În timpul 
conferinţei generale, noi subliniem me-
reu adevărurile eterne despre credinţă, 

speranţă, caritate 4 şi despre Hristosul 
răstignit 5, chiar şi atunci când vorbim 
foarte direct despre problemele morale 
foarte concrete ale zilelor noastre. 
În scripturi, ni se porunceşte să „nu 
[vorbim] decât despre pocăinţă către 
această generaţie” 6, deşi în acelaşi timp 
trebuie să propovăduim „veşti bune 
celor nenorociţi [şi să vindecăm] pe cei 
cu inima zdrobită”. Indiferent de forma 
lor, aceste mesaje din cadrul confe-
rinţei „vestesc robilor slobozenia” 7 şi 
vestesc „bogăţiile nepătrunse ale lui 
Hristos” 8. Deoarece în cadrul conferin-
ţei sunt rostite multe mesaje diferite, se 
presupune că fiecare persoană va auzi 
ceva de care a avut nevoie. Referitor 
la acest subiect, cred că preşedintele 
Harold B. Lee l-a descris cel mai bine 
în urmă cu mulţi ani, când a spus că 
Evanghelia trebuie „să-l aline pe cel 
îndurerat şi să-l îndurereze pe cel care 
n-are nicio grijă” 9.

Noi dorim mereu ca învăţăturile 
noastre din cadrul conferinţei generale 
să fie la fel de generoase şi atrăgă-
toare cum au fost cele ale lui Hristos, 
amintind, atunci când propovăduim, 
că mesajele Sale au cerut mereu dis-
ciplină din partea celor pe care El i-a 
învăţat. În cea mai celebră cuvântare 
rostită vreodată, Isus a început numind 
binecuvântările minunate pe care fie-
care dintre noi doreşte să le primească 
— binecuvântări promise celor săraci 

în duh, celor cu inima curată, celor îm-
păciuitori şi celor blânzi 10. Cât de edifi-
catoare sunt aceste fericiri şi cât de 
mult alină sufletul! Ele sunt adevărate. 
Însă, în aceeaşi cuvântare, Salvatorul a 
continuat arătând cât de mult va trebui 
să se îngusteze calea celui împăciuitor 
şi a celui cu inima curată. „Aţi auzit 
că s-a zis celor din vechime: «Să nu 
ucizi»”, a spus El. „Dar Eu vă spun că 
orişicine se mânie pe fratele său, va 
cădea sub pedeapsa judecăţii” 11.

Şi la fel:
„Aţi auzit că s-a zis celor din ve-

chime: «Să nu preacurveşti». 
Dar Eu vă spun că orişicine se uită 

la o femeie, ca s-o poftească, a şi prea-
curvit cu ea în inima lui” 12.

În mod evident, pe măsură ce 
devenim ucenici mai buni, se aşteaptă 
mai multe din partea noastră până 
când ajungem la cerinţa supremă 
declarată de vârstnicul Christofferson 
în cuvântarea dânsului: „Voi fiţi dar 
desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru 
cel Ceresc este desăvârşit” 13. Ne-a fost 
mai uşor să fim ucenici atunci când 
am învăţat prima dată despre Evan-
ghelie, dar a fi ucenici devine din ce în 
ce mai provocator şi solicitant pentru 
noi atunci când ajungem la apogeul 
uceniciei adevărate. În mod evident, 
toţi cei care cred că Isus a propovăduit 
că oamenii nu răspund pentru păca-
tele lor nu au citit scripturile suficient 
de atenţi. Nu, în ceea ce priveşte 
ucenicia noastră, Biserica nu este ca 
un restaurant fast-food unde putem 
comanda tot ce vrem; nu se poate ca 
întotdeauna să fie „aşa cum vrem noi”. 
Într-o zi, fiecare genunchi se va pleca 
şi fiecare limbă va mărturisi că Isus 
este Hristosul şi că salvarea poate veni 
numai în felul Său 14.

Deşi dorim să predicăm aşa cum se 
cuvine, în cadrul conferinţei generale, 
atât adevărurile aspre ale Evanghelie, 
cât şi pe cele care ne alină, vă rugăm 
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să fiţi siguri că, atunci când vorbim 
despre subiecte dificile, înţelegem că 
nu toată lumea vizionează pornogra-
fie, evită căsătoria sau întreţine relaţii 
sexuale ilicite. Ştim că nu toată lumea 
încalcă sabatul sau mărturiseşte strâmb 
ori îşi abuzează partenerul de căsăto-
rie. Noi ştim că cei mai mulţi oameni 
dintre cei care ne ascultă nu sunt 
vinovaţi de asemenea lucruri, însă 
noi avem responsabilitatea sacră de 
a-i avertiza pe cei care sunt vinovaţi 
– indiferent unde s-ar afla ei în lume. 
Deci, dacă încercaţi să faceţi tot ce 
puteţi – dacă, de exemplu, încercaţi în 
mod constant să faceţi seara în familie 
în pofida haosului care, uneori, dom-
neşte într-o casă plină de mici provo-
catori de haos – când acel subiect este 
abordat într-o cuvântare, spuneţi-vă că 
dumneavoastră vă descurcaţi bine în 
acel aspect şi aşteptaţi o altă cuvântare 
care va aborda un aspect în care dum-
neavoastră trebuie să vă îmbunătăţiţi. 
Dacă noi predicăm prin intermediul 
Spiritului şi dumneavoastră ascultaţi 
cu ajutorul Spiritului, unii dintre noi, 
vorbitorii, vom menţiona ceva ce are 
legătura cu circumstanţele dumnea-
voastră, trimiţându-vă direct o epistolă 
profetică personală.

Dragi fraţi şi surori, în cadrul 
conferinţei generale, noi ne depunem 
mărturiile alături de celelalte mărturii 
care vor urma, deoarece într-un fel 
sau altul, Dumnezeu Îşi va face auzit 
glasul. „Iată, v-am trimis să mărturi-
siţi şi să avertizaţi oamenii”, le-a spus 
Domnul profeţilor Săi 15.

„[Şi], după mărturia voastră, vine 
mărturia cutremurelor… tunetelor… 
fulgerelor şi a… furtunilor şi a glasului 
valurilor mării, ridicându-se dincolo de 
limitele lor …

Şi îngerii vor… [striga] cu glas tare, 
sunând din trâmbiţa lui Dumnezeu” 16.

Aceşti îngeri muritori care au venit 
la acest pupitru, fiecare în felul lui, au 

„[sunat] din trâmbiţa lui Dumnezeu”. 
Fiecare cuvântare rostită este întot-
deauna, prin definiţie, atât o mărturie, 
cât şi un avertisment, chiar aşa cum 
însăşi natura va mărturisi cu dragoste şi 
sub forma avertizării în zilele din urmă.

Peste câteva momente, preşedintele 
Thomas S. Monson va veni la acest 
pupitru pentru a încheia această confe-
rinţă. Permiteţi-mi să spun ceva despre 
acest om preaiubit, apostolul cu cea 
mai mare vechime în această slujire şi 
profetul vremurilor în care trăim. Gân-
dindu-ne la responsabilităţile pe care 
le-am menţionat şi la tot ceea ce aţi 
auzit în timpul acestei conferinţe, este 
clar că viaţa profeţilor nu este uşoară, 
deci nici viaţa preşedintelui Monson 
nu este uşoară. Dânsul s-a referit în 
mod concret la aceasta aseară, în ca-
drul adunării preoţiei. Când a fost che-
mat să slujească în calitate de apostol 
la vârsta de 36 de ani, copiii dânsului 
aveau vârstele de 12, 9, respectiv 4 ani. 
Sora Monson şi acei copii l-au dăruit 
pe soţul şi tatăl lor Bisericii şi obliga-
ţiilor ei de peste 50 de ani. Ei au avut 
parte de boli şi nevoi, acele probleme 
relativ neimportante ale vieţii muri-
toare de care are parte toată lumea, iar 
de unele dintre ele vor avea încă parte, 
cu siguranţă, în viitor. Dar preşedintele 
Monson le depăşeşte întotdeauna cu 
bucurie. Nimic nu-l deprimă. El are o 
credinţă şi o rezistenţă remarcabile.

Stimate preşedinte, în numele 
acestei întregi congregaţii, văzută şi 
nevăzută, vă spun că vă iubim şi vă 

respectăm. Devotamentul dumnea-
voastră este un exemplu pentru noi 
toţi. Vă mulţumim pentru modul în 
care ne conduceţi. Ceilalţi 14 bărbaţi 
care sunt rânduiţi la oficiul de apos-
tol, plus ceilalţi de la acest prezidiu, 
cei care sunt prezenţi în congregaţia 
din faţa noastră şi mulţi alţii care sunt 
adunaţi în întreaga lume vă iubesc, 
vă susţin şi stau umăr lângă umăr 
alături de dumneavoastră în această 
lucrare. Vă vom uşura povara în orice 
fel vom putea. Dumneavoastră sunteţi 
unul dintre acei mesageri angelici 
chemaţi dinainte de întemeierea lumii 
pentru a flutura steagul Evangheliei 
lui Isus Hristos către întreaga lume. 
Faceţi acest lucru într-un mod atât de 
grandios. Eu mărturisesc despre acea 
Evanghelie care este propovăduită şi 
despre salvarea pe care ea o oferă în 
numele grandios şi glorios al lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Isaia 2:2; 11:12.
 2. „Zorii apar”, Imnuri, nr. 1.
 3. Doctrină şi legăminte 68:4.
 4. Vezi 1 Corinteni 13:13.
 5. Vezi 1 Corinteni 1:23.
 6. Doctrină şi legăminte 6:9; 11:9.
 7. Isaia 61:1.
 8. Efeseni 3:8.
 9. Vezi Harold B. Lee, în „The Message”,  

New Era, ianuarie 1971, p. 6.
 10. Vezi Matei 5:3–12.
 11. Matei 5:21–22; vezi, de asemenea,  

3 Nefi 12:22.
 12. Matei 5:27–28.
 13. Matei 5:48.
 14. Vezi Romani 14:11; Mosia 27:31.
 15. Doctrină şi legăminte 88:81.
 16. Doctrină şi legăminte 88:89–90, 92.

Bucureşti, România
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Preşedintele Thomas S. Monson

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, inima mea este plină 
de recunoştinţă acum, când ne 

apropiem de sfârşitul acestei conferin-
ţei. Am simţit Spiritul Domnului din 
abundenţă. Exprim mulţumirile mele şi 
ale membrilor Bisericii de pretutindeni 
fiecărei persoane care a participat, 
inclusiv celor care au rostit rugăciuni. 
Fie ca noi să ne amintim pentru multă 
vreme mesajele pe care le-am auzit. 
Să citim şi să studiem aceste mesaje 
care vor apărea în numerele revistelor 
Ensign şi Liahona. 

Încă o dată spun că muzica din 
cadrul fiecărei sesiuni a fost minunată. 
Îmi exprim recunoştinţa faţă de toţi 
cei care au dorit să ne împărtăşească 
din talentele lor, impresionându-ne 
şi inspirându-ne de-a lungul acestei 
conferinţe. 

Am susţinut în timpul acestei confe-
rinţe, prin ridicarea mâinii drepte, fraţi 
care au primit noi chemări. Dorim ca 
dânşii să ştie că suntem nerăbdători să 
lucrăm împreună în munca Domnului. 

Îmi exprim dragostea şi aprecie-
rea faţă de consilierii mei devotaţi, 

numele meu şi al tuturor autorităţilor 
generale ale Bisericii, dragii mei fraţi 
şi dragile mele surori. Suntem profund 
recunoscători pentru dumneavoastră 
şi pentru tot ceea ce faceţi pentru ca 
lucrarea Domnului să înainteze. 

În timp ce vă întoarceţi la căminele 
dumeavoastră, să faceţi acest lucru 
în siguranţă. Mă rog ca binecuvân-
tările cerului să se reverse asupra 
dumneavoastră.

Acum, înainte de a ne despărţi, per-
miteţi-mi să vă împărtăşesc dragostea 
mea pentru Salvator şi pentru măre-
ţul Său sacrificiu ispăşitor pe care l-a 
înfăptuit pentru noi. În trei săptămâni, 
întreaga lume creştină va sărbători 
Paştele. Cred că niciunul dintre noi nu 
poate înţelege importanţa deplină a 
ceea ce a făcut Hristos pentru noi în 
Ghetsimani, dar sunt recunoscător în 
fiecare zi din viaţa mea pentru sacrifi-
ciul Său ispăşitor pe care l-a înfăptuit 
pentru noi. 

El ar fi putut să Se răzgândească în 
ultimul moment. Dar nu a făcut-o. El 
a coborât sub toate lucrurile pentru a 
putea salva toate lucrurile. Făcând ast-
fel, El ne-a dat viaţă dincolo de această 
viaţă muritoare. El ne-a salvat de la 
căderea lui Adam.

Îi sunt recunoscător din adâncul 
sufletului meu. El ne-a învăţat cum să 
trăim. El ne-a învăţat cum să murim. 
El a făcut ca salvarea noastră să fie 
sigură.

În încheiere, permiteţi-mi să vă 
împărtăşesc cuvintele emoţionante 
scrise de Emily Harris care a descris 
atât de bine sentimente pe care le am 
în apropierea Paştelui: 

Pânza ce L-a înfăşurat e goală. 
Se află acolo, 
Albă şi curată. 
Uşa rămâne deschisă. 
Stânca la o parte-i dată 
Şi parc-aud îngerii cum laude-I cântă. 

preşedintele Henry B. Eyring şi preşe-
dintele Dieter F. Uchtdorf. Ei sunt băr-
baţi înţelepţi şi pricepuţi. Slujirea lor 
este nepreţuită. Îi iubesc şi îi susţin pe 
fraţii mei din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli. Ei slujesc cu eficienţă şi 
sunt complet dedicaţi lucrării. De ase-
menea, îmi exprim dragostea faţă de 
membrii Cvorumurilor celor Şaptezeci 
şi ai Episcopatului care prezidează. 

Ne confruntăm cu multe probleme 
în lume în aceste zile, dar vă asigur că 
Tatăl nostru Ceresc Îşi aminteşte de 
noi. El ne iubeşte pe fiecare în parte 
şi ne va binecuvânta pe măsură ce Îl 
căutăm prin rugăciune şi ne străduim 
să ţinem poruncile Sale. 

Suntem o Biserică internaţională. 
Membrii Biserici se găsesc în întreaga 
lume. Să fim cetăţeni buni ai naţiunilor 
în care trăim şi vecini buni în comu-
nităţile noastre, întinzând o mână de 
ajutor celor de alte religii şi celor de 
credinţa noastră. Să fim exemple de 
cinste şi integritate oriunde mergem şi 
în orice facem. 

Vă mulţumesc pentru rugăciunile 
dumneavoastră pe care le rostiţi în 

Acum, când ne 
despărţim
Niciunul dintre noi nu poate înţelege importanţa deplină a 
ceea ce a făcut Hristos pentru noi în Ghetsimani, dar sunt 
recunoscător în fiecare zi din viaţa mea pentru sacrificiul 
Său ispăşitor pe care l-a înfăptuit pentru noi. 
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Ann M. Dibb
a doua consilieră în Preşedinţia generală a Tinerelor Fete
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Dragile mele tinere fete, este un 
mare privilegiu şi o ocazie minu-
nată pentru mine să mă aflu în 

faţa dumneavoastră în această seară. 
Sunteţi o privelişte minunată, care mă 
inspiră.

Al treisprezecelea articol de 
credinţă constituie tema comună a 
tinerelor fete şi a tinerilor băieţi pentru 
anul 2011. În timp ce am participat 
la adunări ale tinerilor şi la adunări 
de împărtăşanie în acest an, am auzit 
tineri băieţi şi tinere fete împărtăşind 
ce înseamnă pentru ei al treispreze-
celea articol de credinţă şi în ce fel 
este acesta valabil în viaţa lor. Sunt 
mulţi cei care ştiu că este ultimul 
articol de credinţă, cel mai lung, cel 
mai greu de memorat şi articolul de 
credinţă pe care ei speră că episcopul 
nu-i va pune să-l recite. Totuşi, multe 
dintre voi înţeleg, de asemenea, că 
al treisprezecelea articol de credinţă 
înseamnă mult mai mult.

Al treisprezecelea articol de cre-
dinţă este un îndrumar pentru o viaţă 

neprihănită, creştină. Imaginaţi-vă un 
moment cum ar fi lumea noastră dacă 
fiecare ar alege să trăiască în acord 
cu învăţăturile din al treisprezecelea 
articol de credinţă: „Noi credem că 
trebuie să fim cinstiţi, fideli, puri, bine-
voitori, virtuoşi şi că trebuie să facem 
bine tuturor oamenilor; într-adevăr, 
putem spune că urmăm îndemnul lui 
Pavel – Credem toate lucrurile, sperăm 
toate lucrurile, noi am îndurat multe 
lucruri şi sperăm să putem îndura 
toate lucrurile. Dacă este ceva care 
este virtuos, vrednic de iubit, care 
are bună reputaţie sau este demn de 
laudă, noi căutăm aceste lucruri”. 

După ce a devenit profet, în prima 
cuvântare adresată de preşedintele 
Thomas S. Monson duminică dimi-
neaţa la conferinţa generală, el a citat 
avertismentul lui Pavel care se găseşte 
în Filipeni 4:8, care a inspirat multe 
dintre principiile din al treisprezecelea 
articol de credinţă. Preşedintele Mon-
son a recunoscut vremurile nesigure 
în care trăim şi a oferit încurajare. El 

Cred că trebuie să  
fim cinstite şi fidele
Când suntem fidele crezurilor noastre – chiar dacă făcând 
aceasta nu suntem plăcute, simpatice sau distractive – suntem 
în siguranţă pe drumul care duce la viaţa veşnică alături de 
Tatăl nostru Ceresc.

Pânza nu-L poate ţine. 
Stânca nu-L poate ţine. 
Cuvintele răsună în mormântul gol de 

piatră, 
„Nu este aici”.
Pânza ce L-a înfăşurat e goală. 
Se află acolo, 
Albă şi curată. 
Şi, o, aleluia, mormântul este gol!  1

Să fiţi binecuvântaţi, dragii mei fraţi 
şi dragile mele surori! În numele lui 
Isus Hristos, Salvatorul nostru, amin. ◼

NOTĂ
 1. Emily Harris, „Empty Linen”, New Era, 

aprilie 2011, p. 49.
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a spus: „În timpul acestei călătorii, 
uneori nesigure, prin viaţa muritoare, 
fie ca noi… să urmăm acel sfat al 
apostolului Pavel, care ne va ajuta să 
fim protejaţi şi să rămânem pe direcţia 
cea bună” 1.

În această seară, aş dori să mă con-
centrez asupra a două principii strâns 
legate din al treisprezecelea articol de 
credinţă, care în mod sigur ne ajută „să 
fim protejaţi şi să rămânem pe direcţia 
cea bună”. Am o mărturie puternică 
despre acest lucru şi sunt devotată 
principiilor importante de a fi cinstită 
şi fidelă. 

În primul rând, „[Cred] că trebuie să 
fim cinstiţi”. Ce înseamnă să fii cinstit? 
Broşura Fideli credinţei ne învaţă: „A 
fi cinstit înseamnă a fi întotdeauna 
sincer, demn de încredere şi lipsit 
de şiretenie”. 2 Este o poruncă de la 
Dumnezeu să fii cinstit 3 şi „cinstea 
deplină este necesară pentru salvarea 
noastră” 4.

Preşedintele Howard W. Hunter 
ne-a învăţat că trebuie să fim dornice 
să fim cinstite întru totul. El a spus: 

„Cu mai mulţi ani în urmă erau 
afişe în foaiere şi la intrările din cape-
lele noastre, care se intitulau «Fii cinstit 
cu tine însuţi». Majoritatea dintre ele se 
refereau la lucrurile mici, obişnuite ale 
vieţii. În privinţa acestora este cultivat 
principiul cinstei.

Sunt unii care vor admite că 
este greşit să nu fi cinstit în privinţa 
problemelor importante, dar cred că 

acest lucru este o scuză în cazul acelor 
lucruri care au mai puţină importanţă. 
Există cu adevărat vreo diferenţă între 
necinstea legată de o mie de dolari 
sau cea legată de numai un cent? 
Există cu adevărat grade de necinste, 
în funcţie de mărimea sau importanţa 
subiectului?”. 

