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Când Hristosul înviat a 

vizitat nefiţii pe continentul 

american, „El i-a luat pe pruncii 

lor, unul câte unul, şi i-a bine-

cuvântat şi S-a rugat Tatălui 

pentru ei.

Şi atunci când El a făcut 

aceasta, El iarăşi a plâns;

Şi a spus mulţimii, zicându- 

le: «Iată-i pe cei mici ai voştri»” 

(3 Nefi 17:21–23).

Hristos în America,  
de Jeffrey Hein
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ÎN LIMBA DUMNEAVOASTRĂ

După ce veţi citi mesajul Primei Preşedinţii 
despre iertare (pagina 4), aţi putea citi, de 
asemenea, ultima cuvântare a preşedintelui 
James E. Faust din cadrul Conferinţei ge-
nerale, intitulată „Puterea tămăduitoare a 
iertării” (aprilie 2007), ce poate fi accesată 
la conference.lds.org.

La pagina 52, Mary N. Cook explică felul în 
care sentimentul de respect faţă de templu 
poate dicta felul în care ne îmbrăcăm. 
Accesând youth.lds.org, puteţi găsi mai 
multe informaţii despre „Îmbrăcăminte şi 
aspectul exterior” şi despre oricare dintre 
celelalte standarde din Pentru întărirea 
tineretului.

Puteţi citi despre surorile gemene Elodie 
şi Sophie din Madagascar în „De două ori 
mai multe binecuvântări” (pagina 66) şi 
puteţi vedea fotografii cu ele, accesând 
liahona.lds.org.

Revista Liahona şi alte materiale ale Bisericii 
sunt puse la dispoziţia dumneavoastră în 
multe limbi la adresa languages.lds.org.

Liahona.lds.org
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Cifra se referă la prima pagină a articolului.
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Marele scriitor rus, Lev Tolstoi, şi-a început romanul 
Anna Karenina cu aceste cuvinte: „Familiile feri-
cite sunt toate la fel, fiecare familie nefericită este 

nefericită în felul său propriu”1. Deşi nu împărtăşesc ideea 
lui Tolstoi că toate familiile fericite sunt la fel, am desco-
perit un lucru pe care majoritatea familiilor fericite îl au în 
comun: ele au un fel de a ierta şi de a uita imperfecţiunile 
altora şi de căuta ceea ce este bun.

Spre deosebire de acestea, cei care fac parte din familii 
nefericite au, adesea, ceva de reproşat la comportamentul 
altora, poartă pică şi parcă nu pot uita jignirile din trecut.

„Da, însă …” aşa încep cei care nu sunt fericiţi. „Da,  
dar nu şti cât de mult m-a jignit”, spune cineva. „Da, dar  
nu şti cât de rău este”, spune altcineva.

Poate că ambele persoane au dreptate; poate că  
niciuna.

Sunt multe feluri de jigniri. Sunt multe feluri de răni. Dar 
am observat că, adesea, ne justificăm mânia şi încercăm 
să ne convingem pe noi înşine că avem dreptate, spunân-
du-ne că ceea ce-i motivează pe alţii face ca acţiunile lor 
să fie de neiertat şi egoiste, considerând, pe de altă parte, 
că motivele noastre sunt sincere şi nevinovate.

Câinele prinţului
O veche poveste galeză din secolul al XIII-lea vorbeşte 

despre un prinţ care s-a întors acasă şi a văzut că pe faţa 

câinelui său era numai sânge. Bărbatul a dat buzna în casă 
şi, îngrozit, a văzut că băieţelul său nou-născut lipsea şi că 
leagănul său era răsturnat. Plin de mânie, prinţul şi-a scos 
sabia şi a omorât câinele. La scurt timp după aceea, el a 
auzit plânsetul fiului său – pruncul era în viaţă! Lângă copil 
se afla un lup mort. În realitate, câinele apărase copilul 
prinţului pentru a nu fi ucis de lup.

Deşi această poveste este tragică, ea ilustrează un prin-
cipiu. Există posibilitatea ca ceea ce ne spunem nouă în-
şine despre motivele pentru care unii oameni se comportă 
într-un anumit fel să nu fie adevărat – uneori nici nu vrem 
să ştim ce s-a întâmplat cu adevărat. Mai degrabă, alegem 
să ne justificăm mânia şi să nu renunţăm la sentimentele 
noastre de ranchiună şi indignare. Uneori, aceste senti-
mente de ranchiună persistă luni sau ani de zile. Uneori, 
ele nu dispar niciodată.

O familie destrămată
Un tată nu şi-a putut ierta fiul pentru că s-a depărtat  

de cărarea pe care fusese învăţat să meargă. Băiatul a avut 
prieteni cu care tatăl său nu era de acord şi a făcut multe 
lucruri contrare cu ceea ce tatăl său a crezut că ar trebui să 
facă. Acest lucru a dus la o ruptură a relaţiei dintre tată şi 
fiu şi, de îndată ce a putut, băiatul a plecat de-acasă şi nu 
s-a mai întors niciodată. Din acel moment, au vorbit foarte 
puţin unul cu celălalt.

UN SECRET PENTRU Preşedintele  
Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în 
Prima Preşedinţie

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I
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S-a simţit tatăl îndreptăţit? Poate că da.
S-a simţit fiul îndreptăţit? Poate că da.
Tot ce ştiu este că familia s-a destrămat şi 

a fost nefericită pentru că nici tatăl, nici fiul 
nu s-au putut ierta unul pe celălalt. Ei nu au 
putut uita amintirile neplăcute pe care le-au 
avut despre celălalt. Şi-au umplut inimile 
de mânie, în loc să fie pline de dragoste 
şi iertare. Fiecare s-a privat de ocazia de a 
influenţa în bine viaţa celuilalt. Neînţelegerea 
din ei a fost atât de mare, încât fiecare dintre 
ei a devenit un prizonier spiritual al propriei 
sale conştiinţe.

Din fericire, Tatăl nostru iubitor şi înţelept 
din Cer a pus la dispoziţie mijloacele prin 
care putem trece peste această prăpastie pro-
vocată de mândrie. Măreaţa şi infinita ispăşire 
este actul suprem de iertare şi împăcare. Nu 
pot înţelege pe deplin însemnătatea acesteia, 
dar depun mărturie din toată inima şi din 
tot sufletul meu despre realitatea şi puterea 
sa supremă. Salvatorul S-a oferit pe Sine ca 
răscumpărare pentru păcatele noastre. Prin 
El, noi primim iertare.

Nicio familie nu este perfectă
Niciunul dintre noi nu este fără păcat. Fie-

care dintre noi face greşeli, inclusiv dumnea-
voastră şi cu mine. Cu toţii am fost jigniţi. Cu 
toţii i-am jignit pe alţii.

Prin sacrificiul Salvatorului putem dobândi 
exaltare şi viaţă veşnică. Pe măsură ce accep-
tăm învăţăturile Sale şi ne lepădăm de mândrie 
înmuindu-ne inimile, putem face loc împă-
cării şi iertării în familiile noastre şi în vieţile 
noastre personale. Dumnezeu ne va ajuta să 
fim mai iertători, să fim mai binevoitori să ne 
străduim mai mult cu cei de lângă noi, să fim 
primii care îşi cer iertare chiar dacă nu a fost 
vina noastră, să dăm la o parte sentimentele 
de ranchiună şi să nu mai insistăm asupra lor. 
Să aducem mulţumiri lui Dumnezeu, care L-a 

dat pe Singurul Său Fiu Născut, şi Fiului care 
Şi-a dat viaţa pentru noi.

Putem simţi dragostea pe care o are Dum-
nezeu pentru noi în fiecare zi. Nu am putea 
să oferim puţin mai mult celor de lângă noi 
aşa cum ne învaţă frumosul imn „Pentru că 
multe Tu mi-ai dat” 2? Domnul a făcut posibil 
ca noi să fim iertaţi. Nu ar fi drept să dăm 
de-o parte egoismul şi mândria şi să oferim 
acea iertare minunată celor cu care nu ne 
înţelegem – în special tuturor celor din fami-
lia noastră?

În cele din urmă, fericirea nu este rezultatul 
perfecţiunii, ci al punerii în practică, pas cu 
pas, a principiilor divine. Prima Preşedinţie 
şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au 
declarat: „Fericirea în viaţa de familie poate fi 
obţinută cel mai bine atunci când aceasta se 
bazează pe învăţăturile Domnului Isus Hristos. 
Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite şi 
menţinute pe principiile credinţei, rugăciu-
nii, pocăinţei, iertării, respectului, dragostei, 
milei, muncii şi ale activităţilor de recreere 
sănătoase”3.

Iertarea se situează chiar în mijlocul acestor 
adevăruri simple, bazate pe planul fericirii 
întocmit de Tatăl Ceresc. Pentru că iertarea 
uneşte principii, ea uneşte oameni. Este o 
cheie, deschide uşi încuiate, este începutul 
unui drum nou şi este una dintre cele mai 
bune speranţe pentru a avea o familie fericită.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim puţin 
mai iertători în familiile noastre, mai iertători 
unii faţă de alţii şi, poate, chiar mai iertători 
faţă de noi înşine. Mă rog ca noi să trăim senti-
mentul iertării ca pe un mod minunat în care 
majoritatea familiilor fericite se aseamănă. ◼

NOTE
 1. Leo Tolstoy, Anna Karenina, traducere de Constance 

Garnett (2008), p. 2.
 2. „Pentru că multe Tu mi-ai dat”, Imnuri, nr. 137.
 3. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, Liahona, 

nov. 2010, p. 129; subliniere adăugată.

CUM SĂ PREDĂM 
DIN ACEST MESAJ
„În timp ce pregă-
tiţi fiecare lecţie, 
întrebaţi-vă cum se 
asociază acel princi-
piu… cu ceva cu care 
membrii familiei… 
s-au întâlnit în pro-
priile vieţi” (Predarea, 
nu este chemare mai 
mare [1999], p. 171). 
Aveţi în vedere să-i 
invitaţi pe membrii 
familiei să împărtă-
şească experienţe 
pozitive pe care le-au 
avut sau le-au obser-
vat referitor la iertare. 
Discutaţi despre 
aceste experienţe, ac-
centuând binecuvân-
tările iertării. Încheiaţi 
depunându-vă mărtu-
ria despre importanţa 
faptului de a ne ierta 
unii pe ceilalţi.
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Rugăciune şi pace
Lauren W.

Într-o seară, m-am certat cu 
mama mea şi mi-a părut foarte 

rău. Aşa că am decis să mă rog. 
Deşi nu eram într-o stare bună 
şi nu voiam să fiu „spirituală”, 
am ştiut că, dacă mă voi ruga, 
voi fi mai fericită şi mai puţin 
certăreaţă. După ce mama mea a 
plecat din cameră, am început să 
mă rog. „Dragă Tată Ceresc, am 
venit înaintea Ta în această seară 
pentru că…” Nu. Am deschis ochii 
şi mi-am coborât braţele; suna pe-
nibil. Am încercat din nou. „Tată 
Ceresc, am nevoie…” Suna ciudat. 
Am simţit că Satana mă îndemna 
să renunţ la rugăciunea de a-I 
cere ajutor Tatălui Ceresc.

Dintr-o dată, am simţit în-
demnul să spun mulţumesc! Aşa 
am şi făcut iar, din mintea mea, 
au început să se reverse toate 
lucrurile pentru care-I puteam 
mulţumi Tatălui meu Ceresc. Când 
am terminat de mulţumit, am 
discutat situaţia cu pricina.

După aceea, am avut un 
sentiment minunat de pace şi de 
căldură în inima mea, ştiind că 
Tatăl nostru Ceresc şi părinţii mei 
mă iubesc şi că sunt un copil al 
lui Dumnezeu. Am putut să îi cer 
iertare mamei mele şi să accept 
scuzele ei.

Iertarea aduce bucurie

Preşedintele Uchtdorf ne învaţă că trebuie să îi iertăm pe membrii familiei 
noastre. Vedeţi cum alegerile lui Joseph şi ale Annei le influenţează familia.

T I N E R I C O P I I

În ce fel influenţează alegerile voastre de a ierta fericirea familiei?

Anna îl iartă pe Joseph şi ajută 
la pregătirea cinei. Mama lor este 
recunoscătoare pentru ajutorul oferit 
de Anna. Familia se bucură pentru că 
poate fi împreună la cină. Anna se 
simte bine pentru că a ales să ierte.

Anna se plânge mamei ei. Anna 
nu vrea să facă treaba de una sin-
gură. Înainte de cină, toată lumea 
este tristă din pricina certei.

Mai târziu, Joseph şi Anna trebuie să o ajute pe mama lor să pregătească  
cina. Joseph nu ajută. Ce ar trebui să facă Anna?

Joseph o iartă pe Anna şi găseşte 
o altă jucărie cu care să se joace. 
Ei se joacă bucuroşi împreună. Mama 
lor se bucură pentru că Joseph a fost 
bun cu sora lui şi a păstrat pacea în 
cadrul familiei. Joseph este fericit 
pentru că a ales să ierte.

Joseph se supără pe Anna. Anna 
plânge. Mama lui Joseph îi face ob-
servaţie pentru că se ceartă cu sora 
lui. Lui Joseph îi pare rău pentru că 
a făcut o alegere greşită.

Joseph şi sora lui mai mică, Anna, se joacă împreună. Anna îi smulge jucăria  
lui Joseph din mână. Ce ar trebui să facă Joseph?
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M E S A J U L  Î N V Ă Ţ Ă T O A R E L E  V I Z I T A T O A R E

Să ne cinstim 
legămintele

Studiaţi acest material, rugându-vă, şi, după cum este potrivit, discutaţi-l împreună cu surorile pe care 
le vizitaţi. Adresaţi întrebările pentru a vă ajuta să le întăriţi pe surori şi pentru a face ca Societatea de 
Alinare să devină o parte activă în propria dumneavoastră viaţa.

Din istoria noastră
În 1833, Domnul i-a revelat 

profetului Joseph Smith că 
templul este un loc „în care 
toţi sfinţii să aducă mulţu-
miri”. Este un loc „de instruire 
pentru toţi aceia care sunt 
chemaţi în lucrarea de slujire 
în toate diferitele lor chemări 
şi oficii; pentru ca ei să poată 
deveni perfecţi în înţelegerea 
slujirii lor, în teorie, în princi-
pii şi în doctrină, în toate lu-
crurile care privesc împărăţia  
lui Dumnezeu pe pământ” 
(D&L 97:13–14).

Surorile Societăţii de Ali-
nare din Nauvoo, Illinois de 
la începutul anilor 1840 s-au 
ajutat unele pe celelalte să se 
pregătească pentru rânduie-
lile din templu. În rânduielile 
preoţiei mai mari pe care 
sfinţii din zilele din urmă le-au 
primit în Templul din Nauvoo 
„[s-a manifestat] puterea 
divinităţii” (D&L 84:20). „Pe 
măsură ce sfinţii şi-au păstrat 
legămintele, această putere i-a 
întărit şi i-a susţinut în timpul 
încercărilor din zilele şi anii ce 
au urmat.” 3

Astăzi, în Biserică, femei  
şi bărbaţi credincioşi din în-
treaga lume slujesc în templu 
şi continuă să găsească tărie în 
binecuvântările ce pot fi pri-
mite numai prin legămintele 
făcute în templu.

Ce pot face eu?
 1. În ce fel mă întăresc legă-
mintele mele?

 2. În ce fel le ajut pe surorile  
pe care le am în grijă să-şi ţină 
legămintele?

Învăţământul prin vizite reprezintă o 
expresie a calităţii noastre de ucenice 

şi un mod de a ne cinsti legămintele în 
timp ce ne slujim şi ne întărim reciproc. 
Un legământ este o promisiune sacră 
şi de durată dintre Dumnezeu şi copiii 
Săi. „Când înţelegem că suntem copii ai 
legământului, ştim cine suntem şi ce vrea 
Dumnezeu de la noi”, a spus vârstnicul 
Russell M. Nelson din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. „Legea Sa este înti-
părită în inimile noastre. El este Dumne-
zeul nostru şi noi suntem poporul Său.” 1

Ca învăţătoare vizitatoare, îi putem 
ajuta pe aceia pe care îi vizităm în efor-
turile lor de a-şi ţine legămintele sacre. 
Făcând acest lucru, îi ajutăm să se pregă-
tească pentru binecuvântările vieţii veş-
nice. „Fiecare soră din această Biserică 
care a făcut legăminte cu Domnul are o 
responsabilitate divină de a ajuta la salva-
rea sufletelor, de a conduce femeile din 
lume, de a întări căminele din Sion şi de 
a clădi împărăţia lui Dumnezeu” 2, a spus 
vârstnicul M. Russell Ballard din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli.

Pe măsură ce facem şi ţinem legă-
minte, devenim instrumente în mâinile 
lui Dumnezeu. Vom putea să ne expri-
măm crezurile şi să ne întărim reciproc 
credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos.

NOTE
 1. Russell M. Nelson, „Legăminte”, Liahona,  

nov. 2011, p. 88.
 2. M. Russell Ballard, „Women of Righteousness”, 

Liahona, dec. 2002, p. 39.
 3. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), p. 133.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Credinţă,  
familie, alinare
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Din scripturi
1 Nefi 14:14; Mosia 5:5–7; 18:8–13;  
Doctrină şi legăminte 42:78; 84:106
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ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI 
ASPECTUL EXTERIOR

P E N T R U  Î N T Ă R I R E A  T I N E R E T U L U I

În lumea de astăzi mulţi nu înţeleg sau nu 
respectă natura sacră a trupurilor noastre. 
Sfinţii din zilele din urmă ies în evidenţă 

prin faptul că se îmbracă într-un fel care 
arată cât de preţioase sunt trupurile noastre 
(vezi Pentru întărirea tineretului [broşură, 
2011], p. 6–8). La pagina 52 a acestui număr, 
Mary N. Cook, prima consilieră din preşedin-
ţia generală a Tinerelor Fete, discută despre 
acest standard:

„În timp ce se construieşte un templu, se 
acordă mare atenţie ca acesta să fie protejat 
şi frumos împodobit, atât pe interior, cât şi 
pe exterior. Un element cheie în proiecta-
rea şi construirea templelor este înţelegerea 
faptului că acesta Îl reprezintă pe Domnul 
– este casa Sa. Noi respectăm templele ca 
fiind construcţii sacre în care pot intra doar 
aceia care sunt demni. Noi cinstim templele 
pentru că legămintele şi rânduielile sacre la 
care participăm fac posibil să ne întoarcem 
la Tatăl nostru Ceresc.

Trupul vostru este mai preţios decât cel 
mai splendid templu de pe pământ. Sunteţi 
un fiu sau o fiică iubită a lui Dumnezeu! 
Aceleaşi principii – reprezentare, respect şi 
cinste – se aplică şi mai mult cu privire la 
grija şi protecţia pe care le acordaţi trupului 
vostru.”

Următoarele sugestii vă pot ajuta să le pre-
daţi copiilor dumneavoastră principii corecte 
cu privire la îmbrăcăminte şi aspectul exte-
rior. Amintiţi-vă, de asemenea, că exemplul 
dumneavoastră de a vă îmbrăca decent îi va 
învăţa pe copiii dumneavoastră cât de impor-
tantă este îmbrăcămintea corespunzătoare.

Sugestii pentru a le preda tinerilor:
•	 citiţi	împreună	cu	copiii	dumneavoastră	

adolescenţi secţiunea despre îmbră-
căminte şi aspect exterior din Pentru 
întărirea tineretului. Făcând acest lu-
cru, veţi avea ocazia să discutaţi despre 
doctrinele, binecuvântările şi avertizările 
legate de acest standard şi să răspundeţi 
la întrebările pe care le-ar putea avea 
copiii dumneavoastră;

•	 aveţi	în	vedere	desfăşurarea	unei	seri	
în familie despre importanţa îmbrăcă-
mintei şi aspectului exterior. I-aţi putea 
întreba pe membrii familiei dumnea-
voastră: „Dacă Domnul ar fi cu voi la 
biserică, cum aţi vrea să fiţi îmbrăcaţi? 
În ce fel aţi vrea să faceţi cunoştinţă cu 
El? Cum vă simţiţi când sunteţi îmbrăcaţi 
decent?”. Aţi putea discuta, de aseme-
nea, despre cum să vă îmbrăcaţi adecvat 
în alte situaţii, cum ar fi la şcoală, la 
muncă sau la evenimente sociale.

Sugestii pentru a le preda copiilor:
•	 îmbrăcămintea	noastră	reprezintă	ceea	

ce este important pentru noi. Pentru a 
ilustra acest principiu, aveţi în vedere 
desfăşurarea unei seri în familie în care 
fiecare să se îmbrace ca un misionar sau 
în cea mai bună ţinută a lor de duminică;

•	 chiar	de	la	o	vârstă	fragedă,	copiii	pot	
începe să se îmbrace decent. Recapitu-
laţi cu copiii dumneavoastră îndrumările 
de la pagina 7 din Pentru întărirea 
tinerelului şi cumpăraţi-le haine care 
sunt în armonie cu acele principii. ◼

SCRIPTURI DESPRE 
ÎMBRĂCĂMINTE 
ŞI ASPECTUL 
EXTERIOR
Genesa 1:27;  
1 Corinteni 6:19; 
Alma 1:27
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„Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am spus… fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul 
slujitorilor Mei, este acelaşi lucru” (D&L 1:38).

Carneţelul pentru conferinţa din octombrie

Cu mulţi ani în urmă, când copiii noştri erau 
tineri, am hotărât să facem din confe-
rinţa generală o experienţă mai plină de 

însemnătate pentru noi. Am vorbit despre cât 
de important este să privim conferinţa generală 
având mintea limpede şi fiind odihniţi. Conferinţa 
reprezintă o ocazie importantă de a fi instruiţi de 
către profeţii din zilele noastre. Aşadar, am stabilit 
un ţel să nu planificăm nicio activitate de prisos în 
zilele dinaintea sau din timpul conferinţei. Am bi-
fat acele zile în calendarul nostru şi fiecare dintre 
noi şi-a luat angajamentul de a nu planifica nicio 
activitate de prisos în acele zile.

Dacă alegeţi să aveţi aceeaşi abordare, ea va fi 
unică pentru familia dumneavoastră şi în împre-
jurările dumneavoastră; familia noastră a definit 
„activităţile de prisos” ca fiind activităţile extraş-
colare, vizitele copiilor din cartier în casa noastră, 
petrecerea timpului cu prietenii departe de casă, 
petrecerile sau mesele împreună cu prietenii sau 
rudele, grădinăritul sau temele pentru acasă în tim-
pul sesiunilor sau între acestea, amânarea proiecte-
lor pentru şcoală până în ultima clipă şi acceptarea 
sarcinilor suplimentare la locul de muncă.

Când sosea săptămâna dinaintea conferinţei, era 
uneori greu să renunţăm la aceste activităţi, dar, 
de cele mai multe ori, membrii familiei noastre, 
au făcut, cu bucurie alegerile drepte, pentru a ne 
atinge obiectivul. Ne-am dat seama că toţi copiii 
noştri mici voiau să participe la conferinţa generală. 
Cred că acest lucru s-a datorat faptului că am vorbit 
de nenumărate ori în timpul săptămânii dinaintea 
conferinţei despre importanţa acesteia.

Să ne facem timp pentru conferinţă
Cheryl Burr

Sunt bucuroasă să spun că, datorită 
faptului că nu ne-am aglomerat pro-
gramul în zilele dinaintea şi din timpul 
conferinţei generale, familia noastră 
a avut o experienţă cu totul diferită. 
Inimile şi minţile noastre au fost pregă-
tite pentru conferinţă. Deoarece timpul 
nostru nu a fost ocupat cu activităţi de 
prisos, noi am putut simţi Spiritul în 
timp ce am stat şi am ascultat cuvintele 
de îndrumare ale conducătorilor noştri.

Am urmat obiectivul nostru confe-
rinţă după conferinţă deoarece ne um-
ple căminul cu pace. Deşi câţiva dintre 
copiii noştri nu mai locuiesc cu noi, îi 
încurajăm să nu îşi aglomereze progra-
mul cu câteva zile înainte şi în timpul 
conferinţei, la fel cum facem şi acasă. 
De asemenea, încercăm să stabilim 
un timp în care să urmărim o sesiune 
întreagă a conferinţei împreună, ca 
familie. Sper că, după ce copiii noştri 
se vor căsători şi vor avea copii, ei 
vor continua să pună un accent foarte 
mare pe importanţa de a-şi proteja 
experienţa lor din timpul conferinţei, 
eliberându-şi calendarele. ◼

FACEŢI DIN  
CONFERINŢA  
GENERALĂ O 
PRIORITATE
„Hotărâţi acum să 
faceţi din conferinţa 
generală o prioritate a 
vieţii voastre. Hotărâţi 
să ascultaţi cu atenţie 
şi să urmaţi învăţăturile 
care sunt date.”
Vârstnicul Paul V. Johnson, 
din Cei Şaptezeci, „Binecu-
vântările conferinţei gene-
rale”, Liahona, nov. 2005, 
p. 52.

Deoarece timpul nostru nu a fost ocupat cu activităţi de prisos, noi 
am putut simţi Spiritul mai din abundenţă în timp ce am ascultat 
conferinţa generală.
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Am tendinţa să caut răspunsuri măreţe la problemele mele 
– să-L rog pe Domnul să mă ajute să găsesc acel lucru care 
va rezolva totul. Am învăţat că o asemenea abordare poate 

complica lucrurile în mod inutil.
În timp ce predam clasa de Doctrină a Evangheliei în episcopia mea, 

am fost hotărâtă să adresez întrebări profunde care necesitau meditaţie 
şi răspunsuri deosebite, noi şi pătrunzătoare. Cu alte cuvinte, am vrut 
să evit rostirea acelor „răspunsuri oferite la Şcoala de duminica” pe care 
membrii episcopiei păreau că le oferă în fiecare săptămână.

Pregătindu-mă şi examinând Noul Testament, am fost uimită de cât 
de frecvent era folosit cuvântul a rămâne. De exemplu, în Ioan 15:10 
este scris: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, 
după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea 
Lui” (subliniere adăugată).

În cunoscuta Sa rugăciune din Ghetsimani, Salvatorul S-a rugat ca 
ucenicii Săi „să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi 
ei să fie una în noi” şi „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip 
desăvârşit una” (Ioan 17:21, 23).

Ceea ce căutam, în mare parte, era să ştiu în ce fel puteam fi una 
cu Domnul, în ce fel puteam rămâne în dragostea Sa şi, prin urmare, 
în ce fel puteam avea mai multă răbdare – răbdare de care aveam atât 
de multă nevoie pentru a face din experienţele mele care mă epuizau, 
unele care mă învigorau şi mă sfinţeau.

În mod ironic, în timp ce căutam atât înţelesul cuvântului a rămâne, 
cât şi răspunsuri la încercările dificile pe care le aveam de înfruntat 
zilnic, am fost, în cele din urmă, îndrumată înapoi către răspunsurile 
precise oferite la Şcoala de duminica pe care încercam să le evit. Am 
găsit răspunsuri la încercările mele citind din scripturi, rugându-mă 
zilnic, slujindu-mi familia şi slujindu-i pe alţii, participând la rânduielile 
din templu şi la adunările din ziua de duminică. Am învăţat că aceste 
lucruri simple fac deosebirea dintre a îndura şi a îndura cu bine şi cu 
răbdare.

Răspunsurile de la Şcoala de duminica sunt, într-adevăr, cele mai 
bune răspunsuri. ◼

RĂSPUNSURI  
OFERITE LA ŞCOALA 
DE DUMINICA
Emma Addams

S L U J I R E A  Î N  B I S E R I C Ă

FOLOSIREA MATERIALELOR  
APROBATE DE BISERICĂ
„Învăţătorii şi conducătorii folosesc scrip-
turile, învăţăturile profeţilor din zilele din 
urmă şi materialele programei de învăţă-
mânt aprobate pentru a preda doctrinele 
Evangheliei şi a mărturisi despre ele. Ma-
terialele programei de învăţământ apro-
bate pentru fiecare clasă sau cvorum sunt 
enumerate în broşura curentă Instrucţiuni 
cu privire la programa de învăţământ. În 
funcţie de situaţie, învăţătorii şi conducă-
torii suplimentează materialele programei 
de învăţământ cu revistele Bisericii, în 
mod deosebit cu numerele conferinţelor 
generale ale revistelor Ensign şi Liahona.”
Manualul 2: Administrarea Bisericii (2010), 5.5.4.

SĂ NE HRĂNIM 
CREDINŢA
„Slujirea, studiul, rugă-
ciunea şi preaslăvirea sunt 
patru principii fundamen-
tale de desăvârşire a ceea 
«ce mai lipseşte credinţei 

[noastre]» (1 Tesaloniceni 3:10). Dacă nu ne 
hrănim credinţa încetând să facem oricare 
dintre aceste patru lucruri precise, devenim 
vulnerabili…

Într-o lume care devine din ce în ce mai 
aspră, Domnul ne poate influenţa conş-
tiinţa, folosind «sabia Duhului, care este 
Cuvântul lui Dumnezeu» (Efeseni 6:17; 
vezi, de asemenea, Iarom 1:12). Cu toate 
acestea, ascultarea trebuie să fie însoţită de 
«credinţă » (Evrei 4:2) şi de slujire creştină, 
după cum ni s-a spus de nenumărate ori.”
Vârstnicul Neal A. Maxwell (1926–2004) din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „Lest Ye Be Wearied and 
Faint in Your Minds”, Ensign, mai 1991, p. 88.
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avem cunoaştere? Cum putem întări 
credinţa altora dacă noi înşine nu 
avem credinţă?

