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Carole M. Stephens
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Preşedintele Henry B. Eyring
 40 Curajoşi în mărturia despre Isus

Vârstnicul Quentin L. Cook
 44 Priviţi către Cartea lui Mormon, 

priviţi către Domnul
Vârstnicul Gary E. Stevenson
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Preşedintele Thomas S. Monson
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Preşedintele Thomas S. Monson
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Preşedintele Russell M. Nelson
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Vârstnicul Peter F. Meurs
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Linda S. Reeves
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Sesiunea Generală a Femeilor de 
sâmbătă seară, 24 septembrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: Linda K. Burton.
Rugăciunea de deschidere: Denise Lindberg.
Rugăciunea de încheiere: Bonnie H. Cordon.
Muzica a fost interpretată de un cor al 
Tinerelor Fete din ţăruşi din Ogden, Huntsville 
şi Morgan, Utah; dirijoare Cherilyn Worthen; 
organistă Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: 
„Arise, O Glorious Zion”, Hymns, nr. 40, 
aranjament Warby, nepublicat; „If I Listen 
with My Heart”, Hymns, nr. 85, aranjament 
Kasen, publicat de Jackman; „Trăieşte-al meu 
Mântuitor”, Imnuri, nr. 86.

Sesiunea generală de sâmbătă dimineaţă, 
1 octombrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.
Rugăciunea de deschidere: Joy D. Jones.
Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Marcus B. Nash. Muzica a fost interpretată de 
Corul Tabernacolului; dirijori Mack Wilberg 
şi Ryan Murphy; organişti Andrew Unsworth 
şi Clay Christiansen. S-a interpretat: „Ce 
fericire să-ţi slujim”, Imnuri, nr. 95; „With 
Songs of Praise”, Hymns, nr. 71; „Mulţumim, 
Ţie, Dumnezeul nostru”, Imnuri, nr. 13; 
„Mântuitorul Israelului”, Imnuri, nr. 5; „Take 
Time to Be Holy”, Longstaff, aranjament 
Longhurst, publicat de Jackman; „If the Way 
Be Full of Trial, Weary Not”, Sweney, aranja-
ment Wilberg, nepublicat.

Sesiunea generală de sâmbătă 
după-amiază, 1 octombrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf.
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Daniel L. 
Johnson. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Allen D. Haynie. Muzica a fost interpretată 
de un cor al misionarilor de la Centrul de 
pregătire a misionarilor din Provo; dirijori 
Ryan Eggett şi Elmo Keck; organiste Linda 
Margetts şi Bonnie Goodliffe. S-a interpretat: 
„Prima rugăciune a lui Joseph Smith”, Imnuri, 
nr. 20, aranjament Kasen, publicat de Jackman; 
„Botez”, Cântece pentru copii, p. 54, aranja-
ment Gates, publicat de Jackman; „Chemaţi să 
slujim”, Imnuri, nr. 159; „Voi merge unde vei 
vrea Tu”, Imnuri, nr. 174, aranjament Wilberg, 
nepublicat; „Speranţa lui Israel”, Imnuri, 
nr. 166, aranjament Schank, nepublicat.

Sesiunea Generală a Preoţiei de sâmbătă 
seară, 1 octombrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul Paul B. 
Pieper. Rugăciunea de încheiere: vârstnicul 
Bruce D. Porter. Muzica a fost interpretată de 
un cor al deţinătorilor Preoţiei lui Melhisedec 
din ţăruşi din West Valley City şi Magna, 
Utah; dirijor Kenny Wiser; organist Richard 
Elliott. S-a interpretat: „Vârstnici ai Israelului 
(pentru bărbaţi)”, Imnuri, nr. 204, aranjament 
Spiel, nepublicat; „Dragoste în casă”, Imnuri, 
nr. 187, aranjament Manookin, publicat de 
Jackman; „Să ne bucurăm”, Imnuri, nr. 3; „Poţi 
avea drumul senin”, Imnuri, nr. 145, aranja-
ment Zabriskie, publicat de Holy Sheet Music.

Sesiunea generală de duminică 
dimineaţă, 2 octombrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: preşedintele Dieter F. Uchtdorf.
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Christoffel Golden. Rugăciunea de încheiere: 
Devin G. Durrant. Muzica a fost interpretată 
de Corul Tabernacolului; dirijor Mack Wilberg; 
organişti Clay Christiansen şi Richard Elliott. 
S-a interpretat: „Mântuitorul trăieşte”, Imnuri, 
nr. 85; „Înălţaţi glasul în slavă”, Imnuri, nr. 43, 
aranjament Wilberg; „Azi, în zi de bucurie”, 
Imnuri, nr. 35, aranjament Wilberg, nepublicat; 
„Copil al Domnului”, Imnuri, nr. 191; „Tatăl 
Ceresc mă iubeşte”, Cântece pentru copii, 
p. 16, aranjament Hofheins şi Christiansen, 
nepublicat; „Veniţi, Lui să-I mulţumiţi”, Imnuri, 
nr. 56, aranjament Wilberg, publicat de Oxford.

Sesiunea generală de duminică 
după-amiază, 2 octombrie 2016
Prezidează: preşedintele Thomas S. Monson.
Conduce: preşedintele Henry B. Eyring.
Rugăciunea de deschidere: vârstnicul 
Enrique R. Falabella. Rugăciunea de  
încheiere: vârstnicul Erich W. Kopischke.
Muzica a fost interpretată de Corul 
Tabernacolului; dirijori Mack Wilberg şi Ryan 
Murphy; organiste Bonnie Goodliffe şi Linda 
Margetts. S-a interpretat: „Ce-i adevărul?”, 
Imnuri, nr. 173, aranjament Longhurst,  
publicat de Jackman; „Lead, Kindly Light”, 
Hymns, nr. 97, aranjament Wilberg, publicat 
de Jackman; „Pe vârful muntelui”, Imnuri,  
nr. 4; „I’ll Follow Him in Faith”, Perry, aranja-
ment Murphy, nepublicat; „Cu toţi în munca 

Domnului să înaintăm”, Imnuri, nr. 156, 
aranjament Elliott.

Cuvântările din cadrul conferinţei  
pe Internet
Pentru a asculta sau viziona pe Internet 
cuvântările de la Conferinţa Generală, în mul-
te limbi, accesaţi conference. lds. org. Apoi, 
selectaţi limba. Cuvântările sunt disponibile, 
de asemenea, pe aplicaţia pentru dispozitive 
mobile Biblioteca Evangheliei. Informaţii 
despre conferinţa generală în formate accesi-
bile pentru membri cu dizabilităţi sunt dispo-
nibile la disability.lds.org.

Mesaje pentru învăţătorii de acasă  
şi învăţătoarele vizitatoare
Ca mesaje pentru învăţătorii de acasă şi 
învăţătoarele vizitatoare, vă rugăm să selectaţi 
un mesaj care răspunde cel mai bine nevoilor 
acelora pe care îi vizitaţi.

Pe copertă
Prima copertă: fotografie de Ashlee Larsen.
Ultima copertă: fotografie de Ale Borges.

Fotografii din timpul conferinţei
Fotografiile din oraşul Salt Lake au fost făcute de Cody Bell, 
Ale Borges, Randy Collier, Weston Colton, Nate Edwards, 
Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier şi Christina 
Smith; fotografia clădirii de apartamente din Germania, de 
Daniel G. Dornelles; fotografia familiei lui Harriet Uchtdorf 
şi a misionarilor, prin amabilitatea familiei Uchtdorf. 
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membru al Celor Şaptezeci care a 
decedat în data de 26 iulie 2016 
(vezi pagina 121).

Conferinţele generale ale Bisericii 
au loc din şase în şase luni şi se 
desfăşoară în Centrul de conferinţe 
de 21.000 de locuri din oraşul Salt 
Lake, Utah, fiind urmărite de un audi-
toriu mondial estimat la milioane de 
oameni. Conferinţa a fost interpretată 
şi pusă la dispoziţie online în peste 80 
de limbi şi a fost publicată în revistele 
Bisericii în 34 de limbi. ◼

Pentru sugestii privind folosirea acestui 
număr, vezi indexul relatărilor din timpul 
conferinţei de la pagina 125.

Preşedintele Thomas S. Monson 
a împărtăşit două mesaje foar-
te directe în cadrul Conferinţei 

Generale. Duminică dimineaţa, dânsul 
a depus mărturie despre măreţul plan 
al fericirii întocmit de Dumnezeu pen-
tru toţi oamenii. Ne-a învăţat despre 
rolul esenţial al lui Isus Hristos în 
planul salvării precum şi despre rolul 
nostru în dobândirea fericirii oferite de 
Dumnezeu (vezi pagina 80). În timpul 
Sesiunii Generale a Preoţiei, preşedin-
tele Monson a scos în evidenţă bine-
cuvântările pe care le primim datorită 
supunerii faţă de poruncile Domnului 
şi respectării cu credinţă a Cuvântului 
de întelepciune (vezi pagina 78).

Sute de mii de femei, tinere şi fete 
peste opt ani s-au adunat la Centrul de 
conferinţe şi în alte locuri din întrea-
ga lume pentru a deschide cele şase 
sesiuni ale Conferinţei Generale cu 
Sesiunea Generală a Femeilor.

În timpul sesiunii de sâmbătă 
după-amiază, patru autorităţi gene-
rale-Cei Şaptezeci au primit recu-
noaşterea de autoritate emerită, o 
autoritate a zonei-Cei Şaptezeci a 
fost eliberată şi au fost chemate două 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci 
(vezi pagina 39). Duminică, vârstni-
cul Dale G. Renlund, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, l-a 
onorat pe vârstnicul Per G. Malm, 

Selecţiuni din cea de-a 186-a 
Conferinţă Generală Bianuală
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ani, o prietenă pe care o iubesc a obser-
vat: „Cea mai înaltă formă de caritate 
poate fi aceea de a ne abţine să jude-
căm” 4. Acest lucru este adevărat şi astăzi.

Recent, în timp ce urmărea un film 
împreună cu fraţii şi surorile sale, 
Alyssa, o fetiţă în vârstă de trei ani, a 
remarcat, cu o expresie nedumerită pe 
faţa ei: „Mamă, puiul acela este ciudat!”.

Mama ei s-a uitat la ecran şi a 
răspuns zâmbind: „Scumpa mea, acela 
este un păun”.

Uneori, asemenea unui copil 
neştiutor de trei ani, noi îi privim pe 
alţii având o înţelegere incompletă 
sau incorectă. Poate că ne concentrăm 
asupra diferenţelor sau asupra defecte-
lor pe care le observăm la cei din jurul 
nostru, în timp ce Tatăl Ceresc vede 
potenţialul magnific şi glorios al copii-
lor Săi, creaţi după chipul Său etern.

Cineva l-a auzit odată pe preşedin-
tele James E. Faust spunând: „Cu cât 
îmbătrânesc, cu atât îi judec pe alţii 
mai puţin” 5. Aceasta îmi aminteşte de 
declaraţia apostolului Pavel:

„Când eram copil, vorbeam ca un 
copil, simţeam ca un copil, gândeam 
ca un copil; când m-am făcut om mare, 
am lepădat ce era copilăresc.

Acum, vedem ca într-o oglindă, în 
chip întunecos; dar atunci, vom vedea 
faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar 
atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum 
am fost şi eu cunoscut pe deplin” 6.

Când vedem mai clar imperfecţiunile 
noastre, suntem mai puţin înclinaţi să-i 
privim pe ceilalţi „ca într-o oglindă, 
în chip întunecos”. Dorim să folosim 
lumina Evangheliei pentru a-i privi pe 
ceilalţi aşa cum îi priveşte Salvatorul – 
cu compasiune, speranţă şi caritate. Va 
veni ziua în care vom înţelege pe deplin 
inimile celorlalţi şi vom fi recunoscători 
să ni se ofere îndurare – tot aşa cum noi 
avem gânduri şi cuvinte caritabile faţă 
de alţii în timpul acestei vieţi.

Desigur, Isus Hristos este exemplul 
desăvârşit de caritate. Angajamentul Său 
din viaţa premuritoare de a fi Salvatorul 
nostru, faptele Sale din timpul vieţii 
Sale muritoare, darul Său suprem al 
ispăşirii şi eforturile Sale continue de 
a ne aduce înapoi în prezenţa Tatălui 
nostru Ceresc sunt expresia supremă a 
carităţii. El acţionează concentrându-Se 
asupra unui singur lucru: dragos-
tea pentru Tatăl Său, exprimată prin 
dragostea Sa pentru fiecare dintre noi. 
Când a fost întrebat care este cea mai 
mare poruncă, Isus a răspuns:

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău 
şi cu tot cugetul tău.

Aceasta este cea dintâi şi cea mai 
mare poruncă.

Iar a doua, asemenea ei, este: Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi” 3.

Unul dintre cele mai semnificative 
moduri prin care noi putem dezvolta şi 
demonstra dragoste faţă de aproapele 
nostru este acela de a fi generoase în 
gândurile şi vorbele noastre. Acum câţiva 

Jean B. Bingham
prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii Primare

Răspunzând la invitaţia surorii 
Linda K. Burton, invitaţie adresa-
tă în cadrul conferinţei generale 

din aprilie 1, multe dintre dumnea-
voastră s-au implicat în acte de carita-
te binevoitoare şi generoase, pentru a 
satisface nevoile refugiaţilor din zona 
în care locuiţi. De la gesturile simple, 
de a ajuta persoane individuale, până 
la programele comunitare, toate 
acestea sunt acte de iubire. Când 
v-aţi împărtăşit din timpul, talentele 
şi resursele de care dispuneţi, inimile 
dumneavoastră – şi ale refugiaţi-
lor – s-au simţit uşurate. Rezultatele 
inevitabile ale carităţii adevărate sunt 
dezvoltarea speranţei şi credinţei şi 
chiar a unei dragoste mai puternice 
între persoana care dăruieşte şi cea 
care primeşte.

Profetul Moroni ne spune că o 
caracteristică esenţială a celor care vor 
trăi în prezenţa Tatălui Ceresc în împă-
răţia celestială este caritatea. El scrie: 
„Şi dacă voi nu aveţi caritate, atunci 
în niciun caz nu puteţi să fiţi salvaţi în 
împărăţia lui Dumnezeu” 2.

Voi aduce  
lumina Evangheliei  
în căminul meu
Putem să aducem lumina Evangheliei în căminele, şcolile şi locurile noastre 
de muncă, dacă noi căutăm şi împărtăşim lucruri pozitive despre ceilalţi.

Sesiunea Generală a Femeilor | 24 septembrie 2016
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Acum câţiva ani, am mers cu o canoe, 
împreună cu un grup de tinere fete. 
Lacurile de un albastru întunecat, încon-
jurate de dealuri verzi, cu păduri dese 
şi de vârfuri stâncoase erau uimitor de 
frumoase. În timp ce ne deplasam lin pe 
suprafaţa lacului, ne cufundam vâslele 
în apa limpede şi aceasta strălucea în 
lumina plină de căldură a soarelui.

Totuşi, la scurt timp, nori negri au 
acoperit cerul şi un vânt puternic a 
început să bată. Pentru a străbate chiar 
şi o distanţă scurtă, trebuia să ne adân-
cim vâslele în apă şi, apoi, să le tragem 
cu putere vâslind fără întrerupere. 
După câteva ore de efort fizic obositor, 
ne-am întors spre o altă zonă a marelui 
lac şi am descoperit, spre uimirea noas-
tră, că vântul bătea în direcţia în care 
doream să mergem.

Repede, am folosit acest atu în avan-
tajul nostru. Am întins o mică prelată, 
am legat două dintre colţurile ei de 
mânerele vâslelor şi celelalte colţuri de 
picioarele soţului meu, pe care el le-a 
întins peste marginile canoei. Vântul a 

suflat în pânza improvizată şi am navi-
gat repede!

Când tinerele fete din celelalte 
canoe au văzut cum ne mişcam pe apă 
cu uşurinţă, au improvizat şi ele repede 
pânze. Ne-am simţit uşurate şi am râs 
cu bucurie, recunoscătoare pentru 
clipa de răgaz care ne scutea de vâslitul 
dificil din acea zi.

La fel ca acel vânt minunat pot fi 
complimentul sincer al unui prieten, 
întâmpinarea primitoare din partea 
unui părinte, gestul aprobator al unui 
frate sau al unei surori, zâmbetul 
binevoitor al unui coleg de muncă 
sau de clasă, toate acestea asigurând 
„vânt proaspăt în pânzele noastre” în 
timp ce ne confruntăm cu încercările 
vieţii. Preşedintele Thomas S. Monson 
a exprimat acest principiu astfel: „Nu 
putem controla lumea din jurul nostru, 
dar putem controla modul în care să 
interacţionăm cu lumea. Pentru a avea 
parte de fericire, pace şi mulţumire 
depline, fie ca noi să alegem o atitudine 
pozitivă” 7.

Cuvintele au o putere surprinză-
toare, de a edifica, precum şi de a 
distruge. Cu toţii ne amintim, probabil, 
cuvinte negative care ne-au întristat şi 
alte cuvinte, rostite cu dragoste, care 
au făcut ca spiritele noastre să se înalţe. 
Alegând să spunem numai ce este pozi-
tiv celorlalţi şi despre ceilalţi îi înălţăm 
şi îi întărim pe cei din jurul nostru şi îi 
ajutăm să urmeze calea Salvatorului.

Când eram fetiţă şi participam la 
Societatea Primară, am lucrat cu sâr-
guinţă pentru a coase cu aţă pe o pânză 
cuvintele: „Voi aduce lumina Evanghe-
liei în căminul meu”. În după-amiaza 
unei zile de lucru, în timp ce noi, fetele, 
coseam pe pânză, învăţătoarea noas-
tră ne-a spus povestea unei fete care 
locuia pe versantul unei văi. În fiecare 
după-amiază, târziu, pe cealaltă parte 
a văii, vedea o casă care avea ferestre 
strălucitoare, aurii. Casa ei era mică şi 
cam sărăcăcioasă şi fata visa să locuiască 
în acea casă frumoasă cu ferestre aurii.

Într-o zi, fata a primit permisiunea să 
meargă cu bicicleta de cealaltă parte a 
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văii. A pedalat cu nerăbdare, până când 
a ajuns la casa cu ferestre aurii, pe care 
o admirase atât de mult timp. Dar, când 
a coborât de pe bicicletă, a văzut că 
acea casă era abandonată şi ruinată, cu 
buruieni înalte în curte şi ferestre care 
erau obişnuite şi murdare. Cu tristeţe, 
fata şi-a întors faţa spre casa ei. Spre 
surpriza ei, pe dealul de pe cealaltă 
parte a văii, a văzut o casă cu ferestre 
strălucitoare şi aurii şi, curând, şi-a dat 
seama că era casa ei! 8

Uneori, la fel ca această tânără fată, 
noi ne uităm la ceea ce au sau sunt alte 
persoane şi simţim că suntem inferioa-
re lor. Ne concentrăm asupra acelor 
versiuni ale vieţilor oamenilor pe care 
aceştia le expun pe Pinterest sau Insta-
gram sau devenim prea preocupate de 
competiţia de la şcoală sau de la locul 

de muncă. Totuşi, când ne oprim puţin 
să „[numărăm] binecuvântările [noas-
tre]” 9, putem vedea dintr-o perspectivă 
reală şi recunoaştem bunătatea lui 
Dumnezeu faţă de toţi copiii Săi.

Indiferent dacă avem 8 ani sau 108, 
putem aduce lumina Evangheliei în 
locuinţa noastră, fie ea un apartament 
într-o clădire înaltă din Manhattan, o 
casă construită pe piloni în Malaiezia 
sau o iurtă în Mongolia. Putem alege 
să căutăm ceea ce este bun în ceilalţi 
şi în circumstanţele care ne înconjoară. 
Femei tinere şi femei în vârstă de pre-
tutindeni pot manifesta caritate atunci 
când aleg să folosească cuvinte care 
dezvoltă încredere şi credinţă în ceilalţi.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus o 
povestire despre un tânăr care, în timpul 
anilor de şcoală, era tachinat de colegii 
săi. Câţiva ani mai târziu, a plecat, s-a 
înrolat în armată, a făcut o facultate şi a 
devenit activ în Biserică. Această perioa-
dă din viaţa sa a fost plină de experienţe 
minunate, încununate de succes.

După câţiva ani, s-a întors în oraşul 
său natal. Cu toate acestea, oamenii au 
refuzat să-i recunoască maturizarea şi 
îmbunătăţirea. Pentru ei, el era încă ace-
eaşi persoană care fusese înainte şi l-au 
tratat în acelaşi mod. În cele din urmă, 
acest bărbat bun a pierdut aproape tot 
progresul pe care îl realizase, fără să fie 
capabil să-şi folosească talentele minu-
nat dezvoltate pentru a binecuvânta pe 
cei care l-au ridiculizat şi l-au respins 
încă o dată.10 Ce pierdere, atât pentru 
el, cât şi pentru comunitate!

Apostolul Petru ne-a învăţat: „Mai pre-
sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte 
unii pentru alţii, căci dragostea acoperă 
o sumedenie de păcate” 11. Caritatea 
ferventă, însemnând caritatea com-
plet sinceră, este demonstrată iertând 
greşelile şi poticnirile celorlalţi, nu având 
resentimente sau amintindu-ne nouă şi 
celorlalţi de imperfecţiunile din trecut.

Obligaţia noastră şi privilegiul nostru 
este să acceptăm cu sinceritate îmbună-
tăţirea oricui, pe măsură ce ne străduim 
să devenim mai asemănătoare Salvato-
rului nostru, Isus Hristos. Ce emoţionant 
este să vedem lumina din ochii cuiva 
care a ajuns să înţeleagă ispăşirea lui Isus 
Hristos şi face schimbări adevărate în via-
ţa sa! Misionarii care au trăit experienţa 
bucuriei de a vedea un convertit intrând 
în apele botezului şi, apoi, intrând pe 
uşile templului sunt martori ai binecu-
vântării de a face posibil ca alţii să se 
schimbe şi de a-i încuraja să facă acest 
lucru. Membrii care îi primesc cu bucurie 
pe convertiţii care nu sunt la fel ca oame-
nii care se alătură de obicei împărăţiei, 
găsesc o satisfacţie minunată în a-i ajuta 
pe aceştia să simtă dragostea Domnului. 
Marea frumuseţe a Evangheliei lui Isus 
Hristos constă în realitatea progresului 
etern – nu numai că ni se permite să 
ne schimbăm în mai bine, ci suntem 
încurajaţi şi chiar ni se porunceşte să ne 
străduim continuu să ne perfecţionăm şi, 
în cele din urmă, să devenim desăvârşiţi.

Preşedintele Thomas S. Monson 
ne-a sfătuit: „Într-o sută de feluri mici, 
fiecare dintre dumneavoastră poartă 
mantia carităţii… În loc să ne judecăm 
şi să ne criticăm unii pe alţii, să avem 
dragostea pură a lui Hristos pentru 
semenii noştri care călătoresc prin 
această viaţă. Fie ca noi să înţelegem 
că fiecare face tot ce poate mai bine 
pentru a face faţă dificultăţilor cu care 
se confruntă şi fie ca noi să facem tot 
ce putem pentru a oferi ajutor” 12.

O persoană care are caritate este 
răbdătoare, bună şi mulţumită. O 
persoană care are caritate face din alţii 
prima ei prioritate, este umilă, exercită 
autocontrol, caută ce este bun în ceilalţi 
şi se bucură când cineva face bine.13

Ca surori (şi fraţi) în Sion, ne vom 
lua noi angajamentul să „[lucrăm] 
împreună… făcând tot ce-i nobil şi 
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de omenie, să mângâiem, să consolăm, 
s-alinăm [în numele Salvatorului]”? 14 
Putem noi, cu dragoste şi multă spe-
ranţă, să căutăm şi să îmbrăţisăm însu-
şirile frumoase din alţi oameni, făcând 
loc progresului şi încurajându-l? Putem 
să ne bucurăm de realizările celorlalţi 
în timp ce continuăm să lucrăm pentru 
a ne îmbunătăţi?

Da, putem să aducem lumina 
Evangheliei în căminele, şcolile şi locu-
rile noastre de muncă, dacă noi căutăm 
şi împărtăşim lucruri pozitive despre 
ceilalţi şi nu ne concentrăm asupra 
imperfecţiunilor. Inima mi se umple 
de recunoştinţă când mă gândesc la 
pocăinţa pe care Salvatorul nostru, Isus 
Hristos, a făcut-o posibilă pentru noi toţi 
care, inevitabil, am păcătuit în această 
lume imperfectă şi, uneori, dificilă!

Depun mărturia mea că, pe măsură 
ce urmăm exemplul Său perfect, noi 
putem primi darul carităţii, care ne va 
aduce bucurie mare în această viaţă şi 
binecuvântarea promisă a vieţii eterne 
alături de Tatăl nostru din Cer. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Linda Burton, „Am fost străin”, 

Liahona, mai 2016, p.13-15.
 2. Moroni 10:21.
 3. Matei 22:37-39.
 4. Sandra Rogers, „Hearts Knit Together”, în 

Hearts Knit Together: Talks from the 1995 
Women’s Conference (1996), p. 7.

 5. James E. Faust, în Dallin H. Oaks, „«Judge 
Not» and Judging”, Ensign, aug. 1999, p. 13.

 6. 1 Corinteni 13:11-12.
 7. Thomas S. Monson, „Să trăim o viaţă 

îmbelşugată”, Liahona, ian. 2012, p. 4.
 8. Adaptat după Laura E. Richards, The 

Golden Windows: A Book of Fables for 
Young and Old (1903), p. 1-6.

 9. „Numără binecuvântările”, Imnuri, nr. 155.
 10. Vezi Jeffrey R. Holland, „The Best Is Yet to 

Be”, Liahona, ian. 2010, p. 18-19.
 11. 1 Petru 4:8.
 12. Thomas S. Monson, „Caritatea nu piere 

niciodată”, Liahona, nov. 2010, p. 125.
 13. Vezi 1 Corinteni 13:4-6.
 14. „Surori în Sion”, Imnuri, nr. 201; 

subliniere adăugată.

Prin urmare, trebuie să înaintaţi cu 
fermitate în Hristos, având o străluci-
re perfectă a speranţei şi o iubire de 
Dumnezeu şi de toţi oamenii. Prin 
urmare, dacă înaintaţi ospătându-vă din 
cuvântul lui Hristos şi înduraţi până la 
sfârşit, iată, astfel a spus Tatăl: Voi veţi 
avea viaţă veşnică…

 Aceasta este calea; şi nu este nicio 
altă cale şi niciun alt nume dat sub 
cer prin care omul să poată fi salvat 
în împărăţia lui Dumnezeu. Şi acum, 
aceasta este doctrina lui Hristos ” 2.

De ce avem nevoie de o înţelegere 
foarte bună a acestor principii?

Deseori, întâlnesc femei sfinte din 
zilele din urmă care au nevoie disperată 
de ajutor şi totuşi nu se îndreaptă spre 
Cel care poate asigura ajutor nepieritor. 
Prea des, ele caută să înţeleagă umblând 
după „[clădirea] mare şi spaţioasă” 3.

Când ne sporim înţelegerea despre 
doctrina lui Hristos, descoperim curând 
că dezvoltăm o înţelegere mai profundă 
a „[marelui] plan al fericirii” 4. De aseme-
nea, recunoaştem că Salvatorul nostru, 
Isus Hristos, este în centrul planului.

Când învăţăm cum să punem în 
aplicare doctrina lui Hristos în circum-
stanţele noastre individuale, dragostea 
noastră pentru Salvatorul nostru creşte. 
Şi vom recunoaşte că „indiferent de 

Carole M. Stephens
prima consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

Una dintre ocaziile care mă răs-
plătesc cu cea mai mare bucurie 
este aceea de a călători – de a 

învăţa de la surorile mele din întreaga 
lume. Nimic nu se aseamănă cu situaţia 
în care lucrezi împreună cu cineva în 
echipă, când eşti faţă în faţă şi când 
stabileşti legături emoţionale.

În timpul unei astfel de experienţe, 
o conducătoare a Societăţii de Alinare a  
întrebat: „Este un lucru anume asupra  
căruia femeile trebuie să se concentreze?”.

Am răspuns: „Da!”, în timp ce cuvân-
tarea preşedintelui Russell M. Nelson, 
„O rugăminte adresată surorilor mele”, 
mi-a venit în minte. Preşedintele Nelson 
a spus: „Avem nevoie de femei care au 
o înţelegere foarte bună a doctrinei lui 
Hristos” 1.

Nefi a descris doctrina lui Hristos în 
acest fel:

„Căci poarta prin care voi veţi intra 
este pocăinţa şi botezul prin apă; şi 
apoi vine iertarea păcatelor voastre prin 
foc şi prin Duhul Sfânt  …

Şi acum… v-aş întreba dacă totul 
este împlinit? Iată, vă spun: Nu; căci 
voi nu aţi fi ajuns atât de departe, decât 
dacă ar fi fost prin cuvântul lui Hristos, 
cu credinţă nestrămutată în El, bazân-
du-vă cu totul pe meritele Lui care are 
puterea de a salva.

Învăţătorul Tămăduitor
Nu trebuie să treceţi prin experienţa durerii cauzate de păcat,  
a durerii cauzate de faptele altora sau a realităţilor dureroase  
ale vieţii muritoare – singure.
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deosebirile aparente, noi toţi avem 
nevoie de aceeaşi ispăşire infinită” 5. 
Noi realizăm că El este temelia noas-
tră – „stânca Mântuitorului nostru… o 
temelie sigură, o temelie pe care dacă 
[noi zidim], nu [putem] să [cădem]” 6.