Preşedintele Hunter continuă: 
„Dacă vom avea tovărăşia Învăţătoru-
lui şi a Spiritului Duhului Sfânt, trebuie 
să fim cinstiţi faţă de noi înşine, cinstiţi 
faţă de Dumnezeu şi faţă de seme-
nii noştri. Rezultatul va fi adevărata 
bucurie”.5

Când suntem cinstite în toate 
lucrurile, mari şi mici, avem parte de 
pace şi de o conştiinţă curată. Relaţiile 
noastre sunt îmbogăţite, deoarece 
se bazează pe încredere. Iar cea mai 
mare binecuvântare care decurge din 
a fi cinstit este aceea că putem avea 
tovărăşia Duhului Sfânt.

Aş dori să vă împărtăşesc o poves-
tire simplă care mi-a întărit hotărârea 
de a fi cinstită în toate lucrurile:

„Un bărbat… a mers într-o seară să 
fure porumb de pe câmpul unui vecin. 
L-a luat cu el pe băieţelul său ca să stea 
pe gard şi să ţină de pază, pentru a-l 
avertiza în caz că venea cineva. Bărba-
tul a sărit peste gard cu un sac mare în 
mână şi, înainte de a începe să culeagă 
porumb, s-a uitat în jur, întâi într-o 
parte, apoi în cealaltă şi, nevăzând pe 
nimeni, era gata să-şi umple sacul… 
[Atunci, băiatul l-a strigat]:

«Tată, este o direcţie în care nu te-ai 
uitat, încă! Ai uitat să te uiţi în sus».” 6

Când suntem tentate să nu fim cin-
stite, iar astfel de tentaţii ne apar nouă, 
tuturor, am putea presupune că nu va 
şti nimeni niciodată. Această povestire 
ne aminteşte că Tatăl nostru Ceresc 
ştie întotdeauna şi că, până la urmă, îi 
vom da socoteală Lui. Această cunoaş-
tere mă ajută să mă străduiesc mereu 
să trăiesc în acord cu acest principiu: 
„[Cred] că trebuie să fim cinstiţi”.

Al doilea principiu pe care ni-l 
predă al treisprezecelea articol de cre-
dinţă este: „Cred că trebuie să fim… 
fideli”. Dicţionarul defineşte cuvântul 
fidel ca fiind „statornic”, „devotat”, 
„întocmai” sau „nestrămutat” 7.

Una dintre cărţile mele favorite este 
romanul clasic britanic Jane Eyre, scris 
de Charlotte Brontë şi publicat în anul 
1847. Eroina principală, Jane Eyre, 
este o orfană foarte săracă, adoles-
centă, care exemplifică ce înseamnă 
să fii fidel. În această relatare fictivă, 
un bărbat, d-nul Rochester, o iubeşte 
pe domnişoara Eyre, dar nu se poate 
căsători cu ea. În schimb, el o im-
ploră pe domnişoara Eyre să trăiască 
cu el, fără a avea parte de beneficiul 
căsătoriei. Domnişoara Eyre îl iubeşte 

Montalban, Filipine
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şi ea pe d-nul Rochester şi, pentru o 
clipă, este tentată, întrebându-se: „Cui, 
în lumea asta mare, îi pasă de tine ?”, 
sau: „Cine se va simţi jignit de ceea ce 
faci?”.

Imediat, conştiinţa lui Jane răs-
punde: „Mie îmi pasă de mine. Cu 
cât sunt mai singură şi mai lipsită de 
prieteni şi de sprijin, cu atât mă voi 
respecta mai mult. Voi ţine legea dată 
de Dumnezeu… Legile şi principiile 
nu sunt pentru vremuri când nu 
există ispită; ele sunt pentru mo-
mente ca acesta… Dacă le-aş putea 
încălca după bunul meu plac, atunci 
care ar fi valoarea lor? Ele au valoare 
– aşa am crezut totdeauna… Opinii 
preconcepute, hotărâri luate dinainte, 
sunt tot pe ce mă pot baza în acest 
moment: de aceea, pun piciorul în 
prag” 8.

Într-un moment disperat de ispită, 
Jane Eyre a fost fidelă convingerilor ei, 
s-a încrezut în legea dată de Dumne-
zeu, şi a rămas loială, rezistând în faţa 
ispitei. 

Când suntem fidele crezurilor 
noastre – chiar dacă făcând aceasta nu 
suntem plăcute, simpatice sau distrac-
tive – suntem în siguranţă pe drumul 
care duce la viaţa veşnică alături de 
Tatăl nostru Ceresc. Îmi place acest 
desen pictat de o tânără fată pentru a-i 
aminti de dorinţa ei de a avea bucuria 
de a trăi alături de Tatăl Ceresc pentru 
totdeauna. 

Când suntem fidele, ni se permite, 
de asemenea, să avem o influenţă 
pozitivă în vieţile celorlalţi. Am auzit, 
de curând, această povestire inspirată 

despre o tânără fată care, prin decizia 
ei de a rămâne fidelă crezurilor ei, a 
avut un impact mare asupra vieţii unei 
alte tinere fete.

Cu mai mulţi ani în urmă, Kristi 
şi Jenn erau în aceeaşi clasă de cor 
la liceu, în Hurst, Texas. Deşi nu se 
cunoşteau bine una pe cealaltă, Jenn 
a auzit-o într-o zi pe Kristi vorbind cu 
prietenele ei despre religie, despre di-
feritele lor crezuri şi despre povestirile 
preferate din Biblie. De curând, după 
ce a luat iar legătura cu Kristi, Jenn a 
împărtăşit această povestire:

„Eram tristă că nu ştiam nimic de-
spre ce vorbeaţi tu şi prietenele tale şi 
astfel, de Crăciun, le-am cerut părin-
ţilor mei o Biblie. Am primit Biblia şi 
am început s-o citesc. Astfel a început 
călătoria mea religioasă şi căutarea 
mea pentru a găsi Biserica adevărată… 
Au trecut doisprezece ani. În acea 
perioadă am vizitat mai multe biserici 
şi am mers cu regularitate la biserică 
şi totuşi simţeam că trebuia să mai fie 
ceva. Într-o noapte, m-am aşezat în 
genunchi şi am implorat pentru ca să 
ştiu ce să fac. În acea noapte am avut 
un vis despre tine, Kristi. Nu te mai 
văzusem de când am absolvit liceul. 

Am crezut că visul meu era ciudat, dar 
nu am crezut că are vreo semnificaţie. 
Te-am visat din nou în următoarele trei 
nopţi. M-am tot gândit la semnificaţia 
viselor mele. Mi-am amintit că erai de 
religie mormonă. Am cercetat locaţia 
Web a religiei mormone. Primul lucru 
pe care l-am găsit a fost Cuvântul de 
înţelepciune. Mama mea murise de 
cancer la plămâni cu doi ani înainte. 
Fusese fumătoare şi faptul că am citit 
despre Cuvântul de înţelepciune a fost 
de mare însemnătate pentru mine. Mai 
târziu, am mers la casa tatălui meu 
pentru a-l vizita. Stăteam la el în sufra-
gerie şi am început să mă rog. M-am 
rugat pentru a şti unde să mă duc şi 
ce să fac. În acel moment, o reclamă 
a Bisericii a apărut la televizor. Am 
notat numărul şi am sunat în aceeaşi 
seară. Misionarii m-au sunat după trei 
zile, întrebând dacă pot să-mi aducă 
acasă Cartea lui Mormon. Am spus: 
„Da”. Am fost botezată după trei luni şi 
jumătate. După doi ani, l-am cunoscut 
pe soţul meu la Biserică. Ne-am căsă-
torit în Templul Dallas. Acum, avem 
doi copii mici şi frumoşi.

Voiam să-ţi mulţumesc, Kristi. Ai 
fost un exemplu atât de minunat în 
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spiritul fericit şi bun. Când această 
tânără fată a mărturisit: „Îl pun pe Isus 
Hristos în centrul vieţii mele”, mi-am 
primit răspunsul. 

„Noi credem că trebuie să fim 
cinstiţi, fideli, puri, binevoitori, virtuoşi 
şi că trebuie să facem bine tuturor 
oamenilor.” Această listă minunată 
de trăsături asemănătoare cu ale lui 
Hristos din al treisprezecelea Articol 
de credinţă, ne va pregăti pentru bine-
cuvântările din templu şi pentru viaţa 
veşnică. 

Aş dori să mă concentrez doar 
asupra unuia dintre aceste cuvinte – 
binevoitor. Binevoitor este un cuvânt 
drăguţ pe care nu-l auzim prea des. 
Rădăcinile lui sunt din limba latină 
şi înseamnă „a dori cuiva binele” 2. 
A fi binevoitor înseamnă a fi bun, 
bine intenţionat şi mărinimos. Multe 
dintre voi aţi învăţat despre cum să fiţi 
binevoitoare când eraţi la Societatea 
Primară şi aţi memorat acest cântec: 

Vreau să fiu bun cu orişicine, 
Căci aşa e bine, 

În urma cu câteva săptămâni, am 
învăţat o lecţie importantă de la 
o tânără fată din grupa de vârstă 

laur care era vorbitoarea din partea 
tinerilor în episcopia mea. Am fost 
mişcată când, cu încredere, ea a vorbit 
şi a mărturisit despre Isus Hristos. Ea 
şi-a încheiat cuvântarea cu următoarea 
afirmaţie: „Când Îl pun pe Isus Hristos 
în centrul vieţii mele, ziua îmi merge 
mai bine, sunt mai bună cu cei dragi 
mie şi sunt foarte bucuroasă”. 

Am observat-o de la distanţă pe 
această tânără fată în ultimele câteva 
luni. Ea îi salută pe toţi cu ochi strălu-
citori şi un zâmbet plăcut. Am văzut 
bucuria ei faţă de succesul altor tineri. 
Două tinere fete din grupa de vârstă 
trandafir mi-au spus de curând despre 
decizia acestei tinere fete de a-şi anula 
biletul la un film când şi-a dat seama 
că nu urma să fie o experienţă „vir-
tuoasă şi vrednică de iubit” 1. Ea este 
iubitoare, bună şi supusă. Ea provine 
dintr-o familie cu un singur părinte, iar 
viaţa ei nu a fost lipsită de încercări, 
aşa că mă întrebam cum îşi menţine 

„Deci eu îmi spun mie: 
«Bunătatea începe cu 
mine»” 
Bunăvoinţa poate aduce bucurie şi unitate în căminul, clasa, 
episcopia şi şcoala voastră. 

liceu. Ai fost bună şi virtuoasă. Misio-
narii mi-au predat lecţiile şi m-au invi-
tat să mă botez, dar tu ai fost al treilea 
misionar al meu. Tu ai plantat sămânţa 
prin faptele tale şi, într-adevăr, mi-ai 
făcut viaţa mai bună. Acum, am o 
familie veşnică. Copiii mei vor creşte 
cunoscând plenitudinea Evangheliei. 
Este cea mai mare binecuvântare care 
ne poate fi dată fiecăruia dintre noi. Tu 
ai ajutat să am aceasta în viaţa mea”.

Când am luat legătura cu ea, Kristi 
a spus: „Uneori cred că auzim lista de 
calităţi pe care le subliniază al trei-
sprezecelea articol de credinţă şi ne 
simţim copleşiţi. Totuşi, ştiu că, dacă 
trăim conform acestor standarde şi 
ne străduim să urmăm exemplul lui 
Hristos, putem schimba ceva… Mă 
simt mai asemănătoare lui Amon din 
Alma 26:3, când spune: «Şi aceasta 
este binecuvântarea care ne-a fost dată 
nouă, şi anume că noi am fost făcuţi 
instrumente în mâinile lui Dumnezeu 
ca să înfăptuim această mare lucrare».”

Este rugăciunea mea ca fiecare 
dintre dumneavoastră nu doar să 
declaraţi: „Credem că trebuie să fim 
cinstite şi fidele”, ci să vă şi angajaţi să 
trăiţi în acord cu această promisiune în 
fiecare zi. Mă rog ca atunci când faceţi 
aceasta, puterea, dragostea şi binecu-
vântările Tatălui Ceresc să vă sprijine 
în timp ce faceţi lucrarea pe care fie-
care dintre voi aţi fost trimise s-o faceţi 
aici. Spun aceste lucruri în numele lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Thomas S. Monson, „Să ne uităm în urmă  

şi să mergem înainte”, Liahona, mai 2008, 
p. 90.

 2. Fideli credinţei (2004), p. 40.
 3. Vezi Exodul 20:15—16.
 4. Principiile Evangheliei (2009), p. 193. 
 5. Howard W. Hunter, „Basic Concepts of 

Honesty”, New Era, feb. 1978, p. 4, 5.
 6. William J. Scott, „Forgot to Look Up”, Scott’s 

Monthly Magazine, dec. 1867, p. 953.
 7. Vezi Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary, ed. a 11-a (2003), „true”.
 8. Charlotte Brontë, Jane Eyre (2003), p. 356.
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Deci eu îmi spun mie: 
«Bunătatea începe cu mine».” 3

Salvatorul nostru ne-a învăţat ce în-
seamnă să fii binevoitor, iar El a trăit o 
astfel de viaţă. Isus i-a iubit pe toţi şi El 
le-a slujit tuturor. Punerea lui Isus Hris-
tos în centrul vieţii noastre ne va ajuta 
să dobândim această trăsătură de a fi 
binevoitori. Pentru a ne putea dezvolta 
aceste trăsături asemănătoare cu ale lui 
Hristos, noi trebuie să învăţăm despre 
Salvator şi să „umblăm în căile Lui” 4. 

Din pilda despre bunul samaritean 
învăţăm că noi ar trebui să-i iubim pe 
toţi. Povestea începe în capitolul 10 
din Luca, când un învăţător al Legii L-a 
întrebat pe Salvator: „Ce să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică?”. 

Răspunsul: „Să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi 
cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi”. 

Atunci, învăţătorul Legii a întrebat: 
„Cine este aproapele meu?”. Întrebarea 
adresată de învăţătorul Legii era foarte 
interesantă, din moment ce iudeii îi 
aveau ca vecini la nord pe samariteni, 
pe care îi displăceau atât de mult, 
încât atunci când călătoreau de la Ie-
rusalim la Galilea, mai bine o luau pe 
drumul mai lung prin valea Iordanului 
decât să călătorească prin Samaria. 

Isus a răspuns la întrebarea învă-
ţătorului Legii spunând pilda despre 
bunul samaritean. După cum spune 
pilda: 

„Un om se cobora din Ierusalim la 
Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care 
l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au 
bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat 
aproape mort …

Dar un samaritean, care era în că-
lătorie, a venit în locul unde era el, şi 
când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 

S-a apropiat de i-a legat rănile şi a 
turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi 

l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un 
han şi a îngrijit de el. 

A doua zi, când a pornit la drum, a 
scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: 
«Ai grijă de el şi orice vei mai cheltui, 
îţi voi da înapoi la întoarcere».” 5 

În comparaţie cu preotul iudeu 
şi cu levitul care au trecut pe lângă 
omul rănit, acesta fiind unul de-al lor, 
samariteanul a fost bun fără să mai 
ţină cont de diferenţele dintre ei. El a 
demonstrat că este binevoitor, trăsă-
tură asemănătoare cu a lui Hristos. 
Isus ne-a învăţat prin această povestire 
că fiecare om este aproapele nostru. 

Un consilier din cadrul unui episco-
pat a împărtăşit de curând o experienţă 
care ne învaţă cât de important este fie-
care om care este aproapele nostru. Ui-
tându-se înspre congregaţie, a văzut un 
copil cu o cutie mare, plină cu creioane 
de diferite culori. Uitându-se la numă-
rul mare de membri din episcopia sa, 
şi-a amintit că, asemenea creioanelor, ei 
erau asemănători, dar, în acelaşi timp, 
fiecare persoană era şi unică. 

El a spus: „Culoarea pe care mem-
brii episcopiei o aduc în episcopie şi 
în lume este numai a lor… Ei aveau 
fiecare puteri şi slăbiciuni, dorinţe pro-
prii şi vise personale. Însă, împreună, 
ei formau un cerc colorat de unitate 
spirituală …

Unitatea este o calitate spirituală. 
Reprezintă cele mai plăcute senti-
mente de pace şi împlinire ce provin 
datorită apartenenţei la o familie… 
Înseamnă să doreşti tot ce-i mai bun 
pentru alţii, la fel de mult cât îţi doreşti 
pentru tine… Înseamnă să ştii că 
nimeni nu îţi va face rău. [Înseamnă că 
nu veţi fi singure niciodată.]” 6

Noi clădim acea unitate şi împărtă-
şim culorile noastre unice prin inter-
mediul bunăvoinţei: fapte de bunătate 
făcute personal. 

V-aţi simţit vreodată singure? Îi 
observaţi pe cei care sunt singuri, care 
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trăiesc într-o lume alb-negru? Dragi 
tinere fete, am observat modul în care 
aduceţi propria voastră culoare unică 
în viaţa altora prin zâmbetele, cuvin-
tele voastre frumoase sau prin inter-
mediul unui bilet de încurajare. 

Preşedintele Thomas S. Monson 
ne-a învăţat cum să interacţionăm cu 
colegele noastre şi cu toţi cei pe care 
îi întâlnim, atunci când a spus tinere-
lor fete ale Bisericii: „Preţioasele mele 
tinere surori, vă rog să aveţi curajul să 
vă abţineţi de la a-i judeca şi critica pe 
cei din jurul vostru, precum şi curajul 
de a avea grijă ca fiecare persoană 
să fie inclusă şi să se simtă iubită şi 
apreciată” 7.

Putem urma exemplul bunului 
samaritean şi să „schimbăm lumea” 
măcar a unei singure persoane, fiind 
binevoitoare 8. Aş dori să vă invit 
pe fiecare să faceţi cel puţin o faptă 
asemănătoare cu cea a samariteanului 
în săptămâna următoare. Poate va fi 
nevoie să găsiţi pe altcineva, în afară 
de prietenii voştri obişnuiţi, sau să 
vă învingeţi timiditatea. Puteţi alege, 
dând dovadă de curaj, să slujiţi cuiva 
care nu se poartă frumos cu voi. Vă 
promit că, dacă nu veţi face doar ceea 
ce este uşor, vă veţi simţi atât de bine 
în interior, încât bunătatea va începe 
să devină o parte din viaţa voastră de 
zi cu zi. Veţi observa că bunăvoinţa 
poate aduce bucurie şi unitate în că-
minul, clasa, episcopia şi şcoala voas-
tră. „Deci eu îmi spun mie: «Bunătatea 
începe cu mine».”

Salvatorul nu numai că i-a iubit pe 
toţi, El le-a slujit tuturor. Fiţi bune cu 
mulţi oameni. Tineri sau bătrâni, pot 
fi foarte binecuvântaţi datorită slujirii 
voastre bune. Preşedintele Monson, 
încă de când era tânăr băiat, a avut 
mereu un loc special în inima sa pen-
tru cei în vârstă. El recunoaşte cât de 
valoroasă este o vizită scurtă, un zâm-
bet plăcut sau strângerea unei mâini 
îmbătrânite, ridate. Astfel de fapte 
simple de caritate aduc culoare în 
viaţa cuiva care, uneori, este alcătuită 
din zile lungi, stinghere şi cenuşii. Vă 
invit pe fiecare să fiţi grijulii cu bunicii 
voştri şi cu cei în vârstă. Uitaţi-vă 
de jur împrejur, mâine, la Biserică şi 
identificaţi-i pe cei care ar putea folosi 
nuanţa voastră de culoare în viaţa 
lor. Nu durează prea mult: salutaţi-i 
spunându-le numele, purtaţi o scurtă 
conversaţie şi fiţi gata să-i ajutaţi. Aţi 
putea deschide o uşă sau v-aţi putea 
oferi ajutorul la treburi casnice sau în 
grădină? O treabă simplă pentru voi 
la o vârstă fragedă poate fi un lucru 
copleşitor pentru o persoană mai în 
vârstă. „Deci eu îmi spun mie: «Bună-
tatea începe cu mine»”.

Uneori, cel mai dificil este să fim 
binevoitoare cu cei din propria noastră 
familie. Familiile puternice se înteme-
iază cu efort. „Fiţi veseli, dispuşi să 
oferiţi ajutor şi plini de grijă faţă de 
ceilalţi. Multe probleme din cadrul că-
minului se datorează faptului că mem-
brii familiei vorbesc şi acţionează în 
mod egoist sau lipsit de consideraţie. 

Preocupaţi-vă de nevoile celorlalţi 
membri ai familiei. Căutaţi să fiţi un 
împăciuitor, în loc să necăjiţi, să vă 
certaţi şi să vă implicaţi în dispute” 9. 
„Deci eu îmi spun mie: «Bunătatea 
începe cu mine»”.