Unele dintre principiile unei vieţi 
cumpătate sunt:

•	 pregătirea.	„Pregătiţi-vă,	pregă-
tiţi-vă pentru ceea ce va veni, 
pentru că Domnul este aproape” 
(D&L 1:12);

•	 hărnicia.	„Tu	nu	trebuie	să	fii	
leneş” (D&L 42:42);

•	 „învăţătura,	chiar	prin	
studiu şi, de aseme-
nea, prin credinţă” 
(D&L 88:118).

Atunci când membrii Bisericii fac tot 
ce le stă în putinţă pentru a-şi asigura 
strictul necesar, dar tot nu reuşesc să 
facă acest lucru, ei ar trebui să ceară în 
primul rând ajutor din partea familiilor 
lor. Dacă acest lucru nu este îndeajuns, 
Biserica poate ajuta. Episcopii şi preşe-
dinţii de ramură pot folosi resursele din 
„magazia Domnului” pentru a-i ajuta 
pe membri (vezi D&L 82:18–19). Orice 
ajutor oferit de Biserică are ca scop să-i 
ajute pe membri să se ajute singuri şi 
să-i încurajeze să muncească. ◼

Sfinţii din zilele din urmă cred 
că trebuie să fie pregătiţi şi să 
se bizuie pe forţele proprii. Noi 

credem că trebuie să ne pregătim din 
punct de vedere educaţional pentru a 
obţine un loc de muncă, financiar pen-
tru a face faţă dificultăţilor financiare şi 
temporal pentru a face faţă dezastrelor 
naturale sau altor încercări. Cel mai 
important, noi credem că trebuie să ne 
pregătim din punct de vedere spiritual 
pentru cea de-a Doua Venire a lui 
Isus Hristos şi pentru a trăi din nou 
cu Tatăl nostru din Cer. Acest mod de 
abordare a pregătirii se numeşte viaţă 
cumpătată.

Viaţa cumpătată oglindeşte natura 
noastră eternă: trebuie „[să acţionăm] 
pentru [noi înşine], şi nu [să se] acţio-
neze asupra [noastră]” (2 Nefi 2:26). 
Domnul vrea ca noi să fim responsa-
bili şi independenţi (vezi D&L 78:14). 
El vrea să trăim o viaţă cumpătată da-
torită transformării noastre din timpul 
acestui proces, devenind: responsabili, 
generoşi, maturi, buni. Căci, cu cât ne 
bizuim mai mult pe forţele proprii, cu 
atât mai mult ne putem ajuta familia 
şi îi putem ajuta pe alţii. Cum îi putem 
hrăni pe cei flămânzi dacă noi înşine 
suntem flămânzi? Cum le putem oferi 
altora cunoaştere dacă noi înşine nu 

Viaţa cumpătată  

Î N  C E  C R E D E M

NE PREGĂTEŞTE PENTRU VIITOR

Pentru mai multe informaţii, vezi 
Genesa 41; D&L 38:30.

„Noi, toţi, suntem responsabili să ne îngrijim de noi şi de familiile noastre, atât din punct de vedere material, 
cât şi spiritual. Ca să ne îngrijim cu atenţie şi cumpătare, trebuie să aplicăm principiile unei vieţi cumpătate: 
să trăim fericiţi fără să cheltuim mai mult decât câştigăm, să fim mulţumiţi cu ceea ce avem, să evităm dato-
riile excesive şi să economisim sârguincios şi să ne pregătim pentru zile negre.”
Vârstnicul Robert D. Hales din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, „Să ne îngrijim cu atenţie şi cumpătare de lucrurile materiale şi 
spirituale”, Liahona, mai 2009, p. 8.
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Sănătatea fizică: 
supuneţi-vă Cuvântului de 
înţelepciune, odihniţi-vă 
suficient, fiţi curaţi şi igienici.

Locul de muncă: munciţi 
pentru a asigura cele necesare 
dumneavoastră şi familiei 
dumneavoastră.

Provizii: depozitaţi apă 
potabilă şi acumulaţi, 
treptat, provizii de alimente 
pe care le consumaţi de 
obicei şi un depozit de 
alimente de durată mai 
lungă, cum ar fi cereale şi 
fasole.

Educaţia: învăţaţi să citiţi şi 
să scrieţi; obţineţi o calificare, 
studiaţi „cele mai bune cărţi” 
(D&L 88:118).

Finanţe: plătiţi zeciuiala şi 
alte daruri, evitaţi datoriile 
inutile şi economisiţi bani 
în mod treptat.

ÎNTREBĂRI ŞI 
RĂSPUNSURI

Unii oameni se pot întreba 
dacă sfinţii din zilele din 
urmă adună şi depozitează 
alimente în secret. De 
fapt, noi depozităm apă şi 
alimente în eventualitatea 
unor situaţii în care alimen-
tele şi apa potabilă ar fi 
insuficiente sau inaccesibile 
ori în care bugetul familiei 
ar fi insuficient pentru a 
acoperi strictul necesar. În 
cazuri de urgenţă, cei care 
au depozitat alimente, se 
vor simţi mai în siguranţă 
şi vor fi mai pregătiţi să-şi 
ajute familia şi vecinii să 
depăşească criza.

Putem munci pentru a ne 
bizui pe forţele proprii în 
următoarele domenii:

Tăria spirituală: încredeţi-vă 
în Domnul, supuneţi-vă 
poruncilor, rugaţi-vă şi 
studiaţi scripturile în fiecare 
zi, slujiţi-i pe alţii.
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Lucruri mici şi simple
„Prin lucruri mici şi simple lucruri mari sunt 
înfăptuite” (Alma 37:6).

Newel Kimball Whitney s-a năs-
cut în Vermont, USA, la data de 

5 februarie 1795. A fost un afacerist 
înnăscut şi s-a împrietenit şi a făcut 
un parteneriat în afaceri cu Sidney 
Gilbert. În zilele de început ale 
afacerii lor ei călătoreau frecvent. 
Într-una dintre aceste călătorii de 
afaceri, Newel a întâlnit-o pe Eliza-
beth Ann Smith la Kirtland, Ohio. 
Newel şi Ann s-au întâlnit timp de 
trei ani şi s-au căsătorit în 1823. 

Newel şi Ann au căutat îm-
preună adevărul şi, o perioadă, au 
participat la mişcarea Campbellite 
care proclama că a restaurat creş-
tinismul străvechi. Într-o seară, 

O M A G I E R E A  V I E Ţ I L O R  M I N U N A T E

Newel K. Whitney (1795–1850)
Newel şi Ann s-au rugat „să ştie de 
la Domnul cum puteau [ei] obţine 
darul Duhului Sfânt”. Ann a des-
cris viziunea pe care au avut-o ca 
răspuns la rugăciunea lor: „Spiritul 
a venit asupra noastră şi un nor a 
acoperit casa… Apoi, noi am auzit 
o voce din nor, zicând: «Pregătiţi-vă 
să primiţi cuvântul Domnului, căci 
el vine»” 1.

La scurt timp după acest răspuns 
la rugăciune, în octombrie 1830, 
misionari sfinţi din zilele din urmă 
au sosit la Kirtland. În noiembrie, 
Newel şi Ann au fost botezaţi. La 
numai câteva luni, Joseph şi Emma 
Smith au venit şi au ciocănit la uşa 

familiei Whitney. Când Joseph l-a 
salutat pe Newel pe nume, Newel 
nu ştia numele profetului, aşadar, 
Joseph a răspuns: „Eu sunt Joseph, 
profetul; te-ai rugat să ajung aici, 
ce doreşti de la mine?” 2. În luna 
septembrie 1832, familia Whitney a 
găzduit familia Smith câteva săptă-
mâni şi i-a oferit un cămin.

Pe lângă faptul că a oferit un loc 
unde să stea familia Smith, Newel 
a dat spre folosire totală şi spaţiul 
de la etaj din magazinul său. La 
magazinul lui Whitney conducătorii 
Bisericii ţineau întruniri şi Şcoala 
profeţilor.

În luna decembrie a anului 1831, 
Newel a fost chemat ca al doilea 
episcop al Bisericii şi, mai târziu, a 
slujit ca administrator al operaţiuni-
lor financiare ale Bisericii, ajutând 
Biserica să-şi administreze fondurile 
şi să scape de datorii. În toamna 
anului 1838, familia Whitney s-a 
mutat la Far West, Missouri, unde 
Newel a fost chemat, din nou, ca 
episcop şi, zece ani mai târziu, el şi 
familia sa au traversat câmpiile spre 
oraşul Salt Lake unde a slujit ca 
episcop care prezidează al Bisericii.

Newel a murit la 24 septembrie 
1850, în oraşul Salt Lake, având 
probleme respiratorii.
NOTE
 1. Elizabeth Ann Whitney, citat în 

Edward Tullidge, The Women of 
Mormondom (1877), p. 41–42.

 2. Joseph Smith, citat în Elizabeth Ann 
Whitney, „A Leaf from an Autobio-
graphy”, Woman’s Exponent, 15 aug. 
1878, p. 51.

Dedesubt, me-
dalion stânga: 
un portret gravat 
al lui Newel K. 
Whitney. Dedesubt, 
medalion dreapta: 
spaţiul de la etaj al 
magazinului lui 
Newel K. Whitney 
din Kirtland, Ohio, 
unde se ţineau 
Şcoala profeţilor şi 
întrunirile Biseri-
cii. Jos: magazinul 
Whitney.
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Peste un milion de misionari au 
fost chemaţi de la organizarea 

Bisericii, însă Dan Jones a fost mai 
mult decât unul dintr-un milion. 
Preşedintele Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) a spus despre misio-
narul galez: „Referitor la numărul 
de convertiţi, Dan Jones trebuie cu 
siguranţă inclus printre primii şase 
cei mai productivi misionari din 
istoria Bisericii” 1.

Înainte de a fi misionar, Dan a 
emigrat din Ţara Galilor în Statele 
Unite şi a lucrat pe râul Mississippi 
în calitate de căpitan al unui vapor 
cu aburi numit Maid of Iowa, care a 
adus mulţi sfinţi din zilele din urmă 
la Nauvoo, Illinois. El s-a alăturat 
Bisericii în anul 1843 şi a deve-
nit prieten apropiat al profetului 
Joseph Smith.

Misiunile lui Dan au împlinit 
ultima profeţie consemnată de 
Joseph Smith. În seara dinaintea 
uciderii sale, profetul Joseph Smith 
a auzit focuri de armă în faţa gea-
mului închisorii Carthage şi a decis 
să doarmă pe podea. Lângă el era 
Dan Jones. Profetul l-a întrebat pe 
Dan dacă îi era frică de moarte. El 
a răspuns: „Crezi că a sosit timpul? 
Implicat într-o astfel de cauză, 
nu cred că moartea s-ar lăsa mult 
aşteptată”. Apoi, Joseph a profeţit: 
„Vei vedea Ţara Galilor din nou şi 

Dan Jones (1810–1862)
vei îndeplini misiunea desemnată 
ţie înainte de a muri” 2.

Promisiunea profetului a fost 
împlinită în anul 1845 când Dan 
şi soţia sa, Jane, au fost chemaţi să 
slujească în Ţara Galilor. Dan şi-a 
folosit talentul de a vorbi pentru a 
preda Evanghelia cu multă convin-
gere. El vorbea fluent limbile galeză 
şi engleză, iar martorii au consem-
nat că el vorbea atât de captivant că 
putea menţine atenţia auditorului în 
oricare dintre limbi ore în şir.

Aflându-se în Ţara Galilor, Dan 
a publicat periodice, broşuri şi cărţi 
ale sfinţilor din zilele din urmă 
în limba galeză. Sub îndrumarea 
lui Dan Jones, misionarii din Ţara 
Galilor au stabilit 29 de ramuri şi au 
botezat aproape 1.000 de oameni 
în fiecare an al primei sale misiuni. 
A fost chemat în a doua misiune 
în Ţara Galilor în anul 1852 şi, în 

pofida persecuţiei crescânde îm-
potriva Bisericii, aproape 2.000 de 
oameni au fost botezaţi în patru ani.

Odată cu revenirea sa în Utah, 
Dan a ajutat la aducerea multor con-
vertiţi galezi în Utah. Când a murit 
la vârsta de 51 de ani, el ajutase la 
aducerea a aproximativ 5.000 de 
oameni în vestul Statelor Unite.
NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „The Thing of 

Most Worth”, Tambuli, mart. 1994,  
p. 8; Ensign, sept. 1993, p. 7.

 2. Joseph Smith, în History of the 
Church, 6:601.

De la stânga: Portret al misionarului galez 
Dan Jones. Un vapor cu aburi, asemenea 
celui condus de Dan Jones, se apropie de 
mal la Nauvoo, Illinois. Dan Jones ajută 
imigranţi galezi.ST
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Am avut privilegiul să întâlnesc adoles-
cenţi şi tineri adulţi de toate felurile 
şi din întreaga lume. Odată, am vor-

bit cu un grup de tineri foarte impresionanţi 
despre virtute, castitate şi viaţă morală. După 
ce le-am spus cât de impresionat am fost de 
comentariile, încrederea, aspectul şi com-
portamentul lor, i-am întrebat: „Cum de aţi 
ajuns să vă exprimaţi atât de bine, să fiţi atât 
de siguri pe răspunsurile voastre şi să vorbiţi 
atât de dezinvolt despre un subiect atât de 
sensibil ca acesta?”. O tânără a răspuns fără 
ezitare: „Am părinţi care mă învaţă”. Ceilalţi 
au dat din cap în semn de aprobare. Această 
experienţă simplă, dar profundă scoate în evi-
denţă influenţa pe care o au părinţii în vieţile 
copiilor lor – în special în rolul pe care îl au 
de a preda despre virtute, castitate, intimitate 
sexuală şi relaţii potrivite.

Poate că unii părinţi, din nefericire, nu le 
predau copiilor lor despre subiecte legate de 
sexualitate pe cât de bine ar putea. De exem-
plu, după ce am discutat, într-un sondaj, cu 
200 de tineri adulţi sfinţi din zilele din urmă 
activi, am descoperit că doar 15 la sută din 
ei îi considerau pe părinţii lor ca fiind sursa 
principală de informare cu privire la subiecte 
legate de sexualitate. Acei membri tineri au 
spus că, în principal, ei învaţă despre acest 
subiect foarte important de la prieteni, colegi, 

de pe Internet, din mijloacele media, din 
divertisment, din cărţi, de la rude sau de la 
conducătorii Bisericii.

Desigur că nu este un subiect uşor de 
predat. Dar cred că părinţii sunt cei mai buni 
învăţători pentru a le vorbi despre aceste 
principii sacre. Următoarele metode vă vor 
ajuta să vă formaţi principii şi obiceiuri simple, 
eficiente şi de durată care promovează învăţa-
rea şi predarea eficiente – în special educarea 
copiilor dumneavoastră despre cum să aibă o 
viaţă virtuoasă şi castă.

Predarea şi învăţarea trebuie să în-
ceapă de la o vârstă fragedă. Părinţii care 
le predau copiilor lor în mod eficient despre 
subiecte legate de sexualitate înţeleg faptul 
că majoritatea copiilor întâlnesc asemenea 
subiecte mult mai devreme decât se aşteaptă 
sau doresc ei sau părinţii lor. Mulţi copii sunt 
expuşi conţinutului de natură sexuală de pe 
Internet la vârsta de 11 ani sau chiar mai de-
vreme. Canalele de divertisment, evenimentele 
sportive, reclamele şi chiar site-urile de socia-
lizare sunt din ce în ce mai saturate de imagini 
şi aluzii sexuale.

Unii părinţi întreabă, pe drept: „Când ar tre-
bui să încep să vorbesc despre subiecte legate 
de sexualitate?”. Depinde de vârsta şi maturi-
tatea copilului şi de fiecare situaţie în parte. În 
timp ce părinţii studiază cu atenţie şi într-un 
spirit al rugăciunii comportamentul copiilor, 
îi ascultă cu atenţie şi îşi fac timp să se gân-
dească şi să discearnă când şi ce să predea, ei 
vor primi îndrumare spirituală. De exemplu, 
îmi aduc aminte că fiul meu mi-a adresat între-
bări despre anatomia corpului când avea abia 
vârsta de cinci ani. Deşi aveam oarecare emo-
ţii, era evident că venise timpul să vorbesc. Cu 
toate acestea, în timp ce mă gândeam cum să 
răspund, a fost din ce în ce mai clar că acesta 
nu era timpul potrivit să vorbesc cu fiul meu 
despre vreun subiect referitor la sexualitate.

Predarea şi învăţarea trebuie să aibă 
loc în mod frecvent. Învăţarea este, mai 

Să predăm 

Matthew O. 
Richardson
al doilea consilier în 
preşedinţia generală 
a Şcolii de duminica

Părinţii pot 
folosi aceste 
şase metode 
pentru a 
le preda 
copiilor despre 
intimitatea 
sexuală.

C Ă M I N E L E  N O A S T R E ,  F A M I L I I L E  N O A S T R E

DESPRE CASTITATE 
ŞI VIRTUTE
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părinţilor îşi fac griji, aproape de fiecare dată, 
despre ce trebuie să spună. Deşi acest lucru 
este important, predare şi învăţarea eficiente 
depăşesc graniţele dialogului şi ale conţinutu-
lui. De fapt, modul în care părinţii abordează 
nevoia de a le preda copiilor poate fi mai im-
portant decât cuvintele pe care le vor spune. 
Cercetările în domeniu au ajuns la concluzia 
că părinţii care-şi influenţează cel mai mult 
copiii în aspecte de educaţie sexuală sunt 
aceia care comunică liber, îşi exprimă dra-
gostea şi grija şi sunt activ implicaţi în vieţile 
copiilor lor.1

Comentariile tinerilor sfinţi din zilele din 
urmă, pe care le-am obţinut în sondajul meu 
neoficial, au vizat, în mod repetat, dorinţa ca 
părinţii lor să fie mai deschişi şi mai doritori 
să discute despre subiecte referitoare la se-
xualitate. Aceşti tineri adulţi au spus că voiau 
ca părinţii lor să fie implicaţi în acest proces 
şi, de asemenea, ca părinţii lor să „vorbească 
cu ei, nu către ei”. Tânjeau după conversaţii 
„fireşti”, „normale”, „dezinvolte” şi mai puţin ILU
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degrabă, un proces, decât un eveniment izolat. 
Când vine timpul de a le preda copiilor despre 
intimitatea sexuală sau alte subiecte asemănă-
toare, oamenii fac referire la acesta, numindu-l 
„discuţia”. Indiferent dacă este în mod inten-
ţionat sau nu, termenul sugerează că părinţii 
predau despre acest subiect o singură dată. 
Acesta nu este cel mai eficient mod de învă-
ţare pentru un copil. Salvatorul ne-a învăţat 
că noi învăţăm „rând după rând, precept 
după precept” (2 Nefi 28:30). Vom avea mai 
mult succes în eforturile noastre de predare 
dacă discutăm adesea despre acest subiect pe 
măsură ce copiii noştri cresc şi se maturizează. 
Părinţii care înţeleg acest principiu se pregă-
tesc din punct de vedere mintal, emoţional şi 
spiritual să le predea copiilor despre subiecte 
referitoare la sexualitate în perioada copilăriei 
şi adolescenţei acestora.

Învăţarea şi predarea eficiente depind 
de relaţia dintre învăţător şi student. 
Când vine vorba de a le preda copiilor despre 
subiecte referitoare la sexualitate, majoritatea 

Părinţii care-şi 
influenţează cel mai 
mult copiii în aspecte 
de educaţie sexuală 
sunt aceia care comu-
nică liber, îşi exprimă 
dragostea şi grija şi 
sunt activ implicaţi în 
vieţile copiilor lor.
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„stânjenitoare”. Acest lucru ar trebui să-i 
motiveze pe părinţi să depună mai mult efort 
pentru a fi mai abordabili, disponibili şi liniş-
tiţi cu privire la un subiect, la o situaţie sau 
când se întâmplă ceva. Pentru ca părinţii să 
le preda copiilor lor în mod eficient despre 
lucrurile care contează cel mai mult, ei tre-
buie să acţioneze în aşa fel încât să-i ajute pe 
aceştia să se simtă confortabil şi în siguranţă 
atunci când discută despre aceste subiecte – 
în special despre cele mai intime.

Predarea şi învăţarea sunt cele mai efi-
ciente atunci când subiectul este relevant 
şi concret. În funcţie de abordarea noastră, 
predarea despre intimitatea sexuală, poate crea un senti-
ment de stânjeneală, poate părea de necrezut, nepractică 
sau chiar moralistă. Un secret al succesului este să ne dăm 
seama că majoritatea întrebărilor şi preocupărilor copiilor 
sunt reacţii fireşti la situaţiile şi observaţiile din viaţa obiş-
nuită. Pe măsură ce le acordăm atenţie, îi ascultăm şi le 
observăm comportamentul, vom discerne ceea ce trebuie 
să predăm.

De exemplu, filmele, moda, trendurile, programele de 
televiziune, divertismentul sau versurile unor cântece oferă 
nenumărate ocazii să vorbim despre standardele morale. 
Pe măsură ce urmărim relaţiile şi interacţiunile copiilor 
noştri cu alte persoane, felul în care ei şi colegii lor se 
îmbracă, limbajul pe care îl folosesc, cât de mult interacţio-
nează cu persoane de sex opus, cât şi interpretările diverse 
ale personalelor din comunitate cu privire la castitate şi la 
standardele morale, se vor ivi alte ocazii (pentru a vorbi cu 
ei). Viaţa reală oferă suficient de multe ocazii de a vorbi cu 
copiii despre moralitate şi virtute.

Probabil că cel mai important aspect din viaţa reală, 
care oferă ocazia de predare, este exemplul de castitate, 
modestie şi virtute al părinţilor din vieţile personale. Copiii 
vor fi mai dispuşi să asculte şi să urmeze sfatul părinţilor 
lor atunci când acest sfat se bazează pe exemplele bune 
ale părinţilor lor.

Opusul este, de asemenea, adevărat. După cum a spus 
vârstnicul Robert D. Hales din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli: „De multe ori, faptele noastre au o mai 

mare influenţă asupra oamenilor decât o au 
cuvintele. Preşedintele Brigham Young (1801–
1877) ne-a învăţat: «Trebuie să le dăm [co-
piilor noştri] dovadă de un exemplu pe care 
dorim ca ei să-l urmeze. Suntem conştienţi de 
acest lucru? Vedem atât de des părinţi care le 
cer copiilor să fie supuşi, să se poarte frumos, 
să folosească cuvinte frumoase, să aibă o 
înfăţişare plăcută şi prietenoasă, să folosească 
un ton blând, dar care sunt plini de răutate şi 
dojană. Acest lucru este atât de contradictoriu 
şi iraţional!» Copiii noştri vor observa aceste 
contradicţii între vorbele şi faptele noastre şi, 
probabil, vor găsi scuze pentru un comporta-

ment asemănător”2.
Elevii învaţă cel mai bine atunci când înţeleg ce le 

predau învăţătorii. Prea mulţi adolescenţi şi tineri adulţi 
îşi exprimă frustrarea pentru că părinţii lor şi chiar unii 
conducători ai Bisericii au tendinţa să folosească eufe-
misme şi aluzii care, de fapt, generează, mai multe între-
bări decât răspunsuri şi mai multă tensiune decât linişte 
sufletească. Acest lucru este cu atât mai adevărat când vine 
vorba de subiecte referitoare la sexualitate.

În timp ce am slujit ca episcop al unei episcopii de 
tineri adulţi necăsătoriţi, am fost întrebat adesea ce în-
seamnă „a dezmierda” (aici, a atinge părţile intime ale 
trupului altei persoane). Membrii credincioşi din episcopia 
mea fuseseră învăţaţi că nu trebuie să participe în astfel de 
dezmierdări, însă nu au fost învăţaţi niciodată la ce se re-
feră acest lucru. Era dificil pentru ei să urmeze instrucţiuni 
pe care nu le înţelegeau.

Preşedintele Marion G. Romney (1897–1988), primul 
consilier în Prima Preşedinţie, a explicat că nu este su-
ficient să predăm astfel încât ceilalţi să înţeleagă, ci să 
predăm astfel încât nimeni să nu înţeleagă greşit.3 În loc să 
utilizăm eufemisme sau argouri, vom avea mai mult succes 
dacă vom folosi termeni corecţi şi corespunzători. Acest 
lucru promovează înţelegerea şi cultivă respectul.

Aveţi în vedere felul în care vârstnicul Richard G. Scott, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a predat despre 
principii morale şi standarde în mod eficient. El a spus: 
„Orice intimitate sexuală în afara căsătoriei – adică orice 

Pe măsură ce le 
acordăm aten-
ţie, îi ascultăm 
şi le observăm 
comportamen-

tul, vom dis-
cerne ceea 

ce trebuie să 
predăm.
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contact intenţionat cu părţile intime şi sacre 
ale trupului altei persoane, pe deasupra sau 
pe sub haine – este un păcat şi este interzisă 
de Dumnezeu. Faptul de a stimula în mod 
intenţionat aceste emoţii în trupul vostru este, 
de asemenea, un păcat”4.

Pentru a preda în mod eficient, trebuie să 
ne asigurăm că cei cărora le predăm înţeleg 
mesajul. Întrebări simple, ca de pildă: „Îţi 
răspunde aceasta la întrebarea ta?” sau „Am 
explicat acest lucru cum trebuie?” sau „Mai ai 
şi alte întrebări?” sunt foarte utile.

Cei care învaţă se convertesc atunci 
când învăţătorii asociază mesajul cu prin-
cipiile şi standardele nepieritoare. În loc 
să ne concentrăm asupra procesului de repro-
ducere umană, instruirea evanghelică eficientă 
are loc atunci când asociem acest proces cu 
realităţile vieţii eterne. De exemplu, atunci 
când vorbim despre trupul nostru, putem 
vorbi despre cum un Tată Ceresc iubitor ne-a 
creat trupul şi cum putem să ne comportăm 
cu creaţiile Sale cu respect şi în acord cu aş-
teptările Sale.

În timp ce lumea este cuprinsă de imora-
litate, există încă speranţă pentru generaţiile 
viitoare. Această speranţă o reprezintă părinţii 
care depun tot efortul să înveţe generaţia care 
se ridică să fie virtuoasă şi castă. Părinţii care-şi 
învaţă copiii să aibă vieţi virtuoase şi caste, 
se străduiesc să dobândească mai multă cu-
noaştere şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de 
predare. Făcând acest lucru, ei vor cunoaşte 
că „Domnul [le] va dezvolta abilităţile pe mă-
sură ce [predau] în felul în care El a poruncit”. 
La urma urmei, „este o lucrare a dragostei – o 
ocazie de a-i ajuta pe ceilalţi să-şi exercite drept 
libertatea de a alege, să vină la Hristos şi să 
primească binecuvântările vieţii veşnice”5. ◼

NOTE
 1. Vezi Bonita F. Stanton şi James Burns, „Sustaining  

and Broadening Intervention Effect: Social Norms, 
Core Values, and Parents”, în Reducing Adolescent Risk: 
Toward an Integrated Approach, ed. Daniel Romer 
(2003), p. 193–200.

 2. Robert D. Hales, „Our Parental Duty to God and to  
the Rising Generation”, Liahona, aug. 2010, p. 74.

 3. Vezi Jacob de Jager, „Let There Be No Misunderstanding”, 
Ensign, nov. 1978, p. 67.

 4. Richard G. Scott, „Serious Questions, Serious Answers”, 
Liahona, sept. 1997, p. 31.

 5. Predare, nu este chemare mai mare (1999), p. 4.

Probabil că cel mai 
important aspect din 
viaţa reală, care oferă 
ocazia de predare, 
este exemplul de  
castitate, modestie  
şi virtute al părinţilor 
din vieţile personale.
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Părinţii au ocazia de a-şi educa toţi 
copiii şi de a le modela caracterul de 
când sunt mici, înainte ca Satana să 

aibă puterea să-i ispitească şi înainte ca ei să 
împlinească vârsta de opt ani, devenind res-
ponsabili înaintea lui Dumnezeu… Domnul 
le-a oferit aceşti ani părinţilor, primii ani din 
viaţa unui copil, atunci când copiii nu sunt 
responsabili pentru lucrurile pe care le spun 
şi le fac. Părinţilor le revin responsabilitatea şi 
binecuvântarea de a-şi educa şi instrui copiii 
să trăiască în dreptate.

Cel mai eficient mod de a preda dreptate şi 
religie într-un cămin este prin exemplu. Sperăm 
că părinţii şi-au păstrat vieţile plăcute şi curate 
şi, drept urmare, pot folosi eficient exem-
plul din vieţile lor pentru a-şi educa şi instrui 
propriii copii. [Preşedintele David O. McKay 
(1873–1970) ne-a învăţat:] „Dacă le predaţi 
despre credinţă în Dumnezeu, daţi şi dumnea-
voastră dovadă de credinţă; dacă le predaţi 
despre rugăciune, rugaţi-vă şi dumneavoastră… 
aţi dori ca ei să fie cumpătaţi, atunci feriţi-vă şi 
dumneavoastră de exces; dacă aţi dori ca toţi 
copiii dumneavoastră să aibă o viaţă virtuoasă, 
cumpătată, să se bucure de o reputaţie bună, 
atunci oferiţi-le un exemplul demn de lăudat în 
toate aceste lucruri”.1 Procedând astfel, aceste 
învăţături vor produce o impresie mai profundă 
asupra copiilor dumneavoastră; iar ei primind o 
astfel de îndrumare de la părinţii lor, pot primi 
tărie pentru a rezista ispitelor Satanei, al cărui 
ţel este să le distrugă vieţile când ajung la vârsta 
responsabilităţii. Părinţii au obligaţia să fie ceea 
ce ar dori ca toţi copiii lor să fie: politicoşi, cin-
stiţi, cumpătaţi şi curajoşi să aleagă mereu ceea 
ce este drept. Exemplul este mult mai convin-
gător decât învăţătura.