Cum ne poate binecuvânta această 
doctrină în timp ce căutăm pace şi înţe-
legere şi ne străduim să îndurăm bucu-
roşi în situaţiile noastre unice din viaţă?

Permiteţi-mi să vă sugerez să înce-
pem, conform celor spuse de Nefi, 
„cu credinţă nestrămutată în [Hristos], 
bazându-[ne] cu totul pe meritele Lui 
care are puterea de a salva” 7. Credinţa 
noastră în Isus Hristos ne dă posibilita-
tea să învingem orice provocare.

De fapt, constatăm, deseori, că 
această credinţă devine mai profundă 
şi relaţiile noastre cu Tatăl Ceresc şi Fiul 
Său se îmbunătăţesc atunci când ne 
aflăm în situaţii potrivnice. Permiteţi-mi 
să vă împărtăşesc trei exemple.

Primul, Salvatorul, Învăţăto-
rul Tămăduitor, are puterea să 
schimbe inimile noastre şi să aline 
permanent durerea cauzată de 
păcatele noastre. Când Salvatorul 
a propovăduit femeii samaritene la 
fântână, El cunoştea păcatele ei grave. 

Totuşi, „Domnul [S-a uitat] la inimă” 8 
şi El a ştiut că ea avea o inimă dornică 
să înveţe.

Când femeia a venit la fântână, 
Isus – reprezentarea apei vii – a spus 
simplu: „Dă-Mi să beau”. Salvatorul 
nostru ne va vorbi nouă, la fel, cu un 
glas pe care-l vom recunoaşte când ne 
îndreptăm spre El – pentru că El ne 
cunoaşte. El ne întâlneşte acolo unde 
suntem. Şi, datorită a cine este El şi a 
celor făcute pentru noi, El înţelege. 
Deoarece El a simţit durerea noastră, 
El ne poate da apa vie când o căutăm. 
El a propovăduit acest lucru femeii 
samaritene când i-a răspuns: „Dacă ai fi 
cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine 
este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!”» tu 
singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat 
apă vie”. În cele din urmă, înţelegând, 
femeia I-a răspuns cu credinţă şi I-a 
cerut: „Doamne… dă-mi această apă, 
ca să nu-mi mai fie sete”.

După ce femeia samariteană a 
avut această experienţă a întâlnirii cu 
Salvatorul, ea „şi-a lăsat găleata, s-a dus 
în cetate şi a zis oamenilor:

«Veniţi de vedeţi un om, care mi-a 
spus tot ce am făcut; nu cumva este 
acesta Hristosul?»”.

Ea primise o mărturie – ea începuse 
să bea apa vie – ea a dorit să împărtă-
şească celorlalţi despre divinitatea Sa.9

Când vom veni la El cu inimile 
umile şi dornice să înveţe – chiar dacă 
inimile noastre sunt împovărate de 
greşeli, păcate şi încălcări – El ne poate 
schimba, „căci El are puterea să salve-
ze” 10. Şi cu inimile schimbate, putem, 
la fel ca femeia samariteană, să mergem 
în oraşele noastre – în căminele noas-
tre, şcolile noastre şi la locurile noastre 
de muncă – să depunem mărturie 
despre El.

Al doilea, Învăţătorul Tămăduitor 
ne poate alina şi întări când dure-
rea noastră este cauzată de faptele 
nedrepte ale altora. Am avut multe 
conversaţii cu femei care se simt cople-
şite de încercări grele. Ţinerea legă-
mintelor pe care le-au făcut în temple 
a devenit un drum greu spre vindeca-
re. Ele suferă din cauza legămintelor 
încălcate, a inimilor frânte şi a încre-
derii pierdute. Multe sunt victime ale 
adulterului şi abuzului verbal, sexual şi 
emoţional, care, deseori, sunt rezultatul 
dependenţelor altor persoane.

Aceste experienţe, deşi nu au avut 
loc din cauza lor, le-au făcut pe multe 
să aibă sentimente de vinovăţie şi 
ruşine. Neînţelegând cum să gestioneze 
emoţiile prin care trec, multe încearcă 
să le ignore şi încearcă să le uite.

Speranţa şi tămăduirea nu se găsesc 
ţinând lucrurile în secret, ci în lumina 
şi dragostea Salvatorului nostru, Isus 
Hristos 11. Vârstnicul Richard G. Scott 
ne-a sfătuit: „Dacă sunteţi liberi de 
păcate [grave], nu trebuie să suferiţi în 
zadar consecinţele păcatelor altora … 
Puteţi simţi compasiune … Dar nu 
trebuie să luaţi asupra dumneavoastră 
sentimentul responsabilităţii pentru 
aceste acte … Când aţi făcut tot ce era 
rezonabil pentru a ajuta persoana iubi-
tă, încredinţaţi soarta dumneavoastră în 
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mâinile Salvatorului … Făcând astfel, 
nu numai că veţi găsi pacea, dar veţi 
arăta şi credinţa dumneavoastră în 
puterea Salvatorului de a ridica povara 
păcatului de pe umerii persoanei iubite, 
datorită pocăinţei şi supunerii acesteia”.

Dânsul a continuat: „Vindecarea 
completă va veni prin încrederea în Isus 
Hristos şi în puterea şi capacitatea Sa de 
a vindeca, prin ispăşire, cicatricile lăsate 
de actele nedrepte şi nemeritate” 12.

Dacă sunteţi în această situaţie, dragi 
surori, tămăduirea poate fi un proces 
lung. Va cere să căutaţi, rugându-vă, 
îndrumare şi ajutor potrivit, inclusiv 
sfătuirea cu conducătorii preoţiei rân-
duiţi corespunzător. În timp ce învăţaţi 
să comunicaţi deschis, stabiliţi limite 
şi, poate, căutaţi sfaturi profesionale. 
Menţinerea unei sănătăţi spirituale de-a 
lungul procesului este vitală! Amintiţi-vă 
care este identitatea dumneavoastră divi-
nă: Sunteţi o fiică preaiubită a Părinţilor 
Cereşti. Aveţi încredere în planul etern 
al Tatălui pentru dumneavoastră. 
Continuaţi, zilnic, să vă sporiţi înţele-
gerea doctrinei lui Isus Hristos. Daţi 
dovadă de credinţă în fiecare zi studiind 
din izvoarele de apă vie ale Salvatorului. 
Bazaţi-vă pe înzestrarea cu putere pusă 
la dispoziţie fiecăreia dintre noi prin rân-
duieli şi legăminte. Şi permiteţi puterii 
tămăduitoare a Salvatorului şi ispăşirii 
Sale să intre în viaţa dumneavoastră.

Al treilea, Învăţătorul Tămă-
duitor ne poate alina şi susţine în 
momentele în care trăim „realităţile 
[dureroase ale] vieţii muritoare” 13, 
cum ar fi dezastre, boli mintale, 
boli, dureri cronice şi moarte. Am 
cunoscut recent o tânără remarcabilă, 
pe nume Josie, care suferă de tulbura-
re afectivă bipolară. Redau aici doar o 
mică parte din drumul ei spre vindecare 
aşa cum mi-a povestit ea:

„Perioadele cele mai grele au loc 
în acele zile pe care familia mea şi 

cu mine le-am numit «zile de stat pe 
podea», în care nu pot face altceva 
decât să stau întinsă pe podea. O astfel 
de zi începe cu o senzaţie de copleşire, 
sensibilitate acută şi împotrivire la orice 
tip de sunete, atingere sau lumină. Este 
o stare acută a durerii mintale. A fost o 
zi, pe care, în mod deosebit, nu o voi 
uita niciodată.

Era la debutul tulburării afective 
bipolare, ceea ce a făcut experienţa 
deosebit de înfricoşătoare. Pot să-mi 
amintesc cum plângeam suspinând, 
cu lacrimile curgând pe faţa mea, în 
timp ce aveam respiraţia întretăiată. Dar 
chiar şi această intensă suferinţă a fost 
mai mică în comparaţie cu durerea care 
a urmat când am observat panica deo-
sebită care a copleşit-o pe mama mea, 
în disperarea ei de a mă ajuta.

Suferinţa mea îi frângea inima. 
Dar nu ne închipuiam că, deşi situaţia 
continua să se înrăutăţească, eram la 
câteva momente de a trece printr-un 
puternic miracol.

În timp ce o lungă oră a continuat, 
mama mea şoptea mereu: «Aş face 
orice să-ţi iau această suferinţă».

În acelaşi timp, întunericul se inten-
sifica şi, când am fost convinsă că nu 

mai puteam suporta, chiar atunci ceva 
minunat s-a întâmplat.

O putere extraordinară şi minunată 
mi-a cuprins trupul. «Şi-astfel [am putut] 
să mă-ntăresc [peste puterile mele]» 14 
şi i-am spus mamei, cu o convingere 
profundă, zece cuvinte care schimbă 
vieţi, ca răspuns la dorinţa ei repetată 
de a suporta durerea mea. Am spus: 
«Nu e nevoie să faci aceasta; Cineva a 
făcut-o deja»”.

Din abisul întunecat al bolii sale 
mintale periculoase, Josie şi-a adunat 
puterile pentru a depune mărturie 
despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa.

Ea nu a fost complet vindecată în 
acea zi, dar a primit lumina speranţei 
într-un moment de întuneric. Şi astăzi, 
susţinută de o înţelegere foarte bună 
a doctrinei lui Hristos şi întărită zilnic 
de apa vie a Salvatorului, Josie con-
tinuă drumul ei spre tămăduire şi dă 
dovadă de credinţă nestrămutată în 
Învăţătorul Tămăduitor. Ea îi ajută pe 
alţii de-a lungul drumului. Şi spune: 
„Când întunericul pare neîntrerupt, 
mă bazez pe amintirea îndurărilor 
Sale blânde. Ele îmi servesc drept 
lumină care mă îndrumă când navi-
ghez prin momente grele” 15.
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Moroni spune că a văzut zilele noastre 
şi acestea includ războaie şi zvonuri de 
războaie, poluări masive, crime, furturi 
şi oameni care ne spun că, în ochii lui 
Dumnezeu, nu există bine sau rău. El 
descrie oameni care sunt plini de mân-
drie, preocupaţi să poarte îmbrăcămin-
te scumpe şi care ridiculizează religia. 
Îi sunt arătaţi oameni care sunt atât 
de obsedaţi de lucrurile lumeşti, încât 
permit ca „cei în nevoie şi cei goi şi cei 
bolnavi şi cei în suferinţă să treacă pe 
lângă [ei]” 3 fără să îi observe.

Moroni ne adresează o întrebare 
care să ne facă să ne cercetăm sufle-
tul – nouă, celor care trăim în aceste 
vremuri. El spune: „De ce vă este 
ruşine să luaţi asupra voastră numele 
lui Hristos?” 4. Această acuzaţie descrie 
cu acurateţe starea din ce în ce mai 
seculară a lumii în care trăim.

Joseph Smith – Matei ne arată că, în 
ultimele zile, chiar şi „aceia aleşi, care 
sunt aleşi potrivit legământului” 5 vor 
fi înşelaţi. În rândul celor aleşi potrivit 
legământului se numără fetele, tinerele 
fete şi surorile din Biserică, cele care 
au fost botezate şi au făcut legăminte 
cu Tatăl lor Ceresc. Chiar şi noi suntem 

Bonnie L. Oscarson
Preşedinta generală a Tinerelor Fete

Simt o mare bucurie datorită faptului 
că putem fi adunate în acest Centru 
de conferinţe cu fetele, tinerele fete 

şi femeile din Biserică. Ştim, de aseme-
nea, că sunt mii de alte grupuri de surori, 
adunate în întreaga lume, care urmăresc 
această adunare şi sunt recunoscătoare 
pentru ocazia şi circumstanţele care ne 
permit să fim împreună în această seară, 
unite şi având acelaşi scop.

În luna octombrie a anului 2006, 
preşedintele Gordon B. Hinckley a rostit 
o cuvântare intitulată „Ridicaţi-vă, o, băr-
baţi ai lui Dumnezeu”, numită după un 
imn scris în anul 1911.1 Pentru bărbaţii 
din Biserică, aceasta a fost un apel de a 
acţiona, de a-şi asuma responsabilitatea 
şi de a se îmbunătăţi. În timp ce mă 
rugam pentru a şti ce să vă împărtăşesc, 
această cuvântare mi-a tot venit în minte.

Dragi surori, trăim în „vremuri gre-
le” 2. Condiţiile din zilele noastre nu ar 
trebui să ne surprindă. Aceste lucruri 
au fost prezise de mii de ani ca averti-
zare şi prevenire, astfel încât să putem 
fi pregătite. Al optulea capitol din 
Cartea lui Mormon ne oferă o descriere 
tulburător de precisă privind condiţii-
le din zilele noastre. În acest capitol, 

Ridicaţi-vă şi fiţi 
puternice, surori în Sion!
Pentru a fi femei convertite şi care ţin legăminte, trebuie să studiem 
doctrinele esenţiale ale Evangheliei şi să avem o mărturie fermă despre 
veridicitatea acesteia.

Dragi surori, eu depun mărturie că:
nu trebuie să continuaţi să pur-

taţi povara durerii cauzate de păcat 
– singure;

nu trebuie să purtaţi durerea cauzată 
de faptele nedrepte ale altora – singure;

nu trebuie să treceţi prin experien-
ţele realităţilor dureroase ale vieţii 
muritoare – singure.

Domnul a spus:
„Nu vă veţi întoarce voi acum către 

Mine şi nu vă veţi pocăi voi de păca-
tele voastre şi nu vă veţi converti voi 
pentru ca eu să vă pot vindeca?…

 Dacă veţi veni la Mine, atunci veţi 
avea viaţă veşnică. Iată, braţul milei 
Mele este întins către voi şi oricine va 
veni … Eu îl voi primi” 16.

„[El] ar face orice să-ţi ia această 
suferinţă.” De fapt, „[El] a făcut-o deja”. 
În numele lui Isus Hristos, Învăţătorul 
Tămăduitor, amin. ◼

NOTE
 1. Russell M. Nelson, „O rugăminte adresată 

surorilor mele”, Liahona, nov. 2015.
 2. 2 Nefi 31:17, 19-21; subliniere adăugată.
 3. 1 Nefi 11:36.
 4. Alma 42:8.
 5. Dale G. Renlund, „Sfinţii din zilele din 

urmă continuă să încerce”, Liahona,  
mai 2015, p. 57.

 6. Helaman 5:12.
 7. 2 Nefi 31:19.
 8. 1 Samuel 16:7.
 9. Vezi Ioan 4:5-30, 39-42.
 10. Alma 34:18.
 11. Pentru ajutor suplimentar pentru 

persoane, soţi, soţii, familii şi conducători 
ai Bisericii, vezi overcomingPorngraphy. org 
şi mentalhealth. lds. org.

 12. Richard G. Scott, „Să fim liberi de poveri 
grele”, Liahona, nov. 2002, p. 88.

 13. Vezi Paul B. Pieper, „Revealed Realities  
of Mortality”, Ensign, ian. 2016, p. 18; 
Liahona, ian 2016.

 14. „Doamne, Îţi voi urma calea”, Imnuri,  
nr. 138.

 15. Pentru mai multe amănunte despre 
călătoria lui Josie spre tămăduire, vezi 
Morgan Jones, „Bipolar Disorder Can’t 
Stop LDS Woman from Spreading Light, 
Joy through the 444 Project”, Deseret 
News, 21 mart. 2016, deseretnews.com.

 16. 3 Nefi 9:13-14.
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expuse riscului de a fi înşelate de 
aceste învăţături neadevărate.

Dragi surori, nu cred că aceste 
condiţii se vor îmbunătăţi în viitor. Dacă 
tendinţele actuale sunt indicii a ceea ce 
va fi, noi trebuie să fim pregătite pentru 
greutăţile care ne aşteaptă. Ar putea 
fi uşor să disperăm, dar, ca popor de 
legământ, noi nu trebuie să disperăm 
niciodată. Precum vârstnicul Gary E. 
Stevenson a spus: „Binecuvântarea 
Tatălui Ceresc pentru că trăim în vremuri 
grele este că trăim, de asemenea, în ple-
nitudinea timpurilor” 6. Îmi place alinarea 
pe care o oferă această afirmaţie.

În urmă cu un an, preşedintele 
Russell M. Nelson ne-a spus: „Atacurile 
împotriva Bisericii, a doctrinei ei şi a 
modului nostru de viaţă se vor intensifi-
ca. Din cauza acestui fapt, avem nevoie 
de femei care au o înţelegere foarte 
bună a doctrinei lui Hristos şi care vor 
folosi acea înţelegere pentru a învăţa şi 
a ajuta la creşterea unei generaţii care 
să reziste păcatului. Avem nevoie de 
femei care pot detecta înşelătoria în 
toate formele ei. Avem nevoie de femei 
care ştiu cum să acceseze puterea pe 
care Dumnezeu o face disponibilă 
celor care ţin legăminte şi care-şi expri-
mă crezurile cu convingere fermă şi 
dând dovadă de caritate. Avem nevoie 
de femei care au curajul şi viziunea 
mamei noastre Eva” 7.

Acest mesaj îmi oferă asigurarea că, 
în pofida condiţiilor din zilele noastre, 
noi avem multe motive să ne bucurăm 
şi să fim optimiste. Cred din toată inima 
că noi surorile avem tăria înnăscută şi 
credinţa care ne vor permite să facem 
faţă provocărilor de a trăi în ultimele 
zile. Sora Sheri Dew a scris: „Eu cred 
că, în momentul în care învăţăm să 
punem în acţiune influenţa deplină 
a femeilor convertite şi care ţin legă-
minte, împărăţia lui Dumnezeu se va 
schimba de la o zi la alta” 8.

Acest lucru va necesita să ne concen-
trăm eforturile pentru a fi convertite şi 
pentru a ne ţine legămintele. Pentru a 
face acest lucru, trebuie să fim fete şi 
femei care studiază doctrinele esenţiale 
ale Evangheliei şi care au o mărturie 
fermă despre veridicitatea acesteia. Sunt 
trei lucruri care cred că se află la temelia 
mărturiilor puternice şi consider că sunt 
esenţiale pentru înţelegerea noastră.

Primul, trebuie să recunoaştem 
importanţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru 
Etern, şi a Fiului Său, Isus Hristos, pentru 
credinţa şi salvarea noastră. Isus Hristos 
este Salvatorul şi Mântuitorul nostru. 
Trebuie să studiem şi să înţelegem ispă-
şirea Sa şi cum să o punem în practică 
zilnic; pocăinţa este una dintre cele mai 
mari binecuvântări de care fiecare dintre 
noi are parte pentru a rămâne pe calea 
cea dreaptă. Trebuie să-L vedem pe Isus 
Hristos ca modelul nostru principal şi 
exemplul a ceea ce dorim să devenim. 
Trebuie să continuăm să ne învăţăm 
familiile şi cursanţii despre măreţul plan 
al salvării întocmit de Tatăl, care include 
doctrina lui Hristos.

Al doilea, trebuie să înţelegem nece-
sitatea restaurării doctrinei, organizaţiei 

şi cheilor autorităţii în aceste zile din 
urmă. Trebuie să avem o mărturie că 
profetul Joseph Smith a fost ales în 
mod divin şi desemnat de Domnul să 
ducă la bun sfârşit această restaurare 
şi să recunoaştem că el a organizat 
femeile după organizaţia care a existat 
în Biserica lui Hristos din vechime.9

Şi al treilea, trebuie să studiem şi să 
înţelegem rânduielile şi legămintele din 
templu. Templul ocupă locul central 
în crezurile noastre cele mai sacre şi 
Domnul ne cere să mergem la templu, 
să cugetăm, să studiem şi să găsim 
însemnătate vieţii noastre şi punere 
în practică individuală. Vom ajunge să 
înţelegem că, prin intermediul rându-
ielilor din templu, puterea divinităţii 
se manifestă în vieţile noastre 10 şi, 
datorită rânduielilor din templu, putem 
fi înarmaţi cu puterea lui Dumnezeu şi 
numele Lui va fi asupra noastră, slava 
Lui împrejurul nostru şi îngerii Lui ne 
vor păzi.11 Mă întreb dacă ne bizuim în 
totalitate pe puterea acestor promisiuni.

Dragi surori, chiar şi cea mai tânără 
dintre voi din acest public poate să 
se implice şi să aibă un rol important 
în clădirea împărăţiei lui Dumne-
zeu. Copiii încep să-şi dobândesacă 
mărturiile citind sau ascultând scrip-
turile, rugându-se zilnic şi luând din 
împărtăşanie într-un mod care să aibă 
însemnătate. Toţi copiii şi toate tinerele 
fete pot încuraja desfăşurarea serilor 
în familie şi pot participa la acestea 
acordându-le atenţie maximă. Puteţi fi 
prima care îngenunchează când familia 
voastră se adună pentru rugăciunea în 
familie. Chiar şi atunci când căminele 
voastre nu sunt cele mai bune, exem-
plele voastre personale de a trăi cu cre-
dinţă conform Evangheliei pot influenţa 
viaţa familiei şi a prietenilor voştri.

Tinerele fete din Biserică trebuie 
să se considere participante esenţiale 
în lucrarea de salvare îndrumată de 
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preoţie şi nu doar spectatoare sau 
susţinătoare. Aveţi chemări şi sunteţi 
puse deoparte de cei care deţin chei 
ale preoţiei pentru a fi conducătoare, 
având putere şi autoritate în această 
lucrare. În timp ce vă îndepliniţi che-
mările cu credinţă şi sârguinţă în preşe-
dinţiile claselor şi vă pregătiţi spiritual, 
vă sfătuiţi împreună, ajutaţi şi slujiţi 
membrelor clasei voastre şi vă învăţaţi 
una pe cealaltă Evanghelia, vă ocupaţi 
locul în această lucrare şi atât voi, cât şi 
colegele voastre, veţi fi binecuvântate.

Toate femeile trebuie să se consi-
dere participante esenţiale în lucrarea 
preoţiei. Femeile din această Biserică 
sunt preşedinte, consiliere, învăţătoare, 
membre ale consiliilor, surori şi mame, 
iar împărăţia lui Dumnezeu nu poate 
funcţiona dacă nu ne asumăm şi nu 
ne îndeplinim îndatoririle cu credinţă. 
Uneori, trebuie doar să avem o viziune 
mai mare a ceea ce se poate înfăptui.

De curând, m-am întâlnit cu o soră 
în Mexic care înţelege ce înseamnă să-şi 
îndeplinească chemarea cu credinţă şi 
sârguinţă. Marffissa Maldonado a fost 
chemată, în urmă cu trei ani, să predea 
la o clasă în cadrul Şcolii de duminica 
pentru tineri. Când a fost chemată, dân-
sa avea 7 participanţi, dar acum are 20 
de cursanţi care participă cu regularitate. 
Am întrebat-o uimită ce a făcut pentru 

a creşte atât de mult numărul cursanţi-
lor. Dânsa a spus cu modestie: „O, nu 
este doar meritul meu. Toţi membrii 
clasei au ajutat”. Împreună, ei s-au uitat 
la numele celor mai puţin activi de pe 
listă şi au început să meargă împreună şi 
să-i invite să vină înapoi la Biserică. Au 
avut şi un botez datorită eforturilor lor.

Sora Maldonado a creat o pagină 
pe o reţea de socializare, doar pentru 
membrii clasei, numită „Copil al Dom-
nului” şi postează gânduri spirituale 
şi scripturi de mai multe ori pe săp-
tămână. Dânsa trimite cu regularitate 
cursanţilor ei mesaje pe telefon cu 
însărcinări şi încurajări. Simte că este 
important să comunice în modul în 
care le este mai familiar cursanţilor, iar 
acest lucru funcţionează. Dânsa mi-a 
spus simplu: „Îmi iubesc cursanţii”. 
Am putut simţi acea dragoste atunci 
când îmi povestea despre eforturile lor, 
iar exemplul ei mi-a amintit ce poate 
realiza o persoană credincioasă care 
acţionează în această lucrare cu ajuto-
rul Domnului.

Tinerilor noştri li se adresează zilnic 
întrebări dificile şi multe dintre noi 
avem persoane dragi care întâmpină 
greutăţi în găsirea de răspunsuri. Vestea 
cea bună este că există răspunsuri la 
întrebările adresate. Ascultaţi mesaje-
le recente din partea conducătorilor 

noştri. Suntem îndemnate să studiem şi 
să înţelegem planul fericirii întocmit de 
Tatăl nostru Ceresc. Ne-au fost amin-
tite principiile din declaraţia despre 
familie.12 Suntem încurajate să propovă-
duim şi să folosim aceste resurse drept 
etaloane care să ne ajute să rămânem 
pe calea cea strâmtă şi îngustă.

În urmă cu aproximativ un an, am 
vizitat o mamă cu copii mici, care a 
hotărât să se implice mai mult pen-
tru a-şi învăţa copiii să se protejeze 
împotriva multelor influenţe negative 
la care erau expuşi atât online, cât şi 
la şcoală. Dânsa alege un subiect în 
fiecare săptămână, adesea unul care a 
generat multe discuţii online şi iniţiază 
discuţii profunde pe parcursul săptă-
mânii, atunci când copiii ei pot adresa 
întrebări şi ea se poate asigura că lor 
li se oferă o perspectivă echilibrată şi 
corectă asupra problemelor adesea difi-
cile. Ea face din căminul ei un loc sigur, 
în care se pot adresa întrebări şi în care 
poate avea loc o instruire importantă în 
privinţa principiilor Evangheliei.

Mă îngrijorează faptul că trăim încer-
când atât de mult să evităm jignirile, 
încât uneori evităm cu totul să propo-
văduim principii corecte. Nu reuşim să 
le învăţăm pe tinerele noastre fete că 
faptul de a se pregăti să fie mame este 
de o importanţă maximă, deoarece nu 
dorim să le jignim pe cele necăsătorite 
sau pe cele care nu pot avea copii sau 
nu dorim ca aceste lucruri să fie consi-
derate ca alegeri viitoare sufocante. Pe 
de altă parte, putem omite, de aseme-
nea, să subliniem importanţa educaţi-
ei, deoarece nu dorim să transmitem 
mesajul că educaţia este mai importan-
tă decât căsătoria. Evităm să decla-
răm că Tatăl nostru Ceresc defineşte 
căsătoria ca fiind între un bărbat şi o 
femeie, deoarece nu dorim să-i jignim 
pe cei care sunt atraşi de persoane de 
acelaşi sex. Şi poate ne este incomod 
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să vorbim despre probleme legate 
de sex sau sexualitate sănătoasă.

Cu siguranţă, dragi surori, trebuie 
să dăm dovadă de sensibilitate, dar să 
folosim şi buna judecată şi înţelegerea 
noastră a planului salvării şi să fim 
curajoase şi directe când vine vorba să 
ne învăţăm copiii şi tinerii principiile 
esenţiale ale Evangheliei pe care trebu-
ie să le înţeleagă pentru a se orienta în 
lumea în care trăiesc. Dacă nu ne învă-
ţăm copiii şi tinerii doctrina adevărată 
– propovăduind-o cu claritate – lumea 
îi va învăţa minciunile lui Satana.

Iubesc Evanghelia lui Isus Hristos 
şi sunt etern recunoscătoare pentru 
îndrumarea, puterea şi ajutorul zilnic 
pe care îl primesc ca fiică de legământ 
a lui Dumnezeu. Depun mărturie că, în 
calitate de femei care trăiesc în aceste 
vremuri grele, Domnul ne-a binecu-
vântat cu toată puterea, darurile şi tăria 
care sunt necesare pentru a pregăti 
lumea pentru cea de-a Doua Venire 
a Domnului Isus Hristos. Mă rog ca 
fiecare dintre noi să ne vedem adevă-
ratul potenţial şi să ne ridicăm pentru a 
deveni femeia credincioasă şi curajoasă 
de care Tatăl din Cer are nevoie. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi „Rise Up, O Men of God”, Hymns,  

nr. 324.
 2. 2 Timotei 3:1.
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versetele 26-38.
 4. Mormon 8:38.
 5. Joseph Smith – Matei 1:22.
 6. Gary E. Stevenson, „Adevăruri simple 

şi preţioase”, Liahona, nov. 2015, p. 92.
 7. Russell M. Nelson, „O rugăminte adresată 

surorilor mele”, Liahona, nov. 2015, p. 97.
 8. Sheri Dew, Women and the Priesthood: 

What One Mormon Woman Believes 
(2013), p. 163.

 9. Vezi Daughters in My Kingdom: The History 
and Work of Relief Society (2011), p. 7.

 10. Vezi Doctrină şi legăminte 84:20.
 11. Vezi Doctrină şi legăminte 109:22.
 12. Vezi „Famila: o declaraţie oficială către 

lume”, Liahona, nov. 2010, p. 129.

influenţă se repetă de milioane de 
ori în întreaga Biserică prin abilităţile, 
talente, inteligenţa şi mărturia femeilor 
de credinţă asemenea dumneavoastră.

Poate că unele dintre dumnea-
voastră nu se simt demne de astfel de 
laudă. Poate credeţi că sunteţi prea 
neînsemnate să aveţi o influenţă sem-
nificativă asupra altora. Poate că nici 
nu vă consideraţi a fi „femei de credin-
ţă”, deoarece uneori vă confruntaţi cu 
îndoieli sau teamă.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Dragile mele surori, dragi prieteni, 
cât de binecuvântaţi suntem să 
ne adunăm din nou la această 

conferinţă mondială sub îndrumarea şi 
conducerea dragului nostru profet şi 
preşedinte, Thomas S. Monson! Stimate 
preşedinte, vă iubim şi vă susţinem! 
Ştim că iubiţi surorile Bisericii!