Isus a iubit copiii, i-a luat în braţele 
Sale şi i-a binecuvântat 10. Asemenea 
Salvatorului, puteţi binecuvânta toţi 
copiii cu bunătatea voastră, nu numai 
pe cei din casa voastră. 

Poate nu veţi şti ce impact va avea 
asupra unui copilaş viaţa şi exemplul 
vostru. Am primit de curând un bilet 
de la o prietenă care conduce o grădi-
niţă cu program prelungit din cadrul 
unui liceu local. Câţiva tineri băieţi şi 
tinere fete care sunt membri ai Bisericii 
merg la acel liceu. Ea mi-a împărtăşit 
următoarea experienţă: „Când merg pe 
holuri cu cei mici este plăcut să văd că 
în multe dulapuri sunt lipite ilustraţii cu 
Isus sau cu temple pe interiorul uşilor. 
Unul dintre copii a văzut o ilustraţie cu 
Isus în interiorul unui dulap deschis 
[al unei tinere fete] şi a spus: «Uite, Isus 
este la şcoala noastră!». Eleva a izbucnit 
în lacrimi, în timp ce s-a aplecat şi l-a 
îmbrăţişat pe copil. I-am mulţumit tine-
rei fete pentru exemplul bun dat celor 
din jurul său. Este înălţător să ştii că 
sunt aşa de mulţi tineri care încearcă 
să apere adevărul şi neprihănirea şi 
să-şi facă partea lor de a invita Spiritul 
în viaţa lor, deşi este dificil uneori din 
cauza gălăgiei şi a cruzimii din lumea 
din jurul lor. Avem tineri minunaţi în 
Biserică”. 

Sunt întru totul de acord! Dragi 
tinere fete, voi schimbaţi lumea 
punându-L pe Isus Hristos în centrul 
vieţii voastre şi voi „deveniţi ceea ce El 
doreşte să fiţi” 11. 

Vă mulţumesc pentru vieţile voastre 
trăite în mod binevoitor; pentru că 
îi includeţi pe cei care sunt diferiţi, 
pentru că sunteţi bune faţă de colegii 
voştri, faţă de vârstnici, faţă de familia 
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Există momente în care nu putem 
exprima în cuvinte ceea ce sim-
ţim. Mă rog ca Spiritul să depună 

mărturie inimilor voastre despre 
identitatea voastră divină şi despre 
responsabilitatea voastră eternă. Voi 
sunteţi speranţa lui Israel. Voi sunteţi 
fiice alese şi cu descendenţă regală ale 
Tatălui nostru Ceresc iubitor.

Luna trecută, am avut prilejul să 
particip la căsătoria în templu a unei 
tinere fete pe care o cunosc de când 
s-a născut. În timp ce stăteam pe 
un scaun în camera de pecetluire 
şi priveam frumosul candelabru ce 
strălucea în lumina templului, mi-am 
amintit ziua în care am ţinut-o prima 
oară în braţe.. Mama ei o îmbrăcase 
într-o rochiţă albă şi mă gândeam că 
era unul dintre cei mai frumoşi bebe-
luşi pe care îi văzusem vreodată. Apoi, 
această tânără a intrat pe uşă îmbră-
cată din nou în alb. Radia de fericire. 
În timp ce intra în încăpere, mi-am 
dorit, din toată inima, ca fiecare tânără 
fată să-şi poată imagina acest moment 
şi să se străduiască să fie întotdeauna 
demnă să facă şi să ţină legămintele 
sacre şi să primească rânduielile din 
templu pregătindu-se să se bucure de 
binecuvântările exaltării.

Stând în genunchi la altarul sa-
cru, tinerii au primit promisiuni ce 

depăşesc capacitatea de înţelegere a 
muritorilor, care îi vor binecuvânta, 
întări şi ajuta în călătoria prin viaţa 
muritoare. A fost unul dintre acele 
momente în care lumea era liniştită 
şi întregul cer se bucura. În timp ce 
cuplul proaspăt căsătorit privea în 
oglinzile mari ale încăperii, mirele a 
fost întrebat ce vedea. El a spus: „Pe 
toţi cei care au trăit înainte de mine”. 
Apoi, cuplul a privit în oglinda mare 
de pe peretele opus şi mireasa a spus 
cu lacrimi în ochi: „Îi văd pe toţi aceia 
care vor veni după noi”. Ea şi-a văzut 
familia viitoare – pe urmaşii ei. Ştiu că 
ea a înţeles, din nou, în acel moment, 
cât de important este să crezi în a fi 
castă şi virtuoasă. Nu există privelişte 
mai frumoasă decât cea a unui cuplu 
pregătit aşa cum se cuvine să îngenun-
cheze împreună la altarul din templu.

Anii petrecuţi în cadrul organizaţiei 
Tinerelor Fete vă vor pregăti pentru 
templu. Acolo veţi primi binecuvântă-
rile la care aveţi dreptul în calitate de 
fiice preţioase ale lui Dumnezeu. Tatăl 
vostru Ceresc vă iubeşte şi doreşte să 
fiţi fericite. Modul de a realiza acest 
lucru este să „[umblaţi] pe cărările 
virtuţii” 1 şi să „[vă lipiţi] de legămintele 
pe care [le-aţi] făcut” 2.

Dragi tinere fete, într-o lume în care 
poluarea morală, toleranţa faţă de rău, 

Apărătoarele virtuţii
Pregătiţi-vă acum, astfel încât să îndepliniţi condiţiile pentru 
a primi toate binecuvântările care vă aşteaptă în templul 
sfânt al Domnului.

voastră şi faţă de copilaşi, vă mulţu-
mesc că le sunteţi aproape celor care 
sunt singuri şi celor care au încercări 
şi probleme sufleteşti. Datorita faptului 
că sunteţi binevoitoare, îi „îndrumaţi 
[pe alţii] spre lumina Salvatorului” 12. 
Vă mulţumesc pentru că vă amintiţi că 
„bunătatea începe cu mine”. 

Ştiu că preşedintele Thomas S. 
Monson este un profet al lui Dum-
nezeu a cărui viaţă este un model de 
bunăvoinţă din care noi putem învăţa. 
Urmaţi-l pe profetul nostru. Învăţaţi 
din exemplul său şi ascultaţi-i cuvin-
tele. Eu cred în Evanghelia lui Isus 
Hristos şi ştiu că prin intermediul lui 
Joseph Smith preoţia a fost restaurată 
pe pământ. 

Ştiu că Salvatorul nostru trăieşte şi că 
ne iubeşte pe fiecare dintre noi. El Şi-a 
dat viaţa pentru toţi. Mă rog ca noi să-L 
punem pe Isus Hristos în centrul vieţii 
noastre şi „să umblăm în căile Lui”, 
iubindu-ne şi slujindu-ne una pe cea-
laltă 13. Făcând astfel, eu ştiu că putem 
face din această lume un loc mai bun, 
deoarece „noi credem că trebuie să fim 
[binevoitoare]” 14.   Eu mărturisesc astfel, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Articolele de credinţă 1:13. 
 2. Vezi Oxford English Dictionary Online, ed. 

a 2-a (1989), „benevolent”, oed.com. 
 3. „Kindness Begins with Me”, Children’s 

Songbook, p. 145. 
 4. „Guardians of Virtue”, Strength of Youth 

Media 2011: We Believe (DVD, 2010); de 
asemenea, valabil la lds.org/youth/video/
youth-theme-2011-we-believe.

 5. Luca 10:25, 27, 29, 30, 33–35.
 6. Jerry Earl Johnston, „The Unity in a Ward’s 

Uniqueness”, Mormon Times, 9 febr. 2011, 
M1, M12. 

 7. Thomas S. Monson, „Fie ca voi să aveţi 
curaj”, Liahona, mai 2009, p. 125. 

 8. „Guardians of Virtue”. 
 9. Pentru întărirea tineretului (broşură, 

2001), p. 10. 
 10. Vezi Marcu 10:16.
 11. „Guardians of Virtue”. 
 12. „Guardians of Virtue”. 
 13. „Guardians of Virtue”. 
 14. Articolele de credinţă 1:13. 
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exploatarea femeilor şi denaturarea 
rolurilor sunt în continuă creştere, 
trebuie să vă apăraţi pe voi, să apăraţi 
familia voastră şi pe toţi aceia cu care 
vă asociaţi. Trebuie să fiţi apărătoarele 
virtuţii.

Ce este virtutea şi cine este cea 
care o apărătoare? „Virtutea este un 
model de gândire şi comportament 
bazat pe standarde morale înalte. 
Ea include castitatea şi puritatea 
[morală]” 3. Şi ce este o apărătoare? 
O apărătoare este cineva care prote-
jează, sprijină şi ocroteşte.4 Astfel, ca 
apărătoare a virtuţii, veţi proteja, spri-
jini şi ocroti puritatea morală pentru 
că puterea de a crea viaţă muritoare 
este o putere sacră şi glorificată şi 
trebuie să fie protejată până la căsăto-
rie. Virtutea este o condiţie pentru a 
avea parte de compania şi îndrumarea 
Duhului Sfânt. Veţi avea nevoie de 
această îndrumare pentru a naviga 
cu succes prin lumea în care trăiţi. 
A fi virtuoasă este o condiţie pentru 
a intra în templu. Şi este o condiţie 
pentru a fi demne să staţi în prezenţa 
Salvatorului. Acum este timpul în 
care vă pregătiţi pentru acea vreme. 
Progresul personal şi standardele care 
se găsesc în broşura Pentru întărirea 
tineretului sunt importante. Realizarea 
lucrurilor prezentate în fiecare broşură 
vă va întări şi ajuta să deveniţi „mai 
[demne]… de-mpărăţie” 5.

Vara trecută, tinere fete din Alpine, 
Utah, au hotărât să devină „mai  

[demne]… de-mpărăţie”. Ele au hotărât 
să-şi concentreze atenţia asupra tem-
plului mergând pe jos de la Templul 
Draper, Utah, la Templul Salt Lake, 
parcurgând în total 35 de kilometri, 
aşa cum a făcut unul dintre pionieri, 
John Roe Moyle. Fratele Moyle a 
fost un cioplitor în piatră care a fost 
chemat de profetul Brigham Young să 
lucreze la Templul Salt Lake. În fiecare 
săptămână, el parcurgea distanţa de 
35 de km de la casa lui la templu. Una 
dintre responsabilităţile sale era să 
cioplească, pe partea de est a Tem-
plului Salt Lake, cuvintele „Sfinţenie 
Domnului”. Nu era uşor şi avea multe 
obstacole de depăşit. La un moment 
dat, el a fost lovit în picior de una 
dintre vacile lui. Pentru că rana nu 
se vindeca, piciorul i-a fost amputat. 
Dar acest lucru nu l-a împiedicat să-şi 
îndeplinească promisiunea făcută 
profetului şi să lucreze la templu. El 
şi-a confecţionat un picior de lemn şi, 
după multe săptămâni, el a parcurs 
din nou distanţa de 35 de kilometri 
pentru a face lucrarea pe care promi-
sese s-o facă 6.

Tinerele fete din episcopia Şase, 
Cedar Hills, au hotărât să parcurgă pe 
jos aceeaşi distanţă pentru un stră-
moş şi, de asemenea, pentru cineva 
care le-a inspirat să rămână demne 
de a intra în templu Ele s-au pregătit 
în fiecare săptămână în cadrul acti-
vităţilor comune ale TF şi TB şi, în 
timp ce parcurgeau distanţa, ele şi-au 

împărtăşit ce au învăţat şi au simţit 
despre temple.

Ele şi-au început drumul către 
templu dimineaţa devreme cu o 
rugăciune. Când au pornit, am fost 
impresionată de încrederea lor. Ele 
se pregătiseră bine şi ştiau că erau 
pregătite. Ochii le erau aţintiţi asupra 
obiectivului lor. Fiecare pas pe care 
l-au făcut a fost un simbol pentru fie-
care dintre voi pentru că şi voi vă pre-
gătiţi acum pentru a intra în templu. 
Pregătirea voastră personală a început 
cu rugăciunea personală zilnică, citirea 
zilnică din Cartea lui Mormon şi lucrul 
la Progresul personal.

În timp ce aceste tinere fete mer-
geau, au existat, pe parcurs, lucruri 
care le puteau distrage atenţia, dar 
ele au continuat să se concentreze 
asupra obiectivului lor. Unele au 
început să simtă că li se formau băşici 
la picioare, iar altele au simţit că le 
lasă genunchii, dar au continuat să 
meargă. Pentru fiecare dintre voi, 
există multe lucruri care vă distrag 
atenţia, vă rănesc şi sunt obstacole 
de-a lungul căii spre templu, dar şi 
voi sunteţi hotărâte şi vă continuaţi 
drumul. Itinerarul urmat de aceste 
tinere fete a fost întocmit de conducă-
toarele lor, care îl parcurseseră pe jos 
şi cu maşina şi stabiliseră că acesta era 
cel mai sigur şi mai direct drum pe 
care se putea merge. La fel, itinerarul 
vostru este marcat şi puteţi fi sigure 
că Salvatorul nu numai că l-a parcurs, 
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dar îl va străbate din nou alături de 
voi – fiecare pas de pe acest drum.

De-a lungul acestei călătorii către 
templu, au fost taţi, mame, membri ai 
familiei şi conducători ai preoţiei care 
au acţionat ca apărători. Misiunea lor 
era să se asigure că toată lumea era în 
siguranţă şi protejată împotriva perico-
lelor. Ei s-au asigurat că fiecare tânără 
fată era bine hidratată şi consuma 
alimente hrănitoare care să le menţină 
rezistenţa. Conducătorii preoţiei au 
organizat puncte de asistenţă în care 
se puteau odihni şi bea apă. Dragi 
tinere fete, taţii voştri, episcopii voştri 
şi atât de mulţi alţii vor fi apărătorii 
voştri în timp ce veţi străbate drumul 
vostru către templu. Ei vă vor avertiza 
asupra pericolelor şi vă vor îndruma 
iar, dacă vă veţi răni sau vă veţi rătăci 
de la cale, ei vă vor ajuta.

Am fost impresionată de faptul că, 
pe parcursul ultimilor kilometri ai dru-
mului lor, fraţii lor şi alţi tineri băieţi 
şi prieteni au venit să le sprijine pe 
aceste tinere fete hotărâte şi să le în-
curajeze. Un frate şi-a ridicat sora care 
avea băşici mari la picioare şi a dus-o 
în spate pe ultimii metri până la tem-
plu. Când aceste tinere fete incredibile 
şi-au atins obiectivul, au fost vărsate 
lacrimi în timp ce fiecare atingea 
templul şi făcea în tăcere promisiunea 

de a fi întotdeauna demnă să intre în 
templu.

Parcurgerea pe jos a drumului la 
templu este o metaforă a vieţii. Părinţii 
şi conducătorii preoţiei au stat de 
veghe de-a lungul drumului. Ei au 
asigurat ajutor şi susţinere. Tinerele 
fete s-au apărat şi încurajat una pe 
cealaltă. Tinerii băieţi au admirat tăria, 
dedicarea şi rezistenţa tinerelor fete. 
Fraţii le-au purtat în braţe pe surorile 
care s-au rănit. Familiile s-au bucurat 
împreună cu fiicele lor când ele au în-
cheiat parcurgerea pe jos a drumului la 
templu şi le-au dus acasă în siguranţă.

Pentru a rămâne pe calea care 
duce la templu, trebuie să vă apăraţi 
virtutea personală şi virtutea celor 
cu care vă asociaţi. De ce? În Cartea 
lui Mormon, Mormon ne-a învăţat că 
virtutea şi castitatea reprezintă tot ce 
este „mai drag şi mai preţios deasupra 
tuturor lucrurilor” 7.

Ce poate face fiecare dintre voi 
pentru a fi apărătoarea virtuţii? Să 
înceapă prin a crede că poate aduce o 
schimbare în bine. Să înceapă prin a-şi 
lua un angajament. Pe când eram tâ-
nără fată, am învăţat că unele hotărâri 
trebuie luate o singură dată. Într-un 
carneţel, am făcut o listă cu lucrurile 
pe care trebuia să le fac întotdeauna 
şi cu lucrurile pe care nu trebuia să le 
fac niciodată. Printre ele se aflau res-
pectarea Cuvântului de înţelepciune, 
rugăciunea zilnică, plata zeciuielii şi 
angajamentul de a nu lipsi niciodată 
de la biserică. Am luat acele hotărâri 

o dată şi, apoi, în momentul în care 
a fost necesar să iau o hotărâre, am 
ştiut exact ce trebuia să fac pentru că 
hotărâsem dinainte. Când prietenii 
mei din liceu mi-au spus: „Un strop 
de alcool nu-ţi va face rău”, am râs şi 
le-am spus: „Când aveam 12 ani, am 
hotărât să nu fac acest lucru”. Luarea 
dinainte a hotărârilor vă va ajuta să fiţi 
apărătoare ale virtuţii. Sper ca fiecare 
dintre voi să scrie o listă cu lucruri pe 
care le va face întotdeauna şi lucruri 
pe care nu le va face niciodată. Apoi, 
trăiţi potrivit listei voastre.

A fi apărătoare ale virtuţii în-
seamnă, de asemenea, că veţi fi 
întotdeauna decente nu numai în 
îmbrăcăminte, ci şi în vorbire, în fapte 
şi folosirea mijloacelor de interacţiune. 
A fi apărătoare ale virtuţii înseamnă 
că nu veţi trimite niciodată tinerilor 
băieţi, pe telefonul mobil, cuvinte sau 
imagini care i-ar putea determina să 
piardă Spiritul, să-şi piardă puterea 
preoţiei sau virtutea. Înseamnă că 
înţelegeţi importanţa castităţii, pentru 
că înţelegeţi, de asemenea, că trupul 
vostru este un templu şi că puterile 
sacre ale procreării nu trebuie să fie 
folosite înainte de căsătorie. Înţele-
geţi că posedaţi o putere sacră care 
implică responsabilitatea sfântă a 
aducerii altor spirite pe pământ pentru 
a primi un trup în care să se adăpos-
tească spiritul lor etern. Această putere 
implică un alt suflet sacru. Voi sunteţi 
apărătoarele a ceva „mai de preţ decât 
mărgăritarele” 8. Fiţi credincioase. Fiţi 
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supuse. Pregătiţi-vă acum, astfel încât 
să îndepliniţi condiţiile pentru a primi 
toate binecuvântările care vă aşteaptă 
în templele sfinte ale Domnului.

Mamelor care ne ascultă în această 
seară le spun: „Dumneavoastră sunteţi 
cel mai important exemplu de decenţă 
şi virtute pentru fiicele dumneavoastră 
– vă mulţumesc”. Nu ezitaţi niciodată 
să le învăţaţi că sunt fiice cu descen-
denţă regală ale lui Dumnezeu şi că 
valoarea lor nu se bazează pe sen-
zualitatea lor. Şi lăsaţi-le să vă vadă 
credinţa modelată corect şi consec-
vent în propria atitudine şi înfăţişare 9. 
Dumneavoastră sunteţi, de asemenea, 
apărătoare ale virtuţii.

Săptămâna aceasta, am urcat din 
nou pe Vârful Ensign. Era dimineaţa 
devreme şi, când am privit în jos de pe 
acel munte la muntele Casei Domnu-
lui – Templul Salt Lake – importanţa 
templului a fost din nou foarte clară. 
Pionierii au dat tot ce aveau pentru a 
ajunge pe vârfurile munţilor pentru ca 
voi şi cu mine să avem binecuvântările 
templului şi să fim pecetluite veşnic ca 
familii. Patruzeci de ani de sacrificii, 
muncă asiduă şi parcurgerea pe jos a 
drumului de la Alpine la templu – de 
ce? Deoarece, ca şi voi, ei au crezut! Ei 
au crezut într-un profet. Ei au crezut 
că el Îi văzuse şi vorbise cu Dumne-
zeu şi Fiul Său Preaiubit. Ei au crezut 
în Salvator. Ei au crezut în Cartea lui 
Mormon. De aceea ei au putut spune: 
„Credem toate lucrurile, sperăm toate 
lucrurile, noi am îndurat multe lucruri 
şi sperăm să putem îndura toate 
lucrurile” 10. Ei au îndurat multe lucruri 
şi noi putem face la fel. Al treispre-
zecelea articol de credinţă arată ce 
credem pentru că acelea sunt lucrurile 
care ne fac demni să intrăm în templu 
şi să stăm, într-o zi, în prezenţa Tatălui 
nostru Ceresc – încercaţi, puri şi pecet-
luiţi. Pentru aceasta va fi nevoie să fiţi 
„[mai demne]… de-mpărăţie” şi să vă 

pregătiţi acum şi să dobândiţi încrede-
rea că puteţi face lucruri grele.