Viaţa zilnică din cămin trebuie să fie în acord 
cu principiile şi standardele Bisericii noastre. 
Afacerile noastre trebuie să fie în armonie cu 
religia noastră. Copiii detectează repede lipsa 
de sinceritate. John Milton a spus că făţărnicia 
este singurul păcat care rămâne neobservat de 
oameni, dar nu şi de Dumnezeu. Cu toate aces-
tea, copiii sunt sensibili faţă de lucrurile care 
sunt greşite şi resping pretenţiile false şi lipsite 
de sinceritate. Ştim că, întotdeauna, copiii sunt 
mai influenţaţi de felul în care trăim, decât de 
predicile pe care le rostim. Părinţii trebuie să fie 

Să predăm 

Vârstnicul Delbert L. 
Stapley (1896–1978)
din Cvorumul celor  
Doisprezece Apostoli

C L A S I C I  A I  E V A N G H E L I E I

Părinţilor le revin responsabilitatea 
şi binecuvântarea de a-şi educa şi 
instrui copiii să trăiască în dreptate.

Delbert L. Stapley s-a născut la data de  
11 decembrie 1896 în Arizona, SUA. A fost  
pus deoparte ca membru al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli la data de 5 octombrie  
1950 şi a slujit în acel cvorum până la moar-
tea sa, pe 19 august 1978. Această cuvântare 
a fost rostită în cadrul unei adunări de devo-
ţiune a Universităţii Brigham Young la data  
de 1 februarie 1977. Textul integral al acestei  
cuvântări în limba engleză se găseşte la  
speeches.byu.edu.

DESPRE DREPTATE 
ÎN CĂMIN
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mereu sinceri faţă de copiii lor, să-şi ţină promi-
siunile pe care le fac şi să spună mereu ade-
vărul. Părintele consecvent câştigă încrederea 
copilului său. Când un copil simte că îi cinstiţi 
încrederea pe care v-o acordă şi îi acordaţi 
aceeaşi încredere, el nu vă va trăda încrederea 
şi nici nu vă va face de ruşine…

Părinţii nu trebuie să se certe niciodată în 
prezenţa copiilor lor. Uneori, se pot isca certuri 
în încercarea de a corecta sau a disciplina un 
copil. Un părinte critică; celălalt obiectează. 
Iar, în ceea ce îl priveşte pe copil, influenţa 
oferită de sentimentul de unitate din cămin 
este redusă la zero. Părinţii trebuie să fie de 
acord cu privire la drumul pe care vor să-l 
urmeze copilul lor; altfel, copilul poate face 
alegeri greşite din pricina confuziei. Richard L. 
Evans a spus: „Neînţelegerea dintre părinţi este 
incorectă, creează confuzie şi slăbeşte temelia 
familiei. Cei de la care copiii caută îndrumare 
trebuie să fie de acord în îndrumarea pe care o 
oferă”2. Ştim că, în general, copiii sunt sensibili 
la dispoziţia şi sentimentele membrilor familiei; 
ei pot simţi tensiunea şi neînţelegerile pe care 
nu le pot înţelege sau defini mereu…

Un copil are dreptul să simtă că, în cămi-
nul său, el are un loc pentru refugiu, un loc 
în care să se simtă protejat de pericolele şi ILU
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răutăţile lumii de-afară. Unitatea în familie şi 
integritatea sunt necesare pentru a satisface 
această nevoie. Nu există niciun alt loc în 
afară de cămin în care fericirea adevărată şi de 
durată poate fi găsită în această viaţă. Putem 
face din cămin un colţ de rai; într-adevăr, îmi 
imaginez Cerul ca fiind o prelungire a căminu-
lui ideal de pe acest pământ 3…

Evanghelia, aşa cum o predăm, este adevă-
rată. Hristos trăieşte, Dumnezeu trăieşte şi, în 
Cer, sunt pregătite locuri glorioase pentru toţi 
copiii Săi credincioşi şi devotaţi. Decideţi acum 
ce fel de cămin şi familie doriţi şi în ce fel veţi 
avea grijă de copiii dumneavoastră pentru a-i 
menţine pe cărarea dreaptă, care va conduce 
familia spre viaţa veşnică într-un cămin celes-
tial. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, 
dragii mei fraţi şi dragile mele surori! Cred că 
puteţi înţelege că, o mare parte din ceea ce 
s-a spus, vi se aplică dumneavoastră. Şi că este 
foarte important să vă organizaţi viaţa de acasă 
într-o manieră plină de sfinţenie pentru tinerii 
care vin pentru a vă binecuvânta viaţa. ◼
Ortografia şi punctuaţia au fost standardizate.

NOTE
 1. David O. McKay, Secrets of a Happy Life, comp.  

Llewelyn R. McKay (1967), p. 11.
 2. Richard Evans’ Quote Book (1975), p. 23.
 3. Vezi David O. McKay, Gospel Ideals (1953), p. 490.

Un copil are drep-
tul să simtă că, în 
căminul său, el 
are un loc pentru 
refugiu, un loc în 
care să se simtă 
protejat de peri-
colele şi răutăţile 
lumii de-afară. 
Unitatea în familie 
şi integritatea sunt 
necesare pentru a 
satisface această 
nevoie.
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Nimeni nu-i poate forţa pe tineri 
să aibă experienţe spirituale, dar, 
după cum au observat părinţii şi 
conducătorii, sunt multe feluri în 
care îi putem ajuta să aibă expe-
rienţe ce duc la convertire.

Atunci când Vyacheslav şi Zoya Gulko 
din Ucraina au devenit simpatizanţi, 
fiica lor în vârstă de 13 ani, Kira, nu 

a fost prea fericită. A refuzat să participe la 
lecţiile misionare şi, atunci când ştia că urmau 
să vină misionarii la ei acasă, ea „îşi închidea 
ostentativ uşa de la dormitor”, îşi aminteşte 
mama ei.

Fratele şi sora Gulko, care s-au decis să 
se alăture Bisericii, s-au gândit că, dacă îi 
vor oferi Kirei o ocazie de a simţi Spiritul, 
ea şi-ar putea deschide inima. Deoarece 
sora Gulko a dobândit o mărturie în timp 
ce participa la botezul altei persoane, ea a 
rugat-o pe Kira să vină la botezul ei – doar 
să o ajute, după aceea, să-şi schimbe hainele 
ude. Spre surprinderea surorii Gulko, Kira a 
fost de acord.

„Miracolul s-a produs!”, îşi aminteşte sora 
Gulko. „Tatăl Ceresc a lucrat într-un fel foarte 

SĂ-I AJUTĂM PE TINERI SĂ AIBĂ  
EXPERIENŢE 
SPIRITUALE

minunat.” Kira a simţit într-adevăr Spiritul şi, 
la o săptămână după botezul părinţilor ei, ea 
a fost de acord să se întâlnească cu misionarii. 
A început să citească din Cartea lui Mormon. 
Câteva săptămâni mai târziu, sora Gulko a 
observat o bucată de hârtie atârnând de pe 
biroul Kirei; pe ea erau scrise cuvintele din 
2 Nefi 2:25. Două luni şi jumătate mai târziu 
după botezul lor, soţii Gulko au fost martori 
la botezul fiicei lor. Acum, după 20 de ani de 
la acea întâmplare, Kira este căsătorită. Ea şi 
soţul ei, Dave, au fost pecetluiţi în templu şi 
îşi cresc cei doi fii în Evanghelie. Ea a slujit 
cu credinţă în mai multe chemări şi a rămas 
activă în Biserică.

Prin intermediul acelei experienţe, Zoya 
spune că a învăţat o lecţie crucială ce li se 
aplică atât părinţilor care au fost membri ai 
Bisericii întreaga lor viaţă, cât şi ei şi soţului 
ei ca membri noi: părinţii şi conducătorii nu-i 
pot forţa pe copii lor să accepte Evanghelia, 
dar îi pot invita în locuri sau crea ocazii în 
care tinerii pot avea propriile experienţe spiri-
tuale. Acele experienţe pot conduce, apoi, la 
convertire.

Dar care este cea mai bună cale prin care 
putem crea experienţe de acest fel? Părinţi şi 
conducători din întreaga lume împărtăşesc 
metodele care au dat roade pentru ei.PR
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Melissa Merrill
Revistele Bisericii
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Oferiţi-le tinerilor ocazii  
de slujire

Tinerii din episcopia Granja Viana 
din ţăruşul Cotia, São Paulo, Brazilia au venit 
în număr foarte mare la biserică. Dar condu-
cătorii lor au observat că unii dintre ei aveau 
probleme personale şi îşi îndeplineau cu greu 
îndatoririle preoţiei.

După ce episcopatul şi conducătorii Tine-
rilor Băieţi s-au sfătuit împreună, ei au hotărât 
să concentreze mai multe dintre activităţile 
lor pe slujire şi mai puţine pe divertisment 
şi amuzament. Acest lucru a inclus vizitarea 
membrilor cvorumului mai puţin activi, impli-
carea în prozelitism împreună cu misionarii 
cu timp deplin şi administrarea împărtăşaniei 
membrilor care nu puteau veni la biserică  
din pricina unei boli sau a vârstei. Aceste 
activităţi le-au oferit tinerilor băieţi o ocazie 
să acţioneze în acord cu principiile pe care 
le învăţau la seminar şi în zilele de duminică 
(vezi 2 Nefi 2:26).

Cu timpul, „aceste activităţi spirituale au 

produs o mare schimbare în bine”, spune un 
conducător al preoţiei.

„Am fost uimiţi când, într-o anume duminică 
de post, toţi tinerii noştri băieţi şi-au depus 
mărturiile”, spune el. „În timp ce şi-au depus 
mărturia, mulţi dintre ei şi-au adus aminte, cu 
lacrimi în ochi, de sentimentul minunat pe 
care l-au avut în acele ocazii. Un tânăr băiat a 
împărtăşit experienţa pe care a avut-o când a 
oferit împărtăşania unui membru mai în vârstă 
din episcopia noastră care era ţinut la pat de 
trei ani. Soţia sa, o soră credincioasă, i-a primit 
pe tinerii noştri băieţi cu bucurie şi speranţă. 
După rânduială, ea le-a împărtăşit bucuria pe 
care o simte în viaţa ei datorită Evangheliei, 
în ciuda problemelor şi încercărilor imense 
pe care le are de înfruntat. Ei au simţit Spiritul 
şi şi-au dat seama de schimbarea pe care o 
aduce Evanghelia în vieţile oamenilor. Această 
experienţă a fost atât de puternică, încât îşi vor 
aduce aminte de ea mulţi ani de-acum înainte 
– probabil întreaga lor viaţă.”

El remarcă faptul că nu a văzut niciodată un 
astfel de rezultat de pe urma niciunui „joc de 
fotbal sau a niciunei seri distractive a Tinerilor 
Băieţi şi Tinerelor Fete”. Ci, dimpotrivă, spune 
el, experienţa l-a învăţat despre importanţa de 
a promova astfel de activităţi în care tinerii pot 
simţi Spiritul.

El continuă: „Activităţile sociale sunt impor-
tante. Dar experienţele spirituale sunt vitale 
pentru a-i ajuta pe tineri să-şi întărească pro-
priile mărturii”.

În fiecare duminică în episcopia Rennes din 
ţăruşul Angers, Franţa, sora Delphine Letort, în 
calitate de preşedintă a Tinerelor Fete, a oferit 
un cartonaş fiecărei tinere fete prezente şi le-a 
rugat să aleagă o altă tânără fată de vârsta lor 
care nu a fost la biserică şi să-i scrie. Tinerele 
fete au scris despre lecţia din săptămâna respec-
tivă – ce au învăţat sau ce le-au inspirat – cât  
şi cuvinte personale, prietenoase. Apoi, sora Le-
tort sau una dintre consiliere dumneaei a trimis ST
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Asociaţi exemple din zilele noastre cu cuvântul lui  
Dumnezeu şi cu vieţile tinerilor.
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scripturi şi prin cuvintele profeţilor în viaţă, dar Domnul, 
nu noi, este Cel care le influenţează inimile.”

Fiţi consecvenţi
Fratele Elmer spune că el doreşte ca tinerii băieţi să-şi 

amintească încă un lucru despre călătorie: studiul lor al 
Evangheliei a fost consecvent.

„Am simţit că o parte a responsabilităţii mele a fost 
să le ofer experienţe prin care să simtă Spiritul şi, dacă 
doream ca acel lucru să se întâmple, trebuia să-mi înde-
plinesc partea şi să mă pregătesc”, spune el. Vârstnicul 
David A. Bednar ne-a învăţat că trebuie să creăm tipare 
spirituale în vieţile noastre ca studiul scripturilor, rugăciu-
nea şi seara în familie.2 Şi, în timpul acelei săptămâni pe 
care am petrecut-o împreună, ne-am păstrat tiparele spi-
rituale. Ne-am rugat în grup. Am desemnat tineri băieţi să 
conducă o adunare de devoţiune de 10 minute în fiecare 
dimineaţă, iar conducătorii şi taţii lor au pregătit adunările 
de devoţiune de seara.

„Deşi eram departe de casă şi activităţile noastre erau 
altele decât cele normale, tiparele noastre spirituale nu au 
fost întrerupte. Poate că tinerii noştri băieţi îşi vor aminti 
sau nu anumite lecţii, dar sper că îşi vor aminti tiparul pe 

cartonaşele prin poştă celor care nu fuseseră la biserică.
Activitatea a fost simplă dar eficientă, spune ea, nu doar 

pentru ca cele care nu fuseseră prezente să ştie că nu sunt 
uitate, ci şi ca acelea care scriau bileţelele să se gândească 
mai mult unele la celelalte.

„Prin lucruri mici şi simple lucruri mari sunt înfăptuite”, 
spune ea (vezi Alma 37:6). „Am fost martore la acest lu-
cru. Tinerele fete au fost încurajate şi această experienţă a 
contribuit la dezvoltarea mărturiei lor.”

Uniţi-i pe tineri prin cuvântului lui Dumnezeu
Alma ne-a învăţat că predicarea cuvântului lui Dumne-

zeu are un efect foarte mare (vezi Alma 31:5). David Elmer, 
un conducător al Tinerilor Băieţi din Texas, SUA, a ştiut 
aceasta şi a vrut să le ofere tinerilor băieţi, pe care-i con-
ducea într-o drumeţie a Cercetaşilor, o experienţă plină de 
însemnătate care-i va pregăti pentru viitor.

Fratele Elmer s-a gândit, într-un spirit al rugăciunii, ce-ar 
putea să împărtăşească şi a avut sentimentul să aleagă o 
cuvântare a vârstnicului Neil L. Andersen din Cvorumul ce-
lor Doisprezece Apostoli. În timpul călătoriei, fratele Elmer 
a predat din acel mesaj, inclusiv povestea împărtăşită de 
vârstnicul Andersen, a lui Sidney Going, o vedetă de rugby 
din Noua Zeelandă, care şi-a întrerupt activitatea pentru a 
sluji în misiune. „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” 1 a spus vârstnicul 
Andersen.

Fratele Elmer spune că experienţa a fost puternică de-
oarece a predat din cuvintele unui profet în viaţă. La sfârşi-
tul adunării de devoţiune, toţi tinerii băieţi şi conducătorii 
s-au semnat pe mingi de rugby ca un angajament că vor 
sluji în misiuni şi ca o aducere aminte tangibilă a lucrurilor 
pe care le-au învăţat şi simţit. Mulţi dintre taţi şi conducă-
tori s-au dus la culcare mai târziu în acea noapte deoarece 
au vorbit cu tinerii băieţi despre felul în care misiunile lor 
le-au schimbat vieţile.

„Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal; El 
Îşi cunoaşte tineretul”, spune fratele Elmer. „El cunoaşte 
vieţile, încercările şi ce se întâmplă acestor copii. Niciodată 
nu vom şti în ce fel a lucrat El în vieţile lor. Aşadar, noi, 
în calitate de conducători, creăm şi oferim atmosfera în 
care ei să poată simţi Spiritul. Putem face acest lucru prin ST
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Predaţi folosind atât cuvintele profeţilor în viaţă, 
cât şi pe cele ale profeţilor din vechime.
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care l-am păstrat de avea adunări de devo-
ţiune, rugăciune şi studiul scripturilor.”

Myra Bocobo Garcia din Filipine ştie, de ase-
menea, importanţa de a fi consecventă şi ştie că 
predarea începe acasă. Sora Garcia şi soţul ei, 
Edwin, au trei fii şi şase fiice, cu vârste cuprinse 
între opt şi douăzeci şi doi de ani, fiecare im-
plicat în diferite activităţi bune. Deşi acest lucru 
presupune deplasarea în locuri diferite, familia 
depune mult efort pentru a fi consecventă în a 
servi cina împreună.

„Gătitul, pregătirea cu plăcere a mesei şi ser-
virea cinei împreună este unul dintre cele mai 
bune moduri prin care ne adunăm copiii îm-
preună”, spune sora Garcia. Ea observă că ora 
mesei este o perioadă de relaxare, de interac-
ţionare şi de exprimare a recunoştinţei pentru 
binecuvântările oferite de Domnul.

Folosiţi-vă din plin de oportunităţile  
existente pentru a preda şi asculta

Jocelyn Fielden din Nova Scotia, Canada, 
spune că cea mai importantă lecţie pe care a 

învăţat-o crescându-şi cei şase copii, care au, 
acum, între 20 şi 30 de ani, nu are de a face 
doar cu predarea directă, ci şi cu „crearea unei 
atmosfere în care copiii pot învăţa adevăruri 
de unii singuri”.

„Nu vă grăbiţi să faceţi toate alegerile pen-
tru ei sau să le răspundeţi la toate întrebările”, 
spune ea. Dimpotrivă, ea recomandă să-i ghi-
dăm pe copii „spre scripturi sau spre sfaturile 
profetului nostru pentru a primi îndrumare şi 
răspunsuri”. Ea adaugă: „Şi fiţi pregătiţi să dis-
cutaţi despre lucrurile pe care le află”. Pe lângă 
aceasta, atunci când copiii ei îi adresează o 
întrebare, uneori ea răspunde adresându-le o 
altă întrebare: „Ce crezi că ar trebui să faci?”.

„Aveţi încredere că vor face alegerile 
drepte”, spune ea. „Atunci când îi ajutăm pe 
copiii noştri să recunoască Spiritul în vieţile lor 
în timpul multelor momente pe care le avem 
în fiecare zi cu ei şi când ştiu sentimentele pe 
care Spiritul le insuflă, acest lucru va repre-
zenta un catalizator de a căuta să aibă mai 
multe experienţe spirituale, întărindu-şi, aşa-
dar, mărturiile despre realitatea Tatălui nostru 
Ceresc şi a Fiului Său, Isus Hristos. Aceasta are 
un efect continuu: cu cât vor înţelege mai mult 
lumina şi vor simţi alinarea pe care le oferă 
Spiritul, cu atât mai mult vor dori aceste lu-
cruri şi se vor strădui să facă lucruri prin care 
vor simţi mai din plin Spiritul în vieţile lor.”

Ea indică repede faptul că cele mai eficiente 
principii în viaţa ei de familie sunt cele pe care 
le-au predat conducătorii Bisericii în repetate 
rânduri. De exemplu, ea spune că, deşi o parte 
a procesului de predare poate avea loc în 
timpul discuţiilor neoficiale, ca cele din cadrul 
serii în familie, studiul scripturilor în familie şi 
rugăciunea în familie, părinţii pot fi îndrumaţi 
de Spirit pentru a căuta ocazii de a preda.3

„Plimbatul împreună, călătoria cu maşina în 
drum spre activităţi, aruncatul la coş (jocul de 
baschet), timpul petrecut împreună în timpul 
meselor, munca împreună, activităţile muzicale ILU
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Găsiţi ocazii fireşti de predare în activităţile de zi cu zi.
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Am fost botezată la vârsta de 12 
ani şi, timp de mulţi ani, am fost 

singura membră a Bisericii din familia 
mea. Acel lucru nu a fost întotdeauna 
uşor, dar, din fericire, am fost bine-
cuvântată cu conducători buni care 
m-au ajutat în călătoria mea de a 
învăţa doctrinele Evangheliei şi de a 
folosi acele doctrine pentru întărirea 
şi îmbunătăţirea vieţii mele. Datorită 
deciziei mele de a rămâne fidelă 
lucrurilor în care credeam, am văzut 
mari binecuvântări în viaţa mea şi, 
mult mai târziu, în vieţile membrilor 
familiei mele.

T I N E R I

Cum mi-am păstrat credinţa în Evanghelie
Tua Rogers

Iată câteva lucruri care m-au ajutat 
să-mi păstrez credinţa:

•	 rămâneţi	aproape	de	Tatăl	
Ceresc prin rugăciune şi studiul 
scripturilor. El ştie cu ce situaţii 
ne confruntăm. Relaţia apropiată 
pe care am avut-o cu El m-a 
ajutat să îmi amintesc cine sunt;

•	 urmaţi	sfaturile	conducătorilor	
Bisericii. Am văzut în propria 
viaţă că sfaturile venite de la 
profeţi şi apostoli sunt adevărate;

•	 dobândiţi	o	mărturie	că,	atunci	
când trăim în acord cu Evan-
ghelia, ne creăm o viaţă mai 
bună acum şi în eternitate. Acest 
lucru m-a ajutat să-mi păstrez 

standardele şi credinţa. Condu-
cătorii Bisericii m-au încurajat să 
particip la slujirea din templu, 
ceea ce m-a ajutat să-mi imagi-
nez cum va fi viaţa eternă;

•	 întovărăşiţi-vă	cu	prieteni	buni	
care au aceleaşi standarde. Am 
fost binecuvântată cu prieteni 
buni care m-au ajutat să iau 
decizii corecte şi să-mi păstrez 
credinţa;

•	 rămâneţi	aproape	de	familie.	Îmi	
iubesc familia şi am dorit să-mi 
creez relaţii puternice cu mem-
brii familiei mele;

•	 trăiţi	din	plin	fiecare	clipă	din	
viaţă. Urmaţi standardele şi 
participaţi în programele Biseri-
cii. Aceste lucruri vă vor ajuta să 
daţi dovadă de credinţă şi să fa-
ceţi alegeri bune. Alegerile bune 
fac, deseori, viaţa mai uşoară şi 
o fac, întotdeauna, mai fericită.

Din acel moment, sora Mok, consiliera sa şi această 
tânără fată au stabilit „grupul lor de prietene” pe Facebook 
şi şi-au trimis mesaje text pentru a-şi aminti unele altora să 
citească şi să împărtăşească ceea ce citesc.

Sora Mok spune că a observat o dovadă a unei schimbări 
remarcabile în viaţa acestei tinere fete datorită studiului ei 
al scripturilor. Şi, în timp ce sora Mok a citit din scripturi în 
timpul călătoriei ei zilnice cu trenul, a observat binecuvân-
tările din propria ei viaţă. „Am simţit, de asemenea, Spiritul 
şi am primit răspunsuri la rugăciunile mele în timp ce am 
desfăşurat activităţile mele de zi cu zi”, spune ea.

„Din experienţa pe care am avut-o, unii tineri îşi fac griji 
şi se simt nesiguri, neştiind dacă pot dobândi o mărturie şi 
pot avea experienţe spirituale aşa cum au alţii”, continuă 
ea. „Dar, muncind împreună, noi le garantăm, prin faptele 
noastre, că acest lucru este posibil şi că suntem aici pentru 
a-i susţine în fiecare pas.” ◼

NOTE
 1. Neil L. Andersen, „Pregătirea lumii pentru a Doua Venire”, Liahona, 

mai 2011, p. 49-50.
 2. Vezi David A. Bednar, „Mai sârguincioşi şi preocupaţi acasă”, Liahona, 

nov. 2009, p. 17–20.
 3. Vezi, de exemplu, Robert D. Hales, „Datoria noastră faţă de Dum-

nezeu: misiunea părinţilor şi a conducătorilor faţă de generaţia care 
creşte”, Liahona, mai 2010, p. 95–98; David A. Bednar, „Mai sârguin-
cioşi şi preocupaţi acasă”, Liahona, nov. 2009, p. 17–20.

şi slujirea altora sunt doar câteva dintre momentele în care 
s-a predat Evanghelia în familia noastră”, spune ea. „Discu-
ţiile despre Evanghelie au loc, adesea, în mod firesc când 
suntem angajaţi în alte activităţi.”

Munciţi împreună pentru a îndeplini  
un obiectiv comun

La scurt timp după ce a absolvit Universitatea Brigham 
Young – Hawaii, KaYan Danise Mok s-a întors acasă, în 
Hong Kong şi a primit chemarea de preşedintă a Tinerelor 
Fete. În timpul perioadei ei de ajustare, de început al unei 
cariere şi de continuare a studiilor post-universitare, ea s-a 
rugat cu putere pentru a primi inspiraţie să le ajute pe tine-
rele fete cu care lucra să-şi dezvolte mărturii care să le ajute 
în viitor.

Într-o duminică, în timp ce sora Mok preda despre 
perspectiva eternă, ea a răspuns îndemnului pe care l-a 
simţit de a citi Cartea lui Mormon cu singura tânără fată de 
la biserică din acea zi.

„Consiliera mea şi cu mine am acţionat repede, stabi-
lind obiectivul de a citi Cartea lui Mormon în întregime 
împreună cu tânăra fată”, spune sora Mok. „A acceptat 
provocarea fără ezitare deoarece urma să ne îndeplinim 
obiectivul împreună.”ILU
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La sfârşitul domniei sale, regele Mosia a 
propus ca monarhia să fie înlocuită cu 
un sistem de judecători aleşi de popor. 

Sistemul propus urma să se bazeze pe legi 
date de Dumnezeu şi administrate de judecă-
tori care urmau să fie aleşi de către popor.

La baza acestui sistem a stat principiul 
libertăţii de a alege – fiecare om în parte, nu 
regele, urma să accepte responsabilitatea şi 
răspunderea de a acţiona în conformitate cu 
legea. Deoarece „nu este obişnuit ca glasul 
poporului să dorească ceva care este împo-
triva a ceea ce este drept” (Mosia 29:26), acest 
sistem urma să acorde o protecţie mai mare 
drepturilor indivizilor şi dreptăţii colective a 
societăţii.

Ca răspuns la propunerea lui Mosia, po-
porul a „devenit foarte [nerăbdător] ca fiecare 
om să aibă o şansă egală în toată ţara; da, şi 
fiecare om şi-a exprimat dorinţa să răspundă 
pentru propriile sale păcate” (Mosia 29:38).

Vârstnicul  
Paul B. Pieper
din Cei Şaptezeci
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Cartea lui Alma cuprinde istoria poporului 
timp de patruzeci de ani după ce poporul a 
adoptat sistemul propus. Ultimele capitole 
ale cronicii lui Alma, capitolele de la 43 la 62, 
relatează despre o perioadă de grele provo-
cări şi încercări. În acest interval scurt de 19 
ani, poporul a înfruntat probleme în politica 
internă, ameninţări din exterior şi conflicte 
armate aproape fără întrerupere.

Sistemul guvernamental a fost ameninţat 
de două ori pe plan intern de bărbaţi care 
au căutat să se instaureze pe ei înşişi regi şi 
să priveze poporul de dreptul de a-şi alege 
conducătorii şi de a preaslăvi liberi. În acelaşi 
timp, poporul a trebuit să se apere de mai 
multe atacuri din exterior ale lamaniţilor, care 
erau hotărâţi să distrugă guvernul nefit şi să-i 
aducă pe nefiţi în sclavie.

Dezechilibrul economic cauzat de aceste 
provocări multiple a fost, de asemenea, o 
încercare majoră pentru popor, deşi nu a fost 

Nefiţii au îndurat cu credinţă încercările din timpurile lor şi sunt o 
dovadă că Domnul va asigura binecuvântările şi protecţia de care 
avem nevoie pentru a face faţă cu succes provocărilor din timpurile 
noastre.

ZILELE NOASTRE
CARTEA LUI ALMA: LECŢII PENTRU  
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ZILELE NOASTRE
În toate încercările 
lor, nefiţii cei drepţi 
şi-au obţinut tăria 
din faptul că acţio-
nau din motive po-
trivite. Singura lor 
intenţie a fost „să 
se apere pe ei înşişi 
şi familiile lor şi pă-
mânturile lor, ţara 
lor şi drepturile lor 
şi religia lor”.
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menţionat în mod explicit. Când a compilat aceste cronici 
sfinte, Mormon a simţit îndemnul să ofere o consemnare 
detaliată a acestei perioade. De fapt, dacă ar fi dat tot atâ-
tea detalii despre restul celor 1.000 de ani din istoria nefiţi-
lor, Cartea lui Mormon ar fi conţinut mai mult de 2.500 de 
pagini!

Preşedintele Ezra Taft Benson (1899–1994) ne-a învăţat:
„Cartea lui Mormon… a fost scrisă pentru zilele noastre. 