Îmi place să particip la această sesiu-
ne minunată a Conferinţei Generale 
dedicată surorilor Bisericii.

Dragi surori, când vă privesc, mă 
gândesc la femeile care au avut o 
influenţă atât de mare în viaţa mea: 
bunica şi mama mea, care au fost 
primele să accepte invitaţia de a veni 
şi a cunoaşte Biserica.1 De asemenea, 
iubita mea soţie, Harriet, de care m-am 
îndrăgostit la prima vedere. De aseme-
nea, mama lui Harriet, care s-a alăturat 
Bisericii la scurt timp după şi-a pierdut 
soţul din pricina cancerului. Apoi, sora 
mea, fiica mea, nepoata mea şi străne-
poata mea – toate aceste persoane au 
avut o influenţă purificatoare asupra 
mea. Ele aduc cu adevărat lumină în 
viaţa mea. Ele mă inspiră să devin un 
bărbat mai bun şi un conducător al 
Bisericii mai blând. Cât de diferită ar 
fi fost viaţa mea fără ele!

Probabil că ceea ce mă emoţionea-
ză cel mai mult este să ştiu că aceeaşi 

Etajul patru, ultima uşă
Dumnezeu „răsplăteşte pe cei ce-L caută”… aşadar, trebuie să continuăm 
să batem la uşă. Dragi surori, nu renunţaţi. Căutaţi-L pe Dumnezeu cu 
toată inima dumneavoastră.
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Azi, doresc să le vorbesc celor care 
s-au simţit vreodată astfel, iar acest 
lucru probabil include pe fiecare 
dintre noi din când în când. Doresc să 
vorbesc despre credinţă – ce este ea, ce 
poate şi nu poate face şi ce trebuie să 
facem pentru a exercita puterea credin-
ţei în vieţile noastre.

Ce este credinţa
Credinţa este o convingere puter-

nică într-un lucru în care ne încredem 
– o convingere atât de puternică încât 
ne determină să facem lucruri pe care 
poate altfel nu le-am face. „Credinţa 
este o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare 
despre lucrurile care nu se văd.” 2

Deşi acest lucru are sens pentru 
credincioşi, este adesea confuz pentru 
necredincioşi. Ei dau din cap şi întrea-
bă: „Cum poate fi cineva sigur de ceea 
ce nu poate vedea?”. Pentru ei, aceasta 
este dovada că religia este iraţională.

Ceea ce ei nu reuşesc să înţeleagă 
este că sunt mai multe moduri de a 
vedea decât cu ochii noştri, mai multe 
moduri de a simţi decât cu mâinile 
noastre, mai multe moduri de a auzi 
decât cu urechile noastre.

Gândiţi-vă la experienţa unei fetiţe 
care se plimba cu bunica ei. Cântecul 
păsărilor i se părea sublim şi îi spunea 
bunicii fiecare sunet.

„Auzi asta?”, întreba fetiţa din nou şi 
din nou. Dar bunica avea probleme de 
auz şi nu putea distinge sunete.

În cele din urmă, bunica a îngenun-
cheat şi a spus: „Îmi pare rău, draga 
mea. Bunica nu aude atât de bine”.

Exasperată, fetiţa a cuprins faţa 
bunicii cu mâinile ei, a privit-o fix 
în ochi şi a spus: „Bunico, ascultă 
mai tare!”.

Din această poveste, se desprind 
lecţii atât pentru cel necredincios, cât 
şi pentru cel credincios. Doar pentru 

că nu putem auzi ceva cu urechile 
noastre, nu înseamnă că nu este nimic 
de auzit. Doi oameni pot auzi acelaşi 
mesaj sau citi acelaşi verset, iar unul ar 
putea simţi mărturia Spiritului, în timp 
ce celălalt nu.

Pe de altă parte, în eforturile noastre 
de a-i ajuta pe cei dragi să audă glasul 
Spiritului şi frumuseţea nemărginită, 
eternă şi profundă a Evangheliei lui 
Isus Hristos, este posibil ca faptul de a 
le spune să „asculte mai tare” să nu fie 
cel mai eficient mod.

Poate că un sfat mai bun – pentru 
oricine doreşte să-şi dezvolte credin-
ţa – este să asculte diferit. Apostolul 
Pavel ne îndeamnă să căutăm glasul 
care-i vorbeşte spiritului nostru, nu 
doar urechilor. El ne-a învăţat că „omul 
firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebu-
nie; şi nici nu le poate înţelege, pentru 
că trebuie judecate duhovniceşte” 3. 
Sau poate ar trebui să avem în vedere 
cuvintele lui Saint-Exupéry din Micul 
Prinţ, care a spus: „Nu poţi vedea bine 
decât cu inima. Esenţialul e invizibil 
pentru ochi” 4.

Puterea şi limitele credinţei
Uneori nu este uşor să dezvoltăm 

credinţă în lucrurile spirituale în timp 
ce trăim într-o lume fizică. Dar efortul 
merită, deoarece puterea credinţei 

din vieţile noastre poate fi extraor-
dinară. Scripturile ne învaţă că, prin 
credinţă, au fost create lumile, au fost 
despărţite apele, au fost readuşi morţi 
la viaţă şi au fost mişcaţi din locurile 
lor munţi şi râuri.5

Totuşi, unii ar putea întreba: „Dacă 
credinţa este atât de puternică, de 
ce nu pot primi răspuns la o rugă-
ciune spusă din inimă? Nu cer să 
despart marea sau să mut muntele. 
Vreau doar ca boala să-mi treacă sau 
ca părinţii mei să se ierte unul pe 
celălalt ori ca la uşa mea să apară 
partenerul etern cu un buchet de flori 
într-o mână şi un inel de logodnă în 
cealaltă. De ce nu poate credinţa mea 
să facă asta?”.

Credinţa este puternică şi, adesea, 
produce miracole. Dar, indiferent cât 
de multă credinţă avem, sunt două 
lucruri pe care credinţa nu le poate 
face. În primul rând, aceasta nu poate 
încălca libertatea de a alege a unei 
persoane.

O femeie s-a rugat ani de zile ca 
fiica ei care nu mai trăia conform 
Evangheliei să se întoarcă în turma lui 
Hristos şi s-a simţit descurajată pentru 
că, aparent, rugăciunile ei nu primiseră 
răspuns. Acest lucru era greu de supor-
tat mai ales când auzea povestiri despre 
alţi copii risipitori care se pocăiseră.

Problema nu era lipsa rugăciunilor 
sau a credinţei. Trebuia doar să înţelea-
gă că, indiferent de cât de dureros ar 
fi pentru Tatăl nostru din Cer, El nu va 
forţa pe nimeni să aleagă cărarea drep-
tăţii. Dumnezeu nu Şi-a forţat copiii 
să-L urmeze în lumea premuritoare. Cu 
atât mai mult, El nu ne va forţa acum, 
în timp ce călătorim prin această viaţă 
muritoare.

Dumnezeu va invita, va convinge. 
Dumnezeu va sprijini neobosit cu 
dragoste, inspiraţie şi încurajare. Dar 
Dumnezeu nu va forţa niciodată – acest 
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lucru ar zădărnici marele Său plan pen-
tru progresul nostru etern.

Al doilea lucru pe care nu-l poate 
face credinţa este să impună voinţa 
noastră asupra lui Dumnezeu. Nu-L 
putem forţa pe Dumnezeu să Se con-
formeze dorinţelor noastre – indiferent 
cât de multă dreptate credem că avem 
sau cu câtă sinceritate ne rugăm. 
Gândiţi-vă la experienţa lui Pavel, care 
a pledat în faţa Domnului de mai multe 
ori să-l elibereze de o încercare perso-
nală, de ceea ce el a numit „un ţepuş în 
carne”. Dar voia lui Dumnezeu nu era 
aceea. În cele din urmă, Pavel şi-a dat 
seama că încercarea sa era o binecu-
vântare şi I-a mulţumit lui Dumnezeu 
pentru că nu i-a răspuns la rugăciuni 
aşa cum sperase.6

Încrederea şi credinţa
Scopul credinţei nu este de a schim-

ba voia lui Dumnezeu, ci de a ne da 
putere să acţionăm în acord cu voia 
lui Dumnezeu. Credinţa este încredere 
– încrederea că Dumnezeu vede ceea 
ce noi nu putem vedea şi că ştie ceea 
ce noi nu ştim.7 Uneori, faptul de a ne 
încrede în propria viziune şi judecată 
nu este suficient.

Am învăţat acest lucru ca pilot 
de linie, în zile în care trebuia să 
zbor prin ceaţă sau nori denşi şi nu 
puteam vedea decât câţiva metri în 
faţă. Trebuia să mă bazez pe instru-
mentele care îmi spuneau unde eram 
şi încotro mă îndreptam. Trebuia să 
ascult de glasul controlorului de trafic 
aerian. Trebuia să urmez îndrumarea 
cuiva care avea informaţii mai precise 
decât aveam eu. Pe cineva pe care 
nu-l puteam vedea, dar în care învă-
ţasem să am încredere. Pe cineva care 
putea vedea ceea ce eu nu puteam. 
Trebuia să am încredere şi să acţionez 
corect pentru a ajunge în siguranţă la 
destinaţia mea.

Credinţa nu presupune doar încre-
dere în înţelepciunea lui Dumnezeu, 
ci şi încredere în dragostea Sa. Înseam-
nă să ne încredem că Dumnezeu ne 
iubeşte în mod perfect, că tot ceea ce 
face – fiecare binecuvântare pe care 
ne-o dă şi fiecare binecuvântare pe 
care ne-o refuză pentru o vreme – este 
pentru fericirea noastră eternă.8

Cu o astfel de credinţă, deşi nu 
vom înţelege de ce ni se întâmplă 
anumite lucruri sau de ce anumite 
rugăciuni rămân fără răspuns, putem 
şti că, în cele din urmă, lucrurile vor 
avea sens. „Toate lucrurile [vor lucra] 
împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumnezeu.” 9

Totul se va îndrepta. Totul va fi bine.
Putem fi siguri că vom primi răs-

punsuri şi putem fi încrezători că nu 
vom fi doar mulţumiţi de răspunsuri, 
ci vom fi şi copleşiţi de harul, mila, 
generozitatea şi dragostea pe care 
o are Tatăl nostru Ceresc pentru noi, 
copiii Săi.

Continuaţi să bateţi la uşă
Până atunci, acţionăm conform cre-

dinţei pe care o avem10, căutând mereu 
să ne dezvoltăm credinţa. Uneori, 
acesta nu este un ţel uşor. Cei care sunt 
nerăbdători, nededicaţi sau neglijenţi 
pot considera credinţa ca fiind greu 
de obţinut. Este posibil ca cei care se 
descurajează uşor sau sunt repede 
distraşi să nu aibă credinţă. Credinţa 
este obţinută de cei umili, sârguincioşi, 
rezistenţi.

Este obţinută de cei care sunt fideli.
Acest adevăr este ilustrat de expe-

rienţa a doi tineri misionari care slujeau 
în Europa, într-o zonă în care erau 
puţine botezuri de convertiţi. Presupun 
că ar fi fost logic să creadă că ceea ce 
făceau nu conta foarte mult.

Dar acei doi misionari au avut cre-
dinţă şi erau pe deplin angajaţi. Aveau 

atitudinea că, dacă nu le-ar fi ascultat 
nimeni mesajul, acel lucru nu ar fi fost 
pentru că ei n-ar fi depus tot efortul.

Într-o zi, au simţit că trebuie să 
abordeze locatarii unei clădiri bine 
întreţinute cu patru etaje. Au început 
la primul etaj şi au bătut la fiecare uşă, 
prezentându-şi mesajul salvator despre 
Isus Hristos şi restaurarea Bisericii Sale.

Nimeni de la primul etaj nu a vrut 
să asculte.

Cât de uşor ar fi fost să zică: „Am 
încercat. Hai să ne oprim aici. Hai să 
încercăm altă clădire”.

Dar acei doi misionari aveau credin-
ţă şi erau dornici să muncească, aşa că 
au bătut la fiecare uşă de la etajul doi.

Din nou, nimeni nu a vrut să asculte.
Etajul trei a fost la fel. Şi la fel a fost 

şi al patrulea – până când au bătut la 
ultima uşă de la etajul patru.

Când acea uşă s-a deschis, le-a  
zâmbit o tânără fată şi i-a rugat să 
aştepte în timp ce s-a dus să discute 
cu mama ei.

Clădirea de apartamente din Germania unde 
doi misionari credincioşi au bătut la fiecare uşă.
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Mama ei avea doar 36 de ani, îşi 
pierduse recent soţul şi nu era deloc 
dispusă să discute cu misionari mor-
moni. Aşadar, i-a spus fiicei sale să-i 
refuze.

Dar fiica s-a rugat de ea. Aceşti tineri 
sunt atât de amabili, a spus ea. Şi nu va 
dura decât câteva minute.

Aşadar, cu reticenţă, mama a con-
simţit. Misionarii şi-au prezentat mesa-
jul şi i-au dat mamei să citească o carte 
– Cartea lui Mormon.

După ce au plecat, mama a decis 
că va citi măcar câteva pagini.

A terminat de citit întreaga carte în 
câteva zile.

La scurt timp după aceea, această 
familie monoparentală a intrat în apele 
botezului.

Când micuţa familie a venit în ramu-
ra lor din Frankfurt, Germania, un tânăr 
diacon a observat frumuseţea uneia 
dintre fiice şi s-a gândit: „Misionarii 
aceştia fac o treabă bună!”.

Numele acelui tânăr diacon era 
Dieter Uchtdorf. Şi fermecătoarea tână-
ră fată – cea care se rugase de mama ei 
să-i asculte pe misionari – are frumosul 
nume Harriet. Este iubită de toţi cei 
care o întâlnesc atunci când mă înso-
ţeşte în călătoriile mele. Prin dragostea 
ei faţă de Evanghelie şi personalitatea 

ei remarcabilă, ea a binecuvântat vieţile 
multor oameni. Ea este într-adevăr 
soarele vieţii mele.

Cât de des mi-am exprimat recunoş-
tinţa pentru acei doi misionari care nu 
s-au oprit la primul etaj! Cât de des îmi 
exprim aprecierea în inima mea pentru 
credinţa şi munca lor! Cât de des am 
adus mulţumiri că au continuat – chiar 
până la etajul patru, ultima uşă!

Vi se va deschide
În căutarea noastră a credinţei 

trainice, în încercarea de a ne conecta 
cu Dumnezeu şi cu scopurile Sale, să 
ne amintim promisiunea Domnului: 
„Bateţi şi vi se va deschide” 11.

Vom renunţa după ce vom bate 
la câteva uşi? După primul sau al 
doilea etaj?

Sau vom continua să căutăm până 
când vom ajunge la etajul patru, 
ultima uşă?

Dumnezeu „răsplăteşte pe cei ce-L 
caută” 12, dar acea răsplată nu este, de 
obicei, în spatele primei uşi. Aşadar, 
trebuie să continuăm să batem la uşă. 
Dragi surori, nu renunţaţi. Căutaţi-L 
pe Dumnezeu cu toată inima dum-
neavoastră. Daţi dovadă de credinţă. 
Păşiţi în dreptate.

Vă promit că, dacă veţi face aceste 

lucruri – chiar până la etajul patru, 
ultima uşă – veţi obţine răspunsurile 
pe care le căutaţi. Veţi găsi credinţă. Şi, 
într-o zi, vă veţi umple de lumina care 
„devine din ce în ce mai strălucitoare, 
crescând mereu până în miezul zilei” 13.

Iubitele mele surori în Hristos,  
Dumnezeu este real.

El trăieşte.
El vă iubeşte.
El vă cunoaşte.
El vă înţelege.
El ştie rugăciunile tainice ale inimii 

dumneavoastră.
El nu v-a abandonat.
El nu vă va părăsi.
Mărturia şi binecuvântarea mea 

apostolice pentru fiecare dintre dum-
neavoastră sunt că veţi simţi în inima 
şi mintea dumneavoastră acest adevăr 
sublim. Trăiţi în credinţă, dragi prietene, 
iar „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri 
[vă va mări] de o mie de ori pe atât şi [vă 
va binecuvânta], după cum a făgăduit!” 14

Vă las credinţa, convingerea şi 
mărturia mea sigură şi de neclintit 
că aceasta este lucrarea lui Dumne-
zeu. În numele sacru al Salvatorului 
nostru Preaiubit, în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Dieter F. Uchtdorf, „The Opportunity 

to Testify”, Liahona, nov. 2004, 74; Sister 
Eternal (2005).

 2. Evrei 11:1, New International Version (1984).
 3. 1 Corinteni 2:14, New International  

Version (2011).
 4. Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinţ, 

traducerea realizată de Ileana Cantuniari 
(2009), p. 70.

 5. Vezi Evrei 11:3, 5, 29, 35; Eter 12:30;  
Moise 7:13.

 6. 2 Corinteni 12:7-10.
 7. Vezi Isaia 55:8-9.
 8. Vezi 2 Nefi 26:24.
 9. Vezi Romani 8:28.
 10. Vezi 2 Corinteni 5:7.
 11. Matei 7:7.
 12. Evrei 11:6, New International Version (1984).
 13. Doctrină şi Legăminte 50:24.
 14. Deuteronomul 1:11, New International 

Version (2011).

Sora Harriet Uchtdorf (centru) când era 
tânără, împreună cu mama și sora dânsei şi 
misionarii cu timp deplin.

Sora Uchtdorf îl însoţeşte pe preşedintele 
Uchtdorf în călătoriile dânsului şi binecuvân-
tează vieţi în timp ce împărtăşeşte dragostea 
dânsei pentru Evanghelie.
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viteza unui cal. Trimiterea mesajelor şi 
primirea răspunsurilor putea să dureze 
zile sau chiar luni. Astăzi, mesajele 
noastre călătoresc mii de kilometri în 
cer sau mii de metri sub ocean şi ajung 
la o persoană din cealaltă parte a lumii, 
iar în cazul în care există o întârziere, 
chiar şi de câteva secunde, devenim 
frustraţi şi nerăbdători.

Se pare că este natura umană: pe 
măsură ce devenim mai familiarizaţi 
cu un lucru, chiar şi cu ceva miraculos 
sau uimitor, ne pierdem uimirea şi 
începem să tratăm acel lucru ca fiind 
ceva normal.

Tratăm cu superficialitate adevărurile 
spirituale?

Poate că faptul de a trata cu superfi-
cialitate tehnologia modernă şi faci-
lităţile pe care le avem nu este foarte 
important. Dar, din păcate, uneori avem 
aceeaşi atitudine faţă de doctrina eternă 
şi faţă de doctrina lui Isus Hristos care 
înalţă sufletul. În Biserica lui Isus Hris-
tos, ni s-a oferit atât de mult. Suntem 
înconjuraţi de o măreţie atât de uimi-
toare a luminii şi adevărului, încât mă 
întreb dacă apreciem cu adevărat ceea 
ce avem.

Oamenii familiarizaţi cu tehnolo-
gia au încercat să mă înveţe cum să 
folosesc calculatorul. Stăteau în spatele 
meu, se întindeau peste umărul meu şi 
tastau foarte repede.

„Vedeţi?”, spuneau ei cu mândrie. 
„Aşa se face.”

Nu vedeam. A fost o tranziţie dificilă.
A fost foarte dificil să învăţ să utili-

zez un calculator.
A fost nevoie de mult timp, repe-

tiţie, răbdare, foarte multă speranţă şi 
credinţă, încurajare din partea soţiei şi 
mulţi litri de suc, al cărui nume nu îl 
voi menţiona.

Acum, 22 de ani mai târziu, sunt 
înconjurat de tehnologia calculatoa-
relor. Am o adresă de e-mail, un cont 
pe Twitter şi o pagină de Facebook. 
Am un telefon inteligent, o tabletă, 
un laptop şi o cameră digitală. Şi, deşi 
abilităţile mele nu se pot compara cu 
cele ale unui copil de şapte ani, pentru 
o persoană de şaptezeci de ani mă 
descurc binişor.

Dar am observat un lucru interesant. 
Cu cât mă obişnuiesc mai mult cu teh-
nologia, cu atât o apreciez mai puţin.

Pentru cea mai mare parte a istoriei 
umane, comunicarea a avut loc la 
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Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Cât de binecuvântaţi suntem 
pentru a ne putea aduna, din 
nou, la conferinţa mondială sub 

îndrumarea şi conducerea profetului 
nostru drag Thomas S. Monson. Stimate 
preşedinte, vă iubim şi vă susţinem cu 
toată inima!

În timpul vieţii mele profesionale ca 
pilot, mă bazam mult pe precizia şi fia-
bilitatea sistemelor computerizate, dar 
rareori a trebuit să lucrez la calculatorul 
meu. În munca mea de la birou pe care 
o făceam în calitate de conducător, 
aveam asistenţi şi secretari care mă aju-
tau cu bunătate cu însărcinările mele.

Toate acestea s-au schimbat în anul 
1994, când am fost chemat ca autoritate 
generală. Chemarea mea a adus cu sine 
multe ocazii de a sluji dar, de aseme-
nea, a inclus şi multă muncă de birou 
– mai multă decât mi-am putut imagina.

Spre mirarea mea, instrumentul meu 
principal pentru a-mi organiza munca 
de birou a fost un calculator personal.

Pentru prima dată în viaţa mea a 
trebuit să mă familiarizez cu utilizarea 
unui calculator personal şi nu ştiam 
cum să fac acest lucru.

De la început, eu şi calculatorul nu 
am fost prieteni buni.

O, cât de mare este planul 
Dumnezeului nostru!
Suntem înconjuraţi de o măreţie atât de uimitoare a luminii şi adevărului, 
încât mă întreb dacă apreciem cu adevărat ceea ce avem.
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Gândiţi-vă la acei ucenici care au 
mers şi au vorbit alături de Salvator în 
timpul slujirii Sale pe pământ. Imagi-
naţi-vă sentimentele de recunoştinţă 
şi adoraţie care le-au inundat inima 
şi mintea când L-au văzut înviat din 
mormânt, când au simţit urmele rănilor 
din mâinile Sale. Viaţa lor nu a mai fost 
niciodată la fel.

Gândiţi-vă la primii sfinţi din 
această dispensaţie care l-au cunoscut 
pe profetul Joseph Smith şi l-au auzit 
propovăduind Evanghelia restaurată. 
Imaginaţi-vă cum s-au simţit să ştie că 
vălul dintre cer şi pământ a fost dat 
la o parte din nou, oferind claritate 
şi cunoaştere lumii din casa noastră 
cerească de sus.

Dar, mai ales, gândiţi-vă la cum 
v-aţi simţit atunci când, pentru prima 
dată, aţi crezut şi aţi înţeles că sunteţi 
cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, 
că Isus Hristos a suferit de bunăvoie 
pentru păcatele dumneavoastră pentru 

a putea fi curaţi din nou, că puterea 
preoţiei este adevărată şi că vă poate 
lega de cei dragi pentru timp şi toată 
eternitatea, că astăzi există un profet 
în viaţă care are autoritatea de a rosti 
chiar cuvintele lui Dumnezeu. Nu sunt 
aceste lucruri minunate şi uimitore?

Luând în considerare toate aceste 
lucruri, cum ar putea fi posibil ca noi, 
dintre toţi oamenii, să nu fim încântaţi 
să participăm la adunările de preas-
lăvire din Biserica noastră? Sau să ne 
plictisim să citim scripturile sfinte? Cred 
că acest lucru ar putea fi posibil doar 
dacă inima noastră ar fi lipsită de sen-
timente, astfel încât nu am putea simţi 
recunoştinţa şi uimirea faţă de darurile 
sacre şi sublime pe care ni le-a oferit 
Dumnezeu. Avem acces rapid la ade-
vărurile care schimbă vieţi, dar uneori 
ne îndepărtăm de calea uceniciei. Prea 
des ne lăsăm distraşi de imperfecţiunile 
membrilor în loc să urmăm exemplul 
Învăţătorului nostru. Noi mergem pe 

un drum plin de diamante, dar abia 
le deosebim de pietrele obişnuite.

Un mesaj familiar
Când eram tânăr băiat, prietenii 

mei mă întrebau despre religia mea. 
Deseori începeam să explic care sunt 
diferenţele, cum ar fi Cuvântul de 
înţelepciune. Alteori, subliniam asemă-
nările cu alte religii creştine. Niciunul 
dintre aceste lucruri nu îi impresiona 
prea mult. Dar, când am vorbit despre 
marele plan al fericirii pe care Tatăl 
nostru Ceresc îl are pentru noi, copiii 
Săi, le-am captat atenţia.

Îmi amintesc când încercam să 
desenez planul salvării pe tabla din sala 
de clasă din capela noastră din Frank-
furt, Germania. Am făcut cercuri care 
reprezentau viaţa premuritoare, viaţa 
muritoare şi, apoi, întoarcerea la Părinţii 
noştri Cereşti după această viaţă.

Ca adolescent, iubeam să împărtă-
şesc acest mesaj minunat. Când expli-
cam aceste principii folosind cuvintele 
mele simple, inima mea se umplea de 
recunoştinţă pentru Dumnezeu, care Îşi 
iubeşte copiii, şi pentru Salvator, care 
ne-a răscumpărat pe toţi de la moarte 
şi iad. Eram atât de mândru de acest 
mesaj de dragoste, bucurie şi speranţă.

Unii dintre prietenii mei spuneau că 
acest mesaj le este familiar, deşi aceste 
lucruri nu erau niciodată propovăduite 
de religia lor. Era ca şi cum ei au ştiut 
mereu că aceste lucruri sunt adevărate, 
ca şi cum eu doar îi ajutam să devină 
conştienţi de lucruri pe care ei deja le 
aveau în inimile lor.

Noi avem răspunsuri!
Cred că fiecare persoană poartă în 

sufletul ei întrebări fundamentale despre 
viaţă. De unde am venit? De ce sunt aici? 
Ce se va întâmpla după ce mor?

Aceste întrebări au fost adresa-
te de către oameni de la începutul 
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lumii. Filozofii, erudiţii şi experţii 
şi-au irosit vieţile şi averile în căutarea 
răspunsurilor.

Sunt recunoscător pentru că 
Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos 
are răspunsuri la cele mai complexe 
întrebări ale vieţii. Aceste răspunsuri 
sunt propovăduite în Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Sunt adevărate, clare, directe şi uşor 
de înţeles. Sunt inspirate, iar noi le pro-
povăduim copiilor de trei ani din clasa 
Rază de soare.

Dragi fraţi şi surori, noi suntem 
fiinţe eterne, fără de început sau de 
sfârşit. Noi am existat întotdeauna.1 Noi 
suntem, literalmente, copii de spirit ai 
Părinţilor Cereşti divini şi omnipotenţi!

Am venit din curţile cereşti ale 
Domnului, Dumnezeului nostru. Noi 
facem parte din casa regală a lui Elohim, 
Dumnezeul Cel Preaînalt. Noi am mers 
alături de El în viaţa premuritoare. Noi 
L-am auzit vorbind, suntem martori ai 
măreţiei Sale şi am învăţat căile Sale.

Dumneavoastră şi cu mine am luat 
parte la Marele Consiliu în care Tatăl 
nostru preaiubit ne-a prezentat planul 
Său – că vom veni pe pământ, vom 
primi trupuri muritoare, vom învăţa 
să alegem între bine şi rău şi vom 
progresa în moduri în care nu ar fi 
fost posibil în alt fel.

Am ştiut că, atunci când vom trece 
de văl şi vom intra în această viaţa 
muritoare, nu ne vom mai aminti viaţa 
premuritoare. Vom avea parte de opozi-
ţie, adversitate şi ispită. Dar am ştiut, de 
asemenea, că dobândirea unui trup fizic 
a fost un lucru vital pentru noi. Am spe-
rat că vom învăţa rapid să facem alegerile 
corecte, că vom rezista ispitelor lui Satana 
şi, în cele din urmă, ne vom întoarce la 
preaiubiţii noştri Părinţi Cereşti.

Am ştiut că vom păcătui şi vom face 
greşeli – poate chiar unele mari. Dar, 
de asemenea, am ştiut că Salvatorul 

nostru, Isus Hristos, a promis să vină 
pe pământ, să trăiască o viaţă fără de 
păcat şi, în mod voluntar, să Îşi dea 
viaţa într-un sacrificiu veşnic. Am ştiut 
că, dacă ne vom întoarce inimile spre 
El, având încredere în El, şi că, dacă 
ne străduim cu toată puterea inimii să 
păşim pe calea uceniciei, noi vom fi 
purificaţi şi vom putea intra, din nou, în 
prezenţa Tatălui nostru iubit din Cer.

Deci, având credinţă în sacrificiul lui 
Isus Hristos, dumneavoastră şi cu mine 
am acceptat de bunăvoie planul Tatălui 
Ceresc.

De aceea ne aflăm pe pământ – 
deoarece Dumnezeu ne-a oferit ocazia, 
iar noi am ales-o şi am acceptat-o. 
Totuşi, viaţa noastră muritoare este 
temporară şi se va sfârşi odată cu moar-
tea trupului nostru fizic. Dar esenţa a 
ceea ce dumneavoastră şi cu mine sun-
tem nu va fi distrusă. Spiritele noastre 
vor continua să trăiască şi vor aştepta 
învierea – un dar gratuit oferit tuturor 
de către Tatăl nostru Ceresc iubitor şi 
Fiul Său, Isus Hristos.2 La înviere, spi-
ritele şi trupurile noastre vor fi reunite, 
fără durere sau imperfecţiuni fizice.