Dragi tinere fete, participaţi la o 
lucrare măreaţă! Şi nu sunteţi singure! 
Când vă veţi apăra virtutea şi purita-
tea, vi se va da tărie. Când vă veţi ţine 
legămintele pe care le-aţi făcut, Duhul 
Sfânt vă va îndruma şi vă va apăra. 
Veţi fi înconjurate de oşti cereşti de 
îngeri. Preşedintele Thomas S. Monson 
ne reaminteşte: „Aduceţi-vă aminte că 
nu alergăm singuri în această măreaţă 
cursă a vieţii; avem dreptul la ajutorul 
Domnului” 11. Pregătiţi-vă pentru ziua 
în care veţi veni la templul Domnului 
demne şi pregătite să faceţi legămin-
tele sacre. Ca apărătoare ale virtuţii, 
veţi dori să-L căutaţi pe Salvator în 
casa Sa sfântă.

Eu depun mărturie că Dumnezeu 
trăieşte şi că Fiul Său Preaiubit, Mân-
tuitorul nostru, Isus Hristos, trăieşte şi, 

datorită puterii mântuitoare a ispăşirii 
Sale infinite, fiecare dintre voi va fi 
îndrumată şi apărată pe calea către 
templu şi înapoi în prezenţa Lor. Mă 
rog ca fiecare dintre voi să fie întărită 
pentru acea muncă ce va fi cea mai 
desăvârşită lucrare a voastră. Trăiţi 
pentru acea zi minunată despre care 
se vorbeşte în Apocalipsa, când voi 
„[veţi] umbla [îmbrăcate] în alb, fiindcă 
[sunteţi vrednice]” 12. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 25:2.
 2. Doctrină şi legăminte 25:13.
 3. Progresul personal al Tinerelor Fete 

(broşură, 2009), p. 70.
 4. Vezi thefreedictionary.com/guardian.
 5. „Mai multă sfinţenie”, Imnuri, nr. 83.
 6. Vezi Dieter F. Uchtdorf, „Ridicaţi din 

poziţia în care vă aflaţi”, Liahona, 
noiembrie 2008, p. 55.

 7. Moroni 9:9.
 8. Proverbele 3:15.
 9. Vezi M. Russell Ballard, „Mame şi fiice”, 

Liahona, mai 2010, p. 18–21.
 10. Articolele de credinţă 1:13.
 11. Thomas S. Monson, „Mari speranţe” 

(seară la gura sobei pentru tinerii adulţi, 
organizată de Sistemul Educaţional al 
Bisericii, 11 ianuarie 2009), http:// lds .org/ 
library/ display/ 0,4945,538-1-4773-1,00 
.html.

 12. Apocalipsa 3:4.

São Paulo, Brazilia
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Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Preaiubitele mele tinere surori, voi 
sunteţi speranţa strălucitoare a 
Bisericii Domnului. Scopul meu, 

în această seară, este să vă ajut să 
credeţi că acest lucru este adevărat. 
Dacă această credinţă poate deveni o 
mărturie profundă inspirată de Dum-
nezeu, ea vă va modela alegerile din 
fiecare zi şi fiecare ceas. Şi, apoi, de 
la ceea ce vi s-ar putea părea alegeri 
neînsemnate, Domnul vă va conduce 
la fericirea pe care vi-o doriţi. Prin 
alegerile pe care le veţi face, El va 
putea să binecuvânteze nenumăraţi 
alţi oameni.

Alegerea pe care aţi făcut-o de a fi 
alături de noi, în această seară, este un 
exemplu de alegere care contează. Au 
fost invitate să participe peste un mi-
lion de tinere fete, mame şi conducă-
toare. Dintre toate lucrurile pe care aţi 
fi putut alege să le faceţi, voi aţi ales să 
fiţi împreună cu noi. Aţi făcut aceasta 
datorită credinţei voastre.

Voi credeţi în Evanghelia lui Isus 
Hristos Voi credeţi suficient de mult, 
încât să veniţi să-i ascultaţi pe slujitorii 
Săi şi aveţi destulă credinţă pentru a 
spera că ceva din ce veţi auzi sau simţi 
vă va conduce spre o viaţă mai bună. 
Aţi simţit în inimile voastre că a-L 
urma pe Isus Hristos este calea către o 
mai mare fericire.

Poate nu aţi făcut conştient această 
alegere şi nu aţi considerat-o impor-
tantă. Poate v-aţi simţit atrase să fiţi îm-
preună cu prietenele sau familia. Poate 
aţi răspuns, pur şi simplu, amabilităţii 
cuiva care v-a invitat să veniţi. Dar, 
chiar dacă nu aţi observat, aţi simţit cel 
puţin un ecou slab al invitaţiei Salvato-
rului: „Vino, şi urmează-Mă” 1.

Din clipa în care ne-am adunat 
împreună, Domnul a mărit credinţa 
voastră în El şi v-a întărit mărturia. Aţi 
auzit mai mult decât doar cuvinte şi 
muzică. Aţi simţit mărturia depusă de 
Spirit inimilor voastre cu privire la fap-
tul că există profeţi în viaţă pe pământ 
în Biserica adevărată a Domnului şi că 
drumul către fericire trece prin împără-
ţia Sa. Mărturia voastră că aceasta este, 
astăzi, singura Biserică adevărată şi vie 
de pe pământ a crescut.

Noi nu am simţit, toţi, exact aceleaşi 
lucruri. Unii au simţit mărturia Spiritu-
lui că Thomas S. Monson este profe-
tul lui Dumnezeu. Alţii au simţit că 
cinstea, virtutea şi binele făcut tuturor 
oamenilor sunt, cu adevărat, atribute 
ale Salvatorului. Şi aceste sentimente 
au fost însoţite de o dorinţă mai mare 
de a fi ca El.

Voi, toate, aveţi dorinţa ca mărtu-
ria voastră despre Evanghelia lui Isus 
Hristos să se întărească. Cu mulţi ani 

în urmă, preşedintele Brigham Young 
a putut vedea nevoia voastră. El a fost 
un profet al lui Dumnezeu şi, cu 142 
de ani în urmă, într-o viziune profe-
tică, a văzut nevoia şi dorinţa voastră. 
El a fost un tată iubitor şi un profet în 
viaţă.

A văzut influenţa lumii coborând 
asupra propriilor sale fiice. A văzut că 
influenţele lumeşti le îndepărtau de 
calea Domnului spre fericire. În zilele 
sale, acele influenţe erau aduse, în 
parte, de noua cale ferată transconti-
nentală, care-i lega de lume pe sfinţii 
izolaţi şi protejaţi.

Este posibil ca el să nu fi văzut 
minunile tehnologice de astăzi, când, 
cu un instrument pe care îl poţi ţine în 
mână, poţi alege să te conectezi cu oa-
meni şi la informaţii nenumărate de pe 
întregul pământ. Dar el a văzut cât era 
de important, pentru fiicele sale – şi 
pentru voi – ca alegerile voastre să fie 
făcute pe baza puterii mărturiei despre 
un Dumnezeu viu şi iubitor şi despre 
planul fericirii întocmit de El.

Iată sfatul lui profetic şi inspirat, pe 
care l-a dat fiicelor sale şi vi-l dă vouă.

El reprezintă esenţa mesajului meu 
din această seară. El a spus într-o în-
căpere din casa sa, aflată la mai puţin 
de un kilometru şi jumătate de locul 
din care acest mesaj porneşte acum 
către fiicele lui Dumnezeu din întreaga 
lume: „Este nevoie ca tinerele fiice ale 
lui Israel să dobândească o mărturie 
vie despre adevăr” 2.

El a creat apoi o organizaţie a tine-
relor fete care a devenit ceea ce noi 
numim acum în Biserica Domnului 
„Tinerele Fete”. În această seară, voi aţi 
simţit unele dintre efectele minunate 
ale alegerii pe care el a făcut-o în acea 
duminică seară în salonul casei sale.

Cu mai mult de 100 de ani mai târ-
ziu, fiicele lui Israel din întreaga lume 
au dorinţa de a avea o mărturie vie 
despre adevăr. Tot restul vieţii voastre, 

O mărturie vie
Mărturia trebuie să fie îngrijită prin rugăciunea făcută cu 
credinţă, ospătarea din cuvântul lui Dumnezeu din scripturi 
şi supunerea faţă de adevăr.
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veţi avea nevoie ca această mărturie 
vie şi în creştere să vă întărească şi să 
vă conducă pe calea către viaţa veş-
nică. Şi, prin ea, voi veţi deveni cele 
ce veţi transmite lumina lui Hristos 
fraţilor şi surorilor voastre din întreaga 
lume şi generaţiilor care vor veni.

Ştiţi din proprie experienţă ce este 
o mărturie. Vârstnicul Joseph Fielding 
Smith ne-a învăţat că o mărturie „este 
o cunoaştere fermă dată prin revelaţie 
unei persoane care caută, cu umi-
linţă, adevărul”. El a spus următoarele 
despre mărturie şi despre Duhul Sfânt 
care aduce acea revelaţie: „Puterea Sa 
de a convinge este atât de mare, încât 
nu poate fi nicio îndoială în minte 
atunci când Spiritul vorbeşte. Este sin-
gura cale prin care o persoană poate 
şti, cu adevărat, că Isus este Hristosul 
şi că Evanghelia Sa este adevărată” 3.

Aţi simţit şi voi această inspiraţie. 
Poate că v-a confirmat o anumită 
parte a Evangheliei, aşa cum a făcut-o 
pentru mine în această seară. Când 
am auzit cuvintele celui de-al 13-lea 
articol de credinţă care spune: „noi 
credem că trebuie să fim cinstiţi, fideli, 
puri şi binevoitori”, am simţit ca şi cum 
Domnul Însuşi le-ar fi rostit. Am simţit 
din nou că acestea sunt atributele Sale. 
Am simţit că Joseph Smith a fost profe-
tul Său. Ca urmare, pentru mine acelea 
nu au fost simple cuvinte.

Cu ochii minţii, am văzut dru-
murile prăfuite ale Iudeii şi grădina 

Ghetsimani. Cu inima, am simţit, 
într-o oarecare măsură, cum ar fi 
fost să îngenunchez aşa cum a făcut 
Joseph în faţa Tatălui şi a Fiului 
într-o dumbravă din statul New York. 
Nu am putut vedea cu ochii minţii 
o lumină mai presus de strălucirea 
soarelui la amiază, aşa cum a văzut 
el, dar am simţit căldura şi minunăţia 
unei mărturii.

Veţi dobândi mărturia pe bucăţele 
când părţi ale adevărului întreg al 
Evangheliei lui Isus Hristos vă vor fi 
confirmate. De exemplu, când citiţi 
şi meditaţi asupra Cărţii lui Mormon, 
versetele pe care le-aţi citit înainte vă 
vor apărea într-o lumină nouă şi vă 
vor aduce idei noi. Mărturia voastră va 
creşte ca mărime şi profunzime când 
Duhul Sfânt vă va confirma că ele 
sunt adevărate. Mărturia voastră vie 
se va extinde pe măsură ce veţi studia 
scripturile, vă veţi ruga şi veţi medita 
asupra lor.

Din punctul meu de vedere, cea 
mai bună descriere a modului în care 
se poate dobândi şi păstra această 
mărturie vie a fost făcută deja. Se află 
în Cartea lui Mormon, în capitolul 32 
din Alma. Poate că aţi citit-o de multe 
ori. Învăţ ceva nou de fiecare dată 
când o citesc. Să revedem, în această 
seară, învăţăturile pe care ni le dă.

În acele pasaje inspirate, sun-
tem învăţaţi să ne începem căutarea 
mărturiei cu un „pic de credinţă” şi cu 

dorinţa ca ea să crească.4 În această 
seară, aţi simţit credinţă şi aţi avut 
această dorinţă în timp ce aţi ascultat 
cuvântările inspirate despre bunătatea 
Salvatorului, onestitatea Sa, puritatea 
poruncilor Sale şi ispăşirea Sa făcută 
pentru noi.

Deci, sămânţa credinţei este deja 
plantată în inimile voastre. Aţi simţit 
poate chiar lărgirea sufletului promisă 
în Alma. Eu am simţit.

Dar, ca orice plantă în creştere, 
aceasta trebuie să fie îngrijită, altfel 
se va veşteji. Rugăciunile de credinţă 
spuse frecvent şi din inimă reprezintă 
o hrană esenţială şi necesară. Supune-
rea faţă de adevărul pe care l-aţi primit 
vă va ţine mărturia vie şi o va întări. 
Supunerea faţă de porunci reprezintă 
o parte a hranei pe care trebuie s-o 
asiguraţi mărturiei voastre.

Vă amintiţi promisiunea Salvatoru-
lui: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, 
va ajunge să cunoască dacă învăţătura 
este de la Dumnezeu, sau dacă Eu 
vorbesc de la Mine” 5.

Eu am cunoscut acest lucru şi îl veţi 
cunoaşte şi voi. Una dintre doctrinele 
Evangheliei care mi-au fost predate 
când eram tânăr este aceea că cel mai 
mare dintre toate darurile lui Dumne-
zeu este viaţa veşnică.6 Am învăţat că 
viaţa veşnică înseamnă şi să trăim în 
dragoste ca familii pentru totdeauna.

Din prima clipă în care am auzit 
aceste adevăruri şi ele au fost confir-
mate inimii mele, m-am simţit obligat 
să fac toate alegerile pe care puteam 
să le fac pentru a evita cearta şi a 
căuta pacea în familia şi în casa mea.

Numai după această viaţă mă voi 
putea bucura de plenitudinea celei 
mai mari dintre toate binecuvântările, 
viaţa veşnică. Dar, în mijlocul încercă-
rilor acestei vieţi, mi s-a dat posibili-
tatea să zăresc cum va putea fi familia 
mea din cer. Pe baza acestor expe-
rienţe pe care le-am trăit, mărturia 
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mea despre realitatea puterii de pecet-
luire exercitate în temple a crescut şi a 
fost întărită.

Privindu-le pe cele două fiice ale 
mele în timp ce erau botezate în tem-
plu pentru strămoşii lor, inima mea s-a 
îndreptat spre ele şi spre acei strămoşi 
ale căror nume noi le-am găsit. Ne-a 
fost acordată promisiunea lui Ilie că 
inimile membrilor familiilor vor fi 
întoarse unele către altele.7 Astfel, 
pentru mine, credinţa a devenit cu-
noaştere fermă, aşa cum ni se promite 
în Cartea lui Alma.

Am simţit cel puţin o parte a bucu-
riei pe care strămoşii mei au simţit-o 
când Salvatorul a mers în lumea 
spiritelor după slujirea Sa în viaţa 
muritoare. Iată descrierea din Doctrină 
şi legăminte:

„Şi sfinţii se bucurau în mântuirea 
lor şi îngenuncheau şi-L recunoşteau 
pe Fiul lui Dumnezeu ca pe Mântui-
torul şi Eliberatorul lor de la moarte şi 
din lanţurile iadului.

Feţele lor radiau şi strălucirea care 
se degaja din prezenţa Domnului a ră-
mas asupra lor şi ei au cântat cântece 
de slavă numelui Lui sfânt” 8.

Faptul că am simţit bucuria lor a 
fost rezultatul exercitării mărturiei 
mele că promisiunea Domnului cu pri-
vire la viaţa veşnică este reală. Faptul 
că am ales să acţionez potrivit ei a în-
tărit această mărturie în modul în care 
Salvatorul a promis că va fi întărită.

El ne-a învăţat, de asemenea, că, pe 
lângă faptul că alegem să fim supuşi, 
noi trebuie să cerem, în rugăciune, o 
mărturie despre adevăr. Domnul ne-a 
învăţat aceasta în porunca pe care 
ne-a dat-o de a ne ruga cu privire la 
Cartea lui Mormon. El a spus prin 
profetul Său Moroni:

„Iată, eu doresc să vă îndemn pe 
voi ca atunci când veţi citi aceste 
lucruri, dacă înţelepciunea lui Dum-
nezeu va fi ca voi să le citiţi, voi să 

vă aduceţi aminte cât de bun a fost 
Domnul cu copiii oamenilor de la 
crearea lui Adam şi chiar până la tim-
pul când voi veţi primi aceste lucruri 
şi să le cântăriţi în inimile voastre.

Iar atunci când voi veţi primi aceste 
lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L 
întrebaţi pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în 
numele lui Hristos, dacă aceste lucruri 
sunt adevărate; şi dacă voi veţi întreba 
cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, 
având credinţă în Hristos, El vă va arăta 
adevărul prin puterea Duhului Sfânt.

Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi 
putea voi cunoaşte adevărul tuturor 
lucrurilor” 9.

Sper că voi, toate, aţi pus la încer-
care această promisiune sau că o veţi 
face curând. Este posibil ca răspun-
sul să nu fie o experienţă spirituală 
unică şi puternică. Eu am primit un 
răspuns firav la început. Dar el devine 
tot mai puternic de fiecare dată când 
citesc şi mă rog cu privire la Cartea lui 
Mormon.

Eu nu mă bizui pe ce a fost în 
trecut. Pentru a-mi păstra mărturia vie 
despre Cartea lui Mormon, eu fac apel 
deseori la promisiunea făcută de Mo-
roni. Nu consider că binecuvântarea 
unei mărturii este un dar pe care îl voi 
avea mereu în mod automat.

Mărturia trebuie să fie îngrijită prin 
rugăciunea făcută cu credinţă, ospă-
tarea din cuvântul lui Dumnezeu din 
scripturi şi supunerea faţă de adevărul 
pe care l-am primit. Este periculos să 
neglijăm rugăciunea. Mărturia noastră 
este în pericol dacă studiem şi citim 
doar ocazional din scripturi. Ele repre-
zintă o hrană necesară pentru mărturia 
noastră.

Vă amintiţi avertismentul lui Alma:
„Dar dacă noi neglijăm pomul şi nu 

avem grijă de hrana lui, iată, el nu va 
face rădăcini; iar atunci când căldura 
soarelui va veni şi îl va arde pentru că 
nu are rădăcini, se va veşteji, iar voi îl 

veţi smulge şi îl veţi arunca.
Acum, aceasta nu este pentru că 

sămânţa nu a fost bună şi nici pen-
tru că fructul ei nu ar fi de dorit; ci, 
aceasta este pentru că pământul vostru 
este arid şi pentru că voi nu veţi îngriji 
pomul, de aceea, voi nu puteţi să aveţi 
fructul lui” 10.

Ospătarea din Cuvântul lui Dum-
nezeu, rugăciunea spusă din inimă şi 
supunerea faţă de poruncile Domnu-
lui trebuie să aibă loc în mod consec-
vent şi permanent pentru ca mărturia 
voastră să crească şi să prospere. Noi, 
toţi, ne confruntăm uneori cu situaţii 
pe care nu le putem controla, care ne 
întrerup obiceiul de a studia scrip-
turile. Pot exista perioade de timp 
în care alegem să nu ne rugăm. Pot 
exista porunci pe care alegem să le 
ignorăm o vreme.

Dar dorinţa de a avea o mărturie 
vie nu vi se va împlini dacă uitaţi aver-
tismentul şi promisiunea lui Alma:

„Şi astfel, dacă voi nu veţi îngriji 
cuvântul, aşteptând cu ochiul cre-
dinţei fructul lui, atunci voi nu veţi 
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putea niciodată să culegeţi fructul 
pomului vieţii.

Dar dacă voi veţi hrăni cuvântul, 
da, hrăniţi pomul atunci când el în-
cepe să crească, prin credinţa voas-
tră, cu mare sârguinţă şi cu răbdare, 
aşteptând fructul lui, atunci el va face 
rădăcini; şi iată, el va fi un pom cres-
când pentru viaţa nepieritoare.

Şi datorită sârguinţei voastre şi a 
credinţei voastre şi a răbdării voastre 
faţă de cuvânt, îngrijindu-l, pentru ca 
el să capete rădăcini în voi, iată, înce-
tul cu încetul voi veţi culege fructul 
lui, care este cel mai preţios, care este 
dulce, mai presus decât orice lucru 
care este dulce; şi care este alb, mai 
presus decât orice lucru care este alb, 
da, şi pur, mai presus decât orice lucru 
care este pur; şi voi vă veţi ospăta din 
fructul lui chiar până când veţi fi sătui 
pentru ca să nu mai flămânziţi şi nici 
să nu vă mai fie sete.