Nefiţii nu au avut niciodată cartea; nici lamaniţii din vre-
murile străvechi. Ea ne era destinată nouă… Sub inspiraţia 
lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile de la început, 
[Mormon] a prescurtat cronici de sute de ani, alegând po-
vestirile, cuvântările şi evenimentele care urmau să ne fie 
de cel mai mare ajutor…

Trebuie să ne întrebăm în mod constant: «De ce l-a 
inspirat Dumnezeu pe Mormon (sau pe Moroni sau pe 
Alma) să includă aceasta în cronica lui? Ce lecţie pot să 
învăţ din aceasta pentru a mă ajuta să trăiesc în aceste zile 
şi în această eră?»”.1

În zilele noastre, sfinţi din zilele din urmă din întreaga 
lume au de înfruntat multe dintre provocările pe care le-au 
înfruntat şi nefiţii în timpul perioadei din istoria lor men-
ţionată mai sus, inclusiv depunerea de eforturi pentru a-i 
priva pe membrii Bisericii de dreptul de a preaslăvi şi de 
a-şi exprima părerea în privinţa unor lucruri importante din 
societăţile în care trăiesc. Unii sfinţi din zilele din urmă au 
simţit ameninţările atacurilor venite din exterior şi ale con-
flictelor armate hotărâte să le distrugă naţiunile şi libertăţile.

Din fericire, nefiţii au fost capabili să-şi depăşească 
greutăţile cu foarte mare efort, sacrificiu şi ajutor din partea 
Domnului. Câteva dintre lecţiile despre modul în care ei 
au răspuns cu succes provocărilor lor ne-ar putea da nouă 
curaj să ne înfruntăm provocările de azi.

1. Păstrarea dorinţelor şi motivelor potrivite.
Pe parcursul tuturor încercărilor lor, nefiţii cei drepţi 

au reuşit să obţină tărie din faptul că acţionau din motive 
adecvate. Singura lor intenţie a fost „să se apere pe ei înşişi 
şi familiile lor şi pământurile lor, ţara lor şi drepturile lor 
şi religia lor” (Alma 43:47). Dorinţa lor a fost să-şi păstreze 
libertatea de a alege – dreptul de a acţiona în dreptate şi 
de a fi ei înşişi răspunzători pentru propriul comporta-
ment – în loc să aibă un rege care să le dicteze cum să se 

comporte. Motivul lor a fost menţinerea egalităţii prin lege, 
în mod special libertatea de a-L preaslăvi pe Dumnezeu şi 
a-şi păstra Biserica lor (vezi Alma 43:9, 45).

Există şi vor exista mereu, în cadrul societăţilor, forţe 
care caută să manipuleze opinia publică cu scopul de 
a obţine putere şi câştiguri personale. Există şi tentaţia 
de a le adopta motivele şi a transforma conflictul într-o 
luptă pentru putere. Calea Domnului este de a acţiona 
întotdeauna pe baza dorinţelor şi motivelor sincere, cum 
au acţionat nefiţii. Procedând astfel, au reuşit să invoce 
puterile cerului pentru a-şi depăşi încercările „cu puterea 
Domnului” (Alma 46:20; vezi, de asemenea, Alma 60:16; 
61:18).

În mod asemănător, ca răspuns la provocările pe care le 
înfruntăm azi, trebuie să ne analizăm sentimentele în mod 
constant, pentru a fi siguri că dorinţele şi motivele noastre 
sunt pure şi se bazează pe principiile Evangheliei lui Isus 
Hristos. Dacă acţionăm (sau îi manipulăm pe ceilalţi să 
acţioneze) din motive egoiste, pentru câştig personal, sau 
pentru a-i înjosi pe ceilalţi, nu vom beneficia de ajutorul 
divin de care avem nevoie pentru a înfrunta provocările 
noastre.

2. Fiţi buni şi generoşi cu cei mai puţin norocoşi.
Atunci când foştii lor duşmani, poporul lui Anti-Ne-

fi-Lehi, au fost ameninţaţi cu distrugerea, nefiţii au votat 
pentru a le oferi un loc în care să trăiască şi să-şi clădească 
noi vieţi şi le-au oferit protecţie (vezi Alma 27:21–22; 
43:11–12). Deoarece anti-nefi-lehiţii juraseră ca, niciodată, 
să nu mai ridice armele de război, ei au oferit, în schimb, 
„o mare parte din bunurile lor pentru ca ei să […] întreţină” 
(Alma 43:13) oştirile nefite în timpul acelor vremuri critice. 
Cu toate acestea, nu există nicio consemnare care să men-
ţioneze că nefiţii i-ar fi tratat pe aceşti imigranţi cu lipsă 
de respect sau dragoste, deşi ar fi putut fi o ţintă politică 
uşoară pentru cei care voiau să stârnească disensiuni.

Bunătatea cu care au tratat nefiţii poporul lui Amon, 
aşa cum au fost numiţi în final, a fost plătită cu aceeaşi 
monedă şi a contribuit, în cele din urmă, la formarea uneia 
dintre cele mai impresionante brigăzi militare cunoscute 
vreodată în istorie – cei 2.000 de tineri războinici. În mod 
ironic, slujirea acelor bărbaţi tineri a fost, probabil, cheia 
apărării societăţii nefite de la o distrugere timpurie. ŞI
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Dorinţa de a fi 
buni şi gene-
roşi faţă de cei 
aflaţi în nevoie 
a reprezentat 
un factor impor-
tant în păstrarea 
naţiunii nefite şi 
le-a dat nefiţilor 
dreptul la binecu-
vântările cerului 
în momentele lor 
de agonie. Bu-
nătatea cu care 
au tratat nefiţii 
poporul lui Amon 
a fost plătită cu 
aceeaşi monedă 
şi a contribuit, în 
cele din urmă, la 
organizarea celor 
2.000 de tineri 
războinici.
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În vremuri de disensiuni interne, de atacuri venite din 
exterior şi de greutăţi economice, există o tendinţă de a 
avea un comportament greşit faţă de cei care „nu sunt 
ca şi noi”. Este uşor să devenim critici la adresa lor şi să 
îi judecăm. Cineva le poate pune la îndoială loialitatea 
şi valoarea în societate şi impactul pe care îl au în bu-
năstarea noastră economică. Aceste reacţii negative nu 
sunt în armonie cu învăţăturile Salvatorului de a ne iubi 
aproapele ca pe noi înşine şi duc la scindare, discordie 
şi izolare. Dacă poporul lui Amon nu ar fi fost binevenit 
în societatea nefită, acest lucru ar fi dat naştere, probabil, 
la resentimente în loc de recunoştinţă din partea gene-
raţiei viitoare. În loc să producă 2.000 de războinici cre-
dincioşi, noua generaţie s-ar fi putut îndepărta şi alătura 
lamaniţilor.

Dorinţa de a fi buni şi generoşi faţă de cei aflaţi în ne-
voie a reprezentat un factor important în păstrarea naţiunii 
nefite şi le-a dat nefiţilor dreptul la binecuvântările cerului 
în momentele lor de agonie. Poporul lui Dumnezeu are 
nevoie de astfel de binecuvântări în zilele noastre.

3. Ascultaţi şi urmaţi îndemnurile  
conducătorilor inspiraţi.

Domnul a cunoscut provocările pe care nefiţii urmau 
să le aibă şi a chemat conducători inspiraţi care să-i ajute 
să le înfrunte. Căpitanul Moroni a fost un războinic însă 
el a fost inspirat să pregătească platoşe, scuturi, coifuri 
şi îmbrăcăminte groasă pentru a-şi proteja poporul (vezi 
Alma 43:19). Rezultatul a fost că nefiţii s-au descurcat mult 
mai bine în luptă decât lamaniţii (vezi Alma 43:37–38). Mai 
târziu, Moroni i-a îndrumat pe oameni să sape movile de 
pământ în jurul oraşelor lor şi în vârful acestor maluri să 
se pună buşteni din lemn şi cadre din ţăruşi (vezi Alma 
50:1–3). Aceste pregătiri inspirate i-au ferit pe nefiţi de la 
distrugere.

În timp ce Moroni se pregătea pentru război, Helaman 
şi fraţii săi predicau cuvântul lui Dumnezeu şi îndem-
nau poporul la dreptate pentru ca Spiritul Domnului să-i 
îndrume şi să-i apere. Deoarece au ascultat îndrumările 
temporale şi spirituale ale conducătorilor inspiraţi, nefiţii 
au fost apăraţi. Numai atunci când au existat disensiuni 
interne şi când oamenii au refuzat să mai asculte de averti-
zările inspirate, a avut loc regresul şi au rezultat suferinţe.

Suntem binecuvântaţi să trăim într-o perioadă în care 
Domnul a chemat profeţi, văzători şi revelatori ca să ne 
avertizeze şi să ne îndrume să ne pregătim pentru provo-
cările zilelor noastre. În anul 1998, preşedintele Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) i-a instruit şi avertizat în mod inspi-
rat pe membrii Bisericii:

„A sosit timpul să ne punem căminele la punct.
Foarte mulţi dintre oamenii noştri trăiesc la limita veni-

turilor lor. De fapt, unii trăiesc din împrumuturi…
Economia este un lucru fragil… Se prevede o vreme 

furtunoasă de care ar trebui să ţinem cont”2.
De curând am vorbit cu un bărbat care a auzit cuvintele 

preşedintelui Hinckley şi îndemnurile Spiritului. Împreună 
cu soţia sa, au hotărât să-şi lichideze investiţiile, să-şi plă-
tească integral locuinţa şi să iasă din datorii.

Astăzi, bărbatul este independent financiar. Criza econo-
mică care a urmat a avut un impact minim asupra familiei 
lui. De fapt, independenţa sa financiară a făcut posibil ca 
el şi soţia sa să slujească într-o misiune.

Preşedintele Thomas S. Monson a fost chemat în zilele 
noastre. Viaţa şi învăţăturile sale reprezintă mesajul trimis 
de Dumnezeu ca să ne protejeze şi să ne binecuvânteze 
astăzi. În vremuri în care mulţi îşi fac griji pentru ceea ce 
nu au, preşedintele Monson ne învaţă să fim recunos-
cători pentru multele binecuvântări pe care Domnul ni 
le-a dat. În vremuri în care mulţi se concentrează asupra 
propriilor probleme, preşedintele Monson ne îndeamnă 
să ne întindem mâna şi să salvăm, să uităm de noi şi să-i 
binecuvântăm pe alţii. Dacă vom lua în seamă îndrumarea 
preşedintelui Monson, acest lucru ne va asigura protecţia 
spirituală şi binecuvântările de care avem nevoie în familie 
în zilele noastre.

Sunt recunoscător pentru că trăiesc într-o perioadă 
în care Evanghelia a fost restaurată. Sunt recunoscător 
pentru că Domnul a pregătit Cartea lui Mormon pentru 
zilele noastre. Nefiţii au îndurat cu credinţă încercările din 
timpurile lor şi sunt o dovadă că Domnul va asigura bine-
cuvântările şi protecţia de care avem nevoie pentru a face 
faţă cu succes provocărilor din timpurile noastre. ◼

NOTE
 1. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon – Keystone of Our Religion”, 

Ensign, nov. 1986, p. 6.
 2. Gordon B. Hinckley, „To the Boys and to the Men”, Ensign, nov. 1998, 

p. 53. CĂ
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Deoarece au 
ascultat îndru-
mările temporale 
şi spirituale ale 
conducătorilor 
inspiraţi, aseme-
nea lui Moroni, 
nefiţii au fost 
apăraţi. Numai 
atunci când au 
existat disen-
siuni interne şi 
când oamenii au 
refuzat să mai 
asculte de averti-
zările inspirate, a 
avut loc regresul 
şi au rezultat 
suferinţe.



Sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea se-
minarului în cadrul Biserici. Mă gândesc 
la zilele de la începuturi, când existau 

foarte puţine resurse umane şi materiale pen-
tru acest program.

Faţă de acele începuturi umile, avem acum 
375.008 cursanţi în clase de seminar din 143 
de ţări şi peste 38.000 de învăţători voluntari şi 
angajaţi în întreaga lume. Investim foarte mult 
în tineretul nostru. Noi vă cunoaştem valoarea 
şi potenţialul.

Înţelepciunea vă va ajuta să vă  
luptaţi împotriva duşmanului

Vă spun aceasta pentru că eu am văzut tre-
cutul şi doresc să vă pregătesc pentru viitor.

Creşteţi pe teritoriul inamic. Când veţi  
deveni maturi spiritual, veţi înţelege cum  
s-a infiltrat duşmanul în lumea din jurul  
vostru. El se află în case, divertisment, mass- 
media, limbaj – pretutindeni în jurul vostru.  

CUM SĂ  

SUPRAVIEŢUIEŞTI  
PE TERITORIUL 
INAMIC

Preşedintele  
Boyd K. Packer
Preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli
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În majoritatea cazurilor, prezenţa sa nu este vizibilă.
Doresc să vă spun care este cel mai valoros şi de dorit 

lucru. Scripturile spun: „Iată începutul înţelepciunii: do-
bândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte price-
perea” (Proverbe 4:7). Eu nu am timp de pierdut şi nici voi 
nu aveţi. Aşa că fiţi atenţi!

Îmi amintesc limpede momentul în care am hotărât să 
fiu învăţător la seminar. În cel de-al Doilea Război Mondial, 
aveam puţin peste 20 de ani şi eram pilot în Forţele Aeriene 
Militare. Mă aflam pe mica insulă Ie Shima. Această insulă 
singuratică, mare cam cât un timbru poştal, se află în largul 
limitei nordice a Insulelor Okinawa.

Într-o seară de vară, stăteam pe o stâncă privind soarele 
coborând la apus. Mă gândeam la ce voi face cu viaţa mea, 
după război, dacă voi avea norocul să supravieţuiesc. Ce 
voiam să devin? În acea seară am hotărât că doream să de-
vin învăţător. Mă gândeam că învăţătorii învaţă tot timpul. 
Învăţătura este scopul principal al vieţii.

Am predat pentru prima dată la seminar în anul 1949  
în Brigham City. Fusesem cursant la acel seminar în anii 
de liceu.

Au fost trei cursuri predate iniţial la seminar: Vechiul 
Testament, Noul Testament şi Istoria Bisericii. Am avut pri-
vilegiul să adaug un curs, desfăşurat dimineaţa devreme, 
de predare a Cărţii lui Mormon. Mă întorsesem din război 
cu o mărturie despre Cartea lui Mormon şi o înţelegere a 
modului în care acţiona darul Duhului Sfânt.

Darul Duhului Sfânt vă va proteja pe teritoriul inamic
Vi s-a predat întreaga viaţă despre darul Duhului Sfânt, 

dar ceea ce învăţaţi astfel nu este suficient. Puteţi şi, de 
fapt, trebuie să învăţaţi singuri şi să descoperiţi în voi în-
şivă cum poate Duhul Sfânt să fie o influenţă îndrumătoare 
şi protectoare.

Pentru tinerii băieţi şi tinerele fete, procesul este ace-
laşi. Descoperirea modului în care acţionează Duhul Sfânt 
în viaţa cuiva este un proces ce durează întreaga viaţă. 
După ce aţi descoperit acest lucru, puteţi trăi pe teri-
toriul inamic fără a fi înşelat sau distrus. Niciun membru 
al acestei Biserici – însemnând fiecare dintre voi – nu va 
face vreo greşeală gravă fără a fi avertizat întâi de şoaptele 
Duhului Sfânt.

Uneori, după ce aţi făcut o greşeală, aţi putea spune: 

„Ştiam că n-ar fi trebuit să fac asta. Am simţit că nu era 
bine” sau poate „Am simţit că trebuia să fac ceva. Dar nu 
am avut curajul să acţionez!”. Aceste sentimente sunt încer-
cările Duhului Sfânt de a vă îndruma să faceţi ceea ce este 
bine sau să vă avertizeze că puteţi fi răniţi.

Există anumite lucruri pe care nu trebuie să le faceţi 
dacă vreţi ca aceste linii de comunicaţie să rămână des-
chise. Nu puteţi minţi, înşela, fura sau comporta imoral 
fără ca aceste canale să fie bruiate. Nu mergeţi în locurile 
în care mediul se opune comunicării spirituale.

Trebuie să învăţaţi să căutaţi puterea şi îndrumarea care 
vă sunt puse la dispoziţie şi, apoi, să urmaţi acea cale cu 
orice preţ.

În lista voastră de „lucruri de făcut”, puneţi întâi rugă-
ciunea. De cele mai multe ori, rugăciunile voastre vor fi 
rostite în gând. Puteţi gândi o rugăciune.

Puteţi avea întotdeauna o linie de comunicare directă 
cu Tatăl vostru din Cer. Nu permiteţi duşmanului să vă 
convingă că nu se află nimeni la celălalt capăt al liniei. 
Rugăciunile voastre sunt întotdeauna ascultate. Nu sunteţi 
niciodată singuri!

Aveţi grijă de trupul vostru. Păstraţi-vă curaţi. „Nu ştiţi că 
voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumne-
zeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3: 16).

Citiţi, cu atenţie, promisiunile din secţiunea 89 din Doc-
trină şi legăminte. Cuvântul de înţelepciune nu promite 
sănătate perfectă, ci faptul că receptorii spirituali din voi 
ar putea deveni mai puternici.

Nu vă tatuaţi şi nu faceţi alte lucruri care vă degra-
dează trupul. Trupul vostru a fost creat după chipul lui 
Dumnezeu.

Sfatul profeţilor ne învaţă adevărul
Acum doresc să vă vorbesc deschis despre o altă 

problemă.
Ştim că partea femeiască şi bărbătească au fost stabilite 

în lumea premuritoare.1 „Spiritul şi trupul sunt sufletul 
omului” (D&L 88:15). Autorităţile generale acordă multă 
atenţie problemei sexelor, ca de altfel tuturor problemelor 
ce ţin de moralitate.

Unii dintre voi aţi simţit, poate, sau vi s-a spus că v-aţi 
născut cu sentimente tulburătoare şi că nu sunteţi vinovaţi 
dacă daţi curs acelor ispite. Doctrinal, ştim că, dacă ar fi 
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adevărat, libertatea voastră de alegere nu ar mai exista şi 
aceasta nu se poate întâmpla. Aveţi întotdeauna posibili-
tatea de a alege să urmaţi îndemnurile Duhului Sfânt şi să 
trăiţi puri, caşti şi virtuoşi.

Preşedintele Gordon B. Hinckley a anunţat în cadrul 
unei conferinţe generale: „Oamenii întreabă despre poziţia 
noastră cu privire la cei care se consideră… homosexuali 
şi lesbiene. Răspunsul meu este că noi îi iubim ca fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu. Ei pot avea anumite înclinaţii 
puternice şi, poate, greu de controlat. Majoritatea oame-
nilor se confruntă cu ispite, de un fel sau altul, în diferite 
momente. Dacă nu urmează aceste impulsuri, atunci ei pot 
merge înainte aşa cum fac ceilalţi membri ai Bisericii. Dacă 
încalcă legea castităţii şi standardele morale ale Bisericii, 
atunci ei trebuie să se supună măsurilor disciplinare ale 
Bisericii, ca toţi ceilalţi.

Noi dorim să-i ajutăm… să-i întărim, să-i susţinem, să-i 
sprijinim să-şi rezolve problemele. Dar nu putem fi indife-
renţi dacă ei se complac în activităţi imorale, dacă încearcă 
să susţină şi să apere şi să trăiască în aşa numitele căsătorii 
cu parteneri de acelaşi sex. A permite aceste lucruri ar în-
semna să diminuăm importanţa temeliei sacre şi esenţiale 
a căsătoriei instituite de Dumnezeu şi a însuşi scopului ei, 
formarea familiilor”2.

Preşedintele Hinckley vorbea în numele Bisericii.

Folosiţi-vă libertatea de a alege pentru a rămâne  
sau pentru a reveni pe teritoriu sigur

Primul dar pe care l-au primit Adam şi Eva a fost liber-
tatea de a alege: „Poţi alege tu însuţi, pentru că aceasta ţi-a 
fost dat” (Moise 3:17).

Voi aveţi aceeaşi libertate de a alege. Folosiţi-o cu înţe-
lepciune pentru a nu acţiona potrivit vreunui impuls impur 
sau unei ispite nesfinte care v-ar putea veni în minte. Nu 
mergeţi pe această cale şi, dacă aţi făcut-o, ieşiţi de pe ea. 
„Lepădaţi-vă de orice necredinţă” (Moroni 10:32).

Nu vă jucaţi cu puterile dătătoare de viaţă din trupul 
vostru singuri sau cu persoane de orice sex. Acesta este 
standardul Bisericii şi nu se va schimba. Pe măsură ce vă 
maturizaţi, există tentaţia de a experimenta sau de a ex-
plora lucruri imorale. Nu faceţi acest lucru!

Cuvântul cheie este disciplina – autodisciplina. Cuvân-
tul disciplină vine de la cuvântul discipol sau ucenic. Fiţi 

un discipol, un ucenic al Salvatorului şi veţi fi în siguranţă.
Câţiva dintre voi şi-ar putea spune: „Sunt deja vinovat 

de o greşeală gravă. Este prea târziu pentru mine”. Nicio-
dată nu este prea târziu.

Aţi fost învăţaţi acasă şi la seminar despre ispăşirea lui 
Isus Hristos. Ispăşirea este ca o gumă de şters. Poate înlă-
tura vina şi efectul a orice vă face să vă simţi vinovaţi.

Vina este durere spirituală. Nu suferiţi de durere cro-
nică! Scăpaţi de ea. Terminaţi cu ea. Pocăiţi-vă şi, dacă este 
necesar, pocăiţi-vă din nou şi din nou şi din nou şi din 
nou, până când voi – nu duşmanul – preluaţi controlul 
asupra voastră.

Pacea de durată vine odată cu pocăinţa  
pusă frecvent în aplicare

Viaţa se dovedeşte a fi o succesiune de încercări şi 
greşeli. Adăugaţi „pocăieşte-te des” pe lista voastră cu lu-
cruri de făcut. Aceasta vă va aduce pacea durabilă care nu 
poate fi cumpărată cu niciun preţ pământean. Înţelegerea 
ispăşirii ar putea fi unul dintre cele mai importante adevă-
ruri pe care le puteţi învăţa în tinereţea voastră.

Dacă vă asociaţi cu alţii care vă trag în jos în loc să vă 
înalţe, opriţi-vă şi schimbaţi anturajul. Puteţi fi singuri şi 
singuratici uneori. Se poate pune această întrebare impor-
tantă: „Când sunteţi singuri, sunteţi într-o companie bună?”.

Să scăpaţi de un obicei rău căruia i-aţi permis să vă 
înlănţuiască poate fi foarte greu. Dar aveţi această putere. 
Nu disperaţi. Profetul Joseph Smith ne-a învăţat că „toate 
fiinţele care au trupuri au putere asupra acelora care nu 
au” 3. Puteţi rezista ispitei!

Este puţin probabil să aveţi vreodată vreo confruntare 
personală cu duşmanul; el nu se arată în acel fel. Dar, 
chiar dacă el vine personal la voi să vă încerce şi să vă 
ispitească, aveţi un avantaj. Vă puteţi exercita puterea de  
a alege şi el va trebui să vă lase în pace.

Profitaţi de binecuvântările seminarului
Voi nu sunteţi persoane oarecare. Sunteţi foarte spe-

ciali. Sunteţi persoane de excepţie. Cum ştiu aceasta? Ştiu 
pentru că v-aţi născut într-o perioadă şi într-un loc în care 
Evanghelia lui Isus Hristos poate intra în vieţile voastre prin 
învăţăturile şi activităţile din căminul vostru şi ale Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Aceasta este, 



Vezi întreaga cuvântare
Urmăriţi sau ascultaţi întreaga cuvântare a preşedintelui 
Packer la seminary.lds.org/history/centennial.

NOTE
 1. Vezi „Familia: o declaraţie oficială către lume”, Liahona nov. 2010,  

p. 129; vezi, de asemenea, Moise 3:5; Avraam 3:22–23.
 2. Gordon B. Hinckley, „What Are People Asking about Us?” Ensign,  

nov. 1998, p. 71.
 3. Învăţături ale Preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 222.

aşa cum Domnul Însuşi a spus, „singura Biserică adevărată 
şi vie de pe toată faţa pământului” (D&L 1:30).

Există şi alte lucruri pe care le-am putea adăuga listei, 
dar voi ştiţi ce trebuie şi ce nu trebuie să faceţi în viaţa 
voastră. Ştiţi să deosebiţi binele de rău şi nu trebuie să vi 
se poruncească în toate lucrurile.

Nu risipiţi aceşti ani de instruire în cadrul seminaru-
lui. Profitaţi de marea binecuvântare pe care o aveţi de a 
învăţa doctrinele Bisericii şi învăţăturile profeţilor. Învăţaţi 
ceea ce este de cea mai mare valoare. Vă va binecuvânta 
pe voi şi pe urmaşii voştri din multe generaţii.

Nu vor trece mulţi ani până când vă veţi căsători şi veţi 
avea copii, o căsătorie care trebuie fie pecetluită în templu. 
Rugăciunea noastră este ca la timpul potrivit să vă aflaţi în 
siguranţă ca familie în mijlocul unei episcopii sau ramuri.

Mergeţi înainte cu speranţă şi credinţă
Nu vă temeţi de viitor. Mergeţi înainte cu speranţă şi 

credinţă. Aduceţi-vă aminte de acel dar suprem al Du-
hului Sfânt. Învăţaţi să-L lăsaţi să vă înveţe. Învăţaţi să-L 
căutaţi. Învăţaţi să trăiţi potrivit îndemnurilor Lui. Învăţaţi 
să vă rugaţi întotdeauna în numele lui Isus Hristos. (vezi 
3 Nefi 18:19–20). Spiritul Domului vă va însoţi şi veţi fi 
binecuvântaţi.

Avem credinţă adâncă şi profundă în voi.
Îmi depun mărturia în faţa voastră – mărturie pe care 

am dobândit-o în tinereţe. Şi voi nu vă deosebiţi de mine. 
Aveţi tot atât de mult drept la această mărturie ca oricine 
altcineva. Şi o veţi dobândi dacă o meritaţi. Invoc binecu-
vântările Domnului asupra voastră – binecuvântările aces-
tei mărturii să fie în viaţa voastră, să vă îndrume în timp ce 
vă construiţi un viitor fericit. ◼
Dintr-o cuvântare rostită în cadrul transmisiunii difuzate cu ocazia  
aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea seminarului din data de  
22 ianuarie 2012.
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Nu risipiţi aceşti ani de instruire în cadrul seminarului. Profitaţi 
de marea binecuvântare pe care o aveţi de a învăţa doctrinele 
Bisericii şi învăţăturile profeţilor. Învăţaţi ceea ce este de cea 
mai mare valoare.



Părinţii mei sunt membri ai Bi-
sericii, dar nu sunt foarte activi. 

Aceasta duce la certuri deoarece ei 
cred că timpul petrecut în familie 
ar trebui să fie mai important decât 
orice altceva – mai important decât a 
merge la Biserică, decât a-mi îndeplini 
chemările în Biserică sau decât alte 
activităţi.

Deoarece sunt o conducătoare la 
Societatea Primară şi fac parte din 
corul episcopiei, câteodată activităţile 
de la Biserică interferează cu îndato-
ririle din familie. Într-o zi, când mă 
pregăteam să mă duc la casa noastră 
de întruniri din Antananarivo pentru 
a viziona transmisiunea conferinţei 
generale, părinţii mei mi-au amintit că 
aveam oaspeţi la noi acasă.

„Va trebui să alegi între familia ta 
şi Biserică”, mi-a spus mama. „Fie stai 
aici cu noi şi pierzi conferinţa gene-
rală, fie mergi la conferinţă şi suporţi 
consecinţele.”

Am decis să nu mă cert cu mama 
mea. În schimb, am meditat pentru 
un moment şi i-am cerut Tatălui 
Ceresc să îmi dea curaj şi putere. De 
asemenea, L-am rugat să mă ajute să 
ştiu ce trebuie să fac. Ar trebui să stau 
acasă cu familia mea sau să merg la 
biserică şi să ascult glasul profetului?

Imediat ce mi-am terminat rugă-
ciunea, am putut simţi Duhul Sfânt. 

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

Am simţit că Spiritul mă încuraja să 
îi spun mamei mele cât de important 
era pentru mine să merg şi să îl ascult 
pe profet. Am simţit că trebuia să îi 
spun că urma să primesc sfaturi în-
ţelepte nu doar pentru viaţa mea din 
prezent, dar şi pentru viitor.

Dumnezeu poate face lucruri mi-
nunate şi El a înmuiat inima părinţilor 
mei aşa încât ei să mă lase să merg la 
conferinţa generală fără să fiu pedep-
sită. Aceasta a fost o experienţă re-
marcabilă în viaţa mea. Mi-a confirmat 

adevărul versetului care spune: „Prin 
puterea Duhului Sfânt [vom] putea 
[noi] cunoaşte adevărul tuturor lucru-
rilor” (Moroni 10:5).

Ştiu că, dacă ne bazăm acţiunile 
pe principiile Evangheliei şi ascultăm 
Spiritul, putem fi întotdeauna mul-
ţumiţi de alegerile noastre. Această 
experienţă mi-a întărit mărturia că 
Dumnezeu este acolo pentru noi 
şi că Duhul Sfânt ne ajută în vieţile 
noastre. ◼
Fy Tianarivelo, Madagascar

M-AM RUGAT SĂ AM CURAJ

Imediat ce 
mi-am terminat 
rugăciunea, am 
putut simţi că 
Duhul Sfânt mă 
încuraja să îi spun 
mamei mele cât 
de important era 
pentru mine să 
merg şi să îl ascult 
pe profet.
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Înainte să mă alătur Bisericii, viaţa 
mea era plină de nefericire. După 

divorţul părinţilor mei atunci când 
aveam şapte ani, tatăl meu a mers la 
închisoare. Mama mea era alcoolică şi 
a pierdut tot ce era important pentru 
ea. Am fost trimisă să stau cu o familie 
adoptivă.