După înviere, va veni ziua judecăţii. 
Deşi, în cele din urmă, toţi vor fi salvaţi 
şi vor moşteni o împărăţie de glorie, cei 
care au încredere în Dumnezeu şi caută 
să urmeze legile şi poruncile Sale vor 
moşteni viaţa veşnică a cărei slavă este 
de neimaginat şi a cărei măreţie este 
copleşitoare.

Ziua judecăţii va fi o zi de milă şi 
dragoste – o zi în care inimile frânte vor 
fi vindecate, în care lacrimile de durere 
vor fi înlocuite cu lacrimi de recunoş-
tinţă, în care totul se va îndrepta.3

Da, va fi o mare tristeţe din cauza 
păcatelor. Da, vor fi regrete şi chiar 
durere din cauza greşelilor noastre, din 
cauza nesăbuinţei noastre şi a încăpăţâ-
nării noastre care ne-au făcut să ratăm 
ocazii pentru un viitor mai măreţ.

Dar am încredere că nu vom fi 
mulţumiţi doar de judecata lui Dum-
nezeu; noi vom fi, de asemenea, uimiţi 
şi impresionaţi de harul, mila, genero-
zitatea şi dragostea Sa infinită faţă de 
noi, copiii Săi. Dacă dorinţele şi faptele 
noastre sunt bune, dacă avem credinţă 
în Dumnezeul cel Viu, atunci ne putem 
aştepta la ceea ce Moroni a numit 
„[scaunul] plăcut de judecată al marelui 
Iehova, Judecătorul Veşnic.” 4

Pro Tanto Quid Retribuamus
Dragi fraţi şi surori, dragii mei 

prieteni, nu vă simţiţi uimiţi şi plini de 
respect în timp ce contemplaţi la mare-
le plan al fericirii pe care Tatăl nostru 
l-a pregătit pentru noi? Nu vă umpleţi 
de o bucurie de nespus să ştiţi ce viitor 
glorios este pregătit pentru toţi cei care 
Îl aşteaptă pe Domnul?

Dacă nu aţi simţit o astfel de uimire 
şi bucurie, vă invit să căutaţi, să studiaţi 
şi să vă gândiţi la adevărurile simple şi 
totuşi profunde ale Evangheliei restau-
rate. „Lăsaţi solemnitatea eternităţii să 
rămână în minţile voastre.” 5 Lăsaţi-o să 
vă depună mărturie despre planul divin 
al salvării.

Dacă aţi simţit aceste lucruri înainte, 
vă întreb astăzi: „Puteţi să simţiţi astfel 
acum?” 6.
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Recent am avut ocazia să călă-
toresc în Belfast, Irlanda de Nord. 
În timp ce eram acolo, am observat 
stema oraşului Belfast, care includea 
motto-ul: „Pro tanto quid retribuamus” 
sau „Ce vom oferi în schimb pentru 
cât de mult ni s-a dat?” 7.

Invit pe fiecare să se gândească 
la această întrebare. Ce vom oferi în 
schimbul abundenţei de lumină şi 
adevăr pe care Dumnezeu a revăr-
sat-o asupra noastră?

Tatăl nostru preaiubit ne cere pur 
şi simplu să trăim conform adevărului 
primit şi să urmăm calea pe care El 
ne-a arătat-o. Deci, să avem curaj, să 
ne încredem în îndemnurile Spiritului. 
Să împărtăşim aproapelui nostru, prin 
cuvinte şi fapte, mesajul uimitor şi 
minunat al planului fericirii întocmit de 
Dumnezeu. Fie ca motivarea noastră 
să fie dragostea pe care o avem faţă de 
Dumnezeu şi de copiii Săi, deoarece 
ei sunt fraţii şi surorile noastre! Acesta 
este începutul a ceea ce putem face în 
schimbul a atât de mult.

Într-o zi, „fiecare genunchi se va 
pleca şi fiecare limbă va mărturisi” că 
planul lui Dumnezeu este perfect şi 
căile Sale sunt drepte.8 Pentru dum-
neavoastră şi pentru mine, fie ca acea 
zi să fie astăzi. Să proclamăm alături 
de Iacov din vechime: „O, cât de mare 
este planul Dumnezeului nostru!” 9.

Despre aceasta mărturisesc, cu recu-
noştinţă profundă faţă de Tatăl Ceresc, 
în timp ce vă las binecuvântarea mea, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 93:29.
 2. Vezi Ioan 5:28-29.
 3. Vezi Apocalipsa 21:4.
 4. Moroni 10:34.
 5. Doctrină şi legăminte 43:34.
 6. Alma 5:26.
 7. Vezi Psalmii 116:12.
 8. Mosia 27:31.
 9. 2 Nefi 9:13; vezi, de asemenea,  

versetele 8-12, 14-20.

iertarea şi cearta cu bunătatea şi com-
pasiunea. Noua poruncă, „să vă iubiţi 
unii pe alţii” 4, nu a fost mereu uşor de 
respectat. Când ucenicii au fost îngrijo-
raţi cu privire la asocierea lor cu păcă-
toşii şi cu anumite categorii de oameni, 
Salvatorul a propovăduit cu răbdare: 
„Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri 
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi 
ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut” 5. Sau, aşa 
cum a explicat un profet din Cartea lui 

Vârstnicul Robert D. Hales
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Laureatul Premiului Nobel, Elie 
Wiesel, se afla în spital, recu-
perându-se după o intervenţie 

chirurgicală pe cord deschis, când a 
fost vizitat de nepotul său în vârstă de 
cinci ani. În timp ce băieţelul privea în 
ochii bunicului său, el a văzut durerea 
sa. „Bunicule”, a întrebat el, „dacă o să 
te iubesc mai mult, o să te doară mai 
puţin?”.1 Astăzi vă adresez o întrebare 
similară: „Dacă Îl iubim pe Salvator mai 
mult, vom suferi mai puţin?”.

Când Salvatorul i-a chemat pe uce-
nicii Săi să-L urmeze, ei trăiau potrivit 
legii lui Moise, respectând inclusiv 
legea „ochi pentru ochi şi dinte pentru 
dinte” 2, dar Salvatorul a venit pentru 
a împlini acea lege prin ispăşirea Sa. 
El a predicat o nouă doctrină: „Iubiţi 
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe 
cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce 
vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
asupresc şi vă prigonesc” 3.

Ucenicii au fost învăţaţi să nu mai 
urmeze căile omului firesc şi să urmeze 
căile pline de dragoste şi grijă ale 
Salvatorului înlocuind răzbunarea cu 

„Vino şi urmează-Mă” 
acţionând cu dragoste 
creştină şi slujire
Ca ucenici ai Salvatorului în zilele din urmă, noi venim la El iubind  
şi slujind copiilor lui Dumnezeu.
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Mormon: „Atunci când sunteţi în slujba 
aproapelui, sunteţi numai în slujba 
Dumnezeului vostru” 6.

Ca ucenici ai Salvatorului în zilele 
din urmă, noi venim la El iubind şi 
slujind copiilor lui Dumnezeu. În timp 
ce facem acest lucru, noi nu putem să 
evităm necazurile şi suferinţele fizice, 
dar vom suferi mai puţin din punct de 
vedere spiritual. Chiar şi în încercările 
noastre, noi putem avea parte de bucu-
rie şi pace.

Dragostea noastră creştină şi slujirea 
încep, în mod normal, acasă. Dragi 
părinţi, sunteţi chemaţi să fiţi învăţă-
tori iubitori şi misionari pentru copiii 
dumneavoastră şi pentru tineri. Ei sunt 
simpatizanţii dumneavoastră. Aveţi 
responsabilitatea de a-i ajuta să devină 
convertiţi. Într-adevăr, cu toţii căutăm 
să fim convertiţi – ceea ce însemnă să 
fim plini de dragostea Salvatorului.

În timp ce Îl urmăm pe Isus Hristos, 
dragostea Sa ne motivează să ne ajutăm 
unii pe alţii în călătoria noastră din 
viaţa muritoare. Nu putem progresa 
singuri.7 M-aţi auzit înainte împărtăşind 
acest proverb al quakerilor: „Tu mă 
încurajezi şi mă ajuţi şi eu te voi încura-
ja şi te voi ajuta, iar astfel vom progresa 
împreună” 8. În calitate de ucenici, noi 
începem să facem acest lucru atunci 
când suntem botezaţi, arătând dorinţa 
noastră de a „[purta] greutăţile unul 
altuia, pentru ca ele să fie uşoare” 9.

„A vă învăţa unul pe altul doctrina 
împărăţiei” 10 este un mod de a vă iubi 
şi a vă sluji unii altora. Dragi părinţi şi 
bunici, avem tendinţa de a ne plânge 
în legătură cu starea lumii – de faptul 
că în şcoli nu se predă despre carac-
terul moral. Dar noi putem face mai 
mult. Noi putem profita de momen-
tele de predare din familiile noastre 
– acum. Nu pierdeţi aceste ocazii. 
Când aveţi ocazia de a vă împărtăşi 
gândurile despre Evanghelie şi lecţiile 

de viaţă, opriţi-vă din ceea ce faceţi, 
staţi jos şi vorbiţi cu nepoţii şi copiii 
dumneavoastră.

Nu ar trebui să ne temem că nu 
suntem învăţători ai Evangheliei 
instruiţi în mod profesionist. Nicio 
instruire sau niciun manual nu va fi 
la fel de folositor ca studiul personal 
al scripturilor, rugăciunea, cugetarea 
şi căutarea îndrumării Spiritului Sfânt. 
Spiritul vă va îndruma. Vă promit 
că chemarea de a fi părinte include 
darul de a preda în moduri care sunt 
bune pentru dumneavoastră şi copiii 
dumneavoastră. Reţineţi, puterea lui 
Dumnezeu de a ne influenţa în mod 
demn este iubirea Lui. „Noi Îl iubim, 
pentru că El ne-a iubit întâi.” 11

Dragi tineri, voi sunteţi unii din-
tre cei mai eficienţi învăţători ai 
Evangheliei. Voi veniţi la Biserică pen-
tru a învăţa ca să puteţi merge acasă 
să predaţi şi să slujiţi familiilor voastre, 
vecinilor şi prietenilor. Să nu vă fie fri-
că. Aveţi credinţă să depuneţi mărturie 
despre ceea ce ştiţi că este adevărat. 
Gândiţi-vă la cum progresează misiona-
rii cu timp deplin datorită faptului că ei 
trăiesc o viaţă consacrată – utilizându-şi 
timpul şi talentele şi depunând măr-
turie pentru a sluji şi binecuvânta pe 
alţii. În timp ce vă împărtăşiţi mărturia 
despre Evanghelie, credinţa şi încrede-
rea dumneavoastră vor creşte!

Unele dintre cele mai bune moduri 
de a sluji sunt faptul de a studia scriptu-
rile cu familia, de a ne ruga în familie 
şi de a avea consilii de familie. De mai 
bine de o sută de ani, conducătorii 

Bisericii ne-au îndemnat ca, în fiecare 
săptămână, să avem un timp pus deo-
parte pentru a face aceste lucruri fără 
a fi întrerupţi. Dar mulţi dintre noi încă 
nu primesc binecuvântările. Seara în 
familie nu reprezintă o prelegere rostită 
de mama şi tata. Este timpul petrecut 
cu familia în care împărtăşim idei 
spirituale simple şi experienţe pentru 
a-i ajuta pe copiii noştri să înveţe să le 
pese şi să împărtăşească, să se distreze 
împreună, să depună mărturii împreu-
nă, să crească şi să progreseze împreu-
nă. În timp ce ţinem seara în familie în 
fiecare săptămână, dragostea noastră 
reciprocă va fi mai puternică, iar noi 
vom suferi mai puţin.

Să reţinem: cea mai importantă 
muncă pe care o facem în cadrul 
familiilor noastre este prin puterea 
Duhului Sfânt. De câte ori ridicăm 
tonul vocii cu mânie, Spiritul pleacă 
din prezenţa noastră şi a familiilor 
noastre. Când vorbim cu dragoste, 
Spiritul poate fi cu noi. Să ne amintim 
că nepoţii şi copiii noştri măsoară 
dragostea noastră prin timpul pe care 
li-l oferim. Mai presus de toate, nu 
vă pierdeţi răbdarea şi nu renunţaţi!

Scripturile ne spun că, atunci când 
unii dintre copiii de spirit ai Tatălui 
Ceresc au ales să nu urmeze planul 
Său, cerurile au plâns.12 Unii părinţi 
care şi-au iubit şi şi-au învăţat copiii 
plâng, de asemenea, atunci când copiii 
lor care au crescut aleg să nu urmeze 
planul Domnului. Ce pot face părinţii? 
Nu ne putem ruga pentru a lua liber-
tatea de a alege a cuiva. Amintiţi-vă 
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de tatăl fiului risipitor, care a aşteptat 
cu răbdare ca fiul său „[să-şi vină] în 
fire”, în acelaşi timp, având grijă de el. 
Şi „când era încă departe”, el a alergat 
spre fiul său.13 Ne putem ruga pentru 
îndrumarea de a şti când să vorbim, 
ce să spunem şi, în unele cazuri, când 
să nu spunem nimic. Amintiţi-vă că 
familia şi copiii noştri au ales deja să-L 
urmeze pe Salvator în timpul vieţii 
premuritoare. Uneori, ei vor simţi acele 
sentimente sacre din nou doar prin 
experienţele din viaţa lor. În cele din 
urmă, alegerea de a-L iubi şi urma pe 
Domnul trebuie să fie a lor.

Există o altă modalitate specială 
prin care ucenicii îşi arată dragostea 
faţă de Salvator. Astăzi, am să aduc 
un omagiu tuturor persoanelor care Îl 
slujesc pe Domnul lucrând ca îngriji-
tori. Cât de mult vă iubeşte Domnul! În 
slujirea dumneavoastră liniştită şi neo-
bservată, Îl urmaţi pe Cel ce a promis: 
„Tatăl vostru care vede în ascuns, El 
Însuşi vă va răsplăti pe faţă” 14.

Mă gândesc la soţia vecinului meu, 
care suferea de Alzheimer. În fiecare 
săptămână, el o ajuta să se îmbrace 
pentru adunările de la Biserică, îi 
pieptăna părul, o machia şi îi punea 
cercei. Făcând această slujire, el era 
un exemplu pentru fiecare bărbat şi 
femeie din ţăruşul nostru – de fapt, 
pentru toată lumea. Într-o zi, soţia sa 
i-a spus: „Vreau doar să îmi văd din 
nou soţul şi să fiu cu el”.

El i-a răspuns: „Eu sunt soţul tău”.
Şi ea i-a răspuns cu dragoste: 

„O, bine!”.
Nu pot vorbi despre oferirea de 

îngrijire fără să recunosc îngrijitorul spe-
cial din viaţa mea – discipolul special al 
Salvatorului dăruit mie – soţia mea eter-
nă, Mary. Ea a oferit totul cu dragoste şi 
compasiune. Mâinile ei îmi amintesc de 
atingerea Sa blândă şi care susţine. Nu 
aş fi astăzi aici fără ea. Şi alături de ea, 
voi fi capabil să îndur până la sfârşit şi 
voi fi alături de ea în viaţa veşnică.

Dacă suferiţi profund alături de alţii 
sau în singurătate, vă îndemn să Îl lăsaţi 
pe Salvator să fie îngrijitorul dumnea-
voastră. Bazaţi-vă pe dragostea Sa.15 
Acceptaţi încredinţarea Sa. El a promis: 
„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce 
la voi” 16.

Dragi fraţi şi surori, dacă nu am 
simţit pe deplin acest lucru încă, să 
ne îndreptăm mai mult spre iertare, 
bunătate şi dragoste. Să renunţăm la 
războiul care se dezlănţuie atât de des 
în inima omului firesc şi să proclamăm 
grija, dragostea şi pacea lui Hristos.17

Dacă „aţi ajuns la cunoaşterea 
slăvii [şi bunătăţii] lui Dumnezeu” 18 şi, 
de asemenea, a „[ispăşirii] care a fost 
pregătită încă de la crearea lumii” 19 
„nu veţi avea dorinţa să vă faceţi rău 
unul altuia, ci să trăiţi în pace… Şi nu 
veţi îngădui copiilor voştri… să încalce 
legile lui Dumnezeu şi să se bată şi să 
se certe unul cu altul… dar îi veţi… 

învăţa să se iubească unul pe altul şi 
să se slujească unul pe altul.” 20

Chiar înainte ca Salvatorul să fie răs-
tignit, El le-a propovăduit apostolilor Săi: 
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi 
unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să 
vă iubiţi şi voi unii pe alţii” 21 şi „dacă Mă 
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” 22.

Depun mărturie că atitudinea adevă-
rată a Salvatorului faţă de noi este cea 
descrisă de braţele întinse ale statuii 
Christus a lui Thorvaldsen. El continuă 
să Îşi întindă mâinile,23 făcându-ne 
semn: „Vino şi urmează-Mă”. Noi Îl 
urmăm iubind şi slujind unii altora şi 
ţinând poruncile Sale.

Îmi depun mărturia specială că El 
trăieşte şi ne iubeşte cu o dragoste 
perfectă. Aceasta este Biserica Sa. 
Thomas S. Monson este profetul Său pe 
pământ astăzi. Este rugăciunea mea ca 
noi să-I iubim pe Tatăl Ceresc şi pe Fiul 
Său mai mult şi să suferim mai puţin. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. În Elie Wiesel, Open Heart, traducere 

de Marion Wiesel (2012), p. 70.
 2. Matei 5:38.
 3. Matei 5:44; vezi, de asemenea, 3 Nefi 12:44.
 4. Ioan 13:34.
 5. Matei 25:40.
 6. Mosia 2:17.
 7. Vezi 1 Corinteni 12:12.
 8. Adaptare după „A Story of the «Barefoot 

Boy»: Written for J. G. Whittier’s Seventieth 
Birthday,” The Poetical Works of John 
Townsend Trowbridge (1869), p. 227.

 9. Mosia 18:8.
 10. Doctrină şi legăminte 88:77.
 11. 1 Ioan 4:19.
 12. Vezi Doctrină şi legăminte 76:26; Moise 7:37.
 13. Luca 15:17, 20.
 14. 3 Nefi 13:4; vezi, de asemenea, Matei 6:4.
 15. Vezi „Lean on My Ample Arm”, Hymns,  

nr. 120.
 16. Ioan 14:18.
 17. Vezi Doctrină şi legăminte 98:16.
 18. Mosia 4:11.
 19. Mosia 4:7.
 20. Mosia 4:13-15.
 21. Ioan 13:34.
 22. Ioan 14:15; vezi, de asemenea, Ioan 15:10.
 23. Vezi Iacov 6:4.
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răspuns la rugăciunea sa spusă cu cre-
dinţă, cerurile s-au deschis. Dumnezeu 
Tatăl şi Fiul Său, Isus Hristos, au coborât 
în slavă şi i-au vorbit lui Joseph Smith, 
anunţând începutul dispensaţiei pleni-
tudinii timpurilor. Cunoaştere divină, 
posibilitatea iertării şi pace preţioasă 
sunt câteva dintre răspunsurile pe care 
le primim când exprimăm, cu credinţă, 
o „dorinţă sinceră a sufletului” 7.

Ne rugăm Tatălui, în numele lui Isus 
Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, 
implicându-I astfel pe toţi cei trei membri 
ai Dumnezeirii în rugăciunile noastre.

Ne rugăm Tatălui nostru Ceresc 
şi doar Lui deoarece El este „Dumnezeu 
în cer, care este infinit şi veşnic, din 
veşnicie în veşnicie… Creatorul cerului 
şi al pământului şi a tot ce este în ele”. 
Fiind Creatorul nostru, El ne-a dat 
porunci „să-L [iubim] şi să-L [slujim] 
pe El, singurul Dumnezeu adevărat şi 
ca El să fie singura fiinţă pe care [noi] 
trebuie să o [preaslăvim]” 8.

Pe măsură ce vă rugaţi Tatălui 
Ceresc cu credinţă, „El vă va consola 
în suferinţele voastre… [şi vă veţi putea 
ospăta] din dragostea Lui” 9. Preşedintele 
Henry B. Eyring ne-a împărtăşit faptul 
că rugăciunile tatălui său din timpul 
unei bătălii pierdute împotriva canceru-
lui l-au învăţat despre relaţia profundă 
dintre Dumnezeu şi copiii Săi:

„Când durerea a devenit intensă, 
l-am găsit dimineaţa lângă pat, în 
genunchi. El fusese prea slăbit pentru 
a se putea ridica şi aşeza înapoi în pat. 
Ne-a spus că se rugase pentru a-L între-
ba pe Tatăl său Ceresc de ce trebuia să 
sufere atât de mult când el încercase 
întotdeauna să fie bun. Şi a spus că răs-
punsul a venit cu blândeţe: «Dumnezeu 
are nevoie de fii curajoşi».

Aşa că el a îndurat până la sfârșit, 
având încredere că Dumnezeu îl iubea, 
îl asculta şi îl va întări. El a fost binecu-
vântat să ştie din tinereţe şi să nu uite 

din nou, va găsi El oare un popor care 
ştie cum să se roage cu credinţă şi 
care este pregătit să fie salvat? „Fiindcă 
oricine va chema Numele Domnului, va 
fi mântuit.” 2 Noi suntem copiii unui Tată 
Ceresc iubitor şi ne putem bucura de 
faptul de a comunica într-un mod perso-
nal cu El atunci când ne rugăm „cu ini-
ma sinceră, cu intenţie adevărată, având 
credinţă în Hristos” 3 şi, apoi, acţionăm 
în acord cu răspunsurile pe care le-am 
primit prin îndemnurile Duhului Sfânt. 
Cu credinţă, ne rugăm, ascultăm şi ne 
supunem, pentru a putea învăţa să 
devenim una cu Tatăl şi cu Fiul.4

O rugăciune spusă cu credinţă des-
chide calea pentru a primi binecuvân-
tări măreţe, trimise din cer. Salvatorul 
ne-a învăţat:

„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi 
găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

Căci oricine cere, capătă; cine caută, 
găseşte; şi celui ce bate, i se deschide” 5.

Dacă ne aşteptăm să primim, tre-
buie să cerem, să căutăm şi să batem. 
Căutând adevărul, Joseph Smith a citit, 
din scripturi: „Dacă vreunuia dintre voi 
îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână lar-
gă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată” 6. Ca 

Carol F. McConkie
prima consilieră în Preşedinţia generală a Tinerelor Fete

În timpul problemelor din viaţa 
muritoare, nu suntem lăsaţi niciodată 
singuri pentru a ne îndeplini sarcinile, 

a lupta în bătăliile noastre şi a înfrunta 
adversitatea sau întrebările fără răspuns. 
Isus Hristos a propovăduit folosind o pil-
dă în care a arătat că oamenii „trebuie să 
se roage necurmat, şi să nu se lase”. El 
a vorbit despre un judecător care nu 
Îl cinstea pe Dumnezeu şi căruia nu îi 
păsa de oameni. O văduvă venea înain-
tea lui, în mod repetat, implorându-l să îi 
facă dreptate în problema cu pârâşul ei. 
Un timp, judecătorul nu a ajutat-o. Dar, 
pentru că a fost credincioasă şi a implo-
rat deseori, într-un final, judecătorul s-a 
gândit: „Pentru că văduva aceasta mă tot 
necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu 
tot vină să-mi bată capul”.

Apoi, Isus a explicat:
„Şi Dumnezeu nu va face dreptate 

aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte 
către El… ?

Vă spun că le va face dreptate în 
curând”.

Şi, apoi, Domnul adresează această 
întrebare: „Dar când va veni Fiul omu-
lui, va găsi El credinţă pe pământ?” 1.

Rugăciunea este esenţială în dezvol-
tarea credinţei. Când va veni Domnul 

Dorinţa sinceră 
a sufletului
Fiecare moment preţios în care ne rugăm poate fi un moment sfânt 
petrecut cu Tatăl nostru, în numele Fiului, prin puterea Duhului Sfânt.
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niciodată că un Dumnezeu iubitor este 
întotdeauna mai aproape atunci când 
ne rugăm” 10.

Noi ne rugăm în numele lui Isus 
Hristos deoarece salvarea noastră vine 
prin Hristos şi „nu este sub cer niciun 
alt Nume dat oamenilor în care trebuie 
să fim mântuiţi” 11. Noi venim la Tatăl în 
numele sacru al lui Isus Hristos 12 deoa-
rece El este avocatul nostru la Tatăl şi 
pledează cauza noastră.13 El a suferit, a 
sângerat şi a murit pentru a-L slăvi pe 
Tatăl Său şi ruga Sa plină de milă pen-
tru noi deschide calea ca fiecare dintre 
noi să obţină pace în această viaţă şi 
viaţă nepieritoare în lumea care va veni. 
El nu doreşte ca noi să suferim mai 
mult sau să îndurăm mai multe încer-
cări decât este necesar. El doreşte să ne 
întoarcem la El şi să Îi permitem să ne 
uşureze poverile, să ne vindece inimile 
şi să ne cureţe sufletele prin puterea Sa 
purificatoare. Noi nu dorim niciodată să 
luăm în deşert numele Său memorând 
şi repetând cuvinte. Rugăciunile sin-
cere oferite în numele sfânt al lui Isus 
Hristos sunt un mod de a ne exprima 
dragostea fidelă, recunoştinţa eternă şi 
dorinţa neclintită de a ne ruga aşa cum 
S-a rugat El, de a face ce a făcut El şi de 
a deveni asemănători Lui.

Ne rugăm prin puterea Duhului 
Sfânt deoarece „acela care cere 
prin Spirit, cere potrivit voinţei lui 
Dumnezeu” 14. Când ne rugăm cu credin-
ţă, Duhul Sfânt ne poate îndruma gân-
durile, astfel încât cuvintele noastre să fie 
în acord cu voinţa lui Dumnezeu. „Nu 

cereţi ceva ca să risipiţi în poftele voastre 
trupeşti, ci cereţi cu o tărie neclintită să 
nu cedaţi la nicio ispită, ci să-L slujiţi pe 
Dumnezeul cel Adevărat şi Viu” 15.

„Nu este important doar să ştim cum 
să ne rugăm, ci este la fel de impor-
tant să ştim cum să primim răspuns la 
rugăciunile noastre, să putem discerne, 
să fim atenţi, să putem avea o viziune 
clară şi să înţelegem cu intenţie clară 
voinţa şi scopul lui Dumnezeu în pri-
vinţa noastră.” 16

Preşedintele Eyring a împărtăşit: 
„Mie mi s-a răspuns la rugăciuni. Acele 
răspunsuri au fost mai clare atunci când 
ceea ce voiam eu era întrecut de nevoia 
copleşitoare de a şti ce voia Dumne-
zeu. Numai atunci răspunsul unui Tată 
Ceresc iubitor poate fi rostit minţii de 

către glasul slab şi liniştit şi poate fi 
scris pe inimă” 17.

Atunci când Salvatorul a intrat în 
Grădina Ghetsimani, sufletul Său era 
întristat nespus de tare, chiar aproape 
de moarte. În agonia Sa, singurul către 
care Se putea întoarce era Tatăl Său. 
El a implorat: „Dacă este cu putinţă, 
depărtează de la Mine paharul aces-
ta!”. Dar a adăugat: „Totuşi, nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” 18. Deşi nu 
avea păcate, Salvatorului I S-a cerut să 
„[rabde] dureri şi suferinţe şi ispite de 
toate felurile”, inclusiv bolile şi infir-
mităţile poporului Său. „[El] a suferit 
după cum arată trupul Său, pentru că a 
luat asupra Lui păcatele poporului Său 
şi a şters păcatele lor prin puterea Lui 
mântuitoare.” 19 El S-a rugat de trei ori: 
„Tată, facă-se voinţa Ta” 20. Paharul nu 
a fost îndepărtat. Prin rugăciune spusă 
cu umilinţă şi credinţă, El a fost întărit 
să meargă înainte şi să-Şi îndeplinească 
misiunea divină de a Se pregăti pentru 
salvarea noastră, ca noi să ne putem 
pocăi, să putem crede, să ne supunem 
şi să obţinem binecuvântările eternităţii.

S-ar putea ca răspunsurile pe care le 
primim când ne rugăm să nu fie ceea 
ce ne dorim. Dar, în momentele grele, 
rugăciunile noastre devin o ancoră de 
dragoste şi blândă îndurare. Atunci 
când ne rugăm, putem fi întăriţi să mer-
gem înainte şi să îndeplinim tot ceea 
ce ni s-a poruncit să facem. Sfinţilor Săi 
care trăiesc în vremuri grele, Domnul 
le spune: „Inimile voastre să se îmbăr-
băteze… pentru că toată făptura este în 
mâinile Mele; fiţi liniştiţi şi să ştiţi că Eu 
sunt Dumnezeu” 21.

Fie că ne rugăm în particular, în 
familie, la biserică, în templu sau oriun-
de ne-am afla, fie că ne rugăm cu o 
inimă frântă şi un spirit smerit pentru a 
obţine iertarea, înţelepciunea cerească 
sau, pur şi simplu, tăria de a îndura, ne 
rugăm mereu cu întreaga inimă, aceasta 
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ca profet, văzător şi revelator, pentru 
că Domnul a lucrat întotdeauna prin 
profeţi.3 Datorită adevărurilor restaura-
te prin Joseph Smith, cunoaştem mult 
mai mult despre Tatăl nostru Ceresc 
şi Salvatorul, Isus Hristos. Cunoaştem 
atributele Lor divine, relaţia care există 
între Ei şi relaţia dintre noi şi ei şi mare-
le plan al mântuirii care ne permite să 
ne întoarcem în prezenţa Lor.