Atunci… voi veţi culege răsplata 
pentru credinţa voastră, pentru răb-
darea şi sârguinţa voastră şi pentru 
îndelungile voastre suferinţe, aşteptând 
pomul să facă fructe pentru voi” 11.

Cuvintele din această scriptură, 
„aşteptând fructul lui”, au stat la baza 
învăţăturii înţelepte pe care aţi primit-o 
în această seară. Acesta este motivul 
pentru care ochii voştri au fost aţintiţi 
către o zi viitoare într-o cameră de pe-
cetluire din templu. Acesta este motivul 
pentru care aţi fost ajutate să vă imagi-
naţi în această seară lanţul, ce pare să 
nu aibă sfârşit, de lumină reflectată în 
oglinzile aşezate faţă în faţă pe pereţii 
camerei de pecetluire, în care vă puteţi 
căsători în templul lui Dumnezeu.

Dacă puteţi aştepta o astfel de zi 
cu destulă dorinţă născută din mărtu-
rie, veţi fi întărite să rezistaţi ispitelor 
lumii. De fiecare dată când alegeţi să 
trăiţi într-un mod mai asemănător cu 
cel al Salvatorului, mărturia voastră 
va fi întărită. Cu timpul, veţi ajunge să 
cunoaşteţi, prin propria experienţă, că 
El este Lumina lumii.

Veţi ajunge să simţiţi cum lumina 
creşte în viaţa voastră. Aceasta nu se 
va întâmpla fără să faceţi eforturi. Dar 
se va întâmpla când mărturia voastră 
va creşte şi veţi alege s-o hrăniţi. Iată 
promisiunea făcută în Doctrină şi 

legăminte: „Ceea ce este de la Dumne-
zeu este lumină; şi acela care primeşte 
lumina şi rămâne credincios lui Dum-
nezeu, primeşte mai multă lumină; şi 
acea lumină devine din ce în ce mai 
strălucitoare, crescând mereu până în 
miezul zilei” 12.

Voi veţi fi lumină pentru lume când 
vă veţi împărtăşi mărturia altora. Voi 
veţi reflecta spre alţii lumina lui Hristos 
din viaţa voastră. Domnul va găsi căi 
prin care acea lumină să-i influenţeze 
pe cei pe care îi iubiţi. Şi, prin credinţa 
şi mărturia fiicelor Sale, Dumnezeu 
va influenţa cu lumina Sa vieţile a mi-
lioane din împărăţia Sa şi din lume.

În mărturia şi alegerile voastre stă 
speranţa Bisericii şi a generaţiilor care 
vor urma exemplul vostru de a asculta 
şi accepta invitaţia Domnului: „Vino, şi 
urmează-Mă”. Domnul vă cunoaşte şi 
vă iubeşte.

Vă las dragostea şi mărturia mea. 
Voi sunteţi fiice ale unui Tată din 
Cer viu şi iubitor. Eu ştiu că Fiul Său 
înviat, Isus Hristos, este Salvatorul 
şi Lumina lumii. Şi depun mărturie 
că Duhul Sfânt v-a trimis mesaje în 
această seară confirmând inimilor 
voastre adevărul. Preşedintele Thomas 
S. Monson este profetul în viaţă al lui 
Dumnezeu. Depun mărturie despre 
aceste lucruri, în numele sfânt al lui 
Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Luca 18:22.
 2. Brigham Young, în A Century of Sisterhood: 
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Indexul relatărilor din timpul conferinţei
Următoarea listă cuprinde relatări, selectate dintre cele prezentate în cuvântările din cadrul Conferinţei Generale, care 
pot fi folosite în studiul personal, în serile în familie şi cu alte ocazii de predare. Numărul se referă la prima pagină a 
cuvântării. 

VORBITOR RELATARE

Jean A. Stevens (10) Copiii dau un exemplu plătind zeciuială. 
Liam ascultă glasul tatălui lui în timpul tratamentului medical. 

Vârstnicul Walter F. González (13) Reportera se întreabă dacă bunul tratament al soţilor faţă de soţiile lor este adevăr sau ficţiune. 

Vârstnicul Kent F. Richards (15) O fetiţă vede îngeri în jurul copiilor într-un spital. 

Vârstnicul Quentin L. Cook (18) Conţinutul poşetei unei tinere fete arată faptul că ea trăieşte potrivit Evangheliei. 
O soră din Tonga propune o modalitate de a-i ajuta pe bărbaţii tineri adulţi. 

Preşedintele Henry B. Eyring (22) Comunitatea oferă slujire după ce barajul Teton se rupe. 

Preşedintele Boyd K. Packer (30) Preşedintele de ţăruş sfătuieşte un bărbat „să treacă peste” du-
rerea pricinuită de moartea soţiei sale. 

Vârstnicul Dallin H. Oaks (42) Căpitanul Ray Cox renunţă la somn pentru ca soldaţii săi să fie în siguranţă. 
Aron Ralston îşi adună curajul pentru a-şi salva viaţa. 

Vârstnicul M. Russell Ballard (46) Căutătorul de aur învaţă să aprecieze firicelele de aur. 

Vârstnicul Neil L. Andersen (49) Sidney Going alege să renunţe la rugby pentru a pleca în misiune. 

Larry M. Gibson (55) Preşedintele Cvorumului diaconilor îşi învaţă responsabilităţile. 

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf (58) Un bărbat nu-şi dă seama că biletul plătit pentru croazieră include anumite privilegii. 

Preşedintele Henry B. Eyring (62) Cvorumul caută un membru pierdut în pădure. 
Henry B. Eyring face o vizită unui înalt preot credincios. 

Preşedintele Thomas S. Monson (66) Thomas S. Monson invită un cuplu să fie martor la o pecetluire. 

Vârstnicul Paul V. Johnson (78) O tânără fată este convertită în timpul unei boli prelungite. 

Episcopul H. David Burton. (81) Robert Taylor Burton ajută la salvarea unei companii de cărucioare. 

Silvia H. Allred (84) O tânără mamă este slujită de învăţătoarea ei vizitatoare. 

Preşedintele Thomas S. Monson (90) Sfinţii brazilieni parcurg distanţe mari pentru a ajunge la templu din Manaus. 
Familia Mou Tham face sacrificii pentru a merge la templu. 
Thomas S. Monson participă la primele săpături pentru construirea templului din Roma, Italia. 

Vârstnicul Richard G. Scott (94) Richard G. Scott este îndemnat să se joace cu copiii în loc să repare maşina de spălat. 
Jeanene Scott păstrează bileţelele de dragoste. 
Richard G. Scott îl îngrijeşte pe fiul cu probleme la inimă. 

Vârstnicul D. Todd Christofferson (97) Hugh B. Brown curăţă un rug de coacăze şi, apoi, îşi dă 
seama că şi el trece printr-un astfel de proces. 

Vârstnicul Carl B. Pratt (101) Familia Whetten îşi plăteşte zeciuiala şi primeşte binecuvântări. 

Vârstnicul C. Scott Grow (108) Fratele lui C. Scott Grow face alegeri greşite dar, apoi, se pocăieşte. 

Ann M. Dibb (115) Kristi este un exemplu de care Jenn îşi aminteşte atunci când caută adevărul. 

Mary N. Cook (118) Un copil vede o ilustraţie cu Isus în dulapul de la şcoală. 
O tânără fată alege să nu meargă la un film nepotrivit. 

Elaine S. Dalton (121) Tinere fete merg pe jos din Draper, Utah, până la Templul Salt Lake. 
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unele dintre istorisirile spuse de pre-
şedintele Monson despre membri cre-
dincioşi, care au făcut sacrificii mari 
pentru a merge la templu (pagina 
90). Stabiliţi-vă ca obiectiv să ajungeţi 
la templu cât mai curând posibil sau 
discutaţi despre modalităţi în care 
puteţi rămâne demni de a intra în 
templu. 

• Când Adam şi Eva au trăit pe 
pământ, unul dintre modurile în care 
L-au preaslăvit pe Tatăl Ceresc a fost 
jertfele de animale. Vârstnicul L. Tom 
Perry ne-a învăţat că Salvatorul a 
prezentat ucenicilor Săi împărtăşania 
în ziua de sabat ca pe o nouă formă 
de preaslăvire. Noi continuăm să 
preaslăvim luând din împărtăşanie 
în ziua de sabat. Revedeţi, ca familie, 
cuvântarea vârstnicului Perry (pagina 
6) pentru a învăţa despre îmbrăcă-
mintea potrivită pentru ziua de sabat 

total de temple în funcţiune, con-
strucţie sau anunţate ajungând la 
160. Localizaţi pe o hartă Meridian, 
Idaho, S.U.A.; Fort Collins, Colorado, 
S.U.A.; Winnipeg, Manitoba, Canada; 
şi templul cel mai apropiat de casa 
dumneavoastră. Citiţi sau povestiţi 

E I  N E - A U  V O R B I T

Puteţi găsi toate cuvântările din 
cadrul Conferinţei Generale pe In-
ternet la adresa conference.lds.org. 
Notă: Numerele paginilor men-

ţionate mai jos indică prima pagină a 
cuvântării. 

Pentru copi i
• Preşedintele Thomas S. 

Monson a anunţat că 
Biserica va con-
strui trei temple 
noi, numărul 

Să facem din conferinţă 
o parte din vieţile 
noastre
Gândiţi-vă să folosiţi unele dintre aceste activităţi şi 
întrebări ca punct de pornire pentru discuţii în familie 
sau cugetări personale, făcând învăţăturile din timpul 
Conferinţei Generale o parte din vieţile dumneavoastră. 

Ljubljana, Slovenia
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şi alte modalităţi de a arăta respectul 
faţă de împărtăşanie şi sabat. 

• Vârstnicul D. Todd Christoffer-
son ne-a învăţat că Isus Hristos ne-a 
instruit că trebuie să ne străduim să 
fim ca El şi ca Tatăl nostru Ceresc 
(pagina 97). Uneori, Tatăl nostru Ce-
resc îi „mustră” pe copiii Săi pentru a 
ne ajuta să devenim mai asemănători 
Lui. Discutaţi despre ce înseamnă a 
mustra. Citiţi sau povestiţi relatarea 
despre rugul de coacăze care cres-
cuse peste măsură. Discutaţi despre 
cum ne poate ajuta un neajuns sau 
un eşec să devenim mai puternici şi 
să dăm mai multe roade. 

• Vârstnicul Richard J. Maynes ne-a 
învăţat că familiile pot fi ca frânghiile 
(pagina 37). O frânghie este formată 
din mai multe fire care, singure, sunt 
slabe, dar, împletite împreună, sunt 
puternice. Similar, când toţi membrii 
unei familii fac ce este drept şi se 
ajută unul pe altul, fiecare persoană 
din familie este întărită şi poate face 
mai mult decât poate face singură. 
Daţi fiecărui membru al familiei o 
bucată de sfoară sau un fir de aţă. 
Discutaţi despre modalităţi în care 
fiecare membru al familiei slujeşte şi 
îi întăreşte pe ceilalţi membri ai fami-
liei. Apoi, vedeţi cât sunt de puternice 
sforile sau firele de aţă când sunt 
puse împreună. 

Pentru t iner i
• Este clasa voastră sau cvorumul 

vostru unit? După ce citiţi cuvântarea 
despre unitate, rostită de preşedintele 
Henry B. Eyring (pagina 62), întoc-
miţi o listă cu ce puteţi face pentru ca 
grupul vostru să fie mai unit. 

• Vârstnicul Russell M. 
Nelson a vorbit despre 
„supunerea de tip meniu de 
restaurant” (pagina 34). Dis-
cutaţi cu familia, clasa sau 
cvorumul dumneavoastră ce 
înseamnă aceasta şi de ce 
nu este bună. 

• Vârstnicul M. Russell 
beneficiat de privilegiile pe care le 
avea, pierzând multe dintre activită-
ţile şi hrana bună oferite în timpul 
croazierei pentru că nu şi-a dat seama 
că toate acestea erau incluse în preţul 
biletului său. Discutaţi cu membri 
ai familiei care deţin preoţia despre 
modalităţi în care pot trăi conform 
„privilegiilor [lor] când vine vorba de 
puterea, darurile şi binecuvântările 
sacre ce reprezintă ocazia şi dreptul 
[lor] în calitate de deţinători ai preo-
ţiei lui Dumnezeu”. 

• Preşedintele Boyd K. Packer a 
vorbit despre puterea iertării (pagina 
30). Există oameni pe care trebuie 
să-i iertaţi sau există experienţe tulbu-
rătoare peste care trebuie să „treceţi”? 
Căutaţi ajutorul Domnului când doriţi 
să găsiţi pacea şi puterea de a ierta. 

• Vârstnicul Richard G. Scott 
ne-a povestit cum dânsul şi soţia 
sa, Jeanene, şi-au arătat afecţiunea 
scriindu-şi bileţele unul altuia (pagina 
94). Gândiţi-vă să scrieţi un bileţel în 
care să-i spuneţi soţului sau soţiei cât 
de mult îl iubiţi sau o iubiţi. Puneţi-l 
într-un loc în care să-l găsească. 

• Vârstnicul David A. Bednar a vor-
bit despre cum şi-a obţinut mărturia 
preşedintele Joseph F. Smith (pagina 
87). Revedeţi această istorisire şi gân-
diţi-vă ce experienţe trăite au influen-
ţat mărturia dumneavoastră. ◼

Ballard a descris dragostea pură a 
lui Hristos ca pe o dragoste activă 
(pagina 46) arătată prin acte simple 
de bunătate şi slujire. Planificaţi o 
modalitate în care clasa voastră sau 
cvorumul vostru poate arăta dragoste 
cuiva din episcopia, ramura sau 
comunitatea voastră şi, apoi, duceţi la 
îndeplinire acel plan. 

• Vârstnicul Quentin L. Cook a po-
vestit despre o poşetă găsită după o 
seară de dans a tinerilor (pagina 18). 
Ce au găsit conducătoarele în poşetă 
a spus multe despre tânăra faţă căreia 
îi aparţinea. Ce spune conţinutul 
poşetei, portofelului sau ghiozdanului 
vostru despre voi şi ce schimbări aţi 
vrea să faceţi cu privire la lucrurile pe 
care le ţineţi cu voi? 

• Vârstnicul Lynn G. Robbins a 
vorbit despre cum poţi deveni mai 
asemănător Salvatorului (pagina 103). 
Gândiţi-vă la ce înseamnă să fiţi ca 
Isus Hristos în loc să vă limitaţi la a 
face ce vă cere El. Gândiţi-vă apoi 
la schimbările pe care le puteţi face 
în viaţa voastră pentru a deveni mai 
asemănători Salvatorului. 

Pentru adul ţ i
• Preşedintele Dieter F. Uchtdorf 

(pagina 58) ne-a împărtăşit o po-
vestire despre un bărbat care nu a 

Coatzacoalcos, Mexic
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Adunările Preoţiei lui 
Melhisedec şi ale So-
cietăţii de Alinare din 

a patra duminică a fiecărei 
luni vor fi dedicate lecţiilor 
din „Învăţături pentru tim-
pul nostru”. Fiecare lecţie 
poate fi pregătită dintr-una 
sau mai multe cuvântări de 
la cea mai recentă confe-
rinţă generală. Preşedinţii 
de ţăruş şi de district pot 
alege cuvântările care vor fi 
folosite sau pot încredinţa 
această responsabilitate 
episcopilor şi preşedinţilor 
de ramură. Conducătorii tre-
buie să sublinieze faptul că 
este important ca fraţii din 
cadrul Preoţiei lui Melhise-
dec şi surorile din cadrul 
Societăţii de Alinare să 
studieze aceleaşi cuvântări 
în aceleaşi duminici. 

Cei care iau parte la 
clasele din a patra duminică 
sunt îndemnaţi să studieze 
şi să aducă la lecţie numă-
rul revistei care cuprinde 
cea mai recentă conferinţă 
generală. 

Sugestii pentru pregătirea 
unei lecţii din cuvântări

Rugaţi-vă ca Spiritul Sfânt 
să fie cu dumneavoastră în 
timp ce studiaţi şi predaţi 
din cuvântări. Este posibil 

să fiţi tentaţi, uneori, să 
pregătiţi lecţia folosind alte 
materiale, dar cuvântările 
din cadrul conferinţei repre-
zintă programa aprobată. 
Responsabilitatea dumnea-
voastră este de a-i ajuta pe 
alţii să înveţe şi să trăiască 
potrivit Evangheliei, aşa 
cum se propovăduieşte în 
cea mai recentă conferinţă 
generală a Bisericii. 

Revedeţi cuvântările, 
căutând principii şi doctrine 
care să răspundă nevoilor 
membrilor clasei. Căutaţi, 
de asemenea, istorisiri, 
referinţe din scripturi şi 
declaraţii din cuvântări care 
să vă ajute să predaţi aceste 
adevăruri. 

Întocmiţi un plan pentru 
predarea principiilor şi 
doctrinelor. Planul dumnea-
voastră trebuie să includă 
întrebări care să-i ajute pe 
membrii clasei: 

• să caute principii şi doc-
trine în cuvântări; 

• să se gândească la înţele-
sul lor; 

• să împărtăşească expli-
caţii, idei, experienţe şi 
mărturii; 

• să pună în practică 
aceste principii şi doc-
trine în vieţile lor. ◼

Învăţături pentru  
timpul nostru

Preşedinţiile generale ale  
organizaţiilor auxiliare

SOCIETATEA DE ALINARE

TINERELE FETE

SOCIETATEA PRIMARĂ

TINERII BĂIEŢI

ŞCOALA DE DUMINICĂ

Silvia H. Allred 
prima consilieră

Julie B. Beck 
preşedintă

Barbara Thompson 
a doua consilieră

Mary N. Cook 
prima consilieră

Elaine S. Dalton 
preşedintă

Ann M. Dibb 
a doua consilieră

Jean A. Stevens 
prima consilieră

Rosemary M. Wixom 
preşedintă

Cheryl A. Esplin 
a doua consilieră

Larry M. Gibson 
primul consilier

David L. Beck 
preşedinte

Adrián Ochoa 
al doilea consilier

David M. McConkie 
primul consilier

Russell T. Osguthorpe 
preşedinte

Matthew O. Richardson 
al doilea consilier

LUNILE ANULUI MATERIALELE PENTRU LECŢIA DIN A 
PATRA DUMINICĂ

mai 2011– 
octombrie 2011

Cuvântările publicate în revista Liahona*  
din luna mai 2011

noiembrie 2011–
aprilie 2012

Cuvântările publicate în revista Liahona*  
din luna noiembrie 2011

* Aceste cuvântări se pot găsi (în multe limbi) la conference .lds .org.
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Preşedinţie, a anunţat că, pentru a 
sărbători cea de-a 75-a aniversare a 
programului de bunăstare desfăşu-
rat de Biserică, membrii Bisericii din 
întreaga lume sunt invitaţi să participe 
la o zi de slujire. Ziua de slujire va fi ţi-
nută la nivel de episcopie sau de ţăruş 
(ramură sau district) în cursul anului. 
Conducătorii locali vor hotărî amănun-
tele fiecărui proiect iar membrii sunt 
îndemnaţi, după cum este potrivit, să-i 
invite şi pe alţii să participe.

Preşedintele Monson a încheiat 
conferinţa cu mărturia sa de Paşte 
despre Hristos: „El [Isus Hristos] ar 
fi putut să se răzgândească în ulti-
mul moment. Dar nu a făcut-o. El a 
coborât sub toate lucrurile pentru a 
putea salva toate lucrurile. Făcând ast-
fel, El ne-a dat viaţă dincolo de această 
viaţă muritoare”. ◼

ale zonei-Cei Şaptezeci, au fost sus-
ţinute, în timp ce 34 de Autorităţi ale 
zonei-Cei Şaptezeci au fost eliberate. 
Pe lângă aceasta, vârstnicul Don R. 
Clarke din cel de-al doilea Cvorum 
al celor Şaptezeci a fost chemat să 
slujească în primul Cvorum al celor 
Şaptezeci. Raportul statistic pentru 
anul 2010 a arătat că numărul mem-
brilor Bisericii depăşeşte, acum, 14 
milioane. 

Un număr de cuvântări, dintre cele 
rostite în timpul celor două zile în care 
s-au desfăşurat lucrările conferinţei, 
s-au axat pe tematica privind aspectele 
de bunăstare din cadrul Bisericii şi pe 
programul inedit de bunăstare al Bise-
ricii – care celebrează în 2011 cel de-al 
75-lea an de la stabilirea sa. 