Din pricina acestor lucruri, m-am 
maturizat mai repede decât alte per-
soane de vârsta mea. Niciodată nu am 
simţit că îmi puteam găsi locul şi, în 
consecinţă, eram mereu într-o stare 
de răzvrătire. Când eram foarte mică, 
am început să fumez şi să fac lucruri 
care acum ştiu că sunt împotriva Cu-
vântului de înţelepciune. Eram sigură 
că îmi era destinat să eşuez în viaţă.

Singurul lucru în care găseam 
fericire era să-i ajut pe oameni – fie 
că era vorba de a ajuta pe cineva la 
curăţenie sau a-i asculta povestind 
despre viaţa lor. Doream cu disperare 
ca oamenii să ştie că se pot baza pe 
mine. Într-un an, am mers în vacanţă 
şi am întâlnit o femeie mai în vârstă 
căreia am decis să-i slujesc ascul-
tând-o. Ea era creştină şi a început 
să-mi vorbească despre religie.

Niciodată nu crezusem, cu adevă-
rat, în Dumnezeu. Uneori, când mă 
gândisem că poate El există, Îl învinu-
iam pentru greutăţile de care avuse-
sem parte. Dar, pe măsură ce această 
femeie descria importanţa credinţei 
în Dumnezeu, m-am simţit intrigată. 
Înainte să plec, ea a spus ceva deose-
bit de interesant: „Mormonii ţin po-
runcile lui Dumnezeu”.

Niciodată nu auzisem despre mor-
moni, deci am mers acasă, am intrat 
pe Internet şi am căutat. Am ajuns pe 

UNDE ESTE LOCUL MEU
pagina mormon.org şi am comandat 
un exemplar gratuit al Cărţii lui Mor-
mon. Misionarii mi-au adus-o câteva 
zile mai târziu.

Nu eram sigură că puteam să încep 
să cred în Dumnezeu, dar misionarii 
m-au ajutat să descopăr că nu doar 
puteam să cred în El, dar puteam să 
Îl şi cunosc. Când am început să mă 
rog şi să studiez Cartea lui Mormon, 
m-am regăsit pe un drum minunat 
spre fericire. Am renunţat la fumat. 
Am încetat să Îl mai învinuiesc pe 
Dumnezeu şi am început să-I mulţu-
mesc pentru lucrurile bune din viaţa 
mea. Am ajuns să ştiu că Fiul Său a 
suferit pentru păcatele mele şi pen-
tru toată durerea pe care am simţit-o 
vreodată. Pe data de 28 octombrie 
2007 am fost botezată în Biserica Sa.

Dacă nu aş fi trăit personal trece-
rea de la deziluzie la fericire, nu aş fi 

crezut că este posibil. Îmi îndrăgesc 
chemarea pe care o am acum la 
Societatea Primară şi sunt recunoscă-
toare că am avut ocazia să organizez 
un proiect de slujire la o conferinţă 
a tinerilor adulţi necăsătoriţi în Po-
lonia. Ajutorul oferit cu regularitate 
celorlalţi prin slujirea din Biserică a 
făcut ca fericirea pe care am găsit-o în 
Evanghelia lui Isus Hristos să crească. 
Tot ceea ce fac, fac cu dragoste pură 
datorită lui Isus Hristos. Eu cred că 
viaţa este frumoasă şi că, atunci când 
avem parte de încercări, dacă vom 
urma Spiritul, nu ne vom rătăci.

Femeia pe care am întâlnit-o a avut 
dreptate: credinţa în Dumnezeu este 
vitală. Nu ne putem găsi locul în lume 
dacă nu Îl cunoaştem pe El. Sunt re-
cunoscătoare să am, în sfârşit, un loc 
în care ştiu că mă regăsesc. ◼
Dorota Musiał, Polonia

Ea a spus ceva deosebit de interesant: „Mormonii 
ţin poruncile lui Dumnezeu”.
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G L A S U R I  A L E  S F I N Ţ I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă

Cu ocazia unei vizite făcute la 
fratele meu, am primit un loc 

în avion pe scaunele din spate unde 
stau însoţitorii de zbor. Cele două 
rânduri de scaune din acea parte a 
avionului sunt poziţionate unul cu 
faţa la celălalt.

M-am prezentat oamenilor din 
jurul meu şi am menţionat că urma 
să studiez la Universitatea Brigham 
Young. Un om care stătea vizavi de 
mine a spus că fiica lui avea o prie-
tenă bună care tocmai plecase într-o 
misiune cu timp deplin. Fiica sa ştia 
puţin despre Biserică, dar el nu ştia 
aproape nimic. Însoţitoarea de zbor a 
spus că niciodată nu ar vrea să apar-
ţină „acelei Biserici” pentru că se opu-
nea femeilor. Bărbatul a spus că el 
auzise ceva asemănător – că femeile 
sfinte din zilele din urmă erau con-
siderate mai puţin importante decât 
bărbaţii, că nu puteau deţine preoţia 
sau prezida adunări şi că Biserica era 
predominant condusă de bărbaţi.

Apoi, întorcându-se spre mine, 
m-a întrebat: „Ce părere ai tu despre 
aceasta?” Toate cele şapte persoane 
s-au întors spre mine şi au aşteptat.

Inima mea a început să bată 
tare. Copil fiind memorasem 
Articolele de credinţă exact cu 
scopul unei astfel de situaţii şi, ca 
adolescentă şi tânără adultă,îmi depu-
sesem mărturie despre Joseph Smith 
şi despre Cartea lui Mormon. Dar nu 
aveam nici cea mai mică idee cum 
să răspund la întrebarea bărbatului. 
M-am rugat în gând Tatălui Ceresc să 
mă îndrume.

Apoi, am spus primele cuvinte care 
mi-au venit în minte: „Însemnă că nu 

ştiţi nimic despre Societatea de Ali-
nare”. Expresia de pe feţele lor dădea 
de înţeles că, într-adevăr, nu ştiau.

„Bărbaţii care deţin preoţia lu-
crează împreună cu femeile, care 
sunt, cu toate, membre ale Societăţii 
de Alinare”, am explicat. „Avem o 
femeie care este preşedinta Societăţii 
de Alinare care îndrumă activităţile 
femeilor în Biserică în întreaga lume. 
Responsabilitatea femeilor este să 
aducă bunătate şi caritate în viaţa 
membrilor şi în special în viaţa fami-
liilor lor.”

Oamenii din jurul meu ascultau cu 
atenţie.

„Trăim în vremuri neobişnuite 
în care unele femei vor ca femeile 

să se comporte, să gândească şi să 
fie ca bărbaţii. Dar noi credem că 
Dumnezeu distribuie sarcinile. Noi 
ne aşteptăm ca femeile să fie condu-
cătoare pentru femei şi conducătoare 
alături de soţi în căminele lor. Bărbaţii 
se bazează mult pe sfatul nostru în 
aceste domenii. Este un echilibru co-
rect. Face ca organizaţiile noastre din 
Biserică şi căminele noastre să aibă 
succes. Şi noi credem cu adevărat că 
bărbatul nu este fără femeie şi nici 
femeia fără bărbat (vezi 1 Corinteni 
11:11). Noi credem că nu suntem în-
tregi unul fără celălalt. Noi nu credem 
că am fost creaţi pentru a concura 
unul cu celălalt, ci pentru a ne com-
plementa reciproc.”

Am spus primele cuvinte care mi-au 
venit în minte: „Însemnă că nu ştiţi 
nimic despre Societatea de Alinare”.

SPUNE-NE DESPRE BISERICA TA
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AR TREBUI SĂ 
ALEG MUNCA 
SAU BISERICA?
Soţia mea şi cu mine ne-am căsă-

torit în anul 1981 în Templul din 
Tokyo, Japonia. Viaţa noastră după 

Mi-am trimis CV-ul la companie 
şi am fost rugat să vin la un interviu. 
La sfârşitul interviului, cel care mă 
intervieva a spus: „Aţi scris în CV-ul 
dumneavoastră că aţi fost implicat în 
muncă voluntară în calitate de misio-
nar pentru Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă. Aceasta 
înseamnă că mergeţi la biserică du-
minica, nu? Dacă ar trebui să alegeţi 
între a merge la biserică duminica şi a 
lucra, ce aţi alege?”

A fost o întrebare dificilă pentru că 
aveam nevoie de o slujbă mai bună. 
Dar după ce m-am gândit, am răs-
puns: „Aş merge la biserică”.

Cu un zâmbet slab, cel care îmi 
lua interviul a spus: „Înţeleg”. Apoi el 
mi-a spus că pot pleca şi mi-a promis 
că ei vor lua o decizie în acea seară şi 
că ar trebui să sun să aflu rezultatul. 
În timp ce ieşeam din cameră, m-am 
gândit că eşuasem.

Mai târziu, în acea seară, când a 
venit timpul să sun, am format numă-
rul companiei cu mare teamă.

„Care sunt rezultatele interviului?”, 
am întrebat-o pe secretară. „Am eşuat, 
nu-i aşa?”.

Am fost uimit, dar fericit, atunci 
când am aflat răspunsul ei.

„Ne-ar face plăcere să veniţi să 
lucraţi pentru noi”, a spus ea.

După aproximativ o lună, am aflat 
de ce obţinusem slujba. Secretara a 
explicat că cel care îmi luase interviul 
locuia vizavi de misionarii cu timp 
deplin sfinţi din zilele din urmă. El i-a 
observat des pe misionari mergând 
dimineaţa pe bicicletă spre munca lor.

„El a crezut că dumneavoastră, 
făcând parte din aceeaşi Biserică, aţi 

lucra la fel de mult şi eficient pentru 
noi precum şi misionarii o fac pen-
tru Biserica lor”, a spus ea. „Sunteţi 
norocos!”

De atunci, familia noastră a avut 
întotdeauna lucrurile de care a avut 
nevoie.

De fiecare dată când mă gândesc 
la această măreaţă experienţă mă simt 
încurajat şi alinat. Ştiu că Dumnezeu 
îi foloseşte, adesea, pe alţii pentru 
a-i binecuvânta pe copiii Săi. Nu pot 
exprima îndeajuns de bine cât de 
recunoscător sunt pentru soţia mea şi 
prietenul meu şi pentru inspiraţia lor 
de a-mi aduce anunţul din ziar, pen-
tru misionarii muncitori şi marele lor 
exemplu şi pentru Tatăl nostru Ceresc 
milos, iubitor şi grijuliu, care are pute-
rea minunată de a consacra experien-
ţele noastre pentru binele nostru. ◼
Kenya Ishii, Japonia

M-am simţit binecuvântată când 
am sfârşit. Am ştiut că acele cuvinte 
pe care le rostisem erau de la Spirit. 
Fiecare persoană a părut mulţumită 
cu explicaţia mea. Apoi bărbatul a 
spus: „Spune-ne mai mult despre 
Biserica ta”.

Apoi, timp de două ore, am avut 
minunata ocazie de a vorbi despre 
restaurare, de a răspunde la întrebări 
şi de a-mi depune mărturia despre 
Evanghelia pe care o iubesc. ◼
Shauna Moore, Virginia, SUA

Cel care mi-a luat interviul m-a 
întrebat: „Dacă ar trebui să alegeţi 
între a merge la biserică duminica  
şi a lucra, ce aţi alege?”.

căsătorie nu a fost uşoară. Eram 
recunoscător să am o slujbă, dar ne 
era greu să ne acoperim cheltuielile. 
L-am rugat pe Tatăl Ceresc să ne 
ajute şi am făcut tot ce am putut să 

ne acoperim cheltuie-
lile şi să ne plătim 

zeciuiala. Noi 
ştiam că, dacă 

aveam încredere în 
Domnul, El va avea 

grijă de noi.
Într-o săptămână 

soţia mea şi un prieten 
mi-au adus acelaşi anunţ 

pe care l-au decupat din 
ziar. Era un anunţ pentru un 

post de profesor de engleză 
cu timp deplin.
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Castitatea 
ÎNTR-O LUME LIPSITĂ 
DE CASTITATE

Fiind atât de mulţi oameni care 
justifică comportamentul imoral, 
ce adevăruri ale Evangheliei vă 
ajută să rămâneţi puri din punct 
de vedere sexual?

Martin Isaksen, Norvegia: În 
scripturi se spune să fim caşti. Acest 
lucru este îndeajuns pentru mine.

Lizzie Jenkins, California, SUA: 
Castitatea este un angajament. Îl păs-
trezi. Este un mod de viaţă.

Liz West, Anglia: Când înţeleg 
cine sunt, când înţeleg că viaţa în-
seamnă mai mult decât aceste ex-
perienţe trecătoare simt că primesc 
foarte mult ajutor. Planul salvării 
– chiar dacă atunci când am fost 
adolescentă nu mi-am putut explica 
cum anume – a fost de mare ajutor. 
Conceptul căsătoriei eterne este 
minunat! Atunci când oamenii înţeleg 
acest angajament, ei îşi dau seama cât 
de minunat este că Dumnezeu ne-a 

pus aici în familii şi ne-a dat porunci 
nu doar pentru a fi în siguranţă, ci 
şi pentru a fi fericiţi. Pe măsură ce 
trăiesc conform acestor principii 
şi le împărtăşesc cu prietenii mei 
spunând: „Nu voi bea” sau „Nu voi 
merge la această petrecere” sau „Nu 
voi face aceasta”, ei mă respectă. În 
cele din urmă, ei ajung să mă susţină. 
Cunoaşterea valorii mele de copil al 
lui Dumnezeu şi a faptului că Tatăl 
Ceresc mă cunoaşte şi chiar Îi pasă 
de mine îmi dă putere.

Anna (Anya) Vlasova, Rusia: Mă 
ajută să ştiu că fac parte dintr-o fami-
lie cerească. Îl iubesc şi Îl respect pe 
Dumnezeu şi nu vreau ca Lui să Îi fie 
ruşine de alegerile pe care le fac.

Kaylie Whittemore, Florida, 
SUA: Cred cu hotărâre că înţelege-
rea despre sanctitatea familiilor mi-a 
dat putere să trăiesc conform legii 

castităţii. Un alt lucru care mi-a dat 
putere este să înţeleg că atunci când 
încălcăm poruncile există conse-
cinţe negative pe care nu vreau să le 
trăiesc.

Falande (Fae) Thomas, Haiti: 
M-am gândit la ceea ce spun oamenii: 
„De ce să aştepţi când ai putea avea 
totul acum?”. Dar m-am gândit cât de 
mult ar dura acea fericire. Prefer să 
trăiesc conform legii castităţii şi, la 
final, să am pace.

Hippolyte (Hip) Kouadio, 
Coasta de Azur: Unul dintre lucru-
rile care mă ajută mult este proclama-
ţia despre familie: „Noi… declarăm 
că Dumnezeu a poruncit ca sacrele 
puteri de procreare să fie întrebuin-
ţate numai între bărbat şi femeie, 
căsătoriţi legal ca soţ şi soţie”1.

Celălalt lucru care mă ajută este  
felul în care autorităţile generale  
ne explică despre castitate. Ei ne 
avertizează cum începe imoralitatea 
şi ne învaţă că, atunci când abuzăm 
de trupurile noastre, noi abuzăm su-
fletul. Vârstnicul Jeffrey R. Holland 
ne-a învăţat că Salvatorul a plătit  
un preţ pentru noi ca, într-o bună 
zi, să avem un trup înviat. Felul  
în care putem fi recunoscători pen-
tru preţul pe care El l-a plătit este  

Redacţia revistei Bisericii s-a întâlnit cu un grup de 
tineri adulţi din diferite părţi ale lumii pentru a discuta 
încercările şi binecuvântările care decurg din a fi cast 
într-o lume care nu pune preţ pe – şi chiar îşi bate joc de 
– castitate. Discuţia lor deschisă, onestă şi dezinvoltă ni 
s-a părut înălţătoare şi inspirată şi sperăm că veţi găsi în 
comentariile lor ceva care să vă ajute să preţuiţi sanctita-
tea căsătoriei şi a intimităţii fizice.
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TIN
ERI AD

ULŢI să ne păstrăm trupurile curate.2

Liz: Îmi amintesc o conversaţie 
anumită pe care am avut-o cu cineva 
când aveam 15 ani. Am vorbit despre 
cum nu credeam în relaţii intime 
înainte de căsătorie şi îmi amintesc că 
ea a spus: „Da, dar dacă se întâmplă? 
Dacă într-o noapte, tu… ?”. Dar eu am 
ştiut că aveam o alegere. Nimic nu „se 
întâmplă” din întâmplare.

Pentru mine este incredibil faptul 
că Tatăl Ceresc ne-a dat libertatea de 
alegere şi porunci pentru a ne elibera 
şi că Satana face tot ceea ce poate 
pentru a ne lega şi limita. Momentele 
despre care prietena mea spunea că 
ceva s-ar putea „întâmpla” erau la 
petreceri unde oamenii băuseră şi se 
cuplau. Aşadar nu mă pun în situa-
ţii de acel gen. Alegerea nu trebuie 
făcută la sfârşit când spui da sau nu. 
Alegerea este făcută înainte, când te 
întrebi: „Să merg la petrecere?”.

Mulţi oameni, dacă nu se gândesc 
dinainte la anumite lucruri şi nu se 
gândesc la consecinţe, vor face ceea 
ce vor în acel moment. Dar dacă spui: 
„Vreau ca acesta să fie rezultatul final; 
de aceea, voi face aceste alegeri”, vei 
evita multe probleme.

Aţi menţionat libertatea de 
alegere şi poruncile. Dar legămin-
tele – legămintele de la botez sau 
legămintele din templu – vă ajută 
să trăiţi conform standardelor?

Fae: Mă gândesc la viaţa mea de 
dinainte de a fi botezată şi cât de 
mult sens are viaţa mea acum după 
ce am făcut legăminte. Este uimitor 
cum putem fi iertaţi datorită ispăşirii. 
Când îmi amintesc de legămintele 
mele, mă gândesc la cum mă pot 

pocăi, pot deveni mai bun şi pot 
merge înainte.

Anya: În special în templu ai o 
perspectivă eternă. Templul te ajută 
să te gândeşti la eternitate şi nu doar 
la ziua de azi, astfel încât faci alegeri 
înţelepte.

Lizzie: De multe ori credem că 
intimitatea este un lucru rău, dar nu 
este. Ea trebuie doar să fie aprobată 
de autoritatea corectă, la timpul 
potrivit şi cu persoana potrivită. 
Legămintele se referă la aceasta. Faci 
angajamente. Spui: „Sunt pregătit 
pentru această etapă a vieţii mele”. 
Legămintele mă ajută deoarece ştiu 
că fac lucrurile în ordinea în care ar 
trebui să le fac. Şi ştiu că, dacă fac 
ceea ce Tatăl Ceresc vrea voi fi mai 
fericită.

Jonathan Tomasini, Franţa: Nu 
aş fi onest cu mine şi nu aş fi onest 
cu Dumnezeu dacă mi-aş încălca le-
gămintele. Legământul căsătoriei mă 
ajută să văd că vreau să pot fi pentru 
soţia mea un bărbat care se poate 
controla, care s-a pregătit să fie un 
soţ bun şi care s-a menţinut pur.

Sunt multe argumente în lume 
– multe dintre ele par convingă-
toare şi complexe – despre mo-
tivul pentru care legea castităţii 
este învechită. Ce argumente 
aţi auzit şi cum aţi răspuns celor 
care s-au îndoit de standardele 
voastre?

Lizzie: În ultimul an de liceu îmi 
amintesc de o profesoară care ne-a 
dat un „sfat”. Ea se căsătorise imediat 
după liceu şi lucrurile nu sfârşiseră 
bine şi ea ne-a spus că „sunt mulţi 
peşti în mare”. Ea a vrut să spună că 
sunt multe lucruri pe care noi să le 

„Salvatorul a plătit 
un preţ pentru noi ca, 
într-o bună zi, să avem 
un trup înviat. Felul în 
care putem fi recunos-
cători pentru preţul pe 
care El l-a plătit este să 
ne păstrăm trupurile 
curate.”
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încercăm şi mulţi candidaţi pe care să 
îi încercăm. Îmi amintesc că am fost 
şocată că profesoara mea ar spune 
astfel de lucruri. De atunci m-am 
gândit că da, sunt mulţi oameni, dar 
eu nu vreau mulţi oameni!

Jonathan: O fată pe care o cu-
nosc mi-a spus că, atunci când este 
într-o relaţie, ea vrea să vadă dacă 
este compatibilă sexual cu acea per-
soană. Mi-a dat exemplul unui băiat 
cu care ieşea, pe care îl plăcea, dar, 
după ce avuseseră o relaţie intimă, 
ea nu a simţit că ei erau compatibili 
şi relaţia a încetat. Ea a folosit acea 
experienţă ca argument şi a părut 
destul de convingătoare. În final, 
i-am explicat că eu cred că poţi cu-
noaşte cealaltă persoană foarte bine 
în alte feluri şi că, dacă faci astfel şi 
clădeşti încrederea în timp ce tră-
ieşti conform legii castităţii, va exista 
o mai bună compatibilitate după 
căsătorie.

Anya: Argumentul pe care îl aud 
cel mai des este că, atunci când două 
persoane se iubesc, nu este greşit; 
intimitatea este doar o exprimare a 
dragostei.

Martin: Când aud scuza „Ne 
iubim”, unul din lucrurile care îmi 
vine în minte este un citat al preşe-
dintelui Spencer W. Kimball. El spune 
că de multe ori dorinţa se furişează 
pe uşă atunci când oamenii cred 
că se iubesc.3 Aceasta se întâmplă 
în cazul multor persoane care au 
relaţii sexuale înainte de căsătorie: 
este dorinţă chiar şi dacă ei cred că 
se iubesc. Dacă s-ar iubi cu adevă-
rat, s-ar respecta unul pe altul mai 
mult, s-ar sprijini unul pe altul şi ar 

înţelege când este momentul pentru 
intimitate. Şi, pentru mine, intimitatea 
înainte de căsătorie arată că nu vă 
veţi sprijini unul pe celălalt pe cât 
credeţi. Deoarece, dacă nu sunteţi în 
stare să vă ajutaţi, acum, să trăiţi con-
form standardelor cum vă veţi sprijini 
mai târziu?

Kaylie: Unii oameni care nu cred 
în Dumnezeu cred că Biblia şi legea 
castităţii sunt învechite. Am avut 
prieteni în liceu care erau atei sau 
agnostici – şi am avut o prietenă care 
nu credea în învăţăturile religiei ei. Ea 
trăia în conformitate cu ceea ce voia 
ea, ce credea ea că era bine pentru 
ea. Intimitatea fizică, din punctul ei de 
vedere, este ceva plăcut şi orice lucru 
care restricţionează această plăcere 
nu este ceva de dorit.

Cred că prietena mea a fost sur-
prinsă că eu cred în Biblie şi în porun-
cile lui Dumnezeu, dar am încercat să 
o fac să înţeleagă că eu nu consider 
că poruncile sunt restricţii; le păstrez 
pentru că mă fac mai fericită. Deşi nu 
a fost de acord, ea m-a respectat şi am 
rămas bune prietene.

Liz: Toate aceste argumente îşi 
găsesc răspuns în principiile de bază 
ale Evangheliei. Atunci când crezi că 
există un Dumnezeu, când crezi că 
există un plan, când crezi că există 
responsabilitate, când crezi că există 
cineva care te iubeşte şi căruia îi 
pasă de tine şi când crezi că ai va-
loare personală deoarece eşti un co-
pil al lui Dumnezeu – atunci este mai 
probabil ca tu să de consideri valo-
ros şi să îţi respecţi trupul. Atunci 
când oameni nu cunosc sau nu cred 
în aceste principii ei caută valoarea 

STANDAR-
DUL ŞI 
CHEIA

„Standardul rămâne acelaşi: 
abstinenţă înainte de căsătorie 
şi fidelitate completă în timpul 
căsătoriei. Oricât de demodaţi 
am părea, oricât de mult este 
denigrat standardul nostru, 
oricât de mult ar ceda alţii, noi 
nu vom ceda, noi nu putem 
ceda…

Vi s-a conferit darului 
Duhului Sfânt. Vor fi şoapte 
de aprobare sau avertizare 
atunci când veţi avea de luat 
decizii. Duhul Sfânt vă poate 
îndruma de la rău şi vă poate 
aduce înapoi dacă aţi de-
viat şi v-aţi rătăcit. Nu uitaţi 
niciodată că sunteţi fii şi fiice 
ale lui Dumnezeu. Satana nu 
vă poate întemniţa pentru 
totdeauna. Aveţi mereu cheia 
pocăinţei care poate deschide 
uşa închisorii.”
Preşedintele Boyd K. Packer, preşedin-
tele Cvorumului celor Doisprezece Apos-
toli, „The Standard of Truth Has Been 
Erected”, Liahona, nov. 2003, p. 26.
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ULŢI lor în părerea altor persoane sau în 
alte locuri.

Ce influenţe sau exemple v-au  
ajutat să vă luaţi angajamentul  
de a trăi conform legii castităţii?

Hip: Am avut un coleg de cameră 
care era logodit. Într-o zi vorbeam 
despre căsătoria lui şi cineva a între-
bat: „Care sunt angajamentele care 
vă vor ajuta pe voi doi să rămâneţi 
puternici?”. Răspunsul lui a fost: „Dacă 
nu vom ţine legea castităţii, relaţia 
noastră ar putea fi distrusă. Aşa că 
ne-am decis că nu vom face nici un 
lucru pe care ne-am simţi jenaţi să îl 
facem de faţă cu episcopul nostru sau 
părinţii noştri”. Acest lucru încă mă 
influenţează.

Jonathan: Acum, că sunt un tânăr 
adult, este mai uşor să îi ascult pe 

profeţi şi să meditez la lucrurile pe 
care conducătorii Bisericii le spun. 
Înainte de aceasta, cred că o mare 
responsabilitate o au părinţii şi fa-
miliile noastre. Biserica poate oferi 
informaţii şi foarte multe lucruri bune, 
dar exemplele din familia mea m-au 
ajutat cu adevărat să îmi dau seama 
că Evanghelia este un lucru bun şi că 
ne face cu adevărat fericiţi.

Liz: În adolescenţă, cel mai apro-
piat membru al Bisericii de vârsta mea 
locuia la o oră şi jumătate de mine, 
aşadar nu era nici un alt membru al 
Bisericii în şcoală. Dar am apreciat 
faptul că, deşi eram singură, conducă-
toarele mele au venit întotdeauna la 
activităţile comune ale tinerilor băieţi 
şi tinerelor fete; au venit întotdeauna 
la seminar; au venit întotdeauna să-mi 
predea – de fiecare dată. Niciodată 
nu au spus: „Avem doar un student 
azi, deci nu vom ţine ora”. Sunt sigură 
că am învăţat multe, dar ceea ce îmi 
amintesc este că conducătoarele mele 
au fost consecvente. Şi, datorită lor, 
am avut parte de ocazii pentru a simţi 
Spiritul.

Eu cred că nu putem niciodată 
aprecia îndeajuns darul Duhului 
Sfânt. Chiar dacă i-am avut pe părin-
ţii mei, familia mea şi conducătorii 
mei, când am fost la şcoală, am fost 
singură. Dar Spiritul a fost cu mine. 
Deci, orice păstrează Spiritul în viaţa 
unei persoane va fi o mare influenţă 
în a ajuta acea persoană să trăiască în 
conformitate cu legea castităţii.

Lizzie: Una dintre cele mai pu-
ternice influenţe pentru mine a fost 
să obţin o mărturie proprie. Dacă nu 
ai rădăcini puternice în Evanghelie 

este foarte uşor să o iei pe o altă cale. 
Dar dacă te asiguri că ai o temelie 
puternică bazată pe Evanghelie, toate 
celelalte lucruri vin de la sine.

Hip: Atunci când vrei să fi pu-
ternic din punct de vedere fizic 
faci exerciţii şi când faci exerciţii ai 
rezultate. Dacă punem acest lucru  
în practică din punct de vedere spi-
ritual, trebuie să exersăm spiritual. 
Sunt multe lucruri pe care trebuie 
să le facem pentru a exersa spiri-
tual, precum studiul scripturilor şi 
depunerea tuturor eforturilor pentru 
a avea Spiritul. Trebuie, de aseme-
nea, să stabilim ţeluri drepte şi să 
lucrăm pentru a atinge acele ţeluri. 
Dar, pentru a atinge acele ţeluri, nu 
putem face aceasta singuri. Trebuie 
să Îl avem pe Domnul cu noi. De la 
El primim puterea şi Spiritul pentru 
a trece peste încercări. Apoi noi pu-
tem urma încurajarea preşedintelui 
Thomas S. Monson:

„Nu lăsaţi pasiunile să vă distrugă 
visele. Rezistaţi ispitei.

Aduceţi-vă aminte de cuvintele din 
Cartea lui Mormon: «Ticăloşia nicio-
dată nu a fost fericire»”.4 ◼

NOTE
 1. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129.
 2. Vezi Jeffrey R. Holland, „Of Souls, Symbols, 

and Sacraments”, în Brigham Young  
University 1987–1988 Devotionals and 
Fireside Speeches (1988), Devotional and 
Fireside Speeches, p. 77–79.

 3. „Când păcatul vă ispiteşte, dragostea pură 
este uitată în timp ce dorinţa îi ia locul. 
Afecţiunea este, atunci, înlocuită cu pofta 
trupească şi pasiunea necontrolată. Doctrina 
pe care diavolul este atât de nerăbdător să 
o stabilească a fost acceptată, aceea că rela-
ţiile sexuale sunt justificate” (Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], p. 279).