Despre Joseph, preşedintele 
Brigham Young a declarat: „S-a decretat 
în consiliul din eternitate, cu mult timp 
înaintea formării pământului, că el tre-
buia să fie omul din ultima dispensaţie 
a acestei lumi, care să propovăduiască 
cuvântul lui Dumnezeu oamenilor şi să 
primească totalitatea cheilor şi puterea 
preoţiei Fiului lui Dumnezeu. Domnul 
l-a păzit pe el… [pentru că el] a fost 
prerânduit în veşnicie să prezideze 
asupra acestei ultime dispensaţii” 4.

În vederea pregătirii pentru aceas-
tă lucrare măreaţă, Joseph Smith s-a 
născut într-o familie iubitoare care a 
avut parte de multe greutăţi şi încer-
cări în viaţa de zi cu zi. Când Joseph 
a început să se maturizeze, senti-
mentele lui faţă de Dumnezeu „erau 
profunde şi, deseori, emoţionante” 5, 

Vârstnicul Craig C. Christensen
din Preşedinţia celor Şaptezeci

Prima dată când Moroni a venit 
la Joseph Smith, l-a avertizat că 
„numele [lui] va fi ţinut de bine şi 

de rău printre toate naţiunile” 1. Am văzut 
împlinirea acestei profeţii. În lupta dintre 
bine şi rău, restaurarea Evangheliei prin 
intermediul profetului Joseph Smith i-a 
inspirat pe credincioşii care îl urmează 
şi i-a provocat, de asemenea, pe anta-
goniştii care luptă cu mânie împotriva 
cauzei Sionului şi împotriva lui Joseph. 
Bătălia nu este nouă. A început la scurt 
timp după ce tânărul Joseph a păşit în 
Dumbrava Sacră şi continuă astăzi cu 
mai multă vizibilitate pe Internet.

Domnul Însuşi i-a spus lui Joseph 
Smith:

„Marginile pământului vor întreba de 
numele tău şi proştii îşi vor bate joc de 
tine şi iadul se va dezlănţui împotriva ta;

În timp ce, aceia care au inima pură, 
şi înţelepţii, şi nobilii, şi virtuoşii vor 
căuta permanent sfat, şi autoritate, şi 
binecuvântări din mâna ta” 2.

Astăzi, îmi ofer mărturia tuturor 
celor care caută să înţeleagă mai bine 
misiunea sacră a lui Joseph Smith jr., 
profetul restaurării.

Nu trebuie să fim timizi în a depune 
mărturie despre misiunea lui Joseph 

„Un văzător ales  
voi ridica Eu”
Pentru că Joseph a fost un profet, avem mai mult decât o fereastră  
spre cer – ne este deschisă chiar şi poarta spre eternităţi.

fiind îndreptată către Domnul pentru 
binele nostru şi al celor din jurul 
nostru. Dorinţele sincere împărtăşite 
cu un spirit de recunoştinţă pentru 
multele binecuvântări primite şi recu-
noştinţă pentru lecţiile vieţii insuflă 
inimilor noastre o credinţă fermă în 
Hristos, „o strălucire perfectă a spe-
ranţei şi o iubire de Dumnezeu şi de 
toţi oamenii” 22.

Rugăciunea este un dar de la 
Dumnezeu. Nu trebuie să simţim 
niciodată că ne-am rătăcit sau că sun-
tem singuri. Depun mărturie că fieca-
re moment preţios în care ne rugăm 
poate fi un moment sfânt petrecut cu 
Tatăl nostru, în numele Fiului, prin 
puterea Duhului Sfânt. În numele 
sacru lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Luca 18:1-8; vezi, de asemenea, 

Joseph Smith Translation, Luke 18:8.
 2. Romani 10:13.
 3. Moroni 10:4.
 4. Vezi Ioan 17:21-23. Salvatorul S-a rugat ca 

noi să devenim una cu Tatăl şi cu Fiul şi 
să devenim desăvârşiţi. Noi devenim uniţi 
cu Tatăl şi cu Fiul pe măsură ce credem în 
cuvintele lui Hristos şi acţionăm cu credinţă.

 5. Matei 7:7-8.
 6. Iacov 1:5.
 7. „Rugăciunea este o dorinţă sinceră 

a sufletului”, Imnuri, nr. 93.
 8. Doctrină şi legăminte 20:17, 19.
 9. Iacov 3:1-2.
 10. Henry B. Eyring, „Familiile şi 

rugăciunea”, Mesajul Primei Preşedinţii, 
sept. 2015, p. 1.

 11. Faptele apostolilor 4:12.
 12. Vezi Doctrină şi legăminte 93:19-20.
 13. Vezi Doctrină şi legăminte 45:3-5.
 14. Doctrină şi legăminte 46:30.
 15. Mormon 9:28.
 16. Melvin J. Ballard, „Our Channels of 

Power and Strength”, Improvement Era, 
sept. 1923, p. 992; citat din M. Russell 
Ballard, Yesterday, Today, and Forever 
(2015), p. 133.

 17. Henry B. Eyring, „Scrie pe inima mea”, 
Liahona, ian. 2001, p. 100.

 18. Matei 26:39; vezi, de asemenea, versetul 38.
 19. Alma 7:11, 13.
 20. Vezi Matei 26:39-44.
 21. Doctrină şi legăminte 101:16.
 22. 2 Nefi 31:20.
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totuşi, el era confuz cu privire la idei-
le religioase contradictorii care erau 
propovăduite de predicatorii din zile-
le lui. Din fericire, tânărul Joseph nu 
a permis ca întrebările lui să-i parali-
zeze credinţa. El a căutat răspunsuri 
în Biblie şi a găsit acest sfat: „Dacă 
vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelep-
ciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără 
mustrare, şi ea îi va fi dată” 6.

Joseph a spus: „Niciodată nu a 
pătruns un pasaj din scriptură în inima 
omului cu mai multă putere decât a 
pătruns acesta atunci în inima mea. 
Părea că intră cu putere mare în fiecare 
fibră a inimii mele. Am meditat iar şi 
iar asupra lui” 7.

Cu o credinţă simplă, Joseph a 
acţionat potrivit acestor sentimente spi-
rituale. El a găsit un loc retras, a înge-
nucheat şi a „început să înalţe dorinţele 
inimii [sale] către Dumnezeu” 8. Există o 
mare putere în descrierea lui Joseph a 
celor întâmplate:

„Am văzut un stâlp de lumină 
exact deasupra capului meu mai 
luminos ca strălucirea soarelui, care 

a coborât treptat până când a căzut 
deasupra mea…

Când lumina s-a oprit asupra mea, 
am văzut două Personaje, ale căror stră-
lucire şi slavă întreceau orice descriere şi 
care stăteau deasupra mea, în aer. Unul 
dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe 
nume, şi a spus, arătând către celălalt: 
Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L! ” 9

Joseph Smith I-a văzut pe 
Dumnezeu, Tatăl Veşnic, şi pe Isus 
Hristos, Salvatorul şi Mântuitorul lumiii. 
Aceasta a fost Prima viziune a lui 
Joseph. În anii care au urmat, Joseph a 
tradus Cartea lui Mormon prin darul şi 
puterea lui Dumnezeu. Multe alte fiinţe 
cereşti l-au vizitat restaurând adevăru-
rile şi autoritatea care fuseseră pierdute 
de secole. Aceste conversaţii divine cu 
Joseph Smith au deschis zăgazurile ceru-
lui şi slava eternităţii pentru noi. Viaţa lui 
Joseph stă ca o mărturie că, dacă vreu-
nuia dintre noi îi lipseşte înţelepciunea, 
o putem cere de la Dumnezeu cu cre-
dinţă şi vom primi răspunsuri – uneori 
de la fiinţe cereşti, dar adesea prin 
puterea Duhului Sfânt, care ne vorbeşte 
prin gânduri sau sentimente inspirate.10 

Prin intermediul Duhului Sfânt, putem 
„cunoaşte adevărul tuturor lucrurilor”.11

Pentru mulţi dintre noi, dobândirea 
unei mărturii despre profetul Joseph 
Smith începe când citim Cartea lui Mor-
mon. Prima data când am citit Cartea 
lui Mormon din scoarţă în scoarţă eram 
cursant la seminarul ţinut dimineaţa 
devreme. Cu imaginaţia mea bogată şi 
băieţoasă, am hotărât să citesc ca şi cum 
aş fi fost Joseph Smith, descoperind ade-
vărurile din Cartea lui Mormon pentru 
prima dată. A avut un asemenea impact 
asupra vieţii mele, încât şi acum citesc 
Cartea lui Mormon în acel mod. Când 
fac acest lucru, mi se întâmplă deseori 
să îmi măresc aprecierea pentru profetul 
Joseph şi pentru adevărurile restaurate 
în această carte preţioasă.

De exemplu, imaginaţi-vă sentimen-
tele lui Joseph când traducea fragmen-
tele despre botezul pentru iertarea 
păcatelor. Joseph, căruia i s-a spus să 
nu se alăture niciuneia dintre bisericile 
existente, avea, în mod normal, între-
bări despre această rânduială necesară 
salvării. Întrebările lui l-au condus, din 
nou, să se roage, şi acea rugăciune a 
condus la vizita lui Ioan Botezătorul, 
care a restaurat Preoţia aaronică şi 
autoritatea de a boteza.12

Sau, gândiţi-vă cum s-ar fi putut simţi 
Joseph când a aflat pentru prima dată 
că Isus Hristos i-a vizitat pe oamenii din 
emisfera vestică – că El le-a propovă-
duit, S-a rugat pentru ei, i-a vindecat pe 
bolnavii lor, i-a binecuvânat pe copiii 
lor, le-a conferit autoritatea preoţiei şi 
le-a administrat împărtăşania.13 Proba-
bil că Joseph nu şi-a dat seama atunci, 
dar ceea ce el a aflat despre rânduielile 
şi organizarea Bisericii lui Hristos din 
vechime l-a pregătit ca, mai târziu, să-L 
ajute pe Domnul în restaurarea aceleiaşi 
Biserici pe pământ.

Pe parcursul traducerii Cărţii lui 
Mormon, Joseph şi Emma au jelit 
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moartea bebeluşului lor. În acele zile, 
era obişnuit ca predicatorii să propovă-
duiască faptul că bebeluşii care au murit 
fără să fie botezaţi vor fi condamnaţi 
pentru totdeauna. Cu acest gând în min-
te, imaginaţi-vă cum s-a simţit Joseph 
când traducea aceste cuvinte scrise de 
profetul Mormon: „Şi pruncii lor nu 
au nevoie de nicio pocăinţă şi nici de 
botez… [Pentru că] pruncii sunt vii în 
Hristos, chiar de la crearea lumii.” 14

Poate că cel mai uluitor fragment 
din Cartea lui Mormon pentru tânărul 
Joseph putea fi al treilea capitol din 
2 Nefi. Acest capitol conţine o profeţie 
din vechime despre „un văzător ales” 
pe care Domnul îl va ridica în zilele 
din urmă – un văzător pe nume Joseph 
(Iosif), numit după tatăl său. Acest 
viitor profet va fi „foarte stimat” şi va 
înfăptui o lucrare „de mare valoare” 
pentru oamenii săi. El va fi „mare, la fel 
ca şi Moise” şi îi va fi dată „puterea să 
dezvăluie cuvântul [lui Dumnezeu]”.15 
Gândiţi-vă cum s-a simţit Joseph Smith 
când şi-a dat seama că această profeţie 
era despre el ! El nu traducea istorie; el 
traducea o viziune despre ultimele zile, 
despre restaurarea miraculoasă a Evan-
gheliei lui Isus Hristos – şi Joseph însuşi 
avea să ajute la îndeplinirea acesteia!

Astăzi, aproape cu 200 de ani mai 
târziu, este uşor să vedem cum s-a 
împlinit această profeţie. Ştim despre 
lucrurile măreţe pe care Joseph le-a rea-
lizat în calitate de profet al Domnului. 
Dar, aduceţi-vă aminte că, atunci când 
Joseph a tradus această profeţie, el 
făcuse deja câteva dintre lucrurile pe 
care profeţii le-au prezis. El încă era 
tânăr, cu vârsta puţin peste 20 de ani. 
Biserica încă nu fusese organizată. Nu 
existau episcopii sau ramuri, misionari 
şi temple. Foarte puţini auziseră de 
Joseph Smith şi unii dintre aceştia erau 
cei care i se opuneau cu înverşunare. 
Acum, uitaţi-vă la lucrarea măreaţă pe 

care Domnul a înfăptuit-o prin mâinile 
slujitorului Său Joseph, în pofida  
opoziţiei. Nu este oare împlinirea aces-
tei profeţii o dovadă convingătoare  
privind chemarea profetică a lui  
Joseph Smith?

Pe cei care îşi pun la îndoială mărtu-
ria despre Joseph Smith sau se confrun-
tă cu informaţii eronate, care induc în 
eroare sau incomplete despre viaţa şi 
slujirea sa, vă invit să vă gândiţi la roade 
– numeroasele binecuvântări pe care 
le-am primit prin misiunea miraculoasă 
a lui Joseph Smith, profetul restaurării.

Pentru că Joseph a fost un profet, 
revelaţiile şi profeţii nu mai sunt lucruri 
din trecut. „Ziua miracolelor” – a viziu-
nilor, a vindecărilor şi a slujirii îngerilor 
– nu s-a sfârşit.16

Pentru că Joseph a fost un profet, 

fiecare dintre noi are acces la pute-
rea şi binecuvântările preoţiei sfinte, 
inclusiv botezul, darul Duhului Sfânt 
şi împărtăşania.

Pentru că Joseph a fost un pro-
fet, avem binecuvântările şi rându-
ielile din templu care ne leagă de 
Dumnezeu, ne fac oamenii Săi şi ne 
este manifestată „puterea divinită-
ţii”, făcând posibil ca, într-o bună zi, 
„să [vedem] faţa lui Dumnezeu, chiar 
Tatăl, şi să [trăim]”.17

Pentru că Joseph a fost un profet, 
ştim că familia şi căsătoria sunt părţi 
esenţiale ale planului lui Dumnezeu 
pentru fericirea noastră. Ştim că, prin 
intermediul rânduielilor şi legămintelor 
din templu, relaţiile noastre de familie, 
pe care le preţuim, pot rezista pentru 
eternitate.
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600 de metri. Pe anumite porţiuni, 
traseul era suficient de lat pentru o sin-
gură persoană. Colegul meu şi cu mine 
le-am spus că nu ar trebui să mergem 
la Podul Inca.

Totuşi, misionarii au insistat să mer-
gem. Insistenţele lor au devenit din ce 
în ce mai puternice şi, în pofida îndem-
nurilor Spiritului, am cedat presiunii 
colegilor şi le-am spus că vom vizita 
podul doar dacă vom fi foarte atenţi.

Am intrat pe traseul care ducea spre 
Podul Inca, eu fiind în spatele grupului 

Vârstnicul Juan A. Uceda
din Cei Şaptezeci

În anul 1977, slujeam ca misionar cu 
timp deplin în Cusco, Peru. Colegul 
meu şi cu mine am primit apro-

barea să mergem cu toţi misionarii 
din zona Cusco la magnificele ruine 
Machu Picchu.

Aproape de sfârşitul vizitei la ruine, 
unii dintre misionari au vrut să mear-
gă pe Podul Inca, parte a unui traseu 
de munte. Am simţit imediat Spiritul 
îndemnându-mă să nu mergem acolo. 
Traseul se afla pe marginea muntelui, 
de-a lungul unei prăpastii adânci de 

Domnul Isus Hristos 
ne învaţă să ne rugăm
Când vă rugaţi, vă rugaţi cu adevărat sau doar spuneţi rugăciuni?

Pentru că Joseph a fost un profet, 
avem mai mult decât o fereastră  
spre cer – ne este deschisă chiar 
şi poarta spre eternităţi. Îl putem 
cunoaşte pe „singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care 
[L-a trimis El]”.18 Viaţa eternă poate fi 
a noastră.

Mai presus de toate, pentru că 
Joseph a fost un profet, avem martori 
după martori, mărturie după mărturie, 
că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu 
şi Salvatorul lumii. Avem un lanţ 
neîntrerupt de martori speciali ai lui 
Isus Hristos, inclusiv profetul nostru de 
astăzi, preşedintele Thomas S. Monson, 
consilierii din Prima Preşedinţie şi 
membrii Cvorumului celor Doispre-
zece Apostoli. Lângă mărturia lor, îmi 
adaug mărturia umilă, dar sigură: Isus 
Hristos trăieşte şi conduce Biserica 
Sa. Joseph Smith a fost şi este profetul 
restaurării. Preoţia şi autoritatea lui 
Dumnezeu sunt din nou pe pământ. 
Fie ca noi să ne declarăm fără teamă 
mărturia şi recunoştinţa pentru acest 
profet, văzător şi revelator minunat al 
Domnului, în numele sacru a lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Joseph Smith – Istorie 1:33.
 2. Doctrină şi legăminte 122:1-2.
 3. Vezi Amos 3:7.
 4. Brigham Young, „Remarks”, Deseret News, 

26 oct. 1859, p. 266; vezi, de asemenea, 
Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith (2007), p. 574.

 5. Joseph Smith – Istorie 1:8.
 6. Iacov 1:5.
 7. Joseph Smith – Istorie 1:12.
 8. Joseph Smith – Istorie 1:15.
 9. Joseph Smith – Istorie 1:16-17.
 10. Vezi Doctrină şi legăminte 8:2.
 11. Moroni 10:5.
 12. Vezi Joseph Smith – Istorie 1:68-72.
 13. Vezi 3 Nefi 11-20.
 14. Moroni 8:11-12.
 15. Vezi 2 Nefi 3:6-15.
 16. Vezi Moroni 7:35-37; Articolele de 

credinţă 1:7.
 17. Doctrină şi legăminte 84:21-22.
 18. Ioan 17:3.
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şi, la început, toată lumea mergea încet, 
după cum hotărâsem. Apoi, misionarii 
au început să meargă foarte repede şi 
chiar să alerge. Au ignorat rugăminţile 
mele de a încetini. M-am simţit obligat 
să-i ajung din urmă şi să le spun că 
trebuia să ne întoarcem. Eram cu mult 
în urma lor şi a trebuit să alerg repede 
pentru a-i ajunge din urmă.

Când am ajuns la o cotitură, pe o 
porţiune prea strâmtă de mers pentru 
două persoane, am găsit un misionar 
lipit cu spatele de stâncă. L-am între-
bat de ce stătea acolo. Mi-a spus că a 
avut sentimentul că trebuie să rămână 
în acel loc pentru un moment şi că eu 
trebuie să merg mai departe.

Am simţit nevoia urgentă de a-i ajun-
ge din urmă pe ceilalţi, aşa că m-a aju-
tat să trec pe lângă el şi eu am reuşit să 
merg încă puţin mai departe pe traseu. 
Am observat că pământul era plin de 
iarbă. Mi-am înfipt piciorul drept în sol, 
dându-mi seama, în timp ce alunecam, 
că sub verdeaţă nu era pământ. M-am 
agăţat cu disperare de nişte ramuri de 
sub traseu. Pentru o clipă, am putut 
vedea la 600 de metri sub mine fluviul 
Urubamba care traversează Valea Sacră 
a incaşilor. Puterile păreau să mă fi lăsat 
şi era doar o chestiune de timp până 
ce nu m-aş mai fi putut ţine. În acel 
moment, m-am rugat intens. A fost o 
rugăciune foarte scurtă. Mi-am deschis 
gura şi am spus: „Tată, ajută-mă!”.

Ramurile nu erau suficient de puter-
nice pentru a suporta greutatea trupu-
lui meu. Ştiam că sfârşitul era aproape. 
Exact în momentul în care era să cad, 
am simţit o mână fermă apucându-mă 
de braţ şi trăgându-mă sus. Cu acel aju-
tor, am reuşit să-mi croiesc drum înapoi 
pe traseu. Misionarul care rămăsese în 
urma mea a fost cel care m-a salvat.

Dar, în realitate, Tatăl Ceresc m-a 
salvat. El mi-a ascultat glasul. Eu 
auzisem glasul Spiritului de trei ori 

spunându-mi să nu mă duc la Podul 
Inca, dar nu ascultasem de el. Eram 
în stare de şoc, palid şi nu ştiam ce să 
spun. Apoi, mi-am amintit că erau alţi 
misionari înaintea noastră, aşa că am 
mers să-i căutăm până când i-am găsit 
şi le-am spus ce mi se întâmplase.

Ne-am întors la Machu Picchu cu 
mare grijă şi în linişte. În drum spre 
casă, am rămas tăcut şi m-am gândit la 
faptul că El îmi ascultase glasul, dar eu 
nu Îl ascultasem pe al Lui. Am simţit 
o mare durere în inimă pentru că nu 
ascultasem de glasul Său şi, în acelaşi 
timp, recunoştinţă profundă pentru 
mila Sa. El nu Şi-a exercitat dreptatea 
asupra mea, ci, în marea Sa milă, mi-a 
salvat viaţa (vezi Alma 26:20).

La sfârşitul zilei, când mi-am spus 
rugăciunea personală, m-am rugat din 
toată inima „[Părintelui] îndurărilor 
şi [Dumnezeului] oricărei mângâieri” 
(2 Corinteni 1:3). M-am rugat „cu inima 
sinceră, cu intenţie adevărată, având 
credinţă în Hristos” (Moroni 10:4).

În dimineaţa aceleiaşi zile mă ruga-
sem cu buzele mele, iar când eram pe 
cale să pier, m-am rugat Lui din inimă. 
M-am gândit la viaţa mea până la acel 
moment. Mi-am dat seama că, în multe 
situaţii, Tatăl nostru Ceresc fusese atât de 
îndurător cu mine. M-a învăţat multe lec-
ţii în acea zi la Machu Picchu şi în Cusco, 
Peru. Una dintre cele mai importate lecţii 

a fost că trebuie să mă rog mereu, mereu 
„cu inima sinceră, cu intenţie adevărată, 
având credinţă în Hristos”.

Într-o zi, Domnul Isus Hristos „Se 
ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit 
rugăciunea, unul dintre ucenicii Lui I-a 
zis: «Doamne, învaţă-ne să ne rugăm»” 
(Luca 11:1). Apoi, Şi-a învăţat ucenicii 
cum să se roage. Şi azi El ne învaţă, 
pe dumneavoastră şi pe mine, să ne 
rugăm, în timp ce ni-L închipuim în 
Ghetsimani spunând: „Totuşi facă-se 
nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). 
Când vă rugaţi, vreţi cu adevărat să se 
facă voia Sa şi nu a dumneavoastră?

Pavel a descris cum S-a rugat Isus în 
„zilele vieţii Sale pământeşti”, în special 
în Ghetsimani: „Aducând rugăciuni 
şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi 
către Cel ce putea să-L izbăvească de 
la moarte, şi fiind ascultat, din pricina 
evlaviei Lui” (Evrei 5:7). Când vă rugaţi, 
vă rugaţi cu adevărat sau doar spuneţi 
rugăciuni? Sunteţi superficiali în ce pri-
veşte rugăciunile dumneavoastră?

Isus S-a rugat intens şi a vorbit cu 
Tatăl Său. „A fost botezat şi Isus; şi 
pe când Se ruga, s-a deschis cerul” 
(Luca 3:21). Când vă rugaţi, vă simţiţi 
de parcă s-ar deschide cerul? Când a 
fost ultima oară în care aţi simţit acea 
legătură cu cerul?

Isus Se pregătea pentru decizii 
importante rugându-Se Tatălui Său.
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„Isus S-a dus în munte să Se roage, 
şi a petrecut toată noaptea în rugăciu-
ne către Dumnezeu.

Când s-a făcut ziuă, a chemat pe 
ucenicii Săi şi a ales dintre ei doi-
sprezece, pe care i-a numit apostoli” 
(Luca 6:12-13).

Vă pregătiţi pentru decizii impor-
tante rugându-vă Tatălui dumnea-
voastră Ceresc? Vă pregătiţi pentru 
un moment de rugăciune?

Când Isus a venit pe continentul 
american, El i-a învăţat pe oameni să 
se roage. „Şi Isus le-a spus: Continuaţi 
să vă rugaţi; cu toate acestea, ei nu 
încetaseră să se roage” (3 Nefi 19:26).

Isus ne invită să „[ne rugăm] tot 
timpul” (D&L 10:5). Isus ştie că Tatăl 
Ceresc aude şi oferă ceea ce este 
cel mai bun pentru noi. Dar de ce, 
uneori, nu dorim să primim? De ce?

În momentul în care spunem 
„Tată din Cer”, El ne aude rugăciu-
nile şi este atent la noi şi la nevoile 
noastre. Şi astfel, ochii Săi vă văd şi 
urechile Sale vă aud. El citeşte gân-
durile noastre şi cunoaşte inimile 
noastre. Nu puteţi ascunde nimic de 
El. Ceea ce este minunat este că El 
ne va vedea prin prisma dragostei 
şi milei – dragoste şi milă pe care 
nu le putem înţelege pe deplin. Dar 
dragostea şi mila Sa sunt accesibile 
din momentul în care spuneţi „Tată 
din Cer”.

Aşadar, rugăciunea este un 
moment foarte sacru. El nu va spune: 
„Nu, nu te voi asculta acum, pentru 
că vii la mine doar când ai probleme”. 
Doar oamenii spun acest lucru. El nu 
va spune: „O, nici nu-ţi poţi închi-
pui cât de ocupat sunt acum!”. Doar 
oamenii spun acest lucru.

Este speranţa şi rugăciunea mea 
să ne rugăm cu toţii aşa cum ne-a 
învăţat Isus să ne rugăm, în numele 
Domnului Isus Hristos, amin. ◼

pediatrie, în cadrul unui program foarte 
dinamic, competitiv. Când i-am întâlnit 
pe ceilalţi stagiari, m-am simţit ca şi 
când aş fi fost cel mai puţin inteligent 
şi cel mai puţin pregătit dintre toţi. 
Credeam că nu exista nicio şansă să 
fiu demn de restul grupului.

La începutul celei de-a treia luni, 
într-o seară, târziu, stăteam în camera de 
gardă, la spital, plângându-mi de milă şi 
aţipind, în timp ce încercam să comple-
tez biletul de internare pentru un băieţel 
care avea pneumonie. Niciodată în viaţa 
mea nu mă simţisem atât de descurajat. 
Nu aveam habar cum să tratez pneumo-
nia la un copil de 10 ani. Am început să 
mă întreb ce căutam acolo.

Chiar în acel moment, unul dintre 
rezidenţii seniori şi-a pus mâna pe 
umărul meu. M-a întrebat ce făceam 
şi eu mi-am exprimat frustrările şi teme-
rile. Răspunsul lui mi-a schimbat viaţa. 
Mi-a spus cât de mândri erau de mine 
el şi ceilalţi rezidenţi seniori şi că sim-
ţeau că aveam să fiu un medic excelent. 
Pe scurt, el a crezut în mine într-un 
moment în care eu nu credeam.

Ca în experienţa mea, membrii noştri 
se întreabă deseori: „Sunt eu suficient de 

Vârstnicul J. Devn Cornish
din Cei Şaptezeci

Dragi surori şi fraţi, suntem atât 
de binecuvântaţi să ne adunăm 
pentru a fi învăţaţi de slujitorii 

Domnului! Nu este minunat în cât de 
multe moduri ne îndrumă şi ne binecu-
vântează Tatăl nostru Ceresc iubitor? El 
vrea cu adevărat să ne întoarcem acasă.

Când eram un tânăr medic care 
absolvise facultatea de medicină, 
printr-o serie de binecuvântări de care 
am avut parte, am fost acceptat pentru 
a efectua un stagiu de specializare în 

Sunt suficient de bun? 
Voi reuşi?
Dacă veţi încerca cu adevărat şi nu vă veţi scuza sau nu vă veţi răzvrăti, 
dacă vă veţi pocăi deseori şi veţi invoca harul, cu siguranţă, veţi fi 
„suficient de buni”.
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bun ca persoană?” sau „Voi reuşi eu, cu 
adevărat, să ajung în împărăţia celestia-
lă?”. Desigur, nu există un astfel de lucru 
ca „a fi suficient de bun”. Niciunul dintre 
noi nu ar putea vreodată să „câştige” sau 
să „merite” salvarea sa, dar este firesc 
să ne întrebăm dacă suntem acceptabili 
înaintea Domnului, acesta fiind modul 
în care eu înţeleg aceste întrebări.

Uneori, când participăm la adunările 
Bisericii, ne simţim descurajaţi chiar şi 
de invitaţiile sincere de a ne îmbunătăţi. 
Ne spunem în sinea noastră: „Eu nu pot 
face toate aceste lucruri” sau „Nu voi 
fi niciodată la fel de bun ca toţi aceşti 
oameni”. Poate că simţim la fel cum 
m-am simţit eu în acea seară la spital.