Sâmbătă, preşedintele Henry B. 
Eyring, primul consilier în Prima 

Ş T I R I L E  B I S E R I C I I 

Mai mult de 100.000 de per-
soane au fost prezente la cele 
cinci sesiuni ale celei de-a 

181-a Conferinţe Generale anuale a Bi-
sericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zi-
lele din Urmă în Centrul de conferinţe 
din oraşul Salt Lake, Statele Unite, în 
timp ce mai multe milioane au privit 
sau au ascultat prin intermediul televi-
ziunii, radioului, instalaţiilor de satelit 
şi transmisiunilor prin Internet.

Membri din lumea întreagă au par-
ticipat la conferinţa transmisă în 93 de 
limbi. Transmisiunile în format audio, 
video şi text sunt deja înregistrate pe 
Internet în multe limbi la conference.
lds.org şi vor fi disponibile pe DVD 
şi CD.

Preşedintele Thomas S. Monson a 
deschis lucrările conferinţei anunţând 
amplasamentele a trei temple noi – 
Fort Collins, Colorado, SUA; Meridian, 
Idaho, SUA şi Winnipeg, Manitoba, 
Canada – care vor face ca templele 
care au fost anunţate sau sunt în curs 
de construire să fie în număr de 26. 
În prezent, sunt în funcţiune 134 de 
temple.

Preşedintele Monson a subliniat, de 
asemenea, importanţa muncii misio-
nare, spunând: „Munca misionară re-
prezintă sângele dătător de viaţă pentru 
Biserica noastră”. În prezent, slujesc 
aproximativ 52.000 de misionari în 340 
de misiuni din întreaga lume. 

Sâmbătă după amiaza, 10 noi 
Autorităţi Generale şi 41 de Autorităţi 

Conducătorii 
Bisericii celebrează 
programul de 
bunăstare, anunţă 
temple

Deasupra: Un tânăr băiat strânge recolta de struguri din via aparţinând Bisericii, 
care produce struguri pentru programul de bunăstare al Bisericii. Mai jos, stânga: În 
Coimbra, Portugalia, o familie urmăreşte, prin intermediul sistemului de satelit, o 
transmisiune a conferinţei generale.
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Vârstnicul  
Ian S. Ardern 
din Cei Şaptezeci

Oricând primeşte un apel telefonic sau aude un 
ciocănit la uşă, primele cuvinte ale vârstnicului 
Ian Sidney Ardern sunt, de obicei. „Cu ce vă pot 

ajuta?”. 
Născut în familia lui Harry şi Gwladys McVicar 

Wiltshire în Te Aroha, Noua Zeelandă, în februarie 1954, 
vârstnicul Ardern povesteşte că, deseori, actele mici de 
slujire sunt cele care aduc cele mai mari schimbări în vie-
ţile celor care oferă şi ale celor care primesc. „Slujirea nu 
este întotdeauna ceva uşor de realizat, dar întotdeauna îţi 
binecuvântează viaţa”, spune vârstnicul Ardern.

Vârstnicul şi sora Ardern s-au întâlnit în timp ce urmau 
cursurile Colegiului Bisericii din Noua Zeelandă şi s-au că-
sătorit în Templul Hamilton, Noua Zeelandă, la 17 ianuarie 
1976. „Este o binecuvântare să vezi aceleaşi priorităţi în că-
minele copiilor noştri căsătoriţi”, spune vârstnicul Ardern. 

Domnul aşteaptă multe de la copiii Săi şi El asigură o 
cale pentru ca aceste aşteptări să se înfăptuiască. „Sunt 
foarte recunoscător faţă de toţi aceia care au ajutat familia 
noastră să-L urmeze pe Domnul”, spune vârstnicul Ardern.

În familia Ardern, faptul de a urma învăţăturile profe-
ţilor în cadrul căminului a fost o prioritate. Studiul zilnic 
al scripturilor a devenit un obicei deoarece copiii mici se 
asigurau ca acesta să fie realizat, astfel încât ei să poată, pe 
rând, să lipească un semn roşu pe calendar pentru a arăta 
că în acea zi au citit. „Prin lucruri mici şi simple obiceiuri 
bune pot fi formate”, spune sora Ardern. 

Înainte de chemarea sa în Primul Cvorum al celor Şap-
tezeci, a slujit în Biserică ca misionar în Franţa şi în Belgia, 
preşedinte al Tinerilor Băieţi la nivel de ţăruş, înalt consi-
lier, consilier al episcopului, episcop, consilier al preşedin-
telui de ţăruş, preşedinte al Misiunii Suva Fiji şi autoritate a 
zonei-Cei Şaptezeci. 

Vârstnicul Ardern a obţinut licenţa şi masteratul în edu-
caţie la Universitatea Waikato din Noua Zeelandă. Cariera 
sa profesională cuprinde multe funcţii în Sistemul Educa-
ţional al Bisericii, inclusiv de învăţător, director, coordona-
tor al seminarului în Noua Zeelandă, director al Colegiului 
Bisericii din Noua Zeelandă şi director al Zonei Pacific. ◼

Chiar înainte de a se alătura Bisericii, José Luis 
Alonso Trejo avea o mărturie despre puterea rugă-
ciunii. „Când aveam 11 ani”, spune dânsul, „m-am 

aflat pe moarte. Doctorii nu-mi dădeau nicio şansă – i-am 
surprins vorbind despre aceasta. Astfel, eu m-am rugat şi 
m-am tot rugat, iar El m-a vindecat.

Mai târziu, când am auzit povestirea lui Joseph Smith 
şi am aflat cum un băiat, în vârstă de numai 14 ani, a 
vorbit cu Dumnezeu, am ştiut că este adevărat. Am ştiut că 
Dumnezeu putea să răspundă rugăciunilor noastre, că El 
ne cunoaşte”. 

Acelaşi sentiment de pace l-a îndrumat pe vârstnicul 
Alonso în timp ce studia Cartea lui Mormon. „Datorită 
rugăciunii şi acestei cărţi, eu ştiu cu siguranţă că Isus este 
Hristosul”, spune dânsul.

Vârstnicul Alonso s-a născut în oraşul Mexico, din 
Mexic, în luna noiembrie 1958, în familia lui Luis şi Luz 
Alonso. Adolescent fiind, dânsul s-a mutat în oraşul 
Cuautla, Mexic, unde s-a alăturat Bisericii. Frecventarea 
activităţilor comune ale Tinerilor Băieţi cu Tinerele Fete 
l-a pus în legătură cu tineri puternici care l-au înfrăţit şi 
i-au asigurat un al doilea cămin. De asemenea, în timp ce 
participa la aceste activităţi comune, dânsul a întâlnit-o pe 
Rebecca Salazar, femeia care urma să devină, mai târziu, 
soţia sa. 

Când vârstnicul Alonso a împlinit 19 ani, el a slujit ca 
misionar cu timp deplin în Misiunea Hermosillo, Mexic. 
După terminarea misiunii sale, vârstnicul Alonso şi Re-
becca s-au căsătorit, la 24 februarie 1981, în Templul Mesa, 
Arizona. Ei sunt părinţii a doi copii. 

Pe lângă slujirea ca director de institut în cadrul Siste-
mului Educaţional al Bisericii, vârstnicul Alonso are o di-
plomă de medic pediatru şi a lucrat ca doctor homeopat şi 
chirurg. Cariera dânsului demonstrează o permanentă do-
rinţă profundă de a-i sluji şi a-i binecuvânta pe alţii – exact 
cum l-a binecuvântat Domnul când a fost bolnav, copil 
fiind. „Slujirea faţă de alţii clădeşte unitate şi frăţie”, spune 
dânsul, „şi invită puterea Domnului în vieţile noastre”.

Înainte de chemarea sa în Primul Cvorum al celor Şap-
tezeci, vârstnicul Alonso a slujit în calitate de episcop, pre-
şedinte al misiunii din cadrul ţăruşului, preşedinte de ţăruş, 
consilier al preşedintelui de misiune, preşedinte al Misiunii 
Tijuana, Mexic, şi autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼

Vârstnicul  
José L. Alonso
din Cei Şaptezeci
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Vârstnicul 
LeGrand R. 
Curtis Jr. 
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul LeGrand Raine Curtis jr. ştie că „Domnul 
cere inima şi un suflet binevoitor” (D&L 64:34).

„Dânsului îi place să slujească în Biserică şi face 
acest lucru muncind susţinut şi având o atitudine bine-
voitoare”, spune soţia sa, Jane Cowan Curtis, cu care s-a 
căsătorit în Templul Salt Lake la 4 ianuarie 1974. „Slujirea 
este dorinţa sa cea mai mare.” 

Vârstnicul Curtis s-a născut în august 1952, în Ogden, 
Utah, SUA, în familia lui LeGrand R. şi Patricia Glade 
Curtis. Tatăl său a devenit mai târziu membru în cel de-al 
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci (1990–1995). 

Înainte de chemarea sa de a sluji în Primul Cvorum al 
celor Şaptezeci, vârstnicul Curtis Jr., a slujit în Misiunea 
Nord, Italia, şi ca episcop, înalt consilier şi preşedinte de 
ţăruş, ca preşedinte al Misiunii Padova Italia şi autoritate 
a zonei-Cei Şaptezeci. În momentul primirii chemării sale 
în Primul Cvorum, dânsul slujea ca membru în al cincilea 
Cvorum al celor Şaptezeci în zona oraşului Salt Lake, Utah. 

Vârstnicul Curtis a absolvit Universitatea Brigham 
Young cu o diplomă în economie şi a obţinut doctoratul 
în drept la Universitatea Michigan. În momentul în care 
a primit chemarea, dânsul lucra ca avocat şi era partener 
într-o firmă de drept. Pe lângă educaţie şi muncă, vârstni-
cul Curtis şi soţia sa au crescut cinci copii. 

După ce a slujit ca autoritate a zonei-Cei Şaptezeci, din 
2004 până în 2011, vârstnicul Curtis spune că a apreciat 
ocazia de a lucra cu Autorităţile Generale. „Am fost bine-
cuvântat să lucrez cu unii dintre conducătorii excepţionali 
din Biserică”, spune dânsul. „Privindu-i şi învăţând de la 
dânşii a fost un mare privilegiu.”

Sora Curtis spune că vârstnicul Curtis a avut, întot-
deauna, mâini binevoitoare şi o inimă binevoitoare. „Atitu-
dinea sa a fost întotdeauna: „Voi face”, spune dânsa. 

Doctrină şi legăminte 64:34 se încheie cu aceste 
cuvinte: „Cei care sunt binevoitori şi supuşi vor mânca 
cele mai bune roade ale ţinutului Sionului în aceste zile 
din urmă”. Fratele şi sora Curtis spun că dânşii, copiii şi 
nepoţii dânşilor au fost binecuvântaţi în mod excepţional 
pentru că L-au slujit pe Domnul. ◼ 

Vârstnicul  
Carl B. Cook 
din Cei Şaptezeci

Ca tânăr misionar, în Misiunea de învăţare a limbi-
lor (care a precedat actualul Centru de pregătire a 
misionarilor), pregătindu-se să plece în Misiunea 

Hamburg, Germania, Carl Bert Cook s-a străduit să înveţe 
limba germană. În timp ce încerca să înţeleagă vocabula-
rul de bază, membrii din districtul său au trecut repede la 
concepte mai complexe. 

Frustrat de lipsa sa de progres, tânărul vârstnic Cook 
a căutat ajutor divin printr-o binecuvântare a preoţiei şi 
prin rugăciune. După o rugăciune specială spusă din toată 
inima, vârstnicul Cook îşi aminteşte că a primit un răs-
puns exact: Domnul nu-l chemase să stăpânească limba 
germană, ci să slujească cu toată inima, cu tot sufletul şi cu 
toată tăria lui. 

„Imediat, m-am gândit, «Pot face acest lucru»”, spune 
vârstnicul Cook, chemat recent ca membru al Primului 
Cvorum al celor Şaptezeci. „«Eu pot sluji cu toată inima, cu 
tot sufletul şi cu toată tăria mea». M-am ridicat şi am simţit 
o senzaţie de linişte. Dintr-odată, etalonul meu de măsură 
s-a schimbat de la modul în care lucrau colegii mei şi 
membrii din district la modul în care Domnul simţea că 
lucrez eu.” 

Cu toate că vârstnicul Cook spune că nu a învăţat nea-
părat mai repede limba germană după acea experienţă, 
dânsul nu a mai simţit îngrijorarea anterioară, deoarece 
ştia că face ceea ce dorea Domnul ca el să facă. Acea lec-
ţie, spune dânsul, a fost importantă în toate chemările pe 
care le-a deţinut, inclusiv ca episcop, consilier în preşedin-
ţia de district, preşedinte de district, preşedinte al Misiunii 
Auckland Noua Zeelandă, autoritate a zonei-Cei Şaptezeci 
şi acum, în actuala sa numire. 

Vârstnciul Cook a obţinut o diplomă în marketing la 
Colegiul de stat Weber şi un masterat în administrarea 
afacerilor la Universitatea de stat din Utah. În cariera sa, 
dânsul a lucrat în dezvoltarea domeniului imobiliar.

Vârstnicul Cook s-a născut în Ogden, Utah, în octom-
brie 1957 în familia Ramonei Cook Barter şi a regretatului 
Bert E. Cook. Dânsul s-a căsătorit cu Lynette Hansen la 14 
decembrie 1979, în Templul Ogden, Utah. Ei sunt părinţii 
a cinci copii. ◼ 



136 L i a h o n a

Vârstnicul 
Kazuhiko 
Yamashita 
din Cei Şaptezeci

De când a devenit un tânăr episcop în Fukuoka, 
Japonia, cu mulţi ani în urmă, vârstnicul Kazuhiko 
Yamashita a învăţat din exemplele şi atitudinile bune 

ale conducătorilor săi superiori. 
Curând după ce vârstnicul Yamashita s-a căsătorit 

cu soţia sa, Tazuko Tashiro, ei s-au mutat de la Tokio la 
Fukuoka, unde vârstnicul Yamashita a fost chemat să slu-
jească în calitate de episcop când avea mai puţin de  
30 de ani.

„Acest lucru a fost greu pentru mine şi pentru familia 
mea”, spune vârstnicul Yamashita. „În acel timp, aveam 
trei copii mici şi eram noi în zonă – dar a fost, de aseme-
nea, o foarte bună experienţă de învăţare pentru mine, iar 
mărturia mea şi credinţa mea s-au întărit. 

Desigur, am avut perioade grele, deoarece familia mea 
era tânără şi eu nu aveam, dinainte, multă experienţă în 
calitatea mea de conducător în Biserică. Conducătorii mei 
care aveau autoritate mai mare şi mai multă experienţă au 
fost exemple bune şi m-au învăţat multe lecţii prin atitudi-
nea şi comportamentul dânşilor.” 

Sora Yamashita spune că l-a văzut pe soţul dumneaei 
primind multe chemări şi devenind un tată bun şi un 
conducător spiritual prin provocările prezentate de aceste 
chemări. Cu timpul, ea l-a văzut cum s-a schimbat şi a 
devenit un tată şi un soţ mai bun, mai iubitor. Familia se 
bucură să petreacă timpul împreună, inclusiv să meargă în 
călătorii lungi cu maşina în fiecare an. 

Vârstnicul Yamashita, născut în septembrie 1953, este 
fiul lui Kiyoshi şi Sadae Yamashita. El a crescut în Tokyo, 
Japonia, unde a găsit Biserica în anul 1971 prin interme-
diul Târgului Internaţional Expo 70. 

Vârstnicul Yamashita a obţinut diploma în domeniul 
educaţiei de la Universitatea Saitama şi un masterat în 
ştiinţa sportului de la Uiversitatea Tsukuba. De asemenea, 
dânsul a studiat filozofia educaţiei fizice la Universita-
tea Brigham Young. Vârstnicul Yamashita a fost asistent 
universitar şi profesor la diferite universităţi şi a slujit în 
numeroase organizaţii ştiinţifice, sportive şi civice. 

Vârstnicul Yamashita şi soţia sa s-au căsătorit la 29 
martie 1980 şi au fost pecetluiţi în decembrie 1980 după 
terminarea Templului Tokio, Japonia. Ei au şase copii. 

Înainte de a fi chemat în Primul Cvorum al Celor Şap-
tezeci, vârstnicul Yamashita a slujit în calitate de episcop, 
înalt consilier, preşedinte al misiunii din cadrul ţăruşului, 
preşedinte de ţăruş şi autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. ◼ 

Vârstnicul  
W. Christopher 
Waddell 
din Cei Şaptezeci

Un principiu nescris care a îndrumat familia vârstnicu-
lui Wayne Christopher Waddell a fost întotdeauna, 
„Încrede-te în Domnul”.

„Când te încrezi în Domnul, nu trebuie să te îngrijoreze 
schimbările majore”, spune vârstnicul Waddell despre 
neaşteptatele cotituri şi schimbări ale vieţii. „Noi ştim că El 
are drept motivaţie interesele noastre cele mai bune şi că 
vom fi binecuvântaţi.” 

Vârstnicul Waddell s-a născut în iunie 1959 în 
Manhattan Beach, California, SUA, şi este fiul lui Wayne 
şi Joann Waddell. El a obţinut diploma în istorie de la 
Universitatea San Diego, unde a jucat, de asemenea volei. 
A avut mai multe funcţii într-o firmă de servicii de investiţii 
globale. 

Vârstnicul Waddell s-a căsătorit cu Carol Stansel la 
7 iunie 1084, în Templul Los Angeles California. Ei au 
patru copii. Unitatea este extrem de importantă în familia 
Waddell. Ei consideră că această unitate este determinată 
de străduinţa de a urma principiile Evangheliei Salvatoru-
lui în căminul lor. Activităţile în familie au fost, de aseme-
nea, importante – petrecerea timpului împreună pe plaja 
de lângă casa lor şi participarea la evenimente sportive. 

Înainte de chemarea sa în primul Cvorum al celor 
Şaptezeci, vârstnicul Waddell a slujit ca misionar cu timp 
deplin în Spania, ca episcop, înalt consilier, consilier al 
preşedintelui de misiune, preşedinte de ţăruş, preşedinte 
al Misiunii Barcelona Spania şi ca autoritate a zonei-Cei 
Şaptzeci.

Vârstnicul Waddell spune că fiecare experienţă s-a 
bazat pe experienţa anterioară şi fiecare experienţă con-
tinuă să adauge la „comoara mărturiei” pe care dânsul se 
bazează pentru a face faţă încercărilor din timpul vieţii. 

Când vorbeşte despre pregătirea pentru noua sa che-
mare, vârstnicul Waddell vorbeşte despre templu. 

„Ce anume ne-a pregătit pentru aceasta?”. Când am fost 
la templu pentru prima dată şi am făcut legăminte, am 
promis solemn să fim doritori să facem orice ne-ar fi cerut 
Domnul, chiar dacă nu era uşor de făcut”, spune dânsul. 
„Să mergem la templu, să slujim în misiune, să facem 
legăminte şi, apoi, să vedem mâna Sa şi cum conduce El 
lucrarea – este tot ce ai nevoie. Noi nu facem nimic neo-
bişnuit; noi ţinem legămintele pe care le-am făcut, exact la 
fel cum face oricine.” ◼ 
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Vârstnicul  
J. Devn Cornish 
din Cei Şaptezeci

Vârstnicul John Devn Cornish ştie că fiecare membru 
şi fiecare chemare în Biserică sunt importante.

„Este important să ne amintim, atunci când avem 
în vedere chemările în Biserică, faptul că nu contează 
unde stăm în avion – contează că suntem în avion”, spune 
dânsul. „Faptul că facem parte din lucrare contează veşnic. 
Ce poziţie ocupăm are o mai mică importanţă.” 

De la chemarea sa de a sluji în Misiunea Guatemala – 
El Salvador până la cea mai recentă chemare în cel de-al 
Doilea Cvorum al celor Şaptezeci, vârstnicul Cornish a fost 
devotat îndeplinirii chemărilor sale, ca preşedinte al Tine-
rilor Băieţi la nivel de episcopie, preşedinte al cvorumului 
vârstnicilor, secretar executiv al episcopiei, conducător al 
grupului de înalţi preoţi, înalt consilier, episcop, preşe-
dinte de district, preşedinte al Misiunii Santiago Republica 
Dominicană şi autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. 

Născut în aprilie 1951, în oraşul Salt Lake, Utah, SUA, 
în familia lui George şi Naomi Cornish, vârstnicul Cornish 
a crescut în Utah, Georgia şi Virginia, USA, înainte de a se 
întoarce în Utah pentru a merge la facultate. 

În timp ce a locuit în Provo, dânsul a întâlnit-o pe Elaine 
Simmons la o activitate a tinerilor adulţi necăsătoriţi. Ei s-au 
căsătorit în Templul Manti, Utah, în august 1973. 