 4. Thomas S. Monson, „Fiţi exemplu”, Liahona,  
mai 2005, p. 112.

„Eu nu consider că 
poruncile sunt restricţii; 
le păstrez pentru că mă 
fac fericită.”
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„ Ce înseamnă să cinstim  
preoţia lui Dumnezeu?”

P reoţia este puterea prin care Tatăl Ceresc şi 
Isus Hristos Îşi îndeplinesc lucrarea. Este cea 
mai mare putere pe pământ. Prin preoţie, 
sunt administrate rânduieli, sunt oferite bine-
cuvântări, se efectuează munca din templu, 

este predicată Evanghelia şi sunt înfăptuite miracole.
Deţinătorii preoţiei Îl reprezintă pe Salvator, aşadar 

cinstesc preoţia făcând ceea ce ar face Salvatorul dacă ar 
fi aici. Ei cinstesc preoţia trăind astfel încât să fie demni de 
ea. Ei cinstesc preoţia prin îmbrăcămintea, acţiunile, cuvin-
tele, slujirea şi chiar prin gândurile lor.

Tinerele fete pot, de asemenea, cinsti preoţia păstrând 
legămintele de la botez şi participând cu poişenie la rân-
duielile preoţiei ca de pildă împărtăşania sau munca din 
templu. Ele îşi pot ajuta taţii, fraţii sau pe alţi deţinători ai 
preoţiei să ţină poruncile şi să trăiască demni pentru a-şi 
îndeplini îndatoririle preoţiei.

Noi toţi putem cinsti preoţia slujind cu credinţă în 
chemările noastre, respectându-i pe cei care deţin preoţia, 
respectând lucrarea pe care aceasta o îndeplineşte şi res-
pectând rânduielile şi legămintele pe care aceasta ne ajută 
să le primim.

Acţionaţi ca un reprezentant al lui Dumnezeu
Dacă noi putem începe să înţelegem cât de 
minunat este faptul că Dumnezeu ne-a dat 
acest dar, atunci cinstirea preoţiei este un 
lucru mai uşor de făcut: acţionaţi cu recunoş-
tinţă şi respect faţă de puterea care v-a fost 
încredinţată. Întrebaţi-vă: „Dacă toată lumea 

din jurul meu ar şti că eu deţin puterea lui Dumnezeu, L-ar 
preţui mai mult sau mai puţin pe El?”. Asta înseamnă cinsti-
rea preoţiei – înseamnă să îţi dai seama că eşti un reprezen-
tant al lui Dumnezeu şi să faci tot ce poţi pentru a acţiona 
astfel încât să îţi arăţi respectul pentru încrederea pe care  
El ţi-a acordat-o.
Mason R., 19 ani, Colorado, SUA

Fiţi virtuoase
În calitate de tânără fată aş  
putea spune că eu nu trebuie  
să cinstesc preoţia. Dar toate 
tinerele fete trebuie să o facă. 
Noi cinstim preoţia fiind vir-
tuoase. Noi cinstim preoţia 

ajutându-i pe tinerii băieţi să aibă gânduri  
curate. Noi ne îmbrăcăm decent şi folosim  
un limbaj curat. Făcând aceasta noi îi ajutăm 
pe tinerii băieţi să cinstească preoţia şi, astfel, 
noi cinstim, de asemenea, preoţia.
Marisa B., 14 ani, Arizona, SUA

Îndepliniţi-vă datoria faţă de Dumnezeu
Principala modalitate de a cinsti preoţia,  
în opinia mea, este să faci lucrurile pe care 
Însuşi Isus Hristos le-ar face dacă ar fi aici  
pe pământ, deoarece noi Îl reprezentăm pe 
Isus Hristos. Înseamnă că noi ţinem toate 
poruncile, îndeplinim toate îndatoririle şi 
promisiunile pe care le-am făcut lui Dumne-
zeu când am fost rânduiţi la preoţie. Cinstind 
preoţia, urmăm porunca Sa de a „[ne ridica  
şi străluci] pentru ca lumina [noastră] să fie  
un steag pentru naţiuni” (D&L 115:5). Îi aju-
tăm pe alţii să ştie că sunt mulţi slujitori auto-
rizaţi ai lui Dumnezeu pe pământ.
Bismarck B., 18 ani, Santo Domingo,  
Republica Dominicană

Daţi dovadă de respect faţă de preoţie
Eu cred că a cinsti preoţia înseamnă a avea 
respect şi încredere atunci când foloseşti 
preoţia. Când ai un membru al Preoţiei  
aaronice care respectă preoţia şi împărtăşa-
nia la fel de mult precum cei din episcopia 

Întrebări & răspunsuri

Răspunsurile sunt menite să ajute şi să ofere perspectivă, nefiind declaraţii oficiale privind doctrina Bisericii.
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noastră, atunci poţi avea parte de  
experienţe minunate atunci când  
distribui şi pregăteşti împărtăşania. 
Noi toţi purtăm cămăşi albe şi cra-
vate. Ştim că acest lucru este o in-
fluenţă puternică în episcopia noastră 
şi a avut o influenţă şi asupra mea. 
Ştiu că cel mai bun lucru care mi 
s-a întâmplat vreodată este să deţin 
preoţia.
Hansen B., 15 ani, Texas, SUA

Nu vă compromiteţi standardele

Să cinsteşti preoţia înseamnă să nu  
te pui în situaţi în care ştii că este  
posibil să îţi compromiţi standardele. 
Când am studiat Vechiul Testament  
la seminar, am găsit în Genesa 39 
exemplul lui Iosif din Egipt care şi-a 
cinstit preoţia fugind pentru a scăpa 
de avansurile soţiei lui Potifar.

Un mod prin care tinerele fete  
ne pot ajuta să cinstim preoţia este  
să ţină standardele din Pentru întări-
rea tineretului şi să se îmbrace  
decent.
Joseph B., 16 ani, Texas, SUA

Susţineţi preoţia
După părerea mea, să cinsteşti preo-
ţia înseamnă că tinerii băieţi respectă 
şi susţin darul pe care Domnul l-a 
dat lor. Când văd un tânăr băiat care 
respectă preoţia, sunt liniştită şi am 
şi mai mult respect pentru acel tânăr 
băiat. Tatăl Ceresc i-a încredinţat lui 

ESTE SACRĂ
„Tinerii băieţi şi tinerele 
fete… trebuie să cin-
stească [preoţia] şi să 
o vadă ca pe un lucru 
sacru… deoarece, prin 

intermediul acestei autorităţi, rânduielile 
Evangheliei sunt înfăptuite în întreaga 
lume şi în fiecare loc sfânt şi, fără ea, 
acestea nu pot fi înfăptuite. Aceia care 
deţin această autoritate trebuie să o 
cinstească. Trebuie să trăiască pentru 
a fi demni de autoritatea care le-a fost 
acordată lor.”
Preşedintele Joseph F. Smith (1838–1918), 
Teachings of Presidents of the Church:  
Joseph F. Smith (1998), p. 144.

Trimiteţi răspunsurile dumneavoastră  
până la 15 noiembrie prin e-mail la 
liahona@ldschurch.org sau prin poştă la:

Liahona, Questions & Answers 11/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Răspunsurile pot fi corectate pentru claritate 
sau pentru a se încadra în spaţiul rubricii.

Următoarele informaţii şi permisiuni trebuie 
incluse în e-mailul sau scrisoarea dumneavoastră: 
(1) numele complet, (2) data naşterii, (3) episco-
pia sau ramura, (4) ţăruşul sau districtul, (5) acor-
dul dumneavoastră scris şi, dacă aveţi sub 18 
ani, acordul scris al părinţilor dumneavoastră (se 
acceptă prin e-mail) pentru a publica răspunsul 
dumneavoastră şi fotografia dumneavoastră.

preoţia şi, astfel, eu cred că datoria 
sa nu este doar să deţină preoţia, ci 
şi să o susţină.
Melinda B., 16 ani, Washington, SUA

Amintiţi-vă de Salvator
Preoţia este singura şi adevărata 
putere a lui Dumnezeu pe pământ şi 
ne arată calea pentru a ne întoarce 
la El. Când ne gândim cum putem 
cinsti preoţia, ne gândim să urmăm 
învăţăturile preşedintelui Thomas S. 
Monson şi ale celorlalţi apostoli. Cea 
mai bună modalitate de a cinsti preo-
ţia este să facem lucrurile care suntem 
învăţaţi, care ne permit să ne amintim 
de Salvator. Când ne amintim de El, 
Spiritul Său este cu noi. Având Spiritul 
cu noi, putem rămâne concentraţi 
asupra ţelului nostru şi putem fi un 
exemplu al punerii în practică a stan-
dardelor Evangheliei.
Clasa Şcolii de duminica: Kylie E., Jaiten B., 
Joseph E., Alexandra R., Kaylie V., Alisha F. 
şi Haylee W. (nu este în poză); Idaho, SUA

URMĂTOAREA 
ÎNTREBARE:

„Ce le pot spune oa-
menilor care nu sunt 
membri care întreabă 
de ce unii membri ai 
Bisericii nu păstrează 
standardele noastre?”
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FIŢI ÎNŢELEPŢI 
ŞI FIŢI UN 
PRIETEN
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Dacă vreţi cu adevărat să aveţi o 
viaţă bună, veţi vrea să urmaţi 
sfatul care se găseşte în scrip-

turi: „Învaţă înţelepciune în tinereţea 
ta; da, învaţă în tinereţea ta să ţii po-
runcile lui Dumnezeu” (Alma 37:35). 
Procesul de învăţare poate fi rezumat 
astfel:

Noi toţi începem având o inte-
ligenţă elementară. Noi adăugăm 
cunoaştere acesteia prin ceea ce 
învăţăm în clase şi prin ceea ce citim. 
Adăugăm experienţă de viaţă. Şi apoi 
urmează pasul al patrulea: înţelep-
ciunea. Aici se opreşte procesul de 
învăţare pe care-l oferă lumea. Dar 
noi avem ceva ce lumea nu are. După 
botez şi confirmare, noi am primit 
darul Duhului Sfânt. În funcţie de 
credinţa noastră faţă de legile, rându-
ielile şi legămintele pe care le facem 
la botez, faţă de angajamentele pe 

care ni le asumăm cu regularitate şi 
în mod frecvent în timpul adunărilor 
de împărtăşanie, faţă de preoţie şi faţă 
de legămintele din templu, noi vom 
avea întotdeauna darul Duhului Sfânt 
cu noi pentru a ne învăţa şi îndruma. 
Spiritul ne îndrumă să acţionăm şi să 
facem. Noi toţi avem daruri spirituale 
şi talente (vezi D&L 46).

Înţelepciunea şi darurile spirituale 
duc la o cunoaştere în inimă. „Iată 
începutul înţelepciuni: dobândeşte 
înţelepciunea şi cu tot ce ai, dobân-
deşte priceperea” (Proverbele 4:7). 
Este important să dobândim înţe-
lepciune şi cunoaştere în tinereţea 
noastră.

O experienţă din tinereţea mea 
m-a învăţat ceva despre înţelepciune. 
Eram un băiat crescut la oraş şi tatăl 
meu m-a trimis să lucrez la ferma 
unchiului meu din vestul statului 
Utah. Cât timp am fost acolo, nu am 
putut niciodată înţelege de ce vacile, 
având atât de multe hectare din care 
să aleagă, îşi băgau capul prin sârma 
ghimpată pentru a paşte iarba de pe 
cealaltă parte a gardului. V-aţi gândit 
vreodată la cât de mult facem şi noi 

acest lucru? Întotdeauna vom încerca 
să vedem care sunt limitele, în special 
în tinereţea noastră. Ca fiinţe umane 
– omul firesc – noi avem tendinţa de 
a merge spre sârma ghimpată şi de a 
ne băga capul prin gard. De ce facem 
aceasta?

Putem avea atât de multă bucu-
rie în viaţă fără a trece peste limite. 
Amintiţi-vă: „Înţelepciunea este lucrul 
principal” şi cu acea înţelepciune: „Nu 
intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla 
pe calea celor nelegiuiţi! Fereşte-te de 
ea, nu păşi pe ea; ocoleşte-o şi treci 
înainte!” (Proverbele 4:14–15). Nu 
vă apropiaţi. Nu vă băgaţi capul prin 
gardul din sârmă ghimpată.

Aveţi prieteni buni?
Veţi observa că, pe lângă învă-

ţăturile despre înţelepciune, cartea 
Proverbele ne învaţă, de asemenea, 
despre cum să alegem prieteni buni: 
„Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu 
umbla pe calea celor nelegiuiţi” (Pro-
verbele 4:14). „Fiule, să nu porneşti 
la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe 
cărarea lor! Căci picioarele lor aleargă 
la rău” (Proverbele 1:15–16).

Vârstnicul  
Robert D. Hales
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

Învăţaţi şi dobândiţi cu-
noaştere şi înţelepciune în 
tinereţea voastră. Şi încura-
jaţi-i şi întăriţi-i pe cei din 
jurul vostru.
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Cum ştiţi dacă aveţi prieteni buni? 
Vă voi oferi două teste. Dacă puneţi 
în practică aceste teste, niciodată nu 
o veţi lua pe cărări necunoscute şi 
nu vă veţi rătăci de la „[calea] strâmtă 
şi îngustă care duce la viaţa veşnică” 
(2 Nefi 31:18).

1. Prietenii buni vă ajută să 
ţineţi mai uşor poruncile 
atunci când sunteţi cu ei. Un 
prieten adevărat vă întăreşte şi 
vă ajută să trăiţi conform prin-
cipiilor Evangheliei, care vă vor 
ajuta să înduraţi până la sfârşit.

2. Un prieten adevărat nu vă  
va face să alegeţi între ca-
lea lui şi calea Domnului, 
îndepărtându-vă astfel de calea 
strâmtă şi îngustă. Adversarul 
cutreieră pe acest pământ şi ar 
vrea foarte mult ca fiecare dintre 
noi să cadă. Dacă prieteni voştri 
vă duc pe căi greşite, îndepăr-
taţi-vă de ei. Alegeţi-vă prietenii 
cu înţelepciune.

Ce fel de prieteni sunteţi voi?
Acum o să adresez o altă întrebare: 

ce fel de prieteni sunteţi voi ?
Viaţa înseamnă mai mult decât să 

ne salvăm pe noi. Noi trebuie să-i în-
curajăm şi să-i întărim pe cei din jurul 
nostru. Domnul vrea ca noi toţi să ne 
întoarcem la El.

Voi sunteţi un far şi nu este nimic 
mai periculos decât un far dărâmat. 
Amintiţi-vă cine sunteţi: sunteţi o 
lumină pentru lume, pentru prietenii 
voştri, pentru fraţii şi surorile voastre. 
Voi sunteţi cei la care ei privesc pen-
tru a primi îndrumare.

Capitolul 4 din Proverbele conti-
nuă astfel:

„Dar cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei stră-
lucire merge mereu crescând până la 
miezul zilei.

Calea celor răi este ca întunericul 
gros: ei nu văd de ce se vor poticni” 
(versetele 18–19).

Ei chiar nu ştiu de ce se poticnesc. 
Ei nu au lumină, nu au îndrumare.

Ştiţi cum este să depinzi de un far 
şi să nu vezi lumină venind de acolo? 
Este întuneric şi noi suntem pierduţi.

Când un pilot nu mai are curent, 
nu are alte indicatoare decât cele care 
funcţionează fără electricitate. El se 

simte complet neajutorat atunci când 
este într-un avion de vânătoare cu un 
singur loc la 12.200 de metri înălţime 
lovindu-se de nori. El nu are nicio 
direcţie. Am trecut printr-o astfel de 
experienţă şi sunt fericit să fiu aici. 
Este o experienţă pe care nu o voi 
uita niciodată. Şi voi, poate, într-o zi 
veţi fi într-o asemenea situaţie. Nu 
este nimic mai periculos decât un far 
dărâmat în special atunci când de-
pinzi de lumină.

Depinde cineva de lumina voastră 
pentru a se ghida? Fiţi un exemplu 
bun. Fiţi o lumină pentru lume şi 
îndrumaţi-i pe cei din jurul vostru pe 
calea dreaptă. Ei se bazează pe voi 
că veţi fi un far al credinţei. Fiţi acolo 
atunci când cineva are nevoie de voi.

Spiritul este lumina care ghidează 
şi care aduce bucurie şi fericire. Fie 
ca nouă să nu ne fie niciodată refu-
zat Spiritul din pricina comportamen-
tului nostru. O, mă rog ca niciodată 
să nu fim singuri şi trişti în această 
lume „[întunecată şi mohorâtă]” 
(1 Nefi 8:4)!

Fie ca binecuvântările Domnului 
să fie cu voi pe măsură ce vă străduiţi 
să învăţaţi şi să dobândiţi cunoaştere 
şi înţelepciune în tinereţea voastră. 
Fie ca voi să căpătaţi, de asemenea, 
înţelepciune şi cunoaştere în inimile 
voastre despre adevărurile Evanghe-
liei prin supunere şi, de asemenea, 
prin lumina Spiritului, Duhul Sfânt. 
Fiţi un prieten bun. Încurajaţi-i şi întă-
riţi-i pe cei din jurul vostru. Faceţi ca 
lumea să fie un loc mai bun pentru 
că voi sunteţi aici. Ajutaţi-i pe priete-
nii voştri să stea pe calea strâmtă şi  
îngustă, să îndure până la sfârşit şi  
să se întoarcă cu onoare. ◼

Fiţi o lumină pentru lume şi  
îndrumaţi-i pe cei din jurul vostru  
pe calea dreaptă. Ei se bazează pe 
voi că veţi fi un far al credinţei.
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În adolescenţă mi-a fost câteodată 
greu să trăiesc conform Evan-
gheliei. În zona în care locuiam, 

nu erau mulţi membri ai Bisericii şi 
prietenii mei care nu erau membri ai 
Bisericii uneori făceau să-mi fie mai 
greu să rămân pe calea dreaptă.

„Ar trebui să porţi asta, îţi scoate în 
evidenţă culoarea ochilor”, una din-
tre prietenele mele mi-a spus înainte 
de un dans. Ea mi-a arătat o rochie 
pe care ar fi vrut să mi-o împrumute, 
dar nu avea mâneci. Am decis să port 
rochia cu o jachetă.

Când am ajuns la dans nimeni altci-
neva nu mai purta o rochie cu mâneci 
şi am simţit că ieşeam în evidenţă. 
Când a început să mi se facă cald, 
prietenii mei mi-au spus că ar trebui 
să îmi dau jos jacheta, pentru că, ori-
cum, aş fi arătat mai bine aşa.

Să ne îmbrăcăm pentru un dans
Crystal Martin

În timp ce încercam să justific 
faptul de a-mi da jos jacheta, mi-am 
amintit de binecuvântarea mea pa-
triarhală. Binecuvântarea mea spunea 
că voi avea parte de multe ispite şi 
că, dacă voi ceda, multe persoane mă 
vor urma. Atunci mi-am dat seama că 
trebuie să rămân pe calea cea dreaptă 
– nu doar pentru mine, dar şi pentru 
cei care se uitau la mine pentru îndru-
mare. Am decis să ţin jacheta pe mine.

Câteodată alţii au râs de mine pen-
tru că nu făceam lucrurile pe care le 
făceau ceilalţi, dar am rămas puternică 
şi am fost binecuvântată datorită aces-
tui lucru. Mai târziu, am aflat că mulţi 
oameni mă priveau cu respect. Câţiva 
dintre prietenii mei mi-au spus că mă 
respectau pentru că ţineam la stan-
dardele mele. Ei şi-au cerut scuze că 
au râs de mine pentru că nu făceam 

Am fost tentată să urmez mulţimea, dar apoi mi-am dat 
seama că trebuia să fiu un exemplu.

lucrurile pe care toată lumea le făcea 
în liceu.

Datorită faptului că am trăit con-
form standardelor din Biserică şi am 
încercat să fiu un exemplu, am avut 
parte de experienţe misionare şi am 
putut să le predau Evanghelia altora. 
Nu aş fi putut să îi influenţez pe alţii 
în bine dacă nu aş fi rămas pe calea 
cea dreaptă. ◼
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STANDARDELE CU PRIVIRE  
LA ÎMBRĂCĂMINTE
„Nu vă coborâţi niciodată standardele cu pri-
vire la îmbrăcăminte. Nu folosiţi o ocazie spe-
cială ca pretext pentru a fi lipsiţi de decenţă… 
Tinerele fete trebuie să evite… îmbrăcămintea 
care nu acoperă umerii.”
Pentru întărirea tineretului (broşură, 2011), p. 6, 7.
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Kim a purtat în mod constant îmbrăcă-
minte decentă. Zilele trecute i-am cerut 
părerea despre cum ar trebui să fie o 

fustă decentă, o bluză decentă şi un costum 
de baie decent. În loc să stabilim măsurători 
exacte pentru lungimea fustei sau decolteu, 
am discutat despre principiile legate de de-
cenţă şi greutăţile care decurg din a încerca 
să găseşti haine decente care să arate bine. 
Ne-am distrat găsind modalităţi creative de 
a face o fustă mai lungă. În final Kim a spus: 
„Dacă nu mă simt confortabil când probez 
ceva, înseamnă că este indecent şi nu mă voi 
simţi confortabil să port acel lucru. Am învăţat 
să nu cumpăr acel lucru. Îl pun la loc pe raft”.

Pe măsură ce Kim se străduieşte să trăiască 
demn, Duhul Sfânt o poate îndruma în alege-
rile ei legate de îmbrăcăminte. Ea trăieşte  
din plin standardul decenţei şi nu încearcă  
să schimbe regulile legate de îmbrăcăminte  
şi aspectul exterior. Ea înţelege că trupul ei 
este un templu (vezi 1 Corinteni 3:16) şi că 
are responsabilitatea de a avea grijă de el,  

de a-l proteja şi îmbrăca corespunzător.
Când se construieşte un templu, se acordă 

multă grijă pentru a fi protejat şi decorat fru-
mos, în interior şi exterior. Cheia proiectării 
templelor o reprezintă înţelegerea însemnă-
tăţii că un templu îl reprezintă pe Domnul 
– este casa Sa. Noi respectăm templele ca pe 
structuri sacre atunci când nu permitem decât 
celor demni să intre. Noi admirăm templele 
deoarece rânduielile şi legămintele sacre 
la care participăm fac posibil ca noi să ne 
întoarcem la Tatăl nostru Ceresc.

Trupul vostru este mai preţios decât cel 
mai splendid templu de pe pământ. Sunteţi 
un fiu sau o fiică iubită a lui Dumnezeu! 
Aceleaşi principii – reprezentarea, respectul şi 
reverenţa – se aplică, chiar mai mult, pentru a 
avea grijă şi a proteja trupurile noastre.

Reprezentarea
În fiecare săptămână când luăm din îm-

părtăşanie, luăm asupra noastră numele 
Salvatorului. Noi suntem reprezentanţii Săi pe 
pământ. Unul dintre sfaturile din Pentru întă-
rirea tineretului spune: „Prin îmbrăcămintea 
voastră şi aspectul exterior, puteţi arăta [Dom-
nului] că ştiţi cât de preţios este trupul vostru. 
Puteţi arăta că sunteţi ucenici ai lui Isus Hris-
tos şi că Îl iubiţi”.1

Când o tânără fată a citit această declaraţie, 
a decis că ea nici măcar nu vrea să se apropie 
de indecenţă. Imediat ea a scos din dulapul 

P E N T R U  Î N T Ă R I R E A  T I N E R E T U L U I

Ca reprezentante ale lui Hristos, 
ne arătăm respectul pentru trupu-
rile noastre „în toate timpurile şi 
în toate lucrurile şi în toate locu-
rile” luând hotărârea să trăim 
conform anumitor standarde.

Mary N. Cook
prima consilieră în 
preşedinţia generală  
a Tinerelor Fete

„Lăsaţi Spiritul Sfânt să vă îndrume”

Îmbrăcămintea şi 
aspectul exterior:  
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său tot ceea ce nu era în armonie cu un 
reprezentant al Salvatorului. Ea a spus: „Aş fi 
înţeleaptă dacă nici măcar nu aş proba nimic 
în magazine din ce ştiu că nu aş purta. De ce 
să mă las ispitită?”. Principiul reprezentării a 
ajutat-o să ia această hotărâre fermă.

Respect
Ca reprezentante ale lui Hristos, ne arătăm 

respectul pentru trupurile noastre „în toate 
timpurile şi în toate lucrurile şi în toate locurile” 
(Mosia 18:9) luând hotărârea să trăim conform 
anumitor standarde. Domnul cere ca doar cei 
curaţi să poată intra în templu. Alegerea voas-
tră de a fi virtuoase este o dovadă a respectului 
faţă de Domnul şi trupurile voastre.

Trebuie să arătăm respect şi pentru trupu-
rile altor persoane şi să le ajutăm să trăiască 
virtuos. Vârstnicul M. Russell Ballard din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli a spus: 
„[Tinerele Fete] trebuie să înţeleagă că, atunci 
când poartă haine care sunt prea strâmte, 
prea scurte sau prea decoltate, nu doar că pot 
trimite mesaje greşite tinerilor băieţi cu care 
se împrietenesc, dar ele, de asemenea, perpe-
tuează în propriile lor minţi ideea falsă că va-
loarea unei femei depinde numai de puterea 
ei de seducţie trupească. Acest lucru niciodată 
nu a fost şi nu va fi inclus în definiţia corectă 
a unei fiice credincioase a lui Dumnezeu”.2

Tinere fete, respectaţi-vă trupul şi ajutaţi-i pe 
alţii, în special pe tinerii băieţi, să-şi păstreze 
gândurile şi acţiunile virtuoase. Respectaţi-vă 
trupul ştiind că, trăind zilnic în dreptate, vă 
oferă valoare eternă.

Reverenţă
Vârstnicul Robert D. Hales din Cvorumul 

celor Doisprezece Apostoli ne-a învăţat: „Aşa 
cum terenul dimprejurul templului înfăţişează 
caracterul sacru şi plin de respect al lucrurilor ST
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care au loc în templul, îmbrăcămintea noastră 
înfăţişează frumuseţea şi puritatea noastră in-
terioară. Felul în care ne îmbrăcăm arată dacă 
avem respectul cuvenit faţă de… rânduielile 
şi legămintele veşnice şi dacă ne pregătim să 
le primim” 3.

Daţi dovadă de respect faţă de sacrifi-
ciul ispăşitor al Salvatorului nostru purtând 
cele mai frumoase haine de duminică când 
participaţi la rânduiala împărtăşaniei. „Când 
oficiază rânduiala împărtăşaniei, tinerii băieţi 
trebuie să poarte o îmbrăcăminte decentă”.4 
Dragi tinere fete, îmbrăcaţi-vă decent.

Ridicaţi-vă! Fiţi exemple de îmbrăcăminte 
decentă acasă, la şcoală, la plajă, la dansuri 
sau când participaţi în activităţi sportive. Ur-
maţi exemplul lui Kim atunci când vă alegeţi 
hainele, lăsaţi Spiritul Sfânt să vă îndrume în 
decizia voastră. „Întrebaţi-vă: «Oare aspectul 
meu exterior m-ar face să mă simt bine dacă 
aş fi în prezenţa Domnului?»” 5.

Dacă trăiţi conform acestor trei principii – 
reprezentarea, respectul şi reverenţa – când 
vă alegeţi îmbrăcămintea veţi „[străluci]” 
(Doctrină şi legăminte 115:5) în calitate de 
reprezentante ale Salvatorului. ◼

NOTE
 1. Pentru întărirea 

tineretului (broşură, 
2011), p. 6.

 2. M. Russell Ballard, 
„Mame şi fiice”,  
Liahona, mai 2010,  
p. 20.

 3. Robert D. Hales,  
„Modesty: Reverence  
for the Lord”, Liahona,  
aug. 2008, p. 20.

 4. Pentru întărirea 
tineretului, p. 7.

 5. Pentru întărirea 
tineretului, p. 8.
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ÎNTĂRIŢI  

I-am rugat pe tineri să ne vor-
bească despre un moment în care 
un verset pe care l-au memorat 

i-a ajutat, precum a spus vârstnicul 
Richard G. Scott din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli la conferinţa 
generală din octombrie 2011 (vezi 
bara laterală). Acestea sunt câteva 
dintre răspunsurile lor.

Adolescenţi mărturisesc despre 
momente în care scripturile i-au 
învăţat, alinat şi îndrumat.

SCRIPTURILE  
AJUTĂ LA NEVOIE
„Scripturile sunt asemănătoare 
unor fascicule de lumină care ne 
iluminează mintea şi fac loc îndru-
mării şi inspiraţiei din Cer… Prin 
memorarea scripturilor se poate 
obţine o mare putere. A memora 
un verset din scripturi înseamnă 
a-ţi crea o nouă relaţie de priete-
nie. Este ca şi cum ai descoperi o 
nouă persoană care poate ajuta la 
nevoie, poate asigura inspiraţie şi 
alinare şi poate fi o sursă de moti-
vare pentru schimbări necesare.”
Vârstnicul Richard G. Scott din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli, 
„Puterea Scripturii”, Liahona,  
nov. 2011, p. 6.

PRIN CUVÂNT
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Pace în sufletul meu
„Fiul Meu, pacea să fie în sufletul tău; adversităţile  

şi suferinţele tale vor fi numai pentru un scurt timp”  
(D&L 121:7).

Versetul care mi-a oferit cea mai multă alinare de-a lun-
gul anilor este Doctrină şi legăminte 121:7, când profetul Jo-
seph Smith era în închisoarea Liberty implorându-l pe Tatăl 
Ceresc pentru ajutor. Am memorat acest verset la seminar 
şi îmi amintesc de el atunci când am nevoie de alinare. Îmi 
aminteşte de faptul că Tatăl meu din Cer mă iubeşte şi este 
conştient de încercările mele. Am folosit acest verset pentru 
a-mi aduce pace în momente de frustrare şi slăbiciune.