Vă rog, iubiţii mei fraţi şi surori, 
trebuie să încetăm să ne comparăm cu 
alţii. Ne facem singuri rău concurând 
şi comparându-ne cu alţii. Apreciem în 
mod greşit valoarea noastră prin prisma 
lucrurilor pe care le avem sau nu le 
avem şi a părerilor altora. Dacă trebuie 
să comparăm, haideţi să ne comparăm 
cum eram în trecut şi cum suntem astăzi 
– şi chiar cum dorim să fim în viitor. 
Singura părere despre noi care contează 
este ceea ce crede Tatăl nostru Ceresc 
despre noi. Vă rog să-L întrebaţi cu sin-
ceritate ce crede despre dumneavoastră. 
El ne va iubi şi ne va corecta, dar nu ne 
va descuraja niciodată; descurajarea sau 
critica este înşelătoria lui Satana.

Permiteţi-mi să fiu direct şi clar. 
Răspunsurile la întrebările: „Sunt sufi-
cient de bun?” şi „Voi reuşi?” sunt „Da! 
Veţi fi suficient de bun” şi „Da, veţi reuşi, 
atâta timp cât continuaţi să vă pocăiţi şi 
nu vă scuzaţi sau nu vă răzvrătiţi împo-
triva lui Dumnezeu”. Dumnezeu din Cer 
nu este un arbitru fără inimă, care caută 
orice pretext pentru a ne scoate din joc. 
El este Tatăl nostru perfect iubitor, care 
doreşte mai mult decât orice să-i vadă 
pe toţi copiii Săi întorşi acasă şi trăind 
pentru totdeauna în prezenţa Sa, ca 

familii. Cu adevărat, El a dat pe Singurul 
Său Fiu Născut pentru ca noi să nu pie-
rim, ci să avem viaţă veşnică! 1 Vă rog să 
credeţi şi vă rog să găsiţi speranţă şi ali-
nare în acest adevăr etern. Tatăl nostru 
Ceresc intenţionează ca noi să reuşim! 
Aceasta este lucrarea Sa şi slava Sa.2

Îmi place modul în care preşedinte-
le Gordon B. Hinckley obişnuia să ne 
înveţe acest principiu. De câteva ori, 
l-am auzit spunând: „Fraţi şi surori, tot 
ce aşteaptă Domnul de la noi este să 
încercăm, dar trebuie să încercaţi cu 
adevărat !” 3.

„A încerca cu adevărat” înseamnă 
a face tot ce putem, dându-ne seama 
unde trebuie să ne îmbunătăţim şi, apoi, 
încercând din nou. Făcând acest lucru 
în mod repetat, ne apropiem din ce în 
ce mai mult de Domnul, simţim Spiritul 
Său din ce în ce mai mult 4 şi primim 
mai mult din harul sau ajutorul Său.5

Cred că, uneori, nu ne dăm seama 
cât de mult doreşte Domnul să ne 
ajute. Îmi plac cuvintele vârstnicului 
David A. Bednar, care a spus:

„Cei mai mulţi dintre noi înţeleg că 
ispăşirea este pentru păcătoşi. Nu sunt, 
însă, atât de sigur că ştim şi înţelegem 
că ispăşirea este, de asemenea, pentru 
sfinţi …

Ispăşirea ne oferă ajutor pentru a 
birui şi evita răul şi pentru a face bine 
şi a deveni buni …

«Prin harul Domnului, oamenii… 
primesc putere şi ajutor să facă lucrări 
bune pe care altfel nu ar fi fost în stare 
să le facă… Acest har este o putere 
sporită…» [Bible Dictionary, „Grace”; 
subliniere adăugată] sau ajutorul ceresc 
de care fiecare dintre noi are neapărată 
nevoie pentru a putea deveni demn de 
împărăţia celestială” 6.

Tot ce trebuie să facem ca să primim 
acest ajutor ceresc este să-l cerem şi, 
apoi, să acţionăm conform îndemnuri-
lor drepte pe care le primim.

Vestea minunată este că, dacă ne-am 
pocăit cu sinceritate, păcatele noastre 
din trecut nu ne vor împiedica să fim 
exaltaţi. Moroni ne spune despre păcă-
toşii din zilele sale: „Dar ori de câte 
ori ei s-au pocăit şi au căutat iertare 
cu intenţii adevărate, au fost iertaţi” 7.

Domnul Însuşi a spus despre păcătos:
„Dacă el îşi mărturiseşte păcatele în 

faţa ta şi a Mea şi se pocăieşte cu since-
ritatea inimii sale, pe acela tu îl vei ierta 
şi Eu îl voi ierta, de asemenea.

Da, şi după cât de des se pocăieşte 
poporul Meu, tot aşa îi voi ierta Eu 
greşelile faţă de Mine” 8.

Dacă noi ne vom pocăi cu sincerita-
te, Dumnezeu ne va ierta cu adevărat, 
chiar dacă am comis acelaşi păcat iarăşi 
şi iarăşi. După cum a spus vârstnicul 
Jeffrey R. Holland: „Oricâte ocazii 
credeţi că aţi pierdut, oricâte greşeli 
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simţiţi că aţi făcut… vă depun mărturie 
că nu v-aţi îndepărtat atât de mult încât 
dragostea divină să nu vă poată ajunge. 
Nu puteţi să vă scufundaţi mai adânc 
decât poate străluci lumina infinită a 
ispăşirii lui Hristos” 9.

Aceasta nu înseamnă, în nici un caz, 
că păcatul este acceptat. Păcatul are, 
întotdeauna, consecinţe. Întotdeauna, 
păcatul face rău atât celui păcătos, 
cât şi celor afectaţi de păcatele lui 
şi îi îndurerează. Şi pocăinţa sinceră 
nu este, niciodată, uşoară.10 Mai mult 
decât atât, vă rog să înţelegeţi că, deşi 
Dumnezeu îndepărtează vina şi petele 
păcatelor noastre, s-ar putea ca El să 
nu îndepărteze imediat toate consecin-
ţele păcatelor noastre. Uneori, acestea 
rămân cu noi pentru tot restul vieţii 
noastre. Şi cel mai rău fel de păcat este 
cel premeditat, când o persoană spune: 
„Pot să păcătuiesc acum şi să mă pocă-
iesc mai târziu”. Cred că acest lucru 
reprezintă o batjocorire gravă a sacrifi-
ciului şi suferinţelor lui Isus Hristos.

Domnul Însuşi a declarat: „Pentru că 
Eu, Domnul, nu pot să tolerez păcatul 
nici în cel mai mic grad” 11.

Şi Alma a proclamat: „Iată, îţi 
spun ţie, ticăloşia niciodată nu a fost 
fericire” 12.

Unul dintre motivele pentru 
care afirmaţia lui Alma este, în mod 

deosebit, adevărată este acela că, păcă-
tuind în mod repetat, ne îndepărtăm de 
Spirit, ne descurajăm şi, apoi, încetăm 
să ne pocăim. Dar, repet, datorită 
ispăşirii Salvatorului, ne putem pocăi şi 
putem fi pe deplin iertaţi, de îndată ce 
pocăinţa noastră este sinceră.

Ce nu putem face este să ne scu-
zăm în loc să ne pocăim. Nu va merge 
să ne justificăm păcatele spunând: 
„Dumnezeu ştie că este prea greu 
pentru mine, deci mă acceptă aşa cum 
sunt”. „Să încercăm cu adevărat” înseam-
nă să încercăm pe măsură ce atingem 
pe deplin standardul Domnului, care 
este definit în mod clar în întrebările 
care ni se adresează pentru a obţine 
o recomandare pentru templu.

Celălalt lucru care ne va împiedica, 
cu siguranţă, să intrăm în cer şi ne va 
lipsi de ajutorul de care avem nevoie 
acum este răzvrătirea. Din cartea lui 
Moise, învăţăm că Satana a fost alungat 
din cer din pricina răzvrătirii.13 Ne 
răzvrătim de câte ori spunem în inima 
noastră: „Nu am nevoie de Dumnezeu 
şi nu trebuie să mă pocăiesc”.

În calitatea mea de pediatru la 
terapie intensivă, ştiu că, dacă cineva 
respinge, în mod nepotrivit, tratamen-
tul care îi poate salva viaţa, acest lucru 
poate duce, în mod inutil, la moartea 
fizică. În mod asemănător, când ne 
răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, 
noi respingem singurul nostru ajutor 
şi singura noastră speranţă, care este 
Isus Hristos, a Cărui respingere duce la 
moartea spirituală. Niciunul dintre noi 
nu poate face acest lucru prin propria 
lui putere. Niciunul dintre noi nu va fi 
vreodată „suficient de bun”, decât prin 
meritele şi mila lui Isus Hristos 14, dar, 
de asemenea, pentru că Dumnezeu 
ne respectă libertatea de a alege, nu 
putem fi salvaţi fără să ne străduim. 
Acesta este modul în care funcţionează 
echilibrul dintre har şi fapte. Putem 

avea speranţă în Hristos, deoarece El 
doreşte să ne ajute şi să ne schimbe. 
De fapt, El vă ajută deja. Faceţi o pau-
ză, reflectaţi şi recunoaşteţi ajutorul Său 
în viaţa dumneavoastră.

Vă depun mărturie că, dacă veţi 
încerca cu adevărat şi nu vă veţi scuza 
sau nu vă veţi răzvrăti, dacă vă veţi 
pocăi deseori şi veţi invoca harul sau 
ajutorul lui Hristos, cu siguranţă veţi 
fi „suficient de buni”, adică acceptabili 
înaintea Domnului, veţi reuşi să ajun-
geţi în împărăţia celestială fiind perfecţi 
în Hristos şi veţi primi binecuvântările, 
slava şi bucuria pe care Dumnezeu le 
doreşte pentru fiecare dintre preţioşii 
Săi copii – inclusiv anume pentru dum-
neavoastră şi pentru mine. Depun măr-
turie că Dumnezeu trăieşte şi că doreşte 
ca noi să ne întoarcem acasă. Depun 
mărturie că Isus trăieşte. În numele 
sfânt al lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Ioan 3:16.
 2. Vezi Moise 1:39.
 3. Această frază a preşedintelui Hinckley 

nu a fost publicată, dar s-a consemnat 
următoarea: „Faceţi tot ce puteţi, dar 
asiguraţi-vă că este, într-adevăr, tot ce 
puteţi” („A Challenging Time – a Wonderful 
Time”, Teaching Seminary: Preservice 
Readings [manual al Sistemul Educaţional 
al Bisericii, 2004], p. 18). Dânsul a mai spus: 
„Vă rog să nu vă necăjiţi gândindu-vă că nu 
veţi reuşi. Nu vă stabiliţi ţeluri care să fie 
cu mult peste capacitatea dumneavoastră 
de a le îndeplini. Pur şi simplu, faceţi ce 
puteţi, în cel mai bun mod pe care îl ştiţi, şi 
Domnul va accepta efortul dumneavoastră” 
(„Rise to the Stature of the Divine within 
You”, Ensign, nov. 1989, p. 96).

 4. Vezi Doctrină şi legăminte 50:24.
 5. Vezi Eter 12:27.
 6. David A. Bednar, „Ispăşirea şi călătoria prin 

viaţa muritoare”, Liahona, apr. 2012, p. 14.
 7. Moroni 6:8.
 8. Mosia 26:29-30.
 9. Jeffrey R. Holland, „Lucrătorii viei”, 

Liahona, mai 2012, p. 33.
 10. Vezi Doctrină şi legăminte 19:15-19.
 11. Doctrină şi legăminte 1:31.
 12. Alma 41:10.
 13. Vezi Moise 4:3.
 14. Vezi 2 Nefi 2:6-8.
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a nu mai fi distrusă niciodată]… [ci a] 
dăinui veşnic”.

Numărul membrilor Bisericii în zilele 
din urmă va fi relativ mic, după cum 
a profeţit Nefi, dar ei vor fi pe toată 
suprafaţa pământului, iar puterea şi 
rânduielile preoţiei vor fi disponibile 
tuturor celor care le doresc, umplând 
pământul aşa cum a prezis Daniel.5

În anul 1831, profetul Joseph 
Smith a primit următoarea revelaţie: 
„Cheile împărăţiei lui Dumnezeu [şi ale 
adunării lui Israel din cele patru părţi 
ale lumii] sunt încredinţate omului pe 
pământ şi, de aici, Evanghelia se va 
rostogoli până la marginile pământu-
lui, aşa cum piatra care se desprinde 
din munte, fără ajutorul vreunei mâini, 
se rostogoleşte până când umple tot 
pământul” 6.

O responsabilitate comună
Adunarea lui Israel este un mira-

col. Este ca un puzzle imens ale cărui 
piese vor fi puse cap la cap înainte de 
evenimentele glorioase ale celei de-a 
Doua Veniri. La fel cum noi am putea 
fi dezorientaţi în faţa unui munte de 
piese de puzzle, tot aşa sfinţii de la 
începuturile Bisericii trebuie să fi crezut 
că însărcinarea de a duce Evanghelia 
restaurată lumii întregi era aproape 
imposibilă. Dar, ei au început cu câte 
o persoană, câte o piesă din puzzle, pe 
rând, găsind marginile, lucrând pentru 
a face conturul acestei lucrări divine. 
Puţin câte puţin, piatra dezlipită fără 
ajutorul vreunei mâini a început să se 
rostogolească; de la sute la mii, la zeci 
de mii, la sute de mii şi acum milioane 
de sfinţi din zilele din urmă care au 
făcut legăminte din fiecare naţiune pun 
cap la cap piesele acestei lucrări minu-
nate şi ale acestui miracol.

Fiecare dintre noi este o piesă a 
puzzle-ului şi fiecare dintre noi ajută 
la găsirea locului celorlalte piese 

Daniel a fost adus înaintea împăratu-
lui. „Eşti tu în stare să-mi spui visul pe 
care l-am visat şi tâlcuirea lui?”

Daniel a răspuns:
„Înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii 

[nu îţi pot spune ce ai visat]… 
Dar este în ceruri un Dumnezeu, 

care [poate revela aceste lucruri 
şi El] face cunoscut împăratului 
Nebucadneţar ce se va întâmpla în 
vremurile de pe urmă… 

Dumnezeul cerurilor”, a spus Daniel, 
„[va ridica] o împărăţie, o piatră [dezli-
pită] fără ajutorul vreunei mâini [care] 
s-a făcut un munte mare şi a umplut 
tot pământul [pentru a nu fi distrusă 
niciodată… ci] a dăinui veşnic…

 Visul este adevărat şi tâlcuirea lui… 
temeinică” 3, a spus Daniel.

După ce i s-a explicat şi tâlcuit 
visul, împăratul a spus foarte direct: 
„Dumnezeul vostru este Dumnezeul 
dumnezeilor şi Domnul împăraţilor” 4.

Din răspunsul miraculos pe care 
Dumnezeu i l-a oferit lui Daniel, a 
rezultat profeţia cu privire la viitorul 
Evangheliei lui Isus Hristos care avea 
să fie restaurată pe pământ, o împărăţie 
care va umple întregul pământ, „[pentru 

Vârstnicul Neil L. Andersen
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

O mare parte din lucrarea lui 
Dumnezeu nu este văzută de 
ochii lumii. În secolul al şaselea 

înainte de Hristos, au trăit gânditori 
iluştri, precum Confucius în China şi 
Buddha în India de Est, dar puterea 
preoţiei lui Dumnezeu a fost asupra lui 
Daniel, profetul care trăia în robie în 
timpul domniei împăratului babilonian 
Nebucadneţar.

Tulburat din pricina unui vis pe 
care-l avusese noaptea, împăratul 
Nebucadneţar le-a cerut vrăjitorilor şi 
descântătorilor lui să-i spună ce visa-
se şi să-i tălmăcească visul. Desigur, 
ei nu au putut să-i spună împăratului 
ce visase şi au protestat. „Nu este 
nimeni pe pământ care să poată 
[face acest lucru şi niciun împărat 
care să ceară] aşa ceva” 1. Împăratul 
Nebucadneţar s-a mâniat din cauza 
eşecului lor şi a poruncit ca toţi sfă-
tuitorii lui să fie ucişi.

Daniel, unul dintre înţelepţii împă-
ratului, s-a rugat cerând „îndurarea [lui 
Dumnezeu]… pentru această taină” 2.

A avut loc un miracol. Secretul cu 
privire la visul împăratului i-a fost reve-
lat lui Daniel.

Un martor al lui 
Dumnezeu
Vă sugerez să nu vă mai simţiţi vinovaţi cu privire la ceea ce credeţi că v-a 
lipsit când aţi împărtăşit Evanghelia. Ci rugaţi-vă să „fiţi [un martor al] lui 
Dumnezeu”. Aceasta este o motivaţie mult mai bună decât vina.



36 SESIUNEA DE SÂMBĂTĂ DIMINEAŢĂ | 1 OCTOMBRIE 2016

esenţiale. Aveţi un rol important în 
această cauză măreaţă. Perspectiva 
noastră este acum clară. Putem să 
vedem miracolul continuând şi mâna 
Domnului îndrumându-ne în timp ce 
completăm locurile rămase libere. Apoi, 
„Marele Iehova va spune că lucrarea 
este terminată” 7 şi Se va întoarce cu 
măreţie şi slavă.

Preşedintele Thomas S. Monson a 
spus: „A sosit vremea ca membrii şi 
misionarii să-şi unească forţele, să lucre-
ze împreună… pentru a aduce suflete la 
El… El ne va ajuta în eforturile noastre 

dacă vom acţiona cu credinţă pentru 
a îndeplini lucrarea Sa” 8.

Responsabilitatea dată de Divinitate, 
care cândva a fost numai pe umerii 
misionarilor cu timp deplin, este acum 
pe umerii noştri, ai tuturor. Noi, toţi, 
vrem să împărtăşim Evanghelia restau-
rată şi suntem recunoscători că mii de 
oameni sunt botezaţi în fiecare săptă-
mână. Dar, chiar şi cu această binecu-
vântare minunată, grija noastră faţă de 
fraţii şi surorile noastre şi dorinţa de a-L 
mulţumi pe Dumnezeu ne îndeamnă 
puternic să împărtăşim şi să întărim 

împărăţia lui Dumnezeu mai repede în 
întreaga lume.

Limitările vinei
Chiar dacă aveţi o dorinţă puternică 

de a împărtăşi Evanghelia, este posibil 
să nu fiţi prea mulţumiţi de succesul pe 
care l-aţi avut în trecut. Poate vă simţiţi 
ca un prieten care a spus: „Am vorbit 
cu membrii familiei şi prietenii despre 
Biserică, dar puţini au fost interesaţi 
şi, cu fiecare respingere, am devenit 
mai ezitant. Ştiu că ar trebui să fac mai 
mult, dar m-am împotmolit şi mă simt 
foarte vinovat”.

Permiteţi-mi să vă ajut.
Vina are un rol important, deoa-

rece ne face să ne dăm seama care 
sunt schimbările pe care trebuie să le 
facem, însă vina ne poate ajuta până 
într-un punct.

Vina este ca bateria unei maşini care 
merge pe benzină. Poate ilumina maşi-
na, va porni motorul şi va aprinde faruri-
le, dar nu va oferi combustibilul pentru 
călătoria lungă ce ne aşteaptă. Bateria, 
singură, nu este suficientă. Şi nici vina.

Vă sugerez să nu vă mai simţiţi 
vinovaţi cu privire la ceea ce credeţi că 
v-a lipsit când aţi împărtăşit Evanghelia. 
Dimpotrivă, rugaţi-vă aşa cum ne-a 
învăţat Alma, pentru ocazii „să fiţi 
[un martor al] lui Dumnezeu în toate 
timpurile şi în toate lucrurile şi în toate 
locurile… ca [alţii] să [poată] fi mântuiţi 
de Dumnezeu şi să [se numere] printre 
aceia de la învierea dintâi [şi să poată] 
avea viaţă veşnică” 9. Aceasta este o 
motivaţie mult mai puternică decât vina.

A fi martor al lui Dumnezeu în toate 
timpurile şi în toate locurile reflectă 
atât modul în care trăim, cât şi pe cel în 
care vorbim.

Fiţi deschişi cu privire la credinţa 
dumneavoastră în Hristos. Când se 
iveşte ocazia, vorbiţi despre viaţa Lui, 
învăţăturile Sale şi darul Lui fără seamăn 

Adunarea lui Israel este ca un puzzle imens ale cărui piese vor fi puse cap la cap înainte de a Doua 
Venire. Fiecare dintre noi este o piesă a puzzle-ului şi fiecare dintre noi ajută la găsirea locului 
celorlalte piese esenţiale.
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pentru întreaga omenire. Împărtăşiţi 
adevărurile Sale preţioase din Cartea 
lui Mormon. El ne-a făcut următoarea 
promisiune: „Orişicine Mă va mărturisi 
înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu 
înaintea Tatălui Meu… în ceruri” 10. Vă 
promit că, pe măsură ce vă rugaţi des şi 
sincer pentru ocazii de a „fi martorii lui 
Dumnezeu”, acele ocazii se vor ivi şi cei 
care caută mai multă lumină şi cunoaş-
tere vă vor fi puşi în cale. Când daţi 
ascultare îndemnurilor spirituale, Duhul 
Sfânt va duce cuvintele dumneavoastră 
la inima celuilalt şi, într-o zi, Salvatorul 
vă va mărturisi înaintea Tatălui Său.

Un efort comun
Lucrarea spirituală de a ajuta 

pe cineva să vină în împărăţia lui 
Dumnezeu implică un efort comun. 
Folosiţi-vă de ajutorul misionarilor cât 
mai curând şi rugaţi-vă pentru aju-
tor divin. Dar ţineţi minte, momentul 
convertirii altei persoane nu depinde 
în totalitate de dumneavoastră.11

Kamla Persand era din Mauritius 
şi frecventa cursurile şcolii de medi-
cină din Bordeaux, Franţa, când am 
cunoscut-o în luna februarie a anului 
1991. Ne rugasem ca familie să putem 
împărtăşi Evanghelia cuiva care căuta 
adevărul şi am învăţat-o pe Kamla în 
căminul nostru. Am avut privilegiul de 
a o boteza, dar nu noi am avut cea mai 
mare influenţă în faptul că ea s-a alătu-
rat Bisericii. Prieteni, misionari şi chiar 
membri ai familiei fuseseră „martorii lui 
Dumnezeu” în ţara sa natală şi, într-o zi, 
în Franţa, când a sosit momentul potri-
vit pentru Kamla, ea a luat hotărârea 
de a fi botezată. Acum, 25 de ani mai 
târziu, binecuvântările acelei hotărâri 
sunt vizibile peste tot în jurul ei, iar fiul 
său este misionar în Madagascar.

Vă rog, nu priviţi eforturile dumnea-
voastră de a-i împărtăşi cuiva dragostea 
Salvatorului ca pe un examen pe care 

l-aţi trecut sau nu, fiind notaţi în funcţie 
de răspunsul prietenilor la sentimentele 
pe care le-aţi împărtăşit sau invitaţia 
de a întâlni misionarii.12 Cu ochii noştri 
muritori, noi nu putem să judecăm 
rezultatele eforturilor noastre, nici nu 
putem stabili momentul oportun. Când 
împărtăşiţi dragostea Salvatorului alto-
ra, luaţi mereu nota 10.

Unele guverne au restricţionat mun-
ca misionarilor nevoindu-i pe membrii 
noştri nobili să arate mai mult curaj în 
a fi „martorii lui Dumnezeu în toate 
timpurile şi în toate… locurile”.

Nadezhda, din Moscova, oferă 
deseori altora un exemplar al Cărţii 
lui Mormon şi multe bomboane într-o 
cutie de cadou. „Le zic”, a spus ea, 
„că este cel mai dulce dar pe care l-aş 
putea oferi”.

La scurt timp după ce a fost botezată 
în Ucraina, Svetlana a primit îndem-
nul de a împărtăşi Evanghelia unui 
bărbat pe care-l tot vedea în autobuz. 
Când bărbatul a coborât, ea l-a între-
bat: „Aţi vrea să ştiţi mai multe despre 
Dumnezeu?”. Bărbatul a spus: „Da!”. 
Misionarii i-au propovăduit lui Viktor, 
iar el a fost botezat. Mai târziu, el şi 
Svetlana au fost pecetluiţi în Templul 
Freiberg, Germania.

Aveţi grijă, binecuvântările dumnea-
voastră pot veni în moduri neaşteptate.

În urmă cu şapte ani, Kathy şi cu 
mine i-am cunoscut pe Diego Gomez 
şi pe familia sa minunată în oraşul Salt 
Lake. Ei au participat, împreună cu noi, 
la o casă deschisă a unui templu, dar au 
refuzat politicos invitaţia noastră de a 
afla mai multe despre Biserică. În luna 
mai a acestui an, spre surprinderea mea, 
m-a sunat Diego. S-au petrecut lucruri 
în viaţa lui care l-au făcut să îngenun-
cheze. I-a găsit singur pe misionari, a 
participat la lecţiile acestora şi era pre-
gătit pentru botez. În data de 11 iunie 
anul acesta, am păşit în apele botezului 
cu prietenul şi colegul meu ucenic, 
Diego Gomez. Convertirea lui s-a întâm-
plat la momentul potrivit cu ajutorul şi 
sprijinul multor persoane care au fost 
pentru el „martorii lui Dumnezeu”.

O invitaţie pentru tineri
Pe tinerii noştri şi pe tinerii noştri 

adulţi extraordinari din întreaga lume 
îi invit şi îi provoc să fie „martorii lui 

Convertirea lui Diego Gomez (sus, rândul din 
faţă, al treilea de la dreapta) şi a Kamlei Per-
sand (în dreapta împreună cu familia dânsei, 
la 25 de ani după botezul dânsei) s-a înfăptuit 
cu ajutorul şi sprijinul multor persoane care 
şi-au întins braţele spre ei ca „martori ai lui 
Dumnezeu”. 
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Dumnezeu”. Cei din jurul dumnea-
voastră sunt deschişi faţă de informaţii 
spirituale. Vă aduceţi aminte de puzz-
le? Nu veniţi la masa de joc cu mâinile 
goale, ci cu tehnologia şi reţelele de 
socializare disponibile. Avem nevoie 
de dumneavoastră; Domnul are nevo-
ie să fiţi şi mai implicaţi în această 
cauză măreaţă.

Salvatorul a spus: „Duceţi-vă şi 
faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh” 13.

Nu locuiţi din întâmplare în Africa, 
Asia, Europa, America de Nord, 
Centrală sau de Sud, Pacific sau într-un 
alt loc în lumea lui Dumnezeu, deoare-
ce Evanghelia trebuie predicată „la fie-
care naţiune, neam, limbă şi popor” 14.

„Dumnezeul cerurilor [a ridicat] o 
împărăţie, o piatră [dezlipită] fără aju-
torul vreunei mâini [care] s-a făcut un 
munte mare şi a umplut tot pământul 
[pentru a nu fi distrusă niciodată… ci] 
a dăinui veşnic…

 Visul e adevărat şi tâlcuirea lui… 
temeinică.” 15

Închei citând din Doctrină şi legă-
minte: „Chemaţi-L pe Domnul, astfel 
ca împărăţia Sa să meargă înainte în 
lume, pentru ca locuitorii pământului 
să o primească şi să fie pregătiţi pentru 
zilele care vin, în care Fiul Omului va 
veni jos [din] cer, îmbrăcat în strălucirea 
slavei Sale, pentru a întâlni împărăţia lui 

Dumnezeu… pe pământ” 16. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Daniel 2:10.
 2. Daniel 2:18.
 3. Daniel 2:26-28, 44-45; vezi, de asemenea, 

versetele 34-35.
 4. Daniel 2:47.
 5. Vezi 1 Nefi 14:12-14.
 6. Doctrină şi legăminte 65:2; vezi, de 

asemenea, Doctrină şi legăminte 110:11.
 7. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph 

Smith (2007), p. 150; vezi, de asemenea, 
Boyd K. Packer, „The Standard of Truth Has 
Been Erected”, Liahona, nov. 2003, p. 27.

 8. Thomas S. Monson, „Bine aţi venit la 
conferinţă”, Liahona, nov. 2013, p. 4.

 9. Mosia 18:9.
 10. Matei 10:32.
 11. În urmă cu o lună, am fost în Santa Maria, 

Brazilia. Fratele João Grahl mi-a spus că, 

în tinereţe, a participat la adunările Bisericii 
timp de doi ani şi a vrut să fie botezat, dar 
tatăl său nu l-a lăsat. Într-o zi, le-a spus 
surorilor lui, care aveau şi ele aceeaşi 
dorinţă, că trebuiau să îngenuncheze şi să se 
roage ca Dumnezeu să înmoaie inima tatălui 
lor. S-au rugat şi, apoi, s-au dus la şcoală.

În ziua aceea, când s-au întors acasă, în 
mod surprinzător, un unchi, fratele tatălui 
lor, venise de departe. Era la ei şi vorbea 
cu tatăl lor. De faţă cu unchiul lor, copiii 
l-au întrebat din nou pe tatăl lor dacă 
puteau fi botezaţi. Unchiul lor a înaintat, 
şi-a pus mâna pe umărul fratelui său mai 
mic şi a spus: „Reinaldo, este adevărată. 
Lasă-i să fie botezaţi”. Fără ca vreunul 
dintre ei să ştie, unchiul fusese botezat 
cu câteva luni înainte.

Unchiul primise îndemnul de a călători 
la casa fratelui său şi, pentru că „[a 
fost martorul] lui Dumnezeu” în acea 
zi, nepoatele şi nepotul lui au primit 
permisiunea de a fi botezaţi. După câteva 
săptămâni, Reinaldo şi soţia lui au fost 
botezaţi. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor 
acelor copii într-un mod miraculos 
printr-un om care a fost dornic să fie  
„[un martor al] lui Dumnezeu”.