În timp ce împreună cu soţia sa îşi creşteau cei şase co-
pii, vârstnicul Cornish a slujit în Corpul medical al Forţelor 
Aeriene ale Statelor Unite, obţinând o diplomă în ştiinţele 
medicale la Universitatea Johns Hopkins şi a urmat stagiul 
de specializare în pediatrie la Şcoala Medicală Harvard – 
Spitalul de copii din Boston. 

Educaţia şi munca în Idaho, Texas, California şi Geor-
gia, SUA, au mutat mult familia de-a lungul anilor, dar 
oriunde erau, spun vârstnicul şi sora Cornish, le-a plăcut 
să slujească în Biserică. 

„Lucrarea creşte în întreaga lume şi este o mare binecu-
vântare să poţi ajuta la munca de slujire a copiilor Dom-
nului oriunde s-ar afla ei”, spune vârstnicul Cornish. 

Această chemare în Cvorumul celor Şaptezeci „la fel ca 
fiecare chemare în Biserică, va fi o nouă ocazie de a face 
parte din lucrarea Domnului”, spune vârstnicul Cornish. 
„Suntem recunoscători pentru acest privilegiu.” ◼ 

Vârstnicul 
Randall K. 
Bennett 
din Cei Şaptezeci

Se afla la apogeul carierei sale de ortodontist când 
Randall Kay Benett şi soţia sa, Shelley, au simţit „un 
îndemn clar” care îi îndemna să se pregătească pen-

tru a sluji în misiune. Aceasta însemna că ei trebuiau să-şi 
vândă casa imediat.

Motivul îndemnului nu a fost vizibilă imediat – a durat 
trei ani până când casa lor a fost vândută, un proces 
care „a necesitat multă răbdare” şi care cerut „să-I arătăm 
Domnului că eram într-adevăr dedicaţi”, spune vârstnicul 
Bennett. „Am continuat să ne încredem în Domnul şi am 
încercat să stăm aproape de El prin prezenţa în mod frec-
vent la templu, studiul zilnic al scripturilor, rugăciune, post 
şi slujire faţă de alţii.” 

La scurt timp după ce casa lor a fost în final vândută, 
vârstnicul Bennett a fost chemat să slujească la Centrul de 
Pregătire a Misionarilor din Provo şi, apoi, ca preşedinte al 
Misiunii Samara, Rusia. 

„A fost o experienţă minunată – şi plină de smerenie – 
să ştim că Domnul nu ne uitase şi că ne pregătise”, a spus 
vârstnicul Bennett. „Am ajuns să cunoaştem că Domnul Îşi 
dă seama de gândurile din mintea noastră şi de senti-
mentele inimii noastre. Am învăţat să avem încredere că 
El cunoaşte mai bine decât noi, că El cunoaşte mai mult 
decât noi şi că El ne iubeşte.” 

Pe lângă chemările sale ca membru al celui de-al Doi-
lea Cvorum al celor Şaptezeci şi preşedinte de misiune, 
vârstnicul Benett a slujit ca preşedinte şi consilier într-o 
ramură la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, 
membru al înaltului consiliu la nivel de ţăruş, consilier 
într-un episcopat, preşedinte al Tinerilor Băieţi la nivel 
de episcopie, în numeroase alte chemări şi ca misionar în 
Misiunile Paris şi Toulouse, Franţa. 

Vârstnicul Bennett a obţinut o diplomă de doctor 
în chirurgie stomatologică de la Universitatea Alberta 
(Canada) şi un masterat în ortodonţie de la Universitatea 
Loma Linda din sudul Californiei, SUA. 

Vârstnicul Bennett s-a născut în iunie 1955 în Magrath 
Alberta, Canada. Părinţii săi sunt Donald Kay Bennett 
şi Anne Darlene Long. Dânsul s-a căsătorit cu Shelley 
Dianne Watchman la 23 aprilie 1977, în Templul Cardston, 
Alberta. Ei sunt părinţii a patru copii. ◼ 
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Vârstnicul  
Larry Y. Wilson
din Cei Şaptezeci

Echilibrarea cerinţelor muncii, ale Bisericii şi responsa-
bilităţile în familie a fost o încercare pentru vârstnicul 
Larry Young Wilsin, dar dânsul s-a asigurat că mem-

brii familiei ştiu cât de importanţi sunt ei pentru dânsul. 
„Experienţa cu cel mai mare impact pe care am avut-o 

este aceea de a fi soţ şi tată”, spune vârstnicul Wilson. 
„Rareori am lipsit de la un desfăşurarea unui eveniment 
din viaţa copiilor, fie în atletism, muzică sau de altă natură. 
Le-am citit poveşti de adormit copiii şi am spus rugăciuni 
cu ei înainte de a-i înveli în pat noaptea. Este foarte im-
portant să fii acolo.” 

Vârstnicul Wilson cunoaşte bine toate obligaţiile pe 
care le are rolul de conducător în toate aspectele vieţii. 
Dânsul s-a născut în decembrie 1949, în oraşul Salt Lake, 
Utah, SUA, în familia lui George şi Ida Wilson şi a crescut 
în Pocatello, Idaho, SUA. A obţinut o diplomă în literatura 
engleză şi americană de la Universitatea Harward şi mai 
târziu un masterat în administrarea afacerilor de la Şcoala 
de afaceri Standford. 

În cariera sa, vârstnicul Wilson a fost consultant şi 
director în industria ocrotirii sănătăţii. Deşi cariera dânsu-
lui a solicitat mult efort, vârstnicul Wilson s-a asigurat ca 
aceasta să nu pună stăpânire niciodată pe viaţa dânsului. 

„Trebuie să stabiliţi limite muncii în viaţa dumnea-
voastră”, spune dânsul. „Altfel, ea vă va copleşi cu totul. 
Vorbind în mod practic, timpul acordat muncii, Bisericii şi 
familiei trebuie pus pe rând, pe primul loc. Rugaţi-vă pen-
tru a fi îndrumaţi şi veţi cunoaşte ce anume are prioritate 
în fiecare zi.” 

Înainte de a fi chemat în cel de-al Doilea Cvorum al 
celor Şaptezeci, vârstnicul Wilson a slujit cu sârguinţă ca 
misionar în Misiunea Brazilia Centrală şi ca episcop, pre-
şedinte de ţăruş şi autoritate a zonei-Cei Şaptezeci.

În tot timpul slujirii sale, vârstnicul Wilson a fost ajutat 
să găsească acel echilibru important de către soţia dânsu-
lui, Lynda Ackey Wilson, cu care s-a căsătorit la 10 iulie 
1974, în Templul Logan, Utah. Familia Wilson a crescut 
patru copii.

„Ori de câte ori plecam la adunările Bisericii, ea spu-
nea, «La revedere iubitule. Mergi, slujeşte-L pe Domnul»”, 
spune vârstnicul Wilson. „Ea îi învăţa pe copiii noştri de-
spre importanţa profundă a slujirii mele. În scurtă vreme, 
ei aveau să spună: «La revedere, tati. Mergi, slujeşte-L pe 
Domnul!»” ◼ 

Vârstnicul  
O. Vincent 
Haleck
din Cei Şaptezeci 

De la o vârstă fragedă, vârstnicul Otto Vincent Haleck 
a plătit zeciuiala, a postit şi a studiat scripturile – şi, 
apoi, el s-a întâlnit cu misionarii şi a fost botezat. 

Mama vârstnicului Haleck era membră a Bisericii, dar 
nu mai frecventa adunările Bisericii de ani de zile. Tatăl 
dânsului nu era membru al Bisericii. Cu toate acestea, 
familia plătea zeciuiala, postea săptămânal, citea Biblia în 
fiecare zi şi dădeau din ce aveau celor nevoiaşi. Vârstnicul 
Haleck a avut o moştenire de credinţă.

Vârstnicul Haleck s-a născut în ianuarie 1949 în Samoa 
Americană. Părinţii săi, Otto şi Dorothy Haleck l-au trimis 
la şcoală în California, SUA. La vârsta de 17 ani, el a ob-
servat că unii prieteni, din comitetul elevilor erau diferiţi 
de ceilalţi (elevi). „Ei m-au invitat la adunări ale Tinerilor 
Băieţi şi Tinerelor Fete ţinute în comun şi ce s-a întâm-
plat după aceea reprezintă istoria mea”, spune vârstnicul 
Haleck. 

Vârstnicul Haleck a primit o diplomă în publicitate 
şi marketing de la Universitatea Brigham Young. Dân-
sul este proprietarul unui număr de firme de afaceri în 
Samoa Americană şi este participant în acţiuni filantropice. 
Vârstnicul Haleck şi soţia sa, Peggy Ann Cameron, s-au 
căsătorit la 29 iunie 1972, în Templul Provo, Utah. Ei au 
trei copii. 

În cele din urmă, întreaga familie a vârstnicului Haleck 
a găsit Evanghelia. Vârstnicul Haleck a avut privilegiul de 
a-l boteza pe tatăl său în vârstă de 80 de ani şi de a vedea 
cum mama dânsului a redevenit activă după 50 de ani de 
căsătorie. 

Înainte de a primi chemarea sa în cel de-al Doilea Cvo-
rum al celor Şaptezeci, vârstnicul Haleck a slujit ca misio-
nar cu timp deplin în Misiunea Apia, Samoa, episcop, înalt 
consilier la nivel de ţăruş, patriarh, preşedinte de ţăruş şi 
cel mai recent, ca preşedinte al Misiunii Apia, Samoa. 

Vârstnicul Haleck crede că toate experienţele din viaţa 
sa, l-au condus către ceea ce este acum. „Privesc în urmă 
la viaţa mea şi pot spune că pot vedea mâna Domnului”, 
spune vârstnicul Haleck. „Sunt recunoscător şi onorat de 
încrederea pe care Domnul a avut-o în mine. Îl iubesc pe 
Domnul şi sper să fiu un instrument bun. Ştiu că Domnul 
mă va ajuta.” ◼ 
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Sărbătorirea a 75 de ani de la 
înfiinţarea programului de bunăstare

ajuta pe oameni să devină ei înşişi 
independenţi.

În anul 1933, Prima Preşedinţie a 
anunţat: „Toţi membrii noştri capabili 
nu trebuie, decât în ultimă instanţă, 
să fie puşi în situaţia jenantă de a 
accepta ceva pentru pe degeaba… 
Oficianţii Bisericii care administrează 
ajutoarele trebuie să se gândească la 
căi şi mijloace prin care toţi membrii 
capabili ai Bisericii care sunt ne-
voiaşi, să poată compensa ajutorul 
care le este oferit printr-o oarecare 
muncă” 3. 

Prin punerea în practică a princi-
piilor şi prin credinţa sfinţilor, unităţile 
individuale ale Bisericii, precum şi 
Biserica în general, au trecut la orga-
nizarea de cursuri de cusut şi preparat 
conserve, coordonarea proiectelor de 
muncă, achiziţionarea de ferme şi su-
blinierea importanţei modului de viaţă 
neprihănit, cumpătat şi independent. 

Planul Bisericii pentru bunăstare 
Odată cu organizarea Planului 

de siguranţă al Bisericii (redenumit 
în anul 1938 Planul Bisericii pentru 
bunăstare), oamenilor li s-a oferit 
ocazia de a munci, în limita capacită-
ţilor lor, pentru ajutorul pe care l-au 
primit. Planul îi învăţa pe oameni să se 
îndrepte către ei înşişi pentru „o mână 
de ajutor” şi nu către alte surse pentru 
un cadou. 

„Scopul nostru principal a fost de 
a stabili… un sistem în care pericolul 
leneviei să fie îndepărtat, răul pricinuit 
de ajutorul de şomaj să fie desfiinţat şi 
independenţa, priceperea, cumpăta-
rea şi respectul de sine să fie din nou 
stabilite printre oamenii noştri”, a spus 
preşedintele Grant în cadrul confe-
rinţei generale din octombrie 1936. 
„Munca trebuie să fie reîntronată ca 
principiu conducător în vieţile mem-
brilor Bisericii.” 4 

De-a lungul anilor, sistemul Bisericii 

Heather Wrigley
Revistele Bisericii

Câteva cuvântări rostite în timpul 
lucrărilor celei de-a 181-a Con-
ferinţe Generale Anuale au fost 

dedicate sărbătoririi programului de 
bunăstare al Bisericii, care acum cele-
brează 75 de ani de la înfiinţarea sa. 

În 1936, în ziua inaugurării progra-
mului, preşedintele David O. McKay, 
atunci consilier în Prima Preşedinţie, a 
menţionat rădăcini de inspiraţie divină 
ale planului de bunăstare al Biseri-
cii. „[Programul de bunăstare] este 
stabilit prin revelaţie divină şi nu există 
altceva în toată această lume care să 
poată avea grijă de membrii săi într-un 
mod atât de efectiv.” 1 

75 de ani au venit şi au trecut. 
Schimbările istorice în economia lumii 
au avut loc şi, apoi, şi-au continuat 
drumul. Lumea a văzut schimbări so-
ciale şi culturale enorme, iar Biserica a 
avut parte de o creştere monumentală. 

Dar cuvintele rostite despre inspi-
ratul plan divin privind bunăstarea al 
Bisericii în acea zi din anul 1936 sunt 

adevărate astăzi la fel cum au fost 
atunci. 

Principiile bunăstării
În 1929, când bursa de valori a 

înregistrat o cădere, Statele Unite au 
cunoscut imense pierderi financiare. 
În anul 1932, rata şomajului în Utah a 
atins procentul de 35,8. 

Cu toate că Biserica a pus în prac-
tică principiile bunăstării, inclusiv un 
sistem de depozite şi programe pentru 
a-i ajuta pe membri să găsească de lu-
cru, mulţi membri s-au îndreptat către 
obţinerea de ajutoare de la guvern.

„Cred că există printre oameni o 
înclinaţie crescândă către încerca-
rea de a obţine ceva de la guvernul 
Statelor Unite cu o speranţă mică de 
a returna vreodată banii primiţi”, a 
comentat preşedintele Heber J. Grant 
(1856–1945) în acel timp.2 

Conducătorii Bisericii doreau să-i 
ajute pe membrii aflaţi în nevoie fără 
să promoveze lenevia şi sentimentul 
că cineva este îndreptăţit să primească 
ceva fără a munci. Scopul era de a-i 

Preşedintele David O. McKay, Heber J. Grant şi J. Reuben Clark Jr. (de la stânga la 
dreapta) din Prima Preşedinţie vizitează, în 1940, Piaţa Serviciilor de bunăstare. 
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pentru bunăstare a inclus multe pro-
grame: Servicii Sociale (acum Servicii 
pentru familiile SZU), Caritatea SZU, 
Servicii Umanitare şi Răspunsuri în caz 
de urgenţe. Aceste programe şi altele 
au binecuvântat vieţile a sute de mii 
de oameni, atât din Biserică, precum şi 
din afara ei. 

Extinderea programului pe plan 
internaţional

Chiar după ce Marea Depre-
siune a ajuns la sfârşit, la izbucnirea 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
preşedintele J. Reuben Clark Jr., al 
doilea consilier în Prima Preşedinţie, 
a susţinut, din fericire, continuarea 
programul de bunăstare. În octom-
brie 1945, preşedintele Statelor Unite, 
Harry S. Truman a apelat la preşe-
dintele Bisericii, George Albert Smith 
(1870–1951), pentru a determina 
cum şi când ar putea fi livrate bunuri 
în zonele devastate de război din 
Europa. Spre mirarea preşedintelui 
Truman, conducătorii Bisericii au 
răspuns că alimentele, îmbrăcămintea 
şi alte ajutoare erau deja colectate şi 
pregătite pentru expediere. 

De-a lungul timpului, Biserica şi-a 
dezvoltat facilităţile şi programele 
de bunăstare pentru a acoperi mai 
multe zone în care existau nevoi, 
inclusiv mai multe zone geografice. 
În anii 1970, Biserica a extins proiec-
tele şi produsele sale de bunăstare 
şi în Mexic, Anglia şi Insulele din 

Oceanul Pacific. În timpul urmă-
torului deceniu, Argentina, Chile, 
Paraguay şi Uruguay au fost primele 
ţări din afara Statelor Unite în care 
s-au organizat centre de angajare ale 
Bisericii. 

În anul 1985, odată cu înfiinţarea 
Serviciilor Umanitare ale Bisericii, efor-
turile internaţionale pentru bunăstare 
ale Bisericii au crescut extraordinar, 
produse de îmbrăcăminte şi alte bu-
nuri fiind sortate pentru a fi expediate 
în toată lumea ca răspuns la sărăcie şi 
dezastre. 

Astăzi, creşterea numărului de 
membri ai Bisericii pe plan interna-
ţional, în special în ţările în curs de 
dezvoltare, pune noi probleme, cărora 
programul de bunăstare este adaptat 
să le facă faţă. 

Un plan inspirat pentru zilele noastre
Principiile de bază ale bunăstării 

– bizuire pe forţe proprii şi sârguinţă – 
rămân aceleaşi astăzi ca şi atunci când 
Domnul i-a poruncit lui Adam: „În su-
doarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea” 
(Genesa 3:19). 

În zilele din urmă, Domnul a de-
clarat: „Şi magazia trebuie ţinută prin 
ceea ce se consacră Bisericii; şi se va 
avea grijă de văduve şi de orfani, ca 
şi de cei săraci” (D&L 83:6). Apoi, El 
ne-a amintit: „Dar trebuie făcut în felul 
Meu propriu” (D&L 104:16).

Principiile bunăstării se aplică în 
vieţile membrilor din lumea întreagă 

ca principii zilnice în căminele 
individuale. 

„Tăria Bisericii şi adevărata magazie 
a Domnului se află în căminele şi în 
inimile poporului Său”, a spus vârst-
nicul Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli.5 

În timp ce oamenii, individual, îşi 
dezvoltă bizuirea pe forţele proprii 
prin credinţă în Isus Hristos, obiectivul 
programului pe termen lung, aşa cum 
a fost definit de preşedintele Clark, 
continuă să se împlinească: „acea clă-
dire a caracterului în membrii Bisericii, 
care oferă şi care primesc, scoate la 
iveală tot ceea ce este bun şi ascuns 
profund în ei şi îi ajută să-şi dezvolte 
întreaga capacitate de a simţi Spiritul şi 
caracterul până ce acesta ajunge să fie 
frumos şi rodnic, asemenea unui co-
pac cu flori şi fructe; acesta reprezintă, 
de fapt, scopul, misiunea şi motivul de 
a fi membru al acestei Biserici”.6 ◼
NOTE
 1. În Henry D. Taylor, The Church Welfare 

Plan, manuscris nepublicat, Salt Lake City 
(1984), p. 26–27. 

 2. Heber J. Grant, în Conference Report, 
octombrie 1933, p. 5. 

 3. În James R. Clark, comp., Messages of the 
First Presidency of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 6 volume, 
(1965–1975) vol. 5, p. 332–334. 

 4. Heber J. Grant, în Conference Report, 3 
octombrie 1936, p. 3. 

 5. Robert D. Hales, „Welfare Principles to 
Guide Our Lives: An Eternal Plan for the 
Welfare of Men’s Souls”, Ensign, mai 1986, 
p. 28. 

 6. J. Reuben Clark Jr., în adunarea specială a 
preşedinţilor de ţăruş, 2 octombrie 1936. 

Fie că se face pâine (stânga sus), se cultivă struguri (dreapta sus) sau se asigură ajutor în alt mod, Programul Bisericii pentru 
bunăstare urmăreşte să dezvolte bizuirea pe forţele proprii prin credinţă în Isus Hristos. 
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Cuvinte inspirate despre o muncă 
inspirată: ce au spus vorbitorii despre 
bunăstare

Câteva cuvântări rostite în timpul 
lucrărilor celei de-a 181-a 
Conferinţe Generale Anuale a 

Bisericii au fost dedicate sărbătoririi 
programului Bisericii pentru bunăs-
tare, care acum celebrează 75 de ani 
de la înfiinţarea lui. 

Mai jos sunt extrase din cuvântările 
vorbitorilor concentrate asupra progra-
mului de bunăstare şi asupra principii-
lor stabilite de Domnul pentru a-i ajuta 
pe copiii Săi să se ajute ei înşişi. 

Preşedintele Thomas S. Monson
„Eu declar că programul de bunăs-

tare al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă este inspirat de 
Atotputernicul Dumnezeu.” (Vezi „Tem-
plul sfânt – un far către lume”, p. 90.)