Acest verset m-a ajutat atunci când eram la o petre-
cere care s-a transformat într-un mediu în care ştiam că 
nu trebuia să fiu. I-am refuzat politicos pe prietenii mei 
atunci când mi-au cerut să fumez sau să beau. Acest verset 
mi-a dat tăria de care aveam nevoie pentru a-mi susţine 
convingerile.

De asemenea, acest verset m-a ajutat să iau o decizie di-
ficilă. Prietena mea şi cu mine eram de nedespărţit de cinci 

PRIN CUVÂNT

Lucruri slabe devin puternice
Cu câteva luni înainte de examenul de admitere la 

liceu, nu mă simţeam pregătit. Eram sigur că era imposibil 
să reuşesc. Aşa că m-am îndreptat spre Tatăl meu Ceresc 
în rugăciune. În timp ce mă rugam, aceste cuvinte mi-au 
venit în minte: „Dacă oamenii vin la Mine, Eu le voi arăta 
slăbiciunea lor. Eu le dau oamenilor slăbiciune pentru ca 
ei să fie umili; iar harul Meu este destul pentru toţi oa-
menii care se umilesc în faţa Mea; căci dacă ei se umilesc 
în faţa Mea şi au credinţă în Mine, atunci Eu voi face ca 
lucrurile slabe să devină puternice pentru ei” (Eter 12:27).

Mi-am dat seama că, atunci când mă rog Tatălui Ceresc 
pentru tărie să fac faţă provocărilor şi încercărilor, El mă 
binecuvântează şi mă ajută să-mi înving slăbiciunile. Să-I 
fac cunoscută îngrijorarea mea Domnului a fost cea mai 
bună decizie pe care o puteam lua. El este cel mai bun 
învăţător şi ştiu că m-a ajutat.

Irvin O.  
16 ani, El Salvador
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ani. Practicam sporturi împreună, mergeam în excursii 
împreună şi petreceam fiecare sfârşit de săptămână îm-
preună. Dar ea a început să se întâlnească cu un grup de 
prieteni mai mari în preajma cărora eu nu vroiam să fiu. În 
final, ea m-a pus să aleg între a fi prietena ei sau a rămâne 
fermă convingerilor mele privind Cuvântul de înţelepciune 
şi legea castităţii. Am fost devastată. Niciodată nu am ştiut 
că a-mi susţine convingerile poate fi atât de greu. Dar am 
ales să îmi fac prieteni noi, amintindu-mi mereu promisiu-
nea făcută de Tatăl Ceresc lui Joseph Smith că totul urma 
să fie bine.

Nimic nu merită să îmi compromit con-
vingerile şi am parte de bucurie adevă-
rată şi de durată atunci când aleg ceea 
ce este drept. Scripturile mi-au în-
tărit mărturia şi mi-au oferit ajutor 
atunci când am avut nevoie.

Lauren J.  
16 ani, Arkansas, SUA



Roagă-te tot timpul
„Roagă-te tot timpul, ca să poţi ieşi învingător; da, ca să-l poţi învinge 

pe Satana şi să poţi să scapi din mâinile slujitorilor Satanei, care îi sus-
ţin lucrarea lui” (D&L 10:5).

Acest verset mă ajută să fac faţă ispitelor. Când sunt pe punctul de 
a face ceva ce ştiu că este greşit, acest verset şi mesajul său îmi vin în 
minte. De fiecare dată când mă rog, după ce am acel imbold, primesc 
ajutorul de care am nevoie pentru a învinge ispita cu care mă confrunt.

Jesse F.  
17 ani, Utah, SUA

Eu sunt cu tine
„Fii răbdător în suferinţe, pentru că vei avea multe; dar 

îndură-le, căci, iată, Eu sunt cu tine, chiar până la sfârşi-
tul zilelor tale” (D&L 24:8).

Memorarea acestui verset a fost o binecu-
vântare, în special atunci când m-am simţit 

speriată sau singură. Ori de câte ori mi-l 
amintesc, prind curaj şi mă simt mai bine. 
În calitate de tineri băieţi şi tinere fete, 
noi avem nevoie de îndrumare şi spri-
jin, în special când ne confruntăm cu 
încercări si provocări. Chiar dacă, 
uneori, viitorul pare nesigur sau 
descurajator, ştiu că mă pot încrede 
în Domnul şi pot primi îmbrăţişa-
rea Sa caldă.

Când eram mică, am fost 
învăţată acasă şi la Societatea 
Primară că Domnul va fi întot-

deauna lângă mine dacă îmi fac 
partea. Datorită acelor învăţături 

şi, de asemenea, datorită acestui 
verset, ştiu că mă pot baza pe El 

întotdeauna.

Sofia I.  
15 ani, Uruguay

STABILEŞTE 
UN ŢEL

Gândiţi-vă să stabiliţi 
un ţel de a memora 

câteva versete. Aţi putea 
memora versetele de bază 
la seminar sau ca parte a 
Datoriei faţă de Dumnezeu 
sau Progresului personal.
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Sunt multe căi de ales, dar numai una duce la viaţa veşnică.
(Vezi 2 Nefi 9:41; 31:17–21; Alma 7:9.)

DREAPTĂ ŞI ÎNGUSTĂ ESTE  
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Avansând de la Societatea Primară

Dragi tineri băieţi de la Societatea 
Primară,

atunci când veţi împlini 12 ani, veţi fi destul de mari pentru a primi Preoţia 
aaronică. Acesta este un lucru foarte important. Când Dumnezeu vă dă preoţia Sa, 
El vă va spune că are încredere în voi. Va fi datoria voastră sacră să slujiţi celorlalţi 
aşa cum ar face Salvatorul.

Acum este timpul să începeţi să vă pregătiţi. Ascultaţi-i pe deţinătorii preoţiei 
din jurul vostru şi priviţi-i atunci când binecuvântează 
şi distribuie împărtăşania, botează, dau binecuvântări, 
slujesc în misiuni şi conduc familii. Întotdeauna faceţi tot 
posibilul ca să trăiţi conform standardelor Evangheliei. 
Atunci veţi fi pregătiţi pentru ziua cea mare când veţi 
primi Preoţia aaronică.

Cu sinceritate,
David L. Beck
Preşedintele general al Tinerilor Băieţi

Atunci când este timpul să avansaţi la Tinerii Băieţi sau Tinerele 
Fete, iată câteva experienţe la care să vă aşteptaţi!

CE ÎNSEAMNĂ TINERII BĂIEŢI?
Preoţia aaronică – să slujiţi altora 
pentru Salvator
să distribuiţi împărtăşania
să adunaţi darurile de post
să vă întăriţi familia

Datoria faţă de Dumnezeu
să învăţaţi şi să realizaţi lucruri noi
să împărtăşiţi celorlalţi
să dezvoltaţi o relaţie mai apropiată  
cu Tatăl Ceresc

Pentru întărirea tineretului
standarde pentru a vă întări

Să vă pregătiţi
pentru o misiune
pentru căsătorie şi rolul de tată

Să mergeţi la templu
să fiţi botezaţi pentru cei care au murit
să vă pregătiţi pentru a face legăminte
să simţiţi Duhul Sfânt

Activităţi
să slujiţi alături de cvorumul 
dumneavoastră
distracţie la activităţile comune ale  
tinerilor băieţi şi ale tinerelor fete!
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Dragi tinere fete de la Societatea 
Primară,

suntem nerăbdătoare pentru ziua în care vă veţi alătura Tinerelor Fete! Voi 
sunteţi fiice preţioase ale Tatălui Ceresc. La Tinerele Fete veţi învăţa să staţi ca 
martore ale Sale în toate timpurile, în toate lucrurile şi în toate locurile. Veţi 
primi un medalion care vă va aminti să apăraţi adevărul şi dreptatea şi să lăsaţi 
lumina Salvatorului să strălucească în toată lumea. Cartea Progresul vostru 
personal vă va ajuta să studiaţi scripturile, să stabiliţi 
ţeluri personale şi să înaintaţi pe calea către templu. 
Toate aceste lucruri vă vor ajuta să vă pregătiţi pentru 
a deveni o soţie, o mamă şi o conducătoare minunată 
în lume.

Cu sinceritate,
Elaine S. Dalton
Preşedinta generală a Tinerelor Fete FO
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CE ÎNSEAMNĂ TINERII BĂIEŢI? CE ÎNSEAMNĂ TINERELE FETE?
Prieteni noi
să învăţaţi şi să vă distraţi împreună
să vă susţineţi una pe cealaltă

Să vă măriţi credinţa în Isus Hristos
să staţi neclintite pentru adevăr şi dreptate
să vă împărtăşiţi mărturia

Pentru întărirea tineretului
standarde pentru a vă întări

Progresul personal
lucruri noi de învăţat
să stabiliţi ţeluri şi să creşteţi în virtute

Să mergeţi la templu
să fiţi botezate pentru cei care au murit
să simţiţi Duhul Sfânt
să vă pregătiţi să faceţi legăminte

Activităţi
să slujiţi împreună
distracţie la activităţile comune ale 
tinerilor băieţi şi tinerelor fete!

Să vă pregătiţi ca o  
fiică a lui Dumnezeu
să fiţi o conducătoare  
şi un exemplu bun
să deveniţi o soţie şi  
o mamă credincioasă



60 L i a h o n a

Dragă Amiga
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Salutări din Mexic! Am fost încântată să primesc scrisoarea ta  

şi să aflu despre ziua ta de naştere care urmează să aibă loc. Se  

pare că eşti puţin emoţionată în legătură cu plecarea de la Societa-

tea Primară. Pot să îţi spun despre ziua în care am mers la Tinerele Fete?

Şi eu am fost emoţionată să plec de la Societatea Primară. Eram îngri-

jorată că s-ar putea să nu îmi fac nicio prietenă. Eram speriată să fiu una 

dintre cele mai tinere fete în loc să fiu una dintre cele mai în vârstă.

Dar totul a decurs bine. Episcopul m-a intervievat înainte de ziua mea 

de naştere şi mi-a spus că schimbarea va fi un lucru bun. Duminică, încă mă 

simţeam ruşinată şi am rămas în camera Societăţii Primare. Din fericire, una 

dintre conducătoarele Tinerelor Fete m-a găsit acolo. Ea a spus: „Mă gân-

deam că am să te găsesc aici! Vino, este timpul să mergem la clasă!”.

În deschidere, sora Diaz mi-a adresat un bun-venit şi mi-a oferit trei cărţi 

pe care am ajuns să le îndrăgesc: Pentru întărirea tineretului, Progresul per-

sonal al tinerelor fete şi un jurnal. În timp ce mă uitam în jur, mi-am dat seama 

că le cunoşteam pe câteva dintre fete de la Societatea Primară. Unele dintre 

fetele pe care nu le cunoşteam m-au salutat. Curând, am simţit pace în loc de 

teamă.
Lucrurile au continuat să meargă tot mai bine după aceea. Activităţile 

comune ale tinerilor băieţi şi tinerelor fete au fost speciale pentru mine de-

oarece m-au învăţat cum să trăiesc în acord cu Evanghelia şi cum să-mi ajut 

familia şi prietenii. Iar taberele din fiecare an sunt atât de distractive! Acum, 

că sunt în clasa Laur, sper să termin Progresul personal curând. Aştept cu 

nerăbdare să port medalionul Tinerelor Fete pentru a-mi aminti cât de mult 

m-am apropiat de Tatăl meu Ceresc de-a lungul anilor.

Aşa că, fii fără teamă, prietena mea. Întinde-ţi aripile şi zboară către  

Tinerele Fete. Îţi promit că nu îţi va părea rău.

Cu dragoste,

Maribel

Inspirată dintr-o poveste adevărată
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Marissa Widdison
Revistele Bisericii

Trăiţi într-o zonă în care co-
pacii îşi schimbă culoarea 
pentru a se pregăti de iarnă? 

Aceşti patru prieteni trăiesc. Noah B., 
Dylan L., Patrick M. şi Ben M. lo-
cuiesc împreună pe Insula Prinţul 
Edward de pe coasta de est a Cana-
dei. La fel ca şi copacii, aceşti băieţi 
se pregătesc pentru o nouă etapă 
din viaţă. Ei toţi împlinesc 12 ani în 
acelaşi an şi aceasta înseamnă să 
spună la revedere Societăţii Primare 
şi bun-venit Tinerilor Băieţi. Iată ce 
au avut de spus despre ce înseamnă 
să crească şi să meargă mai departe.

Fii tu însuţi
Când Noah s-a mutat aici, noii lui 

prieteni l-au ajutat să se acomodeze 
cu viaţa de pe insulă. Acum, fiind 
cel mai în vârstă din grup, el îi ajuta 
să se obişnuiască cu viaţa la Tinerii 
Băieţi. „Îmi făceam griji că nu voi fi 

acceptat şi nu-i voi cunoaşte pe  
ceilalţi”, a spus Noah despre înce-
putul la Tinerii Băieţi. „Participarea 
la activităţi a fost de mare ajutor.” 
Imnul preferat al lui Noah de la  
Societatea Primară este despre  
armata lui Helaman şi aşa îi vede  
el pe membrii cvorumului preoţiei  
– ca fiind împreună, uniţi.

Sfatul său? „Fii tu însuţi.”

Respectă preoţia
Pentru Patrick, primirea preoţiei 

nu are legătură cu împlinirea unei 
anumite vârste. Are legătură cu faptul 
de a fi demn şi pregătit. „Nu primeşti 
preoţia doar pentru că ai 12 ani”, a 
spus Patrick. „Trebuie să fii pregătit.”

Dylan înţelege cât de impor-
tantă este pregătirea. El încearcă să 
ajungă la biserică cu 15 minute mai 
devreme pentru a se pregăti spiri-
tual să distribuie împărtăşania. „Am 
distribuit împărtăşania de trei sau 
patru ori şi, de fiecare dată, Spiritul 

îmi atinge inima. Nu cred că mă voi 
obişnui vreodată cu asta”, a spus el.

Ben a spus că distribuirea împăr-
tăşaniei îi aminteşte de Cina cea de 
taină: „Isus era acolo. Noi suntem în 
aceeaşi postură pe care o avea Isus 
şi El vrea ca noi să fim acolo”.

Priveşte către templu
Ben munceşte pentru a obţine di-

ploma Credinţă în Dumnezeu şi este 
nerăbdător să facă botezuri pentru 
cei morţi pentru prima dată. „Nu 
am fost încă în interiorul templului, 
dar alţi oameni mărturisesc mereu 
despre cât de plăcut şi bine se simt 
după ce intră acolo”, a spus Ben.

Noah a vizitat templu pentru 
prima dată de curând. El a spus 
că tinerii băieţi din cvorumul său 
l-au tratat ca făcând parte din fami-
lie. „S-ar putea să aveţi emoţii, dar 
întotdeauna vor fi oameni acolo ca 
să vă ajute”, a spus el. „Vă veţi simţi 
bineveniţi.” ◼

Noah

Dylan Patrick

Ben
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Vino, Domn Isus

Salvatorul lumii: naşterea şi învierea Sa a fost scris şi compus sub îndrumarea Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli. Mulţi membri din întreaga Biserică au contribuit în mod generos la realizarea acestei lucrări, 

inclusiv David Warner, Cynthia Collier, Erik Orton, Dennis Packard, Sherry Wadham, Timothy Wadham şi David Zabriskie.

© 2003 IRI. Toate drepturile rezervate. Acest cântec poate � copiat doar pentru folosirea ocazională, 
în Biserică sau acasă, în scopuri necomerciale. Această notă trebuie inclusă pe �ecare copie.

Din spectacolul muzical realizat de Biserică
Salvatorul lumii: naşterea şi învierea Sa
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Vino, Domn Isus
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Vârstnicul  
Dallin H. Oaks 
din Cvorumul 
celor Doispre-
zece Apostoli îm-
părtăşeşte câteva 
gânduri despre 
acest subiect.

ILU
ST

RA
ŢII

 D
E 

ST
EV

E 
KR

O
PP

Din „Învăţăturile lui Isus”, Liahona, nov. 2011, p. 90.

Noi suntem ucenici  
ai lui Isus Hristos. Nu 
există cale de mijloc.

Aceasta este cea 
mai importantă 
cunoaştere pe pământ 
şi dumneavoastră înşivă 
puteţi şti aceasta.

El este Creatorul nostru. 
El este Lumina lumii. El 
este Salvatorul nostru 
de la păcat şi moarte.

Isus Hristos este 
Singurul Născut şi 
Preaiubitul Fiu al lui 
Dumnezeu.

IMPORTANT 
să-L urmez pe 

ISUS HRISTOS 
cu credinţă, 

indiferent unde  
mă aflu?
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Când Joseph Smith traducea 
Cartea lui Mormon, el şi co-
pistul său, Oliver Cowdery, 

au avut o întrebare. Ei au mers în 
pădure pentru a se ruga în legătură 
cu aceasta. În timp ce se rugau, „un 
mesager din ceruri a coborât într-un 
nor de lumină”. Acest mesager era 

Ioan Botezătorul. El şi-a aşezat mâi-
nile pe capul lui Joseph şi al lui Oli-
ver şi le-a conferit Preoţia aaronică. 
Apoi, Ioan Botezătorul le-a poruncit 
lui Joseph şi lui Oliver să se boteze 
unul pe celălalt. La scurt timp după 
aceea, apostolii Petru, Iacov şi Ioan 
au venit pe pământ şi i-au rânduit 
pe Joseph şi Oliver la Preoţia lui 
Melhisedec. Preoţia lui Dumnezeu 

se afla din nou pe pământ. (Vezi 
Joseph Smith – Istorie 1:68–72.)

Prin intermediul preoţiei noi 
putem primi binecuvântări si 
rânduieli minunate. Astfel 
de binecuvântări le includ 
pe cele oferite nou-năs-
cuţilor, celor bolnavi şi 
copiilor de către taţii lor 

sau de către alţi deţinători demni 
ai preoţiei. Noi, de asemenea, tre-
buie să primim anumite rânduieli 
ale preoţiei pentru a ne întoarce la 
Tatăl Ceresc. Câteva dintre aceste 
rânduieli sunt botezul prin scu-
fundare, primirea darului Duhului 
Sfânt şi rânduielile sacre din templu 
care pot pecetlui familiile împreună 
pentru totdeauna. De asemenea, în 
templu, pot fi efectuate rânduieli 
pentru persoane care au decedat 
fără a avea binecuvântările Evan-
gheliei. Binecuvântările preoţiei 
sunt disponibile tuturor! ◼

Binecuvântările preoţiei  
sunt disponibile tuturor

S Ă  A D U C E M  A C A S Ă  S O C I E T A T E A  P R I M A R Ă
Puteţi folosi această lecţie şi activitate 

pentru a învăţa mai multe despre tema 
Societăţii Primare de luna aceasta.

Cântec şi verset  
din scripturi
•	 Alegeţi	un	imn	despre	preoţie
•	 Doctrină	şi	legăminte	84:35
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Binecuvântările preoţiei  
sunt disponibile tuturor ACTIVITATE ACD: 

Preoţia îi ajută  
pe oameni

Preoţia reprezintă puterea lui Dumnezeu 
pentru a sluji şi binecuvânta oamenii prin 
rânduieli şi binecuvântări. În aceste poze, 

desenaţi-vă pe voi înşivă în decor.

Doar tu
În Perla de Mare Preţ, deschideţi la 
Joseph	Smith	–	Istorie	1:68–73.	Folosiţi	
acele versete pentru a vă ajuta să com-
pletaţi spaţiile libere de mai jos. Pe o altă 
bucată de hârtie, scrieţi alte lucruri pe 
care le învăţaţi citind aceste versete.

1. „Preoţia lui Aaron… deţine cheile 
slujirii        ale Evangheliei  
        .”

2.          a fost primul care a 
fost botezat.

3.	 Oliver	Cowdery	l-a	botezat	pe	 
        .

4.	 Ioan	Botezătorul	a	acţionat	sub	
îndrumarea lui         ,  
         şi        .

5.	 Mai	târziu,	Petru,	Iacov	şi	Ioan	 
au conferit preoţia          
lui	Joseph	şi	Oliver.

Răspunsuri:	1. îngeri,	pocăinţă;	
2. Oliver	Cowdery;	3. Joseph	Smith;	
4. Petru,	Iacov,	Ioan;	5. Melhisedec

Botezul şi primirea darului Duhului Sfânt sunt 
rânduieli ale preoţiei. Desenaţi-vă stând în faţa 
bazinului.

Familiile pot fi pecetluite împreună prin inter-
mediul rânduielilor din templu. Desenaţi-vă 
familia în faţa templului.

Binecuvântările preoţiei pot fi administrate 
celor bolnavi. Desenaţi-vă pe pat ca şi cum 
nu v-aţi simţi bine.

Deţinătorii preoţiei binecuvântează şi distribuie 
împărtăşania. Desenaţi-vă pe bancă, pregătiţi 
să luaţi din împărtăşanie.
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Richard M. Romney
Revistele Bisericii

Surorile gemene Sophie si 
Elodie, în vârstă de zece 
ani, locuiesc in Madagascar. 

Aceasta este o insulă aflată lângă 
coasta Africii. Familia lor are o po-
veste adevărată preferată. „Prima 
dată când tatăl meu s-a întâlnit cu 
misionarii, el a ştiut că Biserica este 
adevărată”, a spus Elodie. „El a 
fost convertit instantaneu.” Mama 
lor a fost botezată câteva luni mai 
târziu.

Înainte ca fetele să se nască, 
părinţii lor au postit şi s-au rugat 
ca ei să poată avea o fată. „Şi în 
loc de o fată, mama a avut două”, 
a spus Sophie.

Au fost de două ori mai multe 
binecuvântări de atunci înainte! ◼

De două ori mai  
multe binecuvântări
Faceţi cunoştinţă cu Sophie şi Elodie A. din Antananarivo, Madagascar.

Familia lui Sophie şi Elodie a econo-
misit bani timp de trei ani pentru a 
călători la Templul din Johannesburg, 
Africa de Sud, pentru a fi pecetluiţi 
împreună. Ei au trebuit să călăto-
rească mai mult de 1.300 de mile 
(2.100 km) şi să traverseze Oceanul 
Indian pentru a ajunge acolo.
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multe binecuvântări
Mama fetelor deţine o 
clinică medicală vis-a-vis 
de casa lor. Ele ajută  
măturând şi ajutând  
să o menţină curată.

Pe drapelul Madagascarului, albul 
reprezintă puritatea, roşu repre-
zintă independenţa şi verdele 
reprezintă speranţa.

Sophie şi Elodie 
au două pisici  
şi lor le place să 
le îmbrăţişeze.

Lemurii şi cameleonii sunt 
două animale care se găsesc în 
Madagascar.

Gemenele se bucură  
de seara în familie  
împreună cu cei doi  
fraţi, nepoata, tatăl  
şi mama lor.
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„Şi copiii lor vor fi botezaţi pentru 
iertarea păcatelor la vârsta de opt 
ani” (D&L 68:27).

 „Nuno şi Miriam, veţi urma 
exemplul lui Isus Hristos 
şi vă veţi boteza sâmbăta 

viitoare?”, a întrebat sora Silva.
Lui Paulo nu îi venea să creadă 

ce aude. Surorile misionare tocmai 
îi invitaseră pe fratele şi sora lui în 
vârstă de zece ani să fie botezaţi!

„Da! Da!”, au spus cu bucurie 
gemenii.

Miriam nu se putea opri din 
zâmbit. Nuno a bătut palma cu sora 
Lopes. Din fotoliul ei mare şi roşu 
aflat în colţul camerei, bunica radia 
de fericire.

Timp de câteva săptămâni su-
rorile misionare le predaseră lui 

Paulo şi fraţilor lui în casa bunicii, 
pe insula verde şi răcoroasă nu-
mită São Miguel, la 1.000 de mile 
(1.600 km) depărtare de ţărmul 
Portugaliei. Lui Paulo îi plăcea să 
deschidă jumătatea superioară a 
uşii de la intrare a bunicii şi să 
simtă briza mării în timp ce le 
privea pe sora Lopes şi sora Silva 
venind pe stradă pentru a-i preda 
despre Evanghelie.

Surorile misionare au spus că 
astăzi va fi o lecţie specială. Acum, 
Paulo ştia de ce. Nuno şi Miriam ur-
mau să fie botezaţi, aşa cum a pre-
dat Isus! Paulo, de asemenea, dorea 
să urmeze exemplul Salvatorului.

„Surorilor, aş putea să fiu şi eu 
botezat sâmbăta viitoare?”, a întrebat 
el nerăbdător, ţinând aproape de el 

Nu pot fi şi eu 
BOTEZAT?

exemplarul său al Cărţii lui Mormon 
cu ilustraţii.

Sora Silva a zâmbit şi a dat din 
cap. „Îmi pare rău, Paulo. Domnul 
ne-a spus că noi toţi trebuie să fim 
botezaţi, dar numai după ce împli-
nim vârsta de opt ani. Deoarece tu 
nu ai decât şase ani, nu eşti încă 
răspunzător pentru alegerile tale.”

„Dar surorilor”, a obiectat Paulo 
„Eu m-am rugat şi am citit Cartea lui 
Mormon împreună cu familia mea, 
aşa cum m-aţi învăţat. Eu merg la 
Societatea Primară în fiecare săptă-
mână cu bunica şi unchiul Mário. 
Eu ştiu că Biserica este adevărată! 
Nu pot să fiu şi eu botezat cu Nuno 
şi Miriam?”

„Te-ai descurcat de minune ţi-
nând poruncile şi învăţând despre 
Evanghelie”, a spus sora Lopes. „Dar 
trebuie să mai aştepţi încă doi ani 
înainte de a fi botezat.”

Lui Paulo i s-a pus un nod în  
gât şi ochii i s-au umplut de lacrimi 
fierbinţi. El a sărit în sus şi a alergat 
spre camera sa de la mansardă, 
unde dormea împreună cu fratele  
şi sora sa.

După ce a plâns cu capul în ILU
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Hilary Watkins Lemon
Inspirată dintr-o poveste adevărată
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perna sa câteva minute, Paulo a 
auzit pe cineva urcând scările man-
sardei. Unchiul Mário s-a aşezat pe 
patul lui Paulo.

„Ce s-a întâmplat Paulo?”, a între-
bat unchiul Mário.

„Sora Silva şi sora Lopes au spus 
că nu pot fi botezat, dar Nuno şi 
Miriam pot”, a spus Paulo. „Vreau să 
fiu membru al Bisericii! Îmi place să 
cânt imnurile la adunarea de împăr-
tăşanie şi să învăţ despre scripturi la 
Societatea Primară. Nu vreau să fiu 
lăsat în urmă.”

„Paulo, tu poţi face parte din  
Biserică chiar dacă încă nu eşti des-
tul de mare pentru a fi botezat”, a 
spus cu blândeţe unchiul Mário.

„Cum?”, se smiorcăi Paulo în 
perna sa.

„Păi ştii că Societatea Primară 
pregăteşte un program pentru 

„Răbdarea înseamnă a  
aştepta şi a îndura în mod  
activ. Înseamnă a persista în  
a face ceva şi a face tot ce 
putem – să muncim, să sperăm 
şi să ne exercităm credinţa.”
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf 
al doilea consilier în Prima Pre-
şedinţie, „Continuă cu răbdare”, 
Liahona, mai 2010, p. 56.

adunarea de împărtăşanie”, a spus 
unchiul Mário. „Învăţătoarea ta de 
la Societatea Primară mi-a spus că 
este în căutare de voluntari care să 
îşi depună mărturia în timpul pro-
gramului. Aceasta este o modalitate 
prin care poţi să participi în Bise-
rică”, a explicat unchiul Mario.

„Serios?” Paulo s-a ridicat şi l-a 
privit pe unchiul său. El a reflectat 
pentru un minut. „Poate că aş putea 
să îmi depun, de asemenea, mărtu-
ria la botezul lui Nuno şi Miriam!”

„Este o idee minunată!”, a spus 
unchiul Mário. „Chiar dacă eşti prea 
tânăr să fi botezat, poţi avea în con-
tinuare o mărturie.”

Paulo a sărit din patul său şi s-a 
grăbit în jos pe scări.

„Unde mergi, Paulo?”, a întrebat 
unchiul Mário.

„Merg să exersez cu misionarii 

cum să îmi depun mărturia!”, 
a răspuns Paulo fericit. „O voi 
împărtăşi în timp ce aştept să 
fiu botezat!” ◼
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1. Astăzi este ziua de  
naştere a lui Eli. El  
are patru ani.

P E N T R U  C O P I I I  M I C I

Hilary M. Hendricks
Inspirată dintr-o poveste adevărată

4. 3. 

2. Mai târziu, mama l-a ajutat pe Eli să se 
schimbe din pijama în hainele de Biserică.
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Să ne îmbrăcăm asemenea unui diacon

Peste încă patru 
ani vei fi botezat.

Şi peste alţi patru 
ani, vei fi diacon şi vei 

putea să distribui 
împărtăşania.

Diaconii poartă  
pantaloni cu  
supereroi la  

biserică?

Nu. Diaconii poartă 
pantaloni frumoşi.

Diaconii 
poartă 

cămăşi cu 
supereroi la 

biserică?

Nu. Diaconii poartă 
cămăşi albe şi cravate.
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8. Mama i-a zâmbit lui Eli. El era fericit 
că a putut să ajute. El s-a simţit exact 
ca un diacon.