 12. „You succeed when you invite, regardless 
of how it turns out” (Clayton M. 
Christensen, The Power of Everyday 
Missionaries [2012], p. 23; vezi, de 
asemenea, everydaymissionaries.org).

 13. Matei 28:19.
 14. Mosia 15:28.
 15. Daniel 2:44-45; vezi, de asemenea, 

versetele 34-35.
 16. Doctrină şi legăminte 65:5.

Tineri şi tineri adulţi din întreaga lume împărtăşesc Evanghelia cu ajutorul tehnologiei şi al reţele-
lor de socializare.
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Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen, 
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson 
şi Dale G. Renlund.

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

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

Se propune ca noi să-i susţinem pe 
consilierii din Prima Preşedinţie şi pe 
membrii Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli ca profeţi, văzători şi 
revelatori.

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

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

Se propune ca noi să îi eliberăm 
din chemările de autorităţi ale zonei-Cei 

Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Fraţi şi surori, preşedintele Monson 
m-a rugat să prezint pentru votul de 
susţinere numele oficianţilor gene-

rali şi ale autorităţilor zonei-Cei Şaptezeci.
Se propune ca noi să-l susţinem pe 

Thomas Spencer Monson ca profet, văză-
tor şi revelator şi ca preşedinte al Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă, pe Henry Bennion Eyring ca 
primul consilier în Prima Preşedinţie şi 
pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea 
consilier în Prima Preşedinţie.

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

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

Se propune ca noi să-l susţinem pe 
Russell Marion Nelson ca preşedinte al 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli 
şi pe următorii ca membri ai acestui 
cvorum: Russell M. Nelson, Dallin H. 

Susţinerea oficianţilor 
Bisericii

Şaptezeci, exprimându-ne aprecierea 
pentru slujirea lor remarcabilă, pe 
vârstnicii Daniel L. Johnson, Jairo 
Mazzagardi, Kent F. Richards şi 
Francisco J. Viñas şi să le acordăm 
titlul de autoritate emerită. Suntem 
recunoscători pentru slujirea vârstnicului 
Per G. Malm, care a decedat în data de 
26 iulie 2016. Transmitem dragostea 
noastră şi sincere condoleanţe surorii 
Malm şi copiilor şi nepoţilor dânşilor.

Cei care doresc să ni se alăture în 
exprimarea recunoştinţei pentru slujirea 
devotată a acestor fraţi, s-o arate prin 
ridicarea mâinii.

Se propune să-l eliberăm pe Alan R. 
Walker din chemarea de autoritate a 
zonei-Cei Şaptezeci. Cei care doresc să 
ni se alăture în exprimarea recunoştin-
ţei pentru slujirea fratelui Walker, s-o 
arate prin ridicarea mâinii.

Se propune să-i susţinem ca noi 
autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe 
următorii: Bhanu K. Hiranandani şi 
Sandino Roman.

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

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

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

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

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

Stimate preşedinte Monson, voturile 
au fost consemnate. Îi invităm pe cei 
care au votat împotriva vreunei propu-
neri să-i contacteze pe preşedinţii de 
ţăruşi ai dânşilor.

Dragi fraţi şi surori, vă mulţumim 
pentru credinţa dumneavoastră şi rugă-
ciunile pe care le rostiţi pentru condu-
cătorii Bisericii. ◼



40 SESIUNEA DE SÂMBĂTĂ DUPĂ-AMIAZĂ | 1 OCTOMBRIE 2016

din întreaga fermă”. Apoi, a adus argu-
mente: „Când mă uit la acel stâlp, îmi 
dau seama că nu va mai trebui să car 
apă în găleţi de la izvor acasă pentru 
a găti, a mă spăla pe mâini sau a-mi 
face baie, cum făceam când eram mic. 
Seara, nu va trebui să aprind lumânări 
sau lămpi cu ulei pentru a citi. Vreau să 
văd acel stâlp electric exact în mijlocul 
peisajului”.

Tatăl meu avea o perspectivă diferită 
despre stâlpul electric decât aveam eu. 

Vârstnicul Quentin L. Cook
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Viaţa veşnică este cel mai mare 
dar de la Dumnezeu şi este con-
ferită celor care „[ţin] poruncile 

[lui Dumnezeu] şi [îndură] până la 
sfârşit” 1. Pe de altă parte, viaţa veşnică 
alături de Tatăl nostru Ceresc este 
refuzată celor „care nu sunt curajoşi în 
mărturia despre Isus” 2. Sunt mai multe 
pietre de poticnire înaintea curajului 
nostru care ne pot împiedica să obţi-
nem viaţa veşnică.3 Pietrele de poticni-
re pot fi complexe; permiteţi-mi să vă 
dau un exemplu.

Cu mulţi ani în urmă, tatăl meu a 
construit o baracă mică la ferma la care 
fusese crescut. Peisajele de pe pajişti 
erau excepţionale. Când se ridicau 
pereţii barăcii, am făcut o vizită. Am 
fost surprins că, în centrul priveliştii 
care se vedea de pe fereastră, era un 
stâlp electric situat la mică distanţă de 
casă. Acest lucru îmi distrăgea atenţia 
de la priveliştea magnifică.

Am spus: „Tată, de ce i-ai lăsat să 
pună stâlpul electric direct în mijlocul 
peisajului care se vede de la fereastră?”.

Tatăl meu, un bărbat extrem de 
practic şi calm, a răspuns cu o oarecare 
emoţie: „Quentin, pentru mine, acel 
stâlp electric este cel mai frumos lucru 

Curajoşi în mărturia 
despre Isus
Nu ne putem permite ca mărturiile noastre despre Tatăl şi despre  
Fiul să devină confuze şi complicate din pricina pietrelor de poticnire.

Pentru el, stâlpul reprezenta o viaţă mai 
bună, dar pentru mine era o piatră de 
poticnire înaintea unui peisaj magnific. 
Tatăl meu preţuia curentul, lumina şi 
curăţenia mai presus decât o privelişte 
frumoasă. Mi-am dat seama imediat că, 
deşi stâlpul era o piatră de poticnire 
pentru mine, el avea o însemnătate 
practică şi simbolică pentru tatăl meu.

O piatră de poticnire este „un 
impediment înaintea unei credinţe sau 
cunoaşteri” sau „un obstacol înaintea 
progresului” 4. A ne împiedica spiri-
tual înseamnă „a cădea în păcat sau a 
deveni îndărătnici” 5. O piatră de potic-
nire poate fi orice ne distrage de la a 
îndeplini ţeluri drepte.

Nu ne putem permite ca mărturiile 
noastre despre Tatăl şi despre Fiul să 
devină confuze şi complicate din pri-
cina pietrelor de poticnire. Nu putem 
cădea în acea capcană. Mărturiile noas-
tre despre Ei trebuie să rămână pure şi 
simple asemenea percepţiei pe care a 
avut-o tatăl meu despre stâlpul electric 
de la ferma unde crescuse.

Care sunt câteva dintre pietrele 
de poticnire care creează confuzie şi 
ne complică mărturia pură şi simplă 
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despre Tatăl şi Fiul şi ne împiedică 
să fim curajoşi în acea mărturie?

Una dintre pietrele de poticnire 
o reprezintă filozofiile lumii

Preţuim cunoaşterea de orice fel şi 
credem că „slava lui Dumnezeu este 
inteligenţa” 6. Dar, de asemenea, ştim 
că strategia preferată a duşmanului este 
de a îndepărta oamenii de Dumnezeu 
şi de a-i face să se împiedice accen-
tuând filozofiile oamenilor mai presus 
de Salvator şi de învăţăturile Sale.

Apostolul Pavel a fost martor ocular 
al lui Isus Hristos datorită unei expe-
rienţe miraculoase şi care i-a schimbat 
viaţa, pe care a avut-o cu Salvatorul.7 
Experienţa unică a lui Pavel l-a pregătit 
să abordeze oameni cu tradiţii diferite. 
I-a plăcut „simplitatea directă” a tesa-
lonicenilor şi „simpatia plăcută” a fili-
penilor.8 La început, i-a părut mai greu 
să-i abordeze pe grecii intelectuali şi 
sofisticaţi. În Atena, pe Dealul lui Marte, 
a încercat să-i abordeze într-o manieră 
filozofică şi a fost respins. Corintenilor, 
a decis ca pur şi simplu, să le predi-
ce „doctrina Hristosului răstignit” 9. În 
cuvintele apostolului Pavel:

„Şi învăţătura şi propovăduirea mea 
nu stăteau în vorbirile înduplecătoare 
ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată 
de Duhul şi de putere,

pentru ca credinţa voastră să fie înte-
meiată nu pe înţelepciunea oamenilor, 
ci pe puterea lui Dumnezeu” 10.

Unele dintre cele mai extraordinare 
relatări scripturale despre Salvator şi 
misiunea Lui se găsesc în 1 Corinteni. 
Un anumit capitol – 15 – a avut parte 
de atenţia întregii lumi prin oratoriul lui 
George Frideric Handel, Mesia 11. Acesta 
cuprinde doctrine profunde despre 
Salvator. În a treia parte a oratoriului 
Mesia, imediat după refrenul „Aleluia”, 
majoritatea scripturilor folosite este din 
1 Corinteni 15. În câteva dintre aceste 

versete, Pavel descrie într-un mod 
minunat câteva dintre lucrurile pe care 
le-a realizat Salvatorul:

„Dar acum, Hristos a înviat din 
morţi, pârga celor adormiţi…

 Căci dacă moartea a venit prin om, 
tot prin om a venit şi învierea morţilor.

Şi, după cum toţi mor în Adam, tot 
aşa, toţi vor învia în Hristos …

Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde 
îţi este boldul, moarte?

Dar mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin 
Domnul nostru Isus Hristos!” 12.

Ştim că, în parte, apostazia s-a 
produs din pricina faptului că filozofiile 
oamenilor au fost promovate mai mult 
decât doctrina de bază şi esenţială a 
lui Hristos. În locul predării simplităţii 
mesajului Salvatorului, multe adevăruri 
simple şi preţioase au fost schimbate 

sau pierdute. De fapt, creştinii au adop-
tat câteva tradiţii filozofice ale grecilor 
pentru a reconcilia crezurile oameni-
lor cu tradiţia lor existentă. Istoricul 
Will Durant a scris: „Creştinismul nu 
a distrus păgânismul, l-a adoptat. 
Gândirea greacă, aflată pe moarte, a 
renăscut” 13. În trecut şi în zilele noastre, 
unii oameni resping Evanghelia lui Isus 
Hristos, deoarece, în opinia lor, ea nu 
este suficient de sofisticată din punct 
de vedere intelectual.

La începutul restaurării, mulţi pretin-
deau că urmau învăţăturile Salvatorului. 
Multe ţări se considerau naţiuni creş-
tine. Dar chiar şi atunci s-a profeţit că 
zilele noastre vor fi mai dificile.

Heber C. Kimball a fost unul dintre 
primii doisprezece apostoli din această 
dispensaţie şi primul consilier al preşe-
dintelui Brigham Young. El a avertizat: 
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„Va veni timpul în care… va fi dificil să 
deosebim între un sfânt şi un duşman 
al poporului lui Dumnezeu. Acela va fi 
momentul în care va fi marea cernere, 
căci va fi o perioadă de mare cernere 
şi mulţi vor cădea”. A încheiat spunând 
că „va avea loc un TEST” 14.

În zilele noastre, influenţa creşti-
nismului din multe ţări, inclusiv din 
Statele Unite, s-a redus semnificativ. 
Fără crezuri religioase, nu există 
niciun sentiment de responsabilitate 
faţă de Dumnezeu. În consecinţă, 
este dificil de stabilit valori univer-
sale despre cum să trăim. Filozofiile 
profund dezbătute sunt adesea în 
conflict unele cu celelalte.

Din nefericire, acest lucru se întâm-
plă şi cu unii membri ai Bisericii care 
se îndepărtează de la adevăr şi se lasă 
influenţaţi de opiniile curente – dintre 
care multe sunt în mod clar nedrepte.

În aceeaşi ordine de idei cu profeţia 
lui Heber C. Kimball, vârstnicul Neal A. 
Maxwell a spus în anul 1982: „O mare 
cernere va avea loc din pricina păca-
telor de care oamenii nu se vor pocăi. 
Unii vor renunţa în loc să îndure până 
la sfârşit. Alţii vor fi înşelaţi de trădători. 
În mod asemănător, alţii se vor simţi 
jigniţi, căci în fiecare dispensaţie sunt 
suficiente pietre de poticnire!” 15.

O altă piatră de poticnire este să refuzăm 
să vedem păcatul aşa cum este

Unul dintre aspectele unice şi îngri-
jorătoare din zilele noastre este acela că 
mulţi oameni se complac într-un com-
portament păcătos, dar refuză să creadă 
că este păcătos. Nu au nicio remuşcare 
sau dorinţă de a recunoaşte că acel 
comportament este greşit din punct de 
vedere moral. Chiar şi unii care-şi afirmă 
credinţa în Tatăl şi Fiul presupun greşit 
că iubitorul Tatăl Ceresc nu va aduce 
nicio consecinţă pentru comportamentul 
care este contrar poruncilor Sale.

Se pare că aceasta a fost atitudinea 
lui Corianton, fiul lui Alma cel Tânăr 
din Cartea lui Mormon. Avusese un 
comportament imoral grav şi era sfătuit 
de Alma. Suntem binecuvântaţi că 
marele profet Alma, care cunoscuse 
personal „cel mai întunecat hău, [pre-
cum şi] lumina cea minunată” 16, a con-
semnat instrucţiunile pe care le-a oferit. 
În capitolul 39 din Alma, citim cum şi-a 
sfătuit fiul cu privire la procesul pocăin-
ţei şi, apoi, a explicat cum Hristos va 
veni să ia păcatul. I-a explicat în mod 
clar lui Corianton nevoia de pocăinţă, 
pentru că „niciun lucru necurat nu 
poate să moştenească împărăţia lui 
Dumnezeu” 17.

Alma 42 cuprinde unele dintre cele 
mai extraordinare doctrine despre 
ispăşire din toată scriptura. Alma l-a 
ajutat pe Corianton să înţeleagă că nu 
este nedrept „ca păcătosul să fie con-
semnat la o stare de nefericire” 18. Dar 
a menţionat că, începând cu Adam, un 
Dumnezeu milos a oferit un „loc pen-
tru pocăinţă”, pentru că, fără pocăinţă, 
„marele plan al salvării ar fi fost împie-
dicat” 19. Alma a declarat, de asemenea, 
că planul lui Dumnezeu este un „plan 
al fericirii” 20.

Învăţăturile lui Alma sunt foarte 
instructive: „Căci iată, dreptatea îşi exer-
cită toate cerinţele sale şi, de asemenea, 
mila îşi cere drepturile asupra a tot 
ceea ce este al său; şi astfel, nimeni în 
afară de cel cu adevărat plin de pocăin-
ţă, nu este salvat” 21. Văzute în adevăra-
ta lor lumină, binecuvântările glorioase 
ale pocăinţei şi respectarea învăţăturilor 
Salvatorului sunt extrem de importante. 
Nu este nedrept să fim clari, aşa cum 
a fost Alma cu Corianton, cu privire 
la consecinţele alegerilor păcătoase 
şi lipsa pocăinţei. S-a declarat adesea: 
„Mai devreme sau mai târziu, fiecare 
va trebui să-şi accepte consecinţele” 22.

Remarcabila şi celestiala binecu-
vântare a ispăşirii Salvatorului este că, 
prin pocăinţă, comportamentul păcătos 
este şters. După pocăinţa lui Corianton, 
Alma a încheiat: „Să nu mai laşi aceste 
lucruri să te tulbure, ci să laşi numai 
păcatele tale să te tulbure, cu acea tul-
burare care te va coborî pe tine către 
pocăinţă” 23.

Faptul de a ne uita dincolo de limite  
este o piatră de poticnire

Profetul Iacov a numit iudeii din 
vechime „un popor încăpăţânat” care 
a dispreţuit cuvintele clare, „[a] ucis 
profeţii şi [a] căutat lucruri pe care… 
nu [le-a] putut înţelege. Prin urmare, 
din cauza orbirii [sale], care orbire a 
venit pentru că [s-a] uitat dincolo de 
limite, [el] trebuie să cadă” 24.

Deşi sunt multe exemple prin care 
oamenii se uită dincolo de limite 25, un 
exemplu grăitor din zilele noastre este 
extremismul. Extremismul Evangheliei 
are loc atunci când cineva promovează 
un principiu al Evangheliei mai presus 
de alte principii la fel de importante 
şi adoptă o poziţie care vine în con-
tradicţie cu învăţăturile conducătorilor 
Bisericii. Un exemplu este acela în 
care cineva susţine adăugiri, modificări 
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la sau pune accentul principal pe 
o anumită porţiune din Cuvântul de 
înţelepciune. Un altul este pregătirea 
exagerată legată de ipoteze privind 
sfârşitul lumii. În ambele exemple, alţii 
sunt încurajaţi să accepte interpretări 
personale. „Dacă facem dintr-o lege 
privind sănătatea sau dintr-un alt prin-
cipiu un mod de fanatism religios, ne 
uităm dincolo de limite.” 26

Vorbind despre doctrine importante, 
Domnul a declarat: „Oricine declară 
mai mult sau mai puţin decât aceasta, 
acela nu este cu Mine” 27. Când promo-
văm orice principiu într-un mod care 
ne slăbeşte angajamentul faţă de alte 
principii la fel de importante sau luăm 
o atitudine contrară învăţăturilor con-
ducătorilor Bisericii sau mai presus de 
acestea, ne uităm dincolo de limite.

În plus, unii membri promovează 
cauze, multe dintre ele bune, până la 
un nivel superior doctrinelor de bază 
ale Evangheliei. Ei pun devotamentul 
lor pentru acea cauză pe primul loc 
şi angajamentul faţă de Salvator şi 
Evanghelia Sa pe o poziţie secundară. 
Dacă promovăm orice mai presus de 
devotamentul nostru faţă de Salvator, 
dacă, prin comportamentul nostru, 
Îl considerăm a fi doar un alt învăţă-
tor şi nu Fiul divin al lui Dumnezeu, 
atunci ne uităm dincolo de limite. 
Isus Hristos este limita!

Secţiunea 76 din Doctrină şi legă-
minte spune în mod clar că faptul de 
a fi „[curajos] în mărturia despre Isus” 28 
este testul simplu, de bază care îi va 
deosebi pe cei care vor moşteni bine-
cuvântările împărăţiei celestiale de cei 
care le vor moşteni pe cele mai mici, 
ale împărăţiei terestriale. Pentru a fi 
curajoşi, trebuie să ne concentrăm pe 
puterea lui Isus Hristos şi a sacrificiu-
lui Său ispăşitor de a învinge moartea 
şi, prin pocăinţa noastră, să devenim 
curaţi de păcat şi trebuie să urmăm 

doctrina lui Hristos.29 De asemenea, 
avem nevoie de lumina şi cunoaşterea 
despre viaţa şi învăţăturile Salvatorului 
pentru a ne îndruma pe cărarea legă-
mintelor, inclusiv rânduielile sacre din 
templu. Trebuie să fim fermi în Hristos, 
să ne ospătăm din cuvântul Său şi să 
îndurăm până la sfârşit.30

Concluzie
Dacă vrem să fim curajoşi în măr-

turia despre Isus, trebuie să evităm 
pietrele de poticnire care ne prind în 
capcană şi împiedică progresul atât 
de multor bărbaţi şi femei onorabili. 
Haideţi să decidem să fim mereu în 
slujba Sa! În timp ce căutăm cunoaşte-
re, trebuie să evităm filozofiile oame-
nilor care ne slăbesc angajamentul 
faţă de Salvator. Trebuie să vedem 
păcatul aşa cum este şi să acceptăm 
ispăşirea Salvatorului prin pocăinţă. 
Trebuie să evităm să ne uităm dincolo 
de limite şi să ne concentrăm asupra lui 

Isus Hristos, Salvatorul şi Mântuitorul 
nostru, şi să urmăm doctrina Sa.

Tatăl meu a văzut stâlpul ca pe un 
mijloc de a obţine electricitate, curent 
şi apă din belşug pentru a găti şi a se 
spăla. Aceasta a fost o piatră de progres 
în viaţa sa.

Un scriitor sugerează că pietrele de 
poticnire pot fi transformate în „pietre 
de progres pentru a forma un caracter 
nobil şi a ajunge în cer” 31.

Pentru noi, faptul de a fi curajoşi 
în mărturia despre Isus este o piatră de 
progres spre a deveni demni de harul 
Domnului şi împărăţia celestială. Isus 
Hristos este singurul nume dat sub cer 
prin care putem fi salvaţi.32 Depun măr-
turie despre divinitatea Sa, precum şi 
despre rolul Său vital în planul Tatălui. 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 14:7; vezi, 

de asemenea, Ioan 17:3.
 2. Doctrină şi legăminte 76:79.
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 3. Vezi Fideli credinţei: referinţe pentru 
Evanghelie (2004), p. 20-21.

 4. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 
ediţia a 11-a, (2003), „stumbling block”.

 5. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 
„stumble”.

 6. Doctrină şi legăminte 93:36.
 7. Vezi Faptele apostolilor 9:1-9; 26:13-18.
 8. Vezi Frederic W. Farrar, The Life and 

Work of St. Paul (1898), p. 319.
 9. Vezi Farrar, Life and Work of St. Paul, 

p. 319-320.
 10. 1 Corinteni 2:4-5.
 11. Vezi George Frideric Handel, Messiah, 

redactat de T. Tertius Noble (1912).
 12. 1 Corinteni 15:20-22, 55, 57.
 13. Will Durant, The Story of Civilization, 

volumul 3, Caesar and Christ (1944), 
p. 595.

 14. Heber C. Kimball, în Orson F. Whitney, 
Life of Heber C. Kimball (1945), p. 446.

 15. Neal A. Maxwell, „Be of Good Cheer”, 
Ensign, nov. 1982, p. 68.

 16. Mosia 27:29.
 17. Alma 40:26.
 18. Alma 42:1. În doctrina SZU, există 

învăţături legate de salvarea oamenilor, 
inclusiv a celor care nu află despre Isus 
Hristos în această viaţă, a copiilor care 
mor înainte de vârsta responsabilităţii 
şi a celor care nu au discernământ (vezi 
Doctrină şi legăminte 29:46-50; 137:7-10).

 19. Alma 42:5.
 20. Alma 42:8.
 21. Alma 42:24.
 22. Robert Louis Stevenson, în Carla Carlisle, 

„A Banquet of Consequences”, Country 
Life, 6 iulie 2016, p. 48. Doamna Carlisle 
îi atribuie citatul lui Robert Louis 
Stevenson. Alţii îl atribuie altora.

 23. Alma 42:29.
 24. Iacov 4:14.
 25. Într-un articol pe care l-am scris pentru 

revista Ensign în anul 2003, am accentuat 
patru aspecte care pot crea confuzie 
teologică şi poticnirea pe care o descrie 
Iacov: înlocuirea adevărurilor Evangheliei 
cu filozofiile oamenilor, extremismul 
Evangheliei, gesturile eroice ca înlocuitor 
pentru consacrarea zilnică şi promovarea 
regulilor mai presus de doctrină (vezi 
„Looking beyond the Mark”, Liahona, 
mart. 2003, p. 21-24).

 26. Quentin L. Cook, „Looking beyond the 
Mark”, Liahona, mart. 2003, p. 22.

 27. Doctrină şi legăminte 10:68.
 28. Doctrină şi legăminte 76:79.
 29. Vezi 2 Nefi 31:17-21.
 30. Vezi 2 Nefi 31:20-21.
 31. Henry Ward Beecher, în Tryon Edwards, 

A Dictionary of Thoughts (1891), p. 586.
 32. Vezi 2 Nefi 31:21; Mosia 3:17.

Cowdery şi John Whitmer, au văzut 
de fapt, paginile de metal gravate ale 
cronicilor din vechime, cu propriii lor 
ochi, iar Whitmer a mărturisit că a ţinut 
plăcile de aur în mâinile sale. Această 
cronică fusese publicată recent şi frate-
le Whitmer a adus cartea cu el. Desigur, 
numele cărţii era Cartea lui Mormon.

Când Mary, în vârstă de 12 ani, i-a 
auzit pe misionari vorbind despre carte, 
a avut un sentiment special în inima 

Vârstnicul Gary E. Stevenson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Mary Elizabeth Rollins
Îmi imaginez cum undeva în lume, 

voi, cei din generaţia care se ridică, 
priviţi şi ascultaţi această sesiune a 
conferinţei. Doresc să vă împărtăşesc 
o poveste adevărată, care poate fi atât 
un exemplu, cât şi o lecţie. Aceasta 
vă poate arăta cum să vă apropiaţi de 
Domnul şi cum să ajungeţi la o putere 
mai mare pentru a vă împotrivi ispitei.

Este o poveste despre o fetiţă din 
New York care, înainte de a împlini 
trei ani, şi-a pierdut tatăl când barca 
lui s-a scufundat într-un lac mare. 
Ea, mama ei, fratele mai mare şi sora 
mai mică s-au mutat într-un oraş nou, 
într-un alt stat, pentru a locui cu mătuşa 
şi unchiul ei. La ceva timp după ce 
familia a sosit, în oraşul lor au venit 
misionari şi membri ai unei religii 
recent organizate cu vestea glorioasă 
despre restaurarea Evangheliei. Ei au 
relatat o poveste remarcabilă despre un 
înger care i-a oferit unui tânăr, pe nume 
Joseph Smith, o cronică din vechime, 
pe care el a tradus-o prin puterea lui 
Dumnezeu. Doi dintre vizitatori, Oliver 

Priviţi către Cartea  
lui Mormon, priviţi  
către Domnul
Puteţi să vedeţi Cartea lui Mormon ca fiind cheia de boltă,  
centrul tăriei voastre spirituale?
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ei. Deşi Cartea lui Mormon era groasă, 
având multe pagini, Mary a dorit s-o 
citească. Când fratele Whitmer a plecat, 
i-a dat un exemplar preţios al cărţii 
fratelui Isaac Morley, care era un prie-
ten al unchiului lui Mary şi conducător 
local în noua Biserică.

Mai târziu, Mary a consemnat: „M-am 
dus la casa [fratelui Morley] … şi i-am 
cerut să văd cartea; [el] a aşezat-o în 
mâna mea [şi], când m-am uitat la ea, 
am simţit o dorinţă atât de puternică de 
a o citi, încât nu m-am putut abţine să 
nu-l rog să mă lase să o iau acasă şi să 
o citesc … El a spus … că, el însuşi, a 
avut dificultăţi în a citi un capitol din ea, 
precum şi că puţini dintre fraţi avuse-
seră şansa s-o vadă, dar l-am rugat atât 
de mult să mi-o dea, încât, în cele din 
urmă, a spus: «Copilo, dacă îmi vei adu-
ce această carte acasă, mâine dimineață, 
înainte de micul dejun, o poţi lua»”.

Mary a fugit acasă şi fiind atât de 
captivată de carte, a rămas trează 
aproape toată noaptea pentru a o citi. 
În dimineaţa următoare, când a returnat 
cartea, fratele Morley a spus: „Presupun 
că nu ai citit prea mult din ea” şi „nu 
cred că poţi să-mi spui vreun cuvânt 
din ea”. Mary s-a ridicat în picioare şi a 
recitat, din memorie, primul verset din 
Cartea lui Mormon. Apoi, ea i-a spus 
povestirea despre profetul Nefi. Mai târ-
ziu, Mary a scris: „El s-a uitat surprins la 
mine şi a spus: «Copilo, ia această carte 
acasă şi termin-o, eu pot să aştept»”.

Nu după mult timp, Mary a terminat 
de citit cartea şi a fost prima persoană 
din oraşul ei care o citise în întregime. 
Ea ştia că era adevărată şi că venea de 
la Tatăl Ceresc. Când privea către carte, 
privea către Domnul.

O lună mai târziu, un vizitator spe-
cial a venit la ea acasă. Iată ce a scris 
Mary despre întâlnirea ei memorabilă 
din acea zi: „Când [ Joseph Smith] m-a 
văzut, m-a privit foarte serios … După 

un moment sau două el … mi-a dat o 
mare binecuvântare … şi mi-a dăruit 
cartea şi a spus că îi va da fratelui 
Morley un alt [exemplar] … Cu toţii am 
simţit că el era un om al lui Dumnezeu, 
deoarece el a vorbit cu tărie, ca unul 
care avea putere”.

Această tânără fată, Mary Elizabeth 
Rollins, a văzut multe alte miracole în 
viaţa ei şi a avut întotdeauna o mărturie 
despre Cartea lui Mormon.1 Această 
poveste are o semnificaţie specială pen-
tru mine, pentru că ea este mătuşa mea 
din urmă cu patru generaţii. Datorită 
exemplului lui Mary, alături de alte 
experienţe din viaţa mea, am învăţat că 
o persoană nu este niciodată prea tână-
ră pentru a căuta şi a primi o mărturie 
personală despre Cartea lui Mormon.

Cheia de boltă a mărturiei voastre
Există o lecţie personală pentru 

voi în povestea despre Mary. Fiecare 
dintre voi, tineri băieţi, tinere fete şi 
copii puteţi avea aceleaşi sentimente 
pe care le-a avut ea. Când citiţi Cartea 
lui Mormon şi vă rugaţi cu dorinţa de 
a şti că este adevărată, puteţi primi, în 
inima voastră, acelaşi sentiment pe care 
l-a primit şi Mary. De asemenea, puteţi 
afla că, pe măsură ce depuneţi mărturie 
despre Cartea lui Mormon, veţi simţi 
acelaşi spirit de confirmare. Duhul Sfânt 

va vorbi inimii voastre. Puteţi simţi, de 
asemenea, acelaşi spirit de confirmare 
când îi auziţi pe alţii împărtăşindu-şi 
mărturiile despre Cartea lui Mormon. 
Cartea lui Mormon poate deveni cheia 
de boltă a mărturiei voastre datorită 
fiecăruia dintre aceşti martori spirituali.