Preşedintele Henry B. Eyring, primul 
consilier în Prima Preşedinţie 

„Marile nevoi temporale ale copiilor 
lui Dumnezeu au revenit în timpul 
nostru, la fel cum s-a întâmplat şi se va 
întâmpla întotdeauna. Principiile care 

stau la baza programului de bunăstare 
desfăşurat de Biserică nu sunt valabile 
doar pentru un anumit moment sau 
pentru un anumit loc. Ele sunt valabile 
pentru toate timpurile şi pentru toate 
locurile.

„[Domnul] ne-a invitat şi ne-a 
poruncit să ne implicăm în lucrarea 
Sa pentru a-i înălţa pe cei nevoiaşi. În 
apele botezului şi în templele sfinte 
ale lui Dumnezeu, noi facem legământ 
să facem aceasta. Noi reînnoim acest 
legământ duminica, atunci când luăm 
din împărtăşanie”. (Vezi „Ocazii de a 
face bine”, p. 22.) 

Episcopul H. David Burton, episcop care 
prezidează 

„Planul profetic al bunăstării nu 
este o simplă notă de subsol din 
istoria Bisericii. Principiile pe care se 
bazează acesta ne definesc ca popor. 
Acest plan al bunăstării reprezintă 
caracteristica noastră fundamentală ca 
ucenici individuali ai Salvatorului şi 
Exemplului nostru, Isus Hristos. 

„Această lucrare sacră nu este doar 
pentru folosul şi binecuvântarea celor 
care suferă sau a celor nevoiaşi. Ca fii 
şi fiice ai Tatălui Ceresc, noi nu putem 
moşteni plenitudinea vieţii veşnice 
fără să fim pe deplin preocupaţi de 
bunăstarea celorlalţi cât trăim pe acest 
pământ. Principiile celeste ale sacri-
ficiului şi consacrării le învăţăm prin 
punerea în practică cu bunăvoinţă a 
sacrificiului şi slujind în folosul altora. 

Aceasta este lucrarea sacră pe care 
Salvatorul o aşteaptă din partea uceni-
cilor Săi. Aceasta este lucrarea pe care 
el a îndrăgit-o când S-a aflat pe pământ. 
Este lucrarea pe care ştiu că L-am ve-
dea că o înfăptuieşte dacă ar fi printre 
noi în zilele noastre.” (Vezi „Munca de 
bunăstare care sfinţeşte”, p. 81.) 

Silvia H. Allred, prima consilieră în 
Preşedinţia generală a Societăţii de 
Alinare 

„Bărbaţii şi femeile din Biserică par-
ticipă azi împreună pentru a-i ajuta pe 
cei nevoiaşi… Când dragostea devine 
principiul călăuzitor în ceea ce priveşte 
grija noastră faţă de alţii, slujirea noastră 
faţă de ei este un mod prin care arătăm 
că trăim conform Evangheliei. Aceasta 
este Evanghelia în cel mai frumos mo-
ment al ei. Aceasta este religie curată.” 
(Vezi „Esenţa uceniciei”, p. 84.) ◼

Fondul Permanent pentru Educaţie 
îndeplineşte promisiunile profetice
de Natasia Garrett
Revistele Bisericii

Acum zece ani, preşedintele  
Gordon B. Hinckley (1910–
2008) a scos în evidenţă o 

problemă – imposibilitatea multor 
misionari întorşi din misiune şi a altor 
tineri demni, din zone aflate în curs de 

dezvoltare, de a scăpa de sărăcie – şi 
a oferit o soluţie: Fondul permanent 
pentru educaţie (FPE). Un fond reînnoit 
ciclic care urma să fie stabilit folosind 
donaţii din partea membrilor şi prie-
tenilor Bisericii, FPE urma să asigure 
împrumuturi pentru educaţie tinerilor, 
cu speranţa că ei se vor pregăti pentru 

un serviciu bine plătit în comunităţile 
lor şi vor rambursa împrumuturile, 
astfel încât alţii să aibă ocazii similare. 
El a spus că, pentru a reuşi, Biserica 
urma să se bazeze pe voluntari şi pe 
resursele existente ale Bisericii.

Miracole au avut loc
Când preşedintele Hinckley a păşit 

spre pupitru la 31 martie 2001 şi a 
prezentat o viziune despre Fondul 
Permanent pentru Educaţie înaintea 
preoţiei Bisericii, era evident pentru 
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Fondul Permanent pentru Educaţie, care a început acum 10 ani, a ajutat mai mult de 47.000 de participanţi.

mulţi că profetul Domnului primise 
îndrumare. 

Posibilitatea de nereuşită părea să 
fie ameninţătoare când conducătorii 
nou-numiţi ai FPE s-au grăbit să asigure 
împrumuturi în toamna anului 2001, 
după cum dăduse îndrumări preşedin-
tele Hinckley. În afară de principiile 
generale inspirate ale profetului, nu 
exista niciun plan de afaceri, nicio 
propunere detailată. Programul a fost 
organizat folosind drept cartă textul 
cuvântării preşedintelui Hinckley din 
timpul conferinţei. Sute de cereri de 
împrumuturi s-au revărsat spre sediul 
administrativ al Bisericii, chiar în timp 
ce directorii erau chemaţi şi structura 
de bază a programului era formată. 

Dar miracolele începeau deja să aibă 
loc. În primul an, milioane de dolari au 
fost donate pentru acest program. Mai 
multe persoane a căror pregătire le cali-
fica pentru munca din cadrul Fondului 
Permanent pentru Educaţie au fost 
imediat disponibile să slujească în cali-
tate de directori voluntari. Infrastructura 
necesară pentru a sprijini FPE fusese 
deja stabilită sub forma programelor de 

institut ale Sistemului de Educaţie al Bi-
sericii şi Centrelor privind resursele de 
angajare ale Bisericii. Orice era necesar 
s-a obţinut uşor, repede, asigurând 
programului ceea ce preşedintele Hin-
ckley raporta în aprilie 2002 a fi o „bază 
solidă” 1.

Rex Allen, care slujeşte în prezent 
ca director voluntar pentru pregătire şi 

„Este un miracol”, a confirmat în 
mod repetat preşedintele Hinckley.

După zece ani, cu toate acestea, 
cele mai mari miracole poate doar au 
început. 

Promisiuni împlinite
Când a anunţat FPE şi, mai târziu, 

în alte cuvântări, preşedintele Kinckley 
a promis că multe binecuvântări se vor 
revărsa din FPE. Fiecare dintre aceste 
promisiuni s-a împlinit în proporţii 
crescânde în timp ce din ce în ce mai 
mulţi participanţi obțin o calificare 
superioară datorită FPE şi rambursează 
împrumuturile. 

Oportunităţi şi angajare
„[Participanţii] vor putea beneficia 

de o educaţie bună care îi va scoate 
din sărăcie”, a spus preşedintele 
Hinckley.2 

Până în februarie 2011, aproape 90 
la sută din cei care au căutat de lucru 
după ce şi-au completat educaţia au 
găsit serviciu. Aproximativ 78 la sută 
din cei angajaţi acum spun că serviciul 
lor actual reprezintă un progres faţă de 

comunicaţii, a spus: „Cu multă vreme 
în urmă, Moise şi-a întins toiagul peste 
apele Mării Roşii şi apele s-au despăr-
ţit. Preşedintele Hinckley a demonstrat 
aceeaşi credinţă când şi-a folosit rolul 
profetic pentru a înfrunta sărăcia şi a 
iniţiat FPE”. 

„Invitaţia preşedintelui 
Hinckley îi ajută pe cei care 
contribuie la FPE, cât şi pe 
cei care [îl folosesc pentru] 
a se perfecţiona în vederea 
apropierii de Salvatorul 
nostru.” 
–Vârstnicul John K. Carmack
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ceea ce au lucrat înainte de a fi primit 
instruirea respectivă. Media venitului 
după şcolarizare pentru participanţii 
la FPE este de trei până la patru ori 
mai mare decât venitul avut înainte 
de şcolarizare, reprezentând o mare 
îmbunătăţire în statutul economic.

Familia şi comunitatea
„Ei se vor căsători şi vor merge 

mai departe, având o pregătire care 
le va permite să câştige bine şi să 
ocupe locuri în societate prin care să 
contribuie la schimbarea lumii în bine”, 
a declarat preşedintele Hinckley.3 Mai 
bine de o treime dintre participanţii 
la programul FPE sunt căsătoriţi la 
momentul de faţă. 

Vârstnicul John K. Carmack, di-
rector executiv al FPE, spune: „Unul 
dintre cele mai încurajatoare rezultate 
ale FPE de până acum este faptul că 
noi vedem că tinerii dobândesc mai 
multă speranţă. Această speranţă le dă 
curaj să se căsătorească şi să meargă 
înainte în vieţile lor”. 

În timp ce fac astfel, familiile lor 
care cresc privesc cu nerăbdare la un 
viitor mai strălucitor. 

Biserica şi conducerea
„Fiind membri credincioşi ai Biseri-

cii, ei vor plăti zeciuiala şi darurile de 
post, iar Biserica va fi mult mai puter-
nică prin prezenţa lor în zonele în care 
trăiesc”, a spus preşedintele Hinckley.4 

În unele zone, unde FPE funcţio-
nează de câţiva ani, nu mai puţin de 
10-15 procente din numărul conducă-
torilor actuali ai Bisericii au beneficiat 
de FPE. 

„Participanţii i-au încurajat pe alţi 
tineri să folosească împrumuturi de la 
FPE şi să scape de sărăcie”, a spus Rex 
Allen. „După zece ani, noi vedem cum 
se măreşte cercul speranţei când cei 
care au fost binecuvântaţi împărtăşesc 
binecuvântările cu alţii.” 

Efectele asupra multor vieţi
„[FPE] va deveni o binecuvântare 

pentru toţi aceia a căror viaţă o va in-
fluenţa – pentru tineri şi tinere, pentru 
viitoarele lor familii, pentru Biserică, 
aceasta fiind binecuvântată cu con-
ducători locali puternici”, a promis 
preşedintele Hinckley.5 

Mai mult de 47.000 de persoane 
au beneficiat de FPE începând din 
toamna anului 2001. În această cifră 
nu sunt cuprinse familiile extinse care 
sunt sprijinite şi inspirate de membrii 
familiei care au beneficiat de FPE, 
episcopiile şi ramurile care benefi-
ciază de membri care au o capacitate 
mai mare de a sluji şi a contribui şi 
economiile locale care aveau nevoie 
de lucrători competenţi pentru a se 
dezvolta. 

„Imaginaţi-vă impactul dacă îi luaţi 
în considerare pe toţi cei care sunt 
afectaţi”, a spus fratele Allen. „Acesta 
se extinde asupra celor care au donat 
pentru FPE – donatorilor, familiilor lor, 
episcopiilor şi ramurilor lor – toţi sunt 
binecuvântaţi de contribuţiile lor.” 

„Este la îndemâna tuturor sfinţilor 
din zilele din urmă posibilitatea de a 
dărui ceva în mod regulat pentru acest 
fond şi pentru alte eforturi demne”, 
a spus vârstnicul Carmack. „Invitaţia 
preşedintelui Hinckley îi ajută atât pe 
cei care contribuie la FPE, cât şi pe cei 
care [îl folosesc pentru] a se perfec-
ţiona în vederea apropierii de Salvato-
rul nostru.” 

Creşterea continuă
Viziunea profetică a preşedintelui 

Hinckley despre Fondul Permanent 
pentru Educaţie a fost împlinită în 
timp ce influenţa acestui program 
inspirat continuă să se răspândească în 
lume şi va continua să se împlinească 
mai din plin pe măsură ce donaţiile 
continuă şi împrumuturile sunt achi-
tate, permiţând unei noi generaţii de 

Apel pentru 
participanţi la 
sondaje

Dacă aţi dorit vreodată să in-
fluenţaţi Liahona sau Ensign şi 
milioanele de oameni care citesc 

mesajele din reviste, acum aveţi această 
şansă. Revistele caută membri din 
lumea întreagă care doresc să asigure 
feedback şi să răspundă la un număr 
mic de sondaje simple online în fiecare 
an. Dacă v-ar plăcea să participaţi, vă 
rugăm trimiteţi un e-mail la liahona@
ldschurch.org sau ensign@ldschurch.
org şi treceţi „Magazine Evaluation” în 
rândul care indică subiectul. Voluntarii 
trebuie să aibă acces la Internet şi să 
poată comunica în limbile engleză, 
portugheză sau spaniolă. Răspunsurile 
dumneavoastră vor ajuta revistele să 
vină mai bine în întâmpinarea nevoilor 
cititorilor din lumea întreagă. ◼

participanţi să se îmbunătăţească ei 
înşişi şi să-şi îmbunătăţească situaţia. 

Pentru a afla mai multe despre 
Fondul Permanent pentru Educaţie 
accesaţi pef.lds.org. ◼
NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „Biserica merge mai 

departe”, Liahona, iulie 2002, p. 4; Ensign, 
mai 2002, p. 6. 

 2. Gordon B. Hinckley, Liahona, iulie 2002,  
p. 4; Ensign, mai 2002, p. 6.

 3. Gordon B. Hinckley, Liahona, iulie 2002,  
p. 4; Ensign, mai 2002, p. 6.

 4. Gordon B. Hinckley, Liahona, iulie 2002,  
p. 4; Ensign, mai 2002, p. 6.

 5. Gordon B. Hinckley, „Fondul Permanent 
pentru Educaţie”, Liahona, iulie 2001,  
p. 60; Ensign, mai 2001, p. 52. 



144 L i a h o n a

Cea de-a 400-a aniversare a Bibliei, 
cel mai bine celebrată prin mai mult 
studiu, sugerează cuvintele apostolilor

Nu este o întâmplare sau coin-
cidenţă că avem Biblia astăzi”, 
spune vârstnicul M. Russell Bal-

lard din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli.1 El explică faptul că Biblia 
există datorită supunerii persoanelor 
neprihănite care au urmat îndemnu-
rile de a consemna experienţele şi 
învăţăturile sacre, precum şi datorită 
credinţei şi curajului altora, inclusiv 
traducătorilor, care mai târziu au făcut 
mari sacrificii pentru „a proteja şi a 
păstra” Biblia. 

Data de 2 mai 2011 marchează cea 
de-a 400-a aniversare a primei pu-
blicări a Bibliei în versiunea Regelui 
James. În întreaga lume, oamenii 
comemorează deja publicarea Bibliei 
prin simpozioane, festivităţi, concerte, 
concursuri de cuvântări şi altele. Mem-
brii Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli propun un alt mod pentru a 
marca această ocazie: prin dezvolta-
rea dragostei pentru Biblie în timp ce 
studiem viaţa şi slujirea Salvatorului şi 
cuvintele profeţilor şi apostolilor din 
vechime. 

„Cât de recunoscători trebuie să fim 
pentru Biblia sfântă”, spune vârstni-
cul Ballard. „Iubesc Biblia, învăţătu-
rile ei, lecţiile şi spiritul ei… Iubesc 

perspectivele şi pacea care vin din 
citirea Bibliei.” 2 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
este de aceeaşi părere. „Noi iubim  
şi respectăm Biblia”, a spus dânsul. 
„Ea este întotdeauna recunoscută 
prima în lucrările noastre canonice, în 
«lucrările noastre standard»” 3. Dânsul 
ne aminteşte că restaurarea a avut loc 
datorită faptului că Joseph Smith a 
studiat Biblia şi şi-a exercitat credinţa 
în acea promisiune făcută în Iacov 1:5 
că Dumnezeu va răspunde rugăciuni-
lor noastre. 

Reamintind evenimentele care au 
pavat drumul către restaurare, vârst-
nicul Robert D. Hales din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli a vorbit 
cu recunoştinţă faţă de toţi cei care au 
făcut posibilă traducerea şi publicarea 
Bibliei. Datorită muncii lor, Biblia în 
versiunea King James a fost disponi-
bilă fiecăruia pentru a o citi – şi pentru 
că a fost disponibilă lui Joseph Smith, 
adevărata Biserică a fost restaurată pe 
pământ. „Este vreo mirare că Biblia 
în versiunea King James este Biblia în 
limba engleză aprobată pentru Biserica 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă?”, a întrebat vârstnicul Hales.4 

„Trebuie să ne amintim de nenu-
măraţii martiri care au ştiut de puterea 
[Bibliei] şi care şi-au dat viaţa ca noi 
să putem fi capabili să găsim înăun-
trul cuvintelor ei calea spre fericirea 
veşnică şi pacea împărăţiei Tatălui 
Ceresc”, a spus vârstnicul Ballard.5 

Preşedintele Boyd K. Packer, preşe-
dintele Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, a împărtăşit o povestire despre 
faptul că a văzut o Biblie a unei familiei 
veche de sute de ani şi a găsit un citat 
pe pagina de titlu care spunea: „Cea mai 
bună tipărire a Bibliei este să fie bine 
întipărită în inimile cititorilor”.6 Dânsul a 
continuat cu următorul pasaj din scrip-
turi: „Voi sunteţi epistola noastră, scrisă 
în inimile noastre, cunoscută şi citită de 
toţi oamenii” (2 Corinteni 3:2).

Cunoscând şi îndrăgind Biblia şi 
textele ei scripturale care o însoţesc, 
noi putem arăta aprecierea noastră şi 
ne putem bucura de binecuvântările 
restaurării Evangheliei.

„Gândiţi-vă la cât de mari sunt bine-
cuvântările noastre datorită faptului că 
avem Biblia Sfântă şi circa 900 de pagini 
suplimentare de scriptură”, a spus vârst-
nicul D. Todd Christofferson. „Să ne 
ospătăm în mod continuu din cuvintele 
lui Hristos care ne vor spune toate lu-
crurile pe care trebuie să le facem.” 7 ◼
NOTE
 1. M. Russell Ballard, „Miracolul sfintei Biblii”, 

Liahona şi Ensign, mai 2007, p. 80. 
 2. M. Russell Ballard, Liahona şi Ensign, mai 

2007, p. 81. 
 3. Jeffrey R. Hollad, „Cuvintele mele… 

niciodată nu se opresc”, Liahona şi Ensign, 
mai 2008, p. 92. 

 4. Robert D. Hales, „Pregătirea pentru 
restaurare şi a Doua Venire: Mâna Mea va fi 
deasupra ta”, Liahona şi Ensign, noiembrie 
2005, p. 90. 

 5. M. Russell Ballard, Liahona şi Ensign, mai 
2007, p. 80. 

 6. Boyd K. Packer, „Cartea lui Mormon: Un 
alt testament al lui Isus Hristos”, Liahona, 
ianuarie 2002, p. 73; Ensign, noiembrie 
2001, p. 63.

 7. D. Todd Christofferson, „Binecuvântările 
pe care ni le aduc scripturile”, Liahona şi 
Ensign, mai 2010, p. 35. 

Biblia în versiunea Regelui James având o vechime de 400 de ani continuă să-i in-
fluenţeze pe membrii Bisericii astăzi. 
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Detaliu arhitectural al Templului Roma, Italia

„Fiecare templu este o casă a lui Dumnezeu, îndeplinind aceleaşi funcţii şi având  

aceleaşi binecuvântări şi rânduieli”, a spus preşedintele Thomas S. Monson în sesiunea de duminică dimineaţă.  

„Templul din Roma, Italia, este construit într-unul dintre locurile cele mai pline de istorie din lume,  

un oraş în care apostolii Petru şi Pavel din vechime au predicat Evanghelia lui Hristos… Într-o zi din viitorul apropiat,  

cei credincioşi din cetatea eternă vor primi personal rânduielile veşnice într-o casă sfântă a lui Dumnezeu.” 



„Vă împărtăşesc dragostea mea pentru 
Salvator şi pentru măreţul Său sa-
crificiu ispăşitor pe care l-a înfăptuit 

pentru noi… Cred că niciunul dintre noi 
nu poate înţelege importanţa deplină a ceea 
ce a făcut Hristos pentru noi în Ghetsimani, 
dar sunt recunoscător în fiecare zi din viaţa 
mea pentru sacrificiul Său ispăşitor pe care 
l-a înfăptuit pentru noi”, a spus preşedintele 
Thomas S. Monson la încheierea celei de-a 
181-a Conferinţe Generale Anuale. „El a 
coborât sub toate lucrurile pentru a putea 
salva toate lucrurile. Făcând astfel, El Şi-a 
dat viaţa, trecând dincolo de această viaţă 
muritoare. El ne-a salvat de la căderea lui 
Adam. Îi sunt recunoscător din adâncul 
sufletului meu. El ne-a învăţat cum să trăim. 
El ne-a învăţat cum să murim. El a făcut ca 
salvarea noastră să fie sigură.” 
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