7. Când un diacon i-a adus lui Eli împărtăşania, Eli a luat o bucată 
de pâine şi, apoi, i-a dat tava mamei sale.

6. La biserică, Eli şi-a încrucişat braţele în timp ce îi 
privea pe diaconi distribuind împărtăşania.

5. 

Mama l-a ajutat pe Eli să se îmbrace  
cu pantalonii lui frumoşi, o cămaşă  
albă şi o cravată.

Eu vreau să port o cămaşă 
albă şi pantaloni frumoşi. 

Vreau să mă îmbrac  
ca un diacon.
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P E N T R U  C O P I I I  M I C I

Eli vrea să se îmbrace ca un diacon. Ajutaţi-l să găsească în camera sa lucrurile care îl vor ajuta să se îmbrace 
ca un diacon.

POZE ASCUNSE
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Noi primim rânduielile salvării prin intermediul preoţiei.
„Toţi aceia care primesc preoţia Mă primesc pe mine, spune Domnul” (D&L 84:35).
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Ştirile Bisericii
Vizitaţi news.lds.org pentru mai multe ştiri şi evenimente ale Bisericii.

Tineri din Brazilia asociază istoria  
familiei cu munca în templu
Melissa Merrill
Ştiri şi evenimente ale Bisericii

José A. Moscão a observat o tendinţă: tine-
rii care veneau la Templul din Campinas, 
Brazilia, aveau mult „timp liber”.

Fratele Moscão, directorul Centrului de 
istorie a familiei, situat chiar lângă templu, ştia 
că, din cauza distanţei mari până la templu, 
mulţi veneau cu rulotele şi stăteau câteva zile. 
Perioada dintre sesiunile lor de botez şi ora me-
sei şi aşteptarea părinţilor sau a conducătorilor 
lor care participau la alte rânduieli în templu nu 
putea fi evitată.

Dar poate, s-a gândit el, le putea oferi tinerilor 
o alternativă la plimbarea prin împrejurimile tem-
plului ori de câte ori aveau puţin timp liber.

Şi aşa a făcut.

O invitaţie
El a început să îi invite pe tineri la centru şi 

s-a oferit să îi înveţe cum să facă indexare în 
FamilySearch.

La început, unii au fost timizi sau reticenţi. 
Dar fratele Moscão a spus că, atunci când le-a 
vorbit despre salvarea oamenilor din întuneric 
şi aducerea la lumină a numelor lor, supunân-
du-se cuvintelor unui profet în viaţă, tinerii au 
fost impresionaţi (vezi David A. Bednar, „Inimile 
copiilor se vor întoarce”, Liahona şi Ensign, 
nov. 2011, p. 24–27).

Faptul că templul şi Centrul pentru istoria fami-
liei sunt situate în acelaşi complex este important; 
subliniază în mod concret că templu şi munca 
pentru istoria familiei sunt două părţi ale acelu-
iaşi efort măreţ. „Acest lucru”, a spus George A. 
Oakes, preşedintele Templului din Campinas, 

Brazilia, „este ceva ce tinerii din districtul templu-
lui încep să înveţe”.

„Înainte de a pune accentul pe implicarea lor în 
istoria familiei şi indexare, călătoria lor la templu 
a avut ca scop principal botezul pentru cei morţi. 
Acum, experienţele legate de indexare devin parte 
a muncii lor”, spune el.

O introducere
Când tinerii vin la centru, fratele Moscão şi 

misionarii care se oferă voluntari la centru discută 
următoarele principii într-o orientare scurtă şi fără 
formalităţi:

•	 ei	devin	izbăvitori	pe	muntele	Sionului	 
(vezi Obadia 1:21);

•	 ei	ascultă	chemarea	unui	profet	(vezi	„Inimile	
copiilor se vor întoarce”);

•	 ei	salvează	oamenii	din	întuneric	–	întunericul	
reprezentat de filmele demult uitate şi de  
registrele pline de praf din birouri şi biserici. 
Indexarea aduce acele nume la lumină şi face 
ca ele să poată fi căutate pentru ca familiile lor 
să le găsească;

•	 când	se	alătură	acestei	lucrări,	ei	vor	participa,	
dintr-un alt punct de vedere, la „cel mai glorios 
dintre toate subiectele aparţinând Evangheliei 
nepieritoare, numit botezul pentru morţi”  
(D&L 128:17);

•	 ei	îşi	vor	folosi	timpul	în	măreaţa	lucrare	de	a	
mântui pe cei morţi, care binecuvântează familii;

•	 noi	toţi	facem	parte	din	familia	lui	Dumnezeu,	
aşadar, atunci când indexează nume pe care nu 
le cunosc, ei tot îşi ajută familia;
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•	 odată	ce	înţeleg	cum	pot	participa	la	indexare,	
ei au o şansă de a îi învăţa pe membrii familiei 
lor şi pe alţi tineri din episcopiile şi ramurile 
lor pentru ca şi ei să participe.

Fratele Moscão şi misionarii folosesc apoi 
calculatoarele de la centru pentru a arăta tine-
rilor cum să înceapă indexarea şi cum să insta-
leze programul şi să îl folosească atunci când 
ajung acasă. Odată ce au înţeles, fratele Moscão 
a spus că ei „încep să indexeze cu o dorinţă 
nemaiîntâlnită”.

Entuziasm faţă de lucrare
Numerele reflectă acel entuziasm. În primele 

două luni ale anului 2012, vizitatorii au indexat 
6.370 de nume; 3.305 dintre acestea au fost inde-
xate de tineri cu vârste între 12 şi 18 ani. De fapt, 
pentru a face faţă interesului crescând cu privire 
la indexare, Centrul de istorie a familiei Campi-
nas prelungeşte, adesea, programul obişnuit de 
lucru de la 8:00 la 18:00 şi rămâne deschis până 
la orele 22:00.

Iar tinerii nu lasă în urma lor indexarea 
când pleacă de la templu. Când ajung acasă, 
ei continuă să îşi facă partea în ceea ce fratele 
Moscão numeşte „armata a peste 170.000 de 

În timpul 
călătoriilor la 
templu, tinerii 
din districtul 
Templului din 
Campinas, 
Brazilia, 
participă la 
indexare pe 
FamilySearch 
între sesiunile 
de botez.

indexatori activi pe care îi are Biserica astăzi”. 
Mulţi îşi ating obiectivele pentru Datoria faţă de 
Dumnezeu şi Progresul personal făcând munca 
de indexare.

O influenţă în bine
La începutul acestui an, Isabela A., în vârstă  

de 16 ani, din Vila Velha, Espírito Santo, Brazilia, 
a călătorit împreună cu mama şi sora ei la tem-
plu; în ultima zi la templu, s-a împlinit un an 
de la moartea bunicii ei. Isabela a făcut botezul 
pentru bunica ei şi mama ei a făcut celelalte 
rânduieli în templu pentru ea.

„Am simţit că, în cadrul acestei călătorii, tre-
buia să fac ceva bun”, a explicat Isabela. „Am 
vrut să învăţ să indexez şi am primit ajutor de  
la fratele José Moscão.

Apoi, când am făcut botezul pentru bunica 
mea, am simţit foarte puternic Spiritul. Am ştiut 
că sunt mulţi oameni dincolo de văl care aş-
teaptă demult şi au nevoie de ajutorul meu. Am 
ştiut că pot oferi puţin din timpul meu pentru a 
sluji şi că pot face multe pentru aceşti oameni. 
Indexarea este o lucrare a dragostei.” ◼

Pentru mai multe despre această povestire,  
vizitaţi news.lds.org.
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Organizarea 
primului ţăruş 
din India
Vârstnicul E. Jack şi  
sora Pamela Kellerstrass
Misiunea Bangalore, India

Se putea simţi o stare de entu-
ziasm şi recunoştinţă când 
peste 1.500 de membri şi 

prieteni s-au adunat la Centrul  
de conferinţe Novotel din 
Hyderabad, India, pentru crearea 
ţăruşului Hyderabad, India, primul 
ţăruş din ţară, la data de 27 mai 

2012. Vârstnicul Dallin H. Oaks, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a prezidat şi a fost însoţit 
de vârstnicul Donald L. Hallstrom, 
din Preşedinţia celor Şaptezeci, şi 
de vârstnicul Anthony D. Perkins, 
din Cei Şaptezeci, care slujeşte ca 
preşedinte al zonei Asia. Fiecare 
conducător a fost însoţit de soţia 
sa la conferinţă.

John Gutty a fost susţinut ca 
preşedinte al ţăruşului, avându-i 
pe Suresh Natarajan ca prim con-
silier şi pe Rajaratnam Bushi ca al 
doilea consilier. Primul patriarh 
din India este fostul preşedinte 
de district, Prasad Rao Gudey.

Adresându-se celei mai mari 
adunări de sfinţi din India, 
Randy D. Funk, preşedintele 
Misiunii Bangalore, India, a 
spus: „Ne vom aminti mereu 
de această privelişte minunată 
din această zi istorică. Ne vom 

Preşedinţia de ţăruş a noului ţăruş Hyderabad, India 
(de la stânga la dreapta): Suresh Natarajan, primul 
consilier; John Gutty, preşedinte; Rajaratnam Bushi,  
al doilea consilier.

Aproximativ 600 de tineri adulţi necăsătoriţi din India, Nepal şi Sri Lanka 
s-au adunat la o conferinţă înainte de crearea primului ţăruş din India.

FO
TO

G
RA

FII
 D

E 
JA

M
ES

 D
AL

RY
M

PL
E



 O c t o m b r i e  2 0 1 2  77

aminti mereu că un apostol al 
Domnului a fost aici”.

Vârstnicul Perkins a transmis 
dragostea pe care preşedinţia 
zonei Asia o are faţă de mem-
brii din India şi a spus: „Vedem 
începutul unei lucrări măreţe în 
această ţară. Creşterea Bisericii 
şi formarea unui ţăruş sunt 
realizate în acord cu principiile 
eterne ale Evangheliei şi tiparele 
stabilite ale preoţiei.”

Declarând că el a fost al doi-
lea martor la chemarea noului 
preşedinte de ţăruş, vârstnicul 
Hallstrom a explicat procesul 
revelator cu privire la alegerea 
noii conduceri de ţăruş.  
În calitate de membru al Celor 
Şaptezeci, el este desemnat şi 
soseşte la faţa locului, nepărti-
nitor şi fără prejudecată, spune 
el. El a venit, aşa cum Domnul a 
dorit, bazându-se pe Spiritul Său 
pentru a primi revelaţie. „Voia 
Domnului este ca preşedintele 
Gutty să fie preşedintele de ţă-
ruş”, a spus vârstnicul Hallstrom.

Kristen Oaks, care l-a înso-
ţit pe soţul ei, a vorbit despre 
cum să-i înveţe pe copii astfel 
încât ei să creadă „[deoarece] 
mamele [lor] au ştiut aceasta” 
(vezi Alma 56:48).

Fiind ultimul vorbitor al adu-
nării, vârstnicul Oaks şi-a expri-
mat recunoştinţa pentru oamenii 
din India, o ţară cu libertate 
religioasă care permite membri-
lor Bisericii „să se întâlnească şi 
să vorbească despre principiile 
credinţei noastre”.

Vârstnicul Oaks a mărturisit 
că a avut confirmarea Spiritului 
că Domnul i-a pregătit şi i-a ales 
pe conducătorii care au fost che-
maţi. Vârstnicul Oaks a vorbit şi 
despre responsabilităţile noi ale 
unui ţăruş.

„În Vechiul Testament, profe-
tul Isaia a asemănat Israelul cu 
un cort care îi găzduia pe copiii 
lui Israel”, a spus el. „Astăzi, 

Biserica este cortul. Noi toţi ştim 
că un cort trebuie sprijinit în 
ţăruşi. Acum că Hyderabad este 
un ţăruş în Sion, este de aştep-
tat ca dumneavoastră să păşiţi 
înainte şi să oferiţi un sprijin şi 
mai mare în ceea ce priveşte 
zeciuiala şi misionarii.”

Ca rezultat al faptului că un 
ţăruş a fost format, membrii 
din Hyderabad vor putea primi 
binecuvântări patriarhale. Vârst-
nicul Oaks a explicat ce conţine 
o binecuvântare patriarhală, 
referindu-se la binecuvântări ca 
fiind „scripturi personale”.

„O binecuvântare patriar-
hală declară descendenţa 

În timpul vizitei 
în Hyderabad, 
India, vârstni-
cul Oaks şi alţi 
conducători ai 
Bisericii s-au 
întâlnit cu sute 
de membri din 
India, Nepal şi 
Sri Lanka.

dumneavoastră în triburile lui 
Israel prin care sunt primite bine-
cuvântări mari”, a spus vârstnicul 
Oaks. „O binecuvântare patriar-
hală declară şi binecuvântări şi 
promisiuni pe care noi le putem 
cere dacă suntem credincioşi.”

„Pe măsură ce Biserica se 
dezvoltă în India, va veni tim-
pul când profetul va fi inspirat 
să construiască un templu în 

India”, a continuat el. „Fiecare 
ţăruş creat creşte probabilitatea 
construirii unui templu. Când 
oamenii dau dovadă de dem-
nitate şi angajament, urmează 
construirea unui templu.”

În încheiere, vârstnicul Oaks 
a pronunţat o binecuvântare: „În 
acest prim ţăruş în măreaţa ţară 
a Indiei, vă binecuvântez să vă 
amintiţi de învăţăturile de acum. 
Vă binecuvântez să vă amintiţi de 
legămintele pe care le-aţi făcut 
când aţi fost botezaţi. Vă binecu-
vântez să vă amintiţi şi să aveţi 
hotărârea de a ţine poruncile lui 
Dumnezeu pentru a vă putea bu-
cura de binecuvântările Sale”. ◼
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ÎN BISERICĂ

Un apostol dedică un nou Centru 
de pregătire pentru misionari în 
Filipine

Centrul de pregătire pentru misionari din 
Filipine, pe care vârstnicul Russell M. Nelson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
l-a dedicat la data de 20 mai 2012, poate 
găzdui aproximativ 144 de misionari din 
Filipine, Cambodgia, Hong Kong, India, 
Indonezia, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, 
Taiwan şi Thailanda. Aceşti misionari sunt 
instruiţi în limbile ţărilor lor natale.

Centrul, format din două clădiri, conţine 
un auditoriu, cabine de traduceri, o sală de 
calculatoare, o spălătorie, săli de predare cu 
echipament audio-vizual inclus, camere de 
dormit pentru misionari, săli de clase şi birouri.

Când a oferit rugăciunea pentru a 
dedica noua clădire, vârstnicul Nelson a 
exprimat recunoştinţă pentru ispăşirea lui 
Isus Hristos, pentru misionarii credincioşi şi 
membrii Bisericii din întreaga lume care Îl 
iubesc şi slujesc pe Domnul. El a pronunţat 
o binecuvântare asupra Republicii Filipine 
pentru a „menţine deschise şi primitoare 
uşile” pentru toţi slujitorii Domnului şi s-a 
rugat ca oamenii acestei naţiuni să fie bine-
cuvântaţi cu „libertate şi simţul răspunderii 

pentru a creşte în dreptate, atât temporal, 
cât şi spiritual”.

Templul din Manaus, Brazilia este 
cel de-al 138-lea templu al Bisericii 
din întreaga lume şi al şaselea din 
Brazilia

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea 
consilier în Prima Preşedinţie, a dedicat Tem-
plul din Manaus, Brazilia – cel de-al 138-lea 
al Bisericii din întreaga lume şi al şaselea din 
Brazilia – la data de 10 iunie 2012.

„Credinţa şi angajamentul sfinţilor din 
zilele din urmă care locuiesc în Brazilia, 
unde sunt peste un milion de membri, pot 
fi asemănate râului Amazon”, a spus preşe-
dintele Uchtdorf – „ambele fiind adânci şi 
puternice”.

Timp de aproximativ 20 de ani, membrii 
Bisericii din Manaus, un oraş izolat de râuri 
mari şi păduri tropicale, au călătorit cu 
rulotele pentru a merge la Templul din São 
Paulo, Brazilia – o călătorie dus-întors care 
dura 15 zile cu barca şi autobuzul – şi, mai 
târziu, la Templul din Caracas, Venezuela – 
o călătorie de 8 zile cu autobuzul.

Vârstnicul Claudio R. M. Costa, din Cei 
Şaptezeci, a slujit ca preşedinte al Misiunii 

Manaus, Brazilia când aceasta s-a deschis 
în anul 1990.

„Am încredere că Templul din Manaus 
va fi extrem de ocupat în fiecare zi pentru 
că aceşti oameni îndrăgesc templul”, a 
spus vârstnicul Costa. „Ei îşi învaţă copiii să 
îndrăgească templul. Templul este foarte 
preţios pentru ei.”

Membrii Bisericii din Samoa sărbă-
toresc 50 de ani de independenţă 
şi primul ţăruş

Vineri, 1 iunie 2012, aproximativ 350 
de sfinţi din zilele din urmă din Samoa s-au 
alăturat altor oameni din Samoa pe străzile 
din Apia pentru a mărşălui într-o paradă de 
celebrare a independenţei. Cu 50 de ani 
în urmă, în anul 1962, ţara şi-a dobândit 
independenţa faţă de Noua Zeelandă.

La eveniment au participat organizaţii, 
şcoli, biserici locale şi organizaţii interna-
ţionale. Studenţii sfinţi din zilele din urmă 
i-au delectat pe zecile de mii de privitori cu 
formaţia lor care mărşăluia.

Sfârşitul de săptămână a inclus însă un 
alt motiv de celebrare pentru sfinţii din 
zilele din urmă din Samoa; au trecut, de 
asemenea, 50 de ani de când a fost organi-
zat primul ţăruş din ţară, în Apia.

Duminică, 3 iunie, vârstnicul James J. 
Hamula şi vârstnicul Kevin W. Pearson, din 
Cei Şaptezeci, ambii membri ai preşedinţiei 
zonei Pacific, au vorbit sfinţilor din zilele din 
urmă şi invitaţilor la o adunare specială care 
a fost transmisă în casele de întruniri SZU 
din toată ţara.

„Privind înainte, sfinţii din zilele din urmă 
din Samoa au ca ţel să continue să slujească 
şi să-şi întărească familiile, satele şi naţiu-
nea”, a spus vârstnicul Hamula, care slujeşte 
ca preşedinte de zonă. „Noi ne dezvoltăm 
într-un fel minunat ca Biserică, aici, şi creş-
tem în familiile noastre şi în vieţile personale 
pe măsură ce căutăm să urmăm învăţăturile 
şi exemplul lui Isus Hristos”, a spus el. ◼

La noul Centru de pregătire pentru misionari din Filipine, aproximativ 144 de  
misionari din Filipine, Cambodgia, Hong Kong, India, Indonezia, Mongolia, Pakistan, 
Sri Lanka, Taiwan şi Thailanda sunt instruiţi în limbile din ţările lor natale.
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IDEI PENTRU SEARA ÎN FAMILIE

Acest număr conţine articole şi activităţi care ar putea fi folosite  
pentru seara în familie. Următoarele sunt câteva exemple:

Îmi întăreşte mărturia
Am citit şi studiat cu sârguinţă 

Liahona începând cu anul 1967 şi 
m-a ajutat să cresc spiritual. În fiecare 
lună, aştept revista pentru a fi edifi-
cat, pentru a simţi şoaptele Spiritului 
Domnului şi a-mi întări mărturia 
despre Evanghelie. Mi-a plăcut, în 
special, „Emulating and Honoring 
Our Heavenly Parentage” (Liahona, 
feb. 2012, p. 80). Am putut să mă 
identific cu ceea ce a spus autorul, 
deoarece şi eu sunt un grafician.
Fabio Fajardo, Columbia

Un învăţător şi un prieten
Îmi place Liahona – mă învaţă,  

mă sprijină şi îmi îndreaptă viaţa. 
Când citesc lucruri bune dimineaţa, 
încerc să fiu mai bun întreaga zi. 
Dragostea şi credinţa mea sunt 
mai puternice când citesc revista. 
De asemenea, le ofer prietenilor 
mei Liahona cadou. Vă mulţumesc 
pentru un învăţător şi un prieten 
atât de bun!
Anastasia Naprasnikova, Ucraina

Vă rugăm, trimiteţi-ne opiniile 
sau sugestiile dumneavoastră la 
liahona@ldschurch.org. Scrisorile 
primite pot fi stilizate din conside-
rente legate de lungimea textului sau 
de claritate.

„Viaţa cumpătată ne pregăteşte 
pentru viitor”, pagina 12: Citiţi cele şase 
domenii menţionate în articol prin care 
putem ajunge să ne bizuim pe forţele 
proprii. Care sunt câteva urgenţe sau pro-
bleme care pot fi evitate dacă ajungem 
să ne bizuim pe forţele proprii în aceste 
domenii? Invitaţi membrii familiei să se 
roage şi să se gândească în care dintre 
domenii au nevoie de îmbunătăţiri şi unde 
este nevoie să se stabilească ţeluri pentru 
a se bizui mai mult pe forţele proprii în 
acele domenii.

„Castitatea într-o lume lipsită de 
castitate”, pagina 42: Discutaţi cu mem-
brii familiei întrebările adresate în articol. 
Aveţi în vedere să împărtăşiţi principii 
şi experienţe care v-au întărit mărturia 
despre castitate. Discutaţi modalităţi de 
a pune în practică sfatul din articol.

„Fiţi înţelept şi fiţi un prieten”, 
pagina 48: Începeţi prin a citi testul vârst-
nicului Hales pentru a descoperi prietenii 
buni. Aveţi în vedere să discutaţi despre 
importanţa de a fi un bun prieten. Invitaţi 
fiecare membru al familiei să se gân-
dească la trei modalităţi prin care poate 
fi un prieten mai bun.

„Dragă Amiga”, pagina 60 şi „Să 
urăm bun venit unei noi etape din 
viaţă”, pagina 61: Citiţi despre aceşti 
copii de la Societatea Primară, care se 
pregătesc să facă parte din organizaţia 
Tinerelor Fete sau a Tinerilor Băieţi. Dis-
cutaţi în familie despre ce au făcut aceşti 
copii ca să se pregătească. Invitaţi membrii 
familiei să citească broşura Progresul 
personal sau Datoria faţă de Dumnezeu şi 
să găsească unele activităţi pe care ar dori 
să le realizeze în viitor.

COMENTARII

O seară în familie, două lecţii
Într-o seară, părinţii mei şi bunicii din partea mamei au venit în vizită pentru seara 

în familie. Fiecăruia dintre cei trei copii ai mei le place să participe, iar în acea seară 
era rândul fiului meu de şapte ani să ţină lecţia. Noi pregătisem o mică prezentare cu 
ilustraţii despre creaţie şi studiasem şi recitisem ceea ce urma să ne predea el. Fiul meu 
era pregătit şi entuziasmat.

În timpul lecţiei, noi toţi am ascultat cu atenţie ceea ce explica fiul meu. Când  
a terminat, Samuel, care avea vreo trei ani, a decis că şi el dorea să ţină o lecţie.  
Aşa că a luat ilustraţiile şi le-a aşezat din nou pe masă.

Cu o voce firavă şi pronunţând câteodată mai neclar cuvintele, Samuel ne-a oferit 
o lecţie la seara în familie. Şi chiar dacă nu se pregătise, el ascultase. El ne-a explicat 
cum a fost creat pământul şi ne-a spus despre dragostea lui Isus Hristos pentru fiecare 
dintre noi.

Noi am fost uimiţi să vedem cât de uşor i-a fost să predea lecţia – făcând aseme-
nea fratelui său. Părinţii şi bunicii mei au fost surprinşi şi fericiţi. Noi am putut vedea 
dragostea pe care aceşti copilaşi o au pentru Evanghelie – şi dragostea pe care Isus 
Hristos o are pentru ei.
Lizbeth Sánchez Fajardo, Mexic
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Caitlin A. Rush

Era o noapte de vineri la fel ca oricare 
alta. Cei mai apropiaţi prieteni ai mei şi 
cu mine stăteam în apartamentul meu 

după ce privisem un film, vorbind, din când 
în când în şoaptă şi, apoi, râzând foarte tare. 
O senzaţie de mulţumire sinceră a umplut 
aerul şi nu am putut să nu zâmbesc în timp 
ce poveştile şi ideile se învârteau prin cameră. 
Pe câţiva dintre ei îi întâlnisem doar cu o lună 
înainte, pe alţii îi cunoşteam de o viaţă.

La un moment dat, unul dintre aceşti prie-
teni vechi şi cu mine am început să depănăm 
amintiri despre câţiva prieteni din facultate, 
de acum câţiva ani. În timp ce vorbeam, mă 
gândeam la cât de mult mi-au lipsit aceşti 
prieteni, la cât de mult ne distrasem şi la cât 
de apropiaţi am fost. Acum, după ce am absol-
vit, ne-am mutat în diferite locuri din întreaga 
lume, aflându-ne în situaţii pe care niciodată 
nu le-am fi putut anticipa. Am suspinat, pentru 
moment simţindu-mă pierdută, apoi m-am 
uitat la feţele vesele care mă înconjurau în acel 
moment şi, dintr-o dată mi-a venit următorul 
gând: lucrurile bune continuă să se întâmple.

Acel gând simplu a fost destul de profund 
pentru mine, având în vedere că întotdeauna 
mi-a fost greu să fac schimbări şi ezit să renunţ 
la lucrurile bune. Îmi lipseşte trecutul chiar 
şi atunci când încă nu a trecut, nerăbdătoare 
să mă bucur pe deplin de momentele în care 
trăiesc conştientă şi hotărâtă. Ştiu atunci când 
am un lucru bun şi vreau să îl păstrez şi să nu 
renunţ la el niciodată; această seară de vineri 

fericită şi comodă a fost unul dintre acele 
momente. De obicei, când îmi dau seama cât 
de bine stau lucrurile, încep să mă gândesc 
instantaneu la faptul că totul este efemer şi că, 
eventual va fi pierdut în timp sau împrejurări.

Dar în acea noapte regretul interior nu a 
fost simţit. Stând liniştită, înconjurată de către 
oamenii pe care îi iubeam, am ştiut că, deşi 
unele lucruri bune trebuie să se sfârşească 
în mod firesc şi că, fără îndoială, vor fi multe 
lucruri dificile în viitor, lucrurile bune vor 
continua să vină. Şi ele întotdeauna vor veni – 
atâta timp cât eu am să le permit. Atunci când 
cei pe care i-am iubit şi-au continuat drumul, 
golurile lăsate de ei vor fi umplute cu oameni 
noi şi minunaţi şi cu experienţe pe care nu mi 
le-am imaginat niciodată.

Uneori este dificil să mergi mai departe, dar 
trebuie. Şi să mergi mai departe nu înseamnă să 
îţi uiţi prieteniile, să forţezi amintirile să apună. 
Înseamnă să ne deschidem inimile pentru şi 
mai multă fericire şi mai multe experienţe.

La câteva săptămâni după acea seară de 
vineri, preşedinţia tinerilor adulţi din ramura 
mea a fost eliberată. Aşa cum oricine dintr-o 
ramură mică poate să mărturisească, a fost 
greu să mă gândesc la ce se va întâmpla cu 
ramura noastră, fără ca ea să se poată baza pe 
aceşti bărbaţi şi pe soţiile lor, pe care noi ajun-
sesem să-i iubim şi să credem în ei. Dar mi-am 
închis ochii şi am repetat în gând cuvintele 
care m-au pătruns în acea seară de vineri: lu-
crurile bune continuă să se întâmple. Am fost 
alinată şi pregătită pentru schimbare.

Schimbarea este calea Domnului. El vrea 
ca noi să fim fericiţi şi să ne dezvoltăm, să fim 
entuziasmaţi să mergem mai departe cu vieţile 
noastre. Viaţa este o călătorie şi, în timp ce 
ne bucurăm de prezent şi ne pregătim pentru 
provocări inevitabile, noi trebuie să mergem 
mai departe, rămânând optimişti, având ini-
mile deschise pentru experienţele şi lucrurile 
bune care ne aşteaptă fără îndoială. ◼

LUCRURILE BUNE 
CONTINUĂ SĂ SE 
ÎNTÂMPLE

P Â N Ă  C E  N E  V O M  R E V E D E A
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Fiind o per-
soană care 
regretă că pre-
zentul se tran-
sformă repede 
în trecut, am 
fost recunos-
cătoare pentru 
că mi s-a adus 
aminte să mă 
bucur pur şi 
simplu de mo-
ment şi să pri-
vesc spre viitor.
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P E R S O N A J E  D I N  S C R I P T U R I  –  C A R T E A  L U I  M O R M O N

În acest an, multe ediţii ale revistei Liahona conţin un set de personaje din scripturi –  
Cartea lui Mormon. Pentru a le face rigide şi uşor de folosit, decupaţi-le şi lipiţi-le pe carton, 
pungi mici de hârtie sau pe bucăţi mici de lemn. Depozitaţi fiecare set într-un plic sau într-o 

pungă, împreună cu eticheta care vă indică unde să găsiţi povestea din scripturi care cores-
punde personajelor respective.

Iarediţii sunt călăuziţi către ţara făgăduinţei
Eter 1–3, 6

Isus Hristos

Fratele lui Iared

Pietre

Corăbii



Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
ne-au învăţat că toate „căsătoriile şi familiile reuşite sunt  
stabilite şi menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii,  
pocăinţei, iertării, respectului, dragostei, milei, muncii  
şi ale activităţilor de recreere sănătoase“ („Familia –  
o declaraţie oficială către lume“). Pentru idei despre  

punerea în practică a acestor principii în viaţa şi familia  
dumneavoastră, consultaţi paginile 4, 16, 20 şi 22.
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