Permiteţi-mi să vă explic. Profetul 
Joseph Smith, care a tradus Cartea 
lui Mormon prin darul şi puterea 
lui Dumnezeu, a descris Cartea lui 
Mormon ca fiind „cea mai corectă carte 
de pe Pământ şi cheia de boltă a religi-
ei noastre” 2.

De la prima tipărire a Cărţii lui 
Mormon, în anul 1830, peste 174 de 
milioane de exemplare au fost publi-
cate în 110 limbi diferite, demostrân-
du-se astfel că această carte, Cartea lui 
Mormon, continuă să fie cheia de boltă 
a religiei noastre. Dar ce înseamnă 
acest lucru pentru fiecare dintre voi?

Din punct de vedere arhitectural, 
o cheie de boltă este un element prin-
cipal dintr-o poartă arcuită. Este o pia-
tră în formă de pană aşezată în centrul 
şi în cel mai înalt punct al unui arc. 
Este cea mai importantă dintre pietre, 
deoarece menţine părţile laterale ale 
arcului în locul potrivit prevenind 
prăbuşirea. Şi este elementul structural 
care face ca poarta sau deschiderea 
de mai jos să fie practicabilă.
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Din punct de vedere al Evangheliei, 
este un dar şi o binecuvântare de la 
Domnul faptul că cheia de boltă a reli-
giei noastre este Cartea lui Mormon, atât 
de tangibilă şi materială încât o puteţi 
ţine în mână şi o puteţi citi. Puteţi să 
vedeţi Cartea lui Mormon ca fiind cheia 
de boltă, centrul tăriei voastre spirituale?

Preşedintele Ezra Taft Benson a 
explicat învăţăturile lui Joseph Smith. 
El a spus: „Există trei căi prin care 
Cartea lui Mormon este cheia de boltă 
a religiei noastre. Ea este cheia de boltă 
în mărturia noastră despre Hristos. Este 
cheia de boltă a doctrinei noastre. Este 
cheia de boltă a mărturiei”.

Preşedintele Benson ne-a mai învăţat: 
„Cartea lui Mormon ne învaţă adevărul 
[şi] depune mărturie despre Hristos … 
Dar, este ceva mai mult. Există o putere 
în carte care va începe să se reverse în 
viaţa voastră în momentul în care înce-
peţi să studiaţi cartea cu seriozitate. Veţi 
găsi o putere mai mare de a vă împotrivi 
ispitei … Veţi găsi puterea de a rămâne 
pe cărarea strâmtă şi îngustă” 3.

Mărturia mea personală
În cazul meu, Cartea lui Mormon a 

devenit cheia de boltă a mărturiei mele 
după o perioadă de mai mulţi ani şi 
printr-o serie de experienţe. O expe-
rienţă puternică în clădirea mărturiei 

mele a avut loc în timp ce eram tânăr 
misionar şi slujeam în prima mea zonă: 
Kumamoto, Japonia. Eu şi colegul meu 
făceam prozelitism, mergând din casă 
în casă. Am întâlnit o bunicuţă care ne-a 
invitat, cu amabilitate, în holul casei 
sale, care se numeşte genkan în japone-
ză. Ea ne-a oferit o băutură rece într-o zi 
călduroasă. Nu eram în Japonia de foar-
te mult timp şi terminasem recent de 
citit Cartea lui Mormon şi mă rugasem 
să ştiu cu certitudine că este adevărată.

Deoarece eram de puţin timp în 
Japonia, nu vorbeam japoneza foar-
te bine. De altfel, nu cred că această 
femeie a înţeles prea mult din ceea ce 
i-am spus. Am început s-o învăţ despre 
Cartea lui Mormon descriindu-i modul 
în care Joseph Smith a primit de la un 
înger o cronică din vechime gravată pe 
plăci şi modul în care el a tradus-o prin 
puterea lui Dumnezeu.

Când mi-am depus mărturia despre 
Cartea lui Mormon, că ea este cuvântul 
lui Dumnezeu şi un alt testament al lui 
Isus Hristos, am primit, în piept, cea mai 
puternică impresie, însoţită de un sen-
timent cald de alinare şi linişte, pe care 
scripturile îl descriu cu expresia „inima 
ta [arzând] în tine” 4. Acest sentiment 
mi-a reafirmat, într-un mod puternic, că 
această carte, Cartea lui Mormon, este 
cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. În 
acel moment, sentimentele mele erau 
atât de puternice încât, în timp ce vor-
beam cu bunicuţa japoneză, mi-au dat 
lacrimile. Nu am uitat niciodată senti-
mentul special din acea zi.

Mărturia voastră personală
Fiecare dintre voi poate primi, de 

asemenea, o mărturie personală cu pri-
vire la această carte! Vă daţi seama că, 
această carte, Cartea lui Mormon, a fost 
scrisă pentru voi – şi pentru zilele voas-
tre? Această carte este una dintre bine-
cuvântările faptului de a trăi în ceea 

ce noi numim dispensaţia plenitudinii 
timpurilor. Deşi cartea lui Mormon a 
fost scrisă de autori inspiraţi din vechi-
me – dintre care mulţi au fost profeţi 
– ei şi oamenii din acele vremuri nu au 
avut privilegiul de a avea întreaga carte. 
Acum, aveţi cu uşurinţă la îndemână 
cronica sacră pe care profeţii, preoţii şi 
împăraţii au preţuit-o, au acceptat-o şi 
au păstrat-o! Aveţi avantajul de a avea 
în mâinile voastre versiunea completă a 
Cărţii lui Mormon. Este interesant faptul 
că unul dintre profeţii din Cartea lui 
Mormon, Moroni, a văzut zilele noastre 
– zilele voastre. Cu multe sute de ani în 
urmă, într-o viziune, el v-a văzut chiar 
pe voi! Moroni a scris:

„Iată, Domnul mi-a arătat mie lucruri 
mari şi minunate despre … ziua aceea 
când aceste lucruri”, însemnând Cartea 
lui Mormon, „se vor întâmpla printre voi.

Iată, eu vorbesc către voi ca şi 
cum voi aţi fi prezenţi; şi totuşi voi nu 
sunteţi. Dar iată, [voi mi-aţi fost arătaţi 
de] Isus Hristos, iar eu cunosc faptele 
voastre” 5.

Pentru a ajuta ca această carte, 
Cartea lui Mormon, să devină cheia 
de boltă a mărturiei voastre, vă ofer 
următoarea provocare. Recent, am aflat 
că, mulţi tineri petrec, în medie, şapte 
ore pe zi uitându-se la ecranele televi-
zoarelor, calculatoarelor şi telefoanelor 
inteligente.6 Ţinând cont de acest lucru, 
doriţi să faceţi o mică schimbare? Veţi 
înlocui o parte din acel timp petrecut 
zilnic, în special cea dedicată reţelelor 
de socializare, Internetului, jocurilor sau 
programelor de televiziune cu faptul de 
a citi din Cartea lui Mormon? În cazul 
în care studiile la care am făcut referire 
sunt corecte, aţi putea găsi cu uşurinţă 
timp pentru studiul zilnic din Cartea lui 
Mormon, chiar şi numai 10 minute pe 
zi. Şi puteţi studia într-un mod care vă 
permite să vă bucuraţi de ea şi s-o înţe-
legeţi – atât în format electronic, cât şi 

Cartea lui Mormon, asemenea unei chei de 
boltă într-o poartă arcuită, poate deveni cheia 
de boltă a mărturiei noastre.
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în format fizic. Preşedintele Russell M. 
Nelson ne-a avertizat de curând: „Nu 
trebuie să facem ca faptul de a citi 
Cartea lui Mormon să pară o datorie 
apăsătoare, cum ar fi să înghiţim un 
medicament neplăcut la gust pe care 
am fost instruiţi să-l luăm” 7.

Pentru unii dintre voi, copiii mai mici, 
aţi putea s-o citiţi cu un părinte, bunic 
sau o persoană dragă. În cazul în care 
un capitol, verset sau fragment devine 
destul de dificil încât vă descurajează 
să citiţi, treceţi la următorul şi următo-
rul. Îmi imaginez că urmaţi exemplul 
lui Mary. Îmi imaginez că găsiţi, cu 
entuziasm, timp şi un loc liniştit pentru 
a citi din Cartea lui Mormon. Vă văd 
descoperind răspunsuri, simţindu-vă 
îndrumaţi şi dobândind propria mărtu-
rie despre Cartea lui Mormon şi despre 
Isus Hristos. Când priviţi către Cartea lui 
Mormon, priviţi către Domnul.

Veţi citi fragmentele din această 
carte preţioasă şi-L veţi întâlni pe 
Salvatorul vostru Preaiubit, Domnul 
Isus Hristos, în aproape fiecare pagină. 
Se estimează că o anumită formă a 
numelui Său este folosită, în medie, 
o dată la fiecare 1,7 versete.8 Chiar 
Hristos Însuşi a depus mărturie despre 
veridicitatea ei în aceste zile din urmă, 
declarând: „După cât este de sigur că 
Domnul vostru şi Dumnezeul vostru 
trăieşte, tot aşa este adevărat” 9.

Sunt recunoscător pentru invitaţia 
şi promisiunea făcute de Domnul prin 
profetul Moroni fiecăruia dintre voi – 
şi tuturor celor care citesc Cartea lui 
Mormon. Închei citind această invitaţie 
şi promisiune şi adăugând mărturia 
mea: „Iar atunci când voi veţi primi 
aceste lucruri, eu vă îndemn pe voi să-L 
întrebaţi pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, 
în numele lui Isus Hristos, dacă aceste 
lucruri sunt adevărate; şi dacă voi veţi 
întreba cu inima sinceră, cu intenţie 
adevărată, având credinţă în Hristos, 

El vă va arăta adevărul prin puterea 
Duhului Sfânt” 10.

Depun mărturie despre restaurarea 
Evangheliei în aceste zile din urmă şi 
despre Cartea lui Mormon ca fiind o 
dovadă tangibilă a acestei restaurări. 
La fel cum cuvintele acestei cărţi au 
inspirat o fată de 12 ani să se alăture 
Bisericii restaurate a lui Isus Hristos cu 
aproape două secole în urmă, adevăru-
rile pe care le veţi găsi acolo vă vor înăl-
ţa spiritual şi vă vor inspira într-un mod 
similar. Acestea vă vor întări credinţa, 
vă vor umple sufletul cu lumină şi vă 
vor pregăti pentru un viitor pe care cu 
greu aveţi abilitatea de a-l înţelege.

În paginile acestei cărţi, veţi des-
coperi dragostea infinită şi harul 
incomprehensibil ale lui Dumnezeu. 
Pe măsură ce vă străduiţi să urmaţi învă-
ţăturile pe care le găsiţi acolo, bucuria 
voastră se va mări, înţelegerea va creşte, 
iar răspunsurile pe care le căutaţi la 
numeroasele încercări pe care le aveţi în 

viaţa muritoare vă vor fi făcute cunoscu-
te. Când priviţi către Cartea lui Mormon, 
priviţi către Domnul. Cartea lui Mormon 
este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. 
Depun mărturie despre aceste lucruri, 
din toată inima şi din tot sufletul meu, 
în numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi „Mary Elizabeth Rollins Lightner”, 

Utah Genealogical and Historical 
Magazine, iulie 1926, p. 193-195.

 2. Introducerea Cărţii lui Mormon.
 3. Ezra Taft Benson, „Cartea lui Mormon – 

cheia de boltă a religiei noastre”, Liahona, 
oct. 2011, p. 53-58.

 4. Doctrină şi legăminte 9:8.
 5. Mormon 8:34-35.
 6. Vezi American Academy of Pediatrics, 

„Media and Children”, aap.org.
 7. Russell M. Nelson, „Strengthen the 

Shepherds” (cuvântare adresată în cadrul 
adunării conducătorilor pentru Conferinţa 
Generală, 28 sept. 2016).

 8. Vezi Susan Easton Black, Finding Christ 
through the Book of Mormon (1987), p. 16–18.

 9. Doctrină şi legăminte 17:6.
 10. Moroni 10:4; vezi, de asemenea  

versetele 3, 5.
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Zeezrom despre faptul că Salvatorul nu 
avea să salveze poporul Său în păca-
tele lor, ci de păcatele lor,11 din cauza 
faptului că, dacă avem păcate, nu 
suntem curaţi şi „niciun lucru necurat 
nu poate moşteni împărăţia cerului” 12 
sau trăi în prezenţa lui Dumnezeu. „Şi 
[Hristos] are putere, dată Lui de către 
Tatăl, pentru ca să-i mântuiască pe ei 
de păcatele lor datorită pocăinţei; de 
aceea, El i-a trimis pe îngerii Săi ca să 
declare veştile despre condiţiile pocăi-
rii, care duc la puterea Mântuitorului 
pentru salvarea sufletelor lor.” 13

Din Cartea lui Mormon, învăţăm că 
scopul suferinţei lui Hristos, manifesta-
rea supremă a dragostei Lui, a fost „să 
înfăptuiască o inimă plină de îndurare 
care este mai presus de dreptate şi care 
le dă oamenilor mijloacele prin care ei 
să poată avea credinţă prin pocăinţă.

Şi astfel, îndurarea poate să satisfacă 
cerinţele dreptăţii şi le înconjoară pe 
acestea cu braţele siguranţei, în timp 
ce acela care nu practică nicio credinţă 
prin pocăinţă este expus la întreaga 
lege a cerinţelor dreptăţii; de aceea, 
marele şi veşnicul plan al mântuirii este 
realizat numai pentru acela care are 
credinţă prin pocăinţă” 14.

Sa este necondiţionată sau aceea că 
toţi sunt salvaţi în împărăţia cerească 
a lui Dumnezeu, deoarece dragostea 
Sa este necondiţionată. Dragostea lui 
Dumnezeu este infinită şi va dăinui 
totdeauna, dar însemnătatea ei pentru 
fiecare dintre noi depinde de modul în 
care răspundem la dragostea Sa.

Isus a spus:
„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa 

v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în 
dragostea Mea.

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi 
rămâne în dragostea Mea, după cum 
şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu 
şi rămân în dragostea Lui” 7.

A „continua în” sau a „rămâne în” 
dragostea Salvatorului înseamnă a 
primi harul Său şi a deveni desăvârşiţi 
cu ajutorul acestuia.8 Pentru a primi 
harul Său, trebuie să avem credinţă în 
Isus Hristos şi să ţinem poruncile Sale, 
inclusiv cele de a ne pocăi de păcatele 
noastre, a fi botezaţi pentru iertarea 
păcatelor, a-L primi pe Duhul Sfânt 
şi a continua pe calea supunerii.9

Dumnezeu ne va iubi mereu, 
dar nu ne poate salva în păcate.10 
Amintiţi-vă cuvintele lui Amulec către 

Vârstnicul D. Todd Christofferson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

În Biblie, ni se spune că „Dumnezeu 
este dragoste” 1. El este întruchiparea 
perfectă a dragostei şi ne bazăm 

foarte mult pe statornicia şi universa-
litatea acelei dragoste. Preşedintele 
Thomas S. Monson a declarat: „Dragos-
tea lui Dumnezeu este mereu acolo, fie 
că simţiţi că o meritaţi, fie că nu. Pur şi 
simplu este mereu acolo” 2.

Sunt multe moduri în care putem 
descrie şi în care putem vorbi despre 
dragostea divină. Unul dintre terme-
nii pe care îi auzim deseori în ziua 
de astăzi în legătură cu dragostea lui 
Dumnezeu este „necondiţionată”. Deşi, 
într-un anumit fel, acest lucru este 
adevărat, termenul necondiţionată nu 
apare nicăieri în scripturi. În scripturi, 
dragostea Sa este descrisă drept „marea 
şi minunata dragoste” 3, „dragostea 
perfectă” 4, „[iubirea] mântuitoare” 5 şi 
„[iubirea] veşnică” 6. Aceştia sunt termeni 
mai buni, deoarece cuvântul necon-
diţionată poate oferi impresii greşite 
despre dragostea divină, precum aceea 
că Dumnezeu tolerează şi scuză tot 
ce facem pentru că dragostea Sa este 
necondiţionată sau aceea că Dumnezeu 
nu ne cere nimic, deoarece dragostea 

„[Rămâneţi] în  
dragostea Mea”
Dragostea lui Dumnezeu este infinită şi va dăinui totdeauna, dar 
însemnătatea ei pentru fiecare dintre noi depinde de modul în care 
răspundem la dragostea Sa.
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Atunci, pocăinţa este darul Său pentru 
noi, cumpărat cu un preţ foarte mare.

Unii vor spune că Dumnezeu îi bine-
cuvântează pe toţi în mod egal – citând, 
de exemplu, declaraţia lui Isus din 
cuvântarea de pe munte: „[Dumnezeu] 
face să răsară soarele Său peste cei răi 
şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei 
drepţi şi peste cei nedrepţi” 15. Într-ade-
văr, Dumnezeu le dă copiilor Săi toate 
binecuvântările pe care le poate oferi 
– toate binecuvântările pe care dragos-
tea, legea, dreptatea şi mila permit să 
fie oferite. Şi El ne porunceşte să fim, la 
rândul nostru, generoşi:

„Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjma-
şii voştri, binecuvântaţi pe cei [care] 
vă blestemă, faceţi bine celor [care] vă 
urăsc şi rugaţi-vă pentru cei [care] vă 
asupresc şi vă prigonesc,

ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este 
în ceruri” 16.

Totuşi, cele mai mari binecuvântări 
ale lui Dumnezeu sunt condiţionate 
de supunere. Preşedintele Russell M. 
Nelson a explicat: „Marea dragoste a 
lui Dumnezeu – inclusiv viaţa eternă – 
include binecuvântări pe care trebuie să 
le merităm, nu binecuvântări pe care să 
le primim chiar dacă nu suntem demni 
de ele. Păcătoşii nu pot schimba voia 
Sa pentru a fi în acord cu a lor şi să Îi 
ceară Domnului să îi binecuvânteze în 
păcat [vezi Alma 11:37]. Dacă doresc să 
se bucure de fiecare binecuvântare a Sa, 
ei trebuie să se pocăiască” 17.

În plus faţă de faptul că persoanelor 
penitente le este înlăturată vina şi pata 
păcatului primind promisiunea de a fi 
„înălţaţi în ziua din urmă” 18, există un 
al doilea aspect vital pentru a rămâne 
în dragostea lui Dumnezeu. Faptul de 
a rămâne în dragostea Sa ne va ajuta 
să ne îndeplinim complet potenţialul, 
acela de a deveni ca El.19 Preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf a afirmat: „Harul lui 
Dumnezeu nu ne ajută doar să revenim 

la starea noastră inocentă anterioa-
ră… Ţelul Său este mult mai mare: El 
doreşte ca fiii şi fiicele Sale să devină 
asemănători Lui” 20.

A rămâne în dragostea lui 
Dumnezeu în acest sens înseamnă 
a te supune în totalitate voinţei Sale. 
Înseamnă să accepţi corectările Sale 
atunci când este cazul, „căci Domnul 
pedepseşte pe cine-l iubeşte” 21. Înseam-
nă să ne iubim şi să slujim unii altora 
aşa cum ne-a iubit şi ne-a slujit Isus.22 
Înseamnă să învăţăm să ne „[supunem] 
legii unei împărăţii celestiale” pentru 
a putea „suporta o glorie celestială” 23. 
Pentru ca El să ne poată transforma 
în ceea ce putem deveni, Tatăl nostru 
Ceresc ne roagă să „[ne supunem] che-
mărilor Spiritului Sfânt şi [să înlăturăm] 
omul firesc şi [să devenim] un sfânt 
prin ispăşirea lui Hristos Domnul şi [să 
devenim] ca un copil, ascultător, blând, 
umil, răbdător, plin de dragoste, dornic 
să se supună tuturor lucrurilor pe care 
Domnul are grijă să i le trimită, tot aşa 
cum un copil se supune tatălui său” 24.

Vârstnicul Dallin H. Oaks a remarcat: 
„Judecata din urmă nu este numai o eva-
luare a totalului faptelor bune şi rele – 
a ceea ce am făcut. Este o recunoaştere 

a efectului final al faptelor şi gândurilor 
noastre – a ceea ce am devenit ” 25.

Povestea lui Helen Keller se aseamă-
nă unei pilde, sugerând modul în care 
dragostea divină poate transforma un 
suflet dornic să fie transformat. Helen 
s-a născut în statul Alabama, în Statele 
Unite, în anul 1880. Când avea 19 luni, 
ea a avut o boală nediagnosticată, în 
urma căreia a rămas surdă şi oarbă. Ea 
era foarte inteligentă şi a început să aibă 
dificultăţi încercând să înţeleagă lucruri-
le care o înconjurau. Când Helen a sim-
ţit buzele care se mişcau ale membrilor 
familiei ei şi a înţeles că îşi foloseau gura 
pentru a vorbi, „s-a enervat [deoarece] 
nu putea să participe la conversaţie” 26. 
Când Helen avea şase ani, nevoia ei de 
a comunica şi frustrarea ei au devenit 
atât de mari, încât „izbucnirile ei aveau 
loc zilnic, uneori din oră în oră” 27.

Părinţii lui Helen au angajat o învăţă-
toare pentru fiica lor, pe Anne Sullivan. 
Aşa cum Isus Hristos înţelege infirmi-
tăţile noastre 28, tot aşa şi Anne Sullivan 
se luptase cu propriile probleme şi înţe-
legea infirmităţile lui Helen. La vârsta 
de cinci ani, Anne a contractat o boală 
care i-a produs o cicatrice dureroasă pe 
cornee şi a rămas aproape oarbă. Când 
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Anne avea opt ani, mama ei a murit, 
tatăl ei i-a abandonat pe ea şi pe fratele 
ei mai mic, Jimmie, şi au fost trimişi 
la o „casă de săraci” unde condiţiile 
erau atât de grele, încât Jimmie a murit 
după doar trei luni. Fiind perseverentă, 
Anne a reuşit să fie admisă la Şcoala 
Perkins pentru cei orbi sau cu proble-
me de vedere, unde a avut mult succes. 
Printr-o operaţie chirurgicală, vederea 
ei a devenit mai bună şi a putut să 
citească textul tipărit. Când tatăl lui 
Helen Keller a contactat Şcoala Perkins 
căutând un învăţător pentru fiica sa, 
a fost aleasă Anne Sullivan.29

Nu a fost o experienţă plăcută la 
început. Helen „a lovit-o şi a ciupit-o 
pe învăţătoarea ei şi i-a spart un dinte. 
[Anne] a dobândit, până la urmă, 
controlul mutându-se cu [Helen] într-o 
cabană mică de pe proprietatea familiei 
Keller. Prin răbdare şi consecvenţă 
fermă, a câştigat, până la urmă, inima 
şi încrederea copilului” 30. În cele din 
urmă, pe măsură ce ajungem să ne 
încredem în Învăţătorul nostru divin, 
nu să-I opunem rezistenţă, El poate 
lucra cu noi pentru a ne învăţa şi a ne 
ajuta să progresăm către un alt stadiu.31

Pentru a o ajuta pe Helen să înveţe 
cuvinte, Anne scria, pe palma lui 
Helen, folosindu-şi degetul, numele 
obiectelor familiare. „[Lui Helen] îi 

plăcea acest «joc cu degetul», dar nu a 
înţeles decât în momentul vestit în care 
[Anne] a scris «a-p-ă» în timp ce punea 
apă pe mâna [lui Helen]. Mai târziu, 
[Helen] a scris:

„«Deodată, am început să înţeleg trep-
tat ceva ce părea că am uitat… şi, cum-
va, misterul cuvintelor mi-a fost revelat. 
Am ştiut atunci că „a-p-ă” înseamnă acel 
lucru minunat şi rece care curgea pe 
mâna mea. Acel cuvânt viu mi-a trezit 
sufletul şi i-a oferit lumină, speranţă şi 
bucurie şi l-a eliberat… Fiecare lucru 
avea un nume şi fiecare nume dădea 
naştere unui nou gând. Când ne-am 
întors în casă, părea că fiecare obiect pe 
care… îl atingeam era plin de viaţă»”.32

Pe măsură ce a crescut, Helen 
Keller a devenit cunoscută pentru 
dragostea sa faţă de cuvinte, capacita-
tea sa de a scrie şi elocvenţa cu care 
vorbea în public.

Într-un film care înfăţişează viaţa 
lui Helen Keller, părinţii ei se arată 
mulţumiţi de munca lui Anne Sullivan 
după ce a calmat-o pe fiica lor sălbatică 
suficient încât Helen să stea politicos la 
cină, să mănânce normal şi să-şi împă-
turească şerveţelul la sfârşitul mesei. 
Dar Anne ştia că Helen putea face mult 
mai multe şi că putea aduce contribuţii 
importante.33 Noi, de asemenea, putem 
să fim destul de mulţumiţi cu ce am 
realizat în viaţă şi cu faptul că suntem 
pur şi simplu ce suntem, în timp ce 
Salvatorul nostru înţelege potenţialul 
nostru măreţ pe care noi îl observăm 
doar ca „într-o oglindă, în chip întune-
cos” 34. Fiecare dintre noi poate simţi 
măreaţa bucurie a acelui potenţial divin 
care se dezvoltă în noi la fel ca bucuria 
pe care Helen Keller a simţit-o atunci 
când acele cuvinte au prins viaţă, ofe-
rind lumină sufletului său şi eliberân-
du-l. Fiecare dintre noi Îl poate iubi 
pe Dumnezeu şi Îi poate sluji şi poate 
primi puterea de a-i binecuvânta pe cei 

din jurul său. „Dar, după cum este scris: 
«Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, 
urechea nu le-a auzit şi la inima omului 
nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care 
le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
[care]-L iubesc».” 35

Să ne gândim la preţul pe care l-a 
plătit Dumnezeu pentru dragostea Sa 
preţioasă. Isus a revelat că, pentru a 
ispăşi pentru păcate noastre şi a ne 
mântui de la moarte, atât cea fizică, cât 
şi cea spirituală, suferinţele Sale L-au 
făcut pe El, „chiar… Dumnezeu, Cel mai 
mare dintre toţi, să [tremure] de durere 
şi să [sângereze] din fiecare por şi să 
[sufere] atât în trup, cât şi în spirit – şi 
[El ar] fi dorit să nu [fie] obligat să [bea] 
paharul amar şi apoi să [dea] înapoi” 36. 
Agonia Sa în Ghetsimani şi pe cruce a 
fost mai mult decât ar fi putut îndura 
un muritor.37 Totuşi, datorită dragostei 
Sale pentru Tatăl Său şi pentru noi, El a 
îndurat şi, drept urmare, ne poate oferi 
atât nemurire, cât şi viaţă eternă.

Faptul că „[a ţâşnit] sânge din fiecare 
por” 38 este un simbol profund, deoa-
rece Isus a suferit în Ghetsimani, locul 
presei de ulei de măsline. În perioada 
Salvatorului, pentru a produce ulei 
de măsline, măslinele erau mai întâi 
zdrobite prin rostogolirea unei pietre 
mari peste ele. „Pasta” rezultată era 
pusă în coşuri moi, ţesute lejer, care 
erau puse unele peste altele. Greutatea 
lor storcea primul şi cel mai fin ulei. 
Apoi, măslinele mai erau presate prin 
punerea unei bârne mari sau a unui 
buştean pe vârful coşurilor aflate unele 
peste altele, producând mai mult ulei. 
La final, pentru a scoate şi ultimele 
picături, bârna era presată prin punerea 
unor pietre la un capăt pentru a crea 
presiune maximă care să sfărâme.39 Şi 
da, când iese prima oară, uleiul este 
roşu precum sângele.

Mă gândesc la relatarea lui Matei 
despre momentul în care Salvatorul 
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a intrat în Ghetsimani în acea noapte 
hotărâtoare – la faptul că El „a început 
să Se întristeze şi să Se mâhnească 
foarte tare…

Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut 
cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: 
«Tată, dacă este cu putinţă, depărtează 
de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”» 40.

Apoi, când suferinţa a devenit şi 
mai mare, El a implorat a doua oară 
să primească alinare şi, în final, poate 
când suferea cel mai mult, a implorat 
şi a treia oară. El a îndurat agonia până 
când dreptatea a fost împlinită până la 
ultimul strop.41 El a făcut acest lucru 
pentru a ne mântui pe dumneavoastră 
şi pe mine.

Ce dar preţios este dragostea divină! 
Având atât de multă dragoste, Isus a 
întrebat: „Nu vă veţi întoarce voi acum 
către Mine şi nu vă veţi pocăi voi de 
păcatele voastre şi nu vă veţi converti 
voi pentru ca Eu să vă pot vindeca?” 42. 
Cu blândeţe, El ne asigură: „Iată, braţul 
milei Mele este întins către voi şi orici-
ne va veni… Eu îl voi primi; şi binecu-
vântaţi sunt aceia care vin la Mine” 43.

Îl veţi iubi pe Cel care v-a iubit 
întâi? 44 Atunci, păziţi poruncile Sale.45 
Îi veţi fi prieten Celui care Şi-a dat 
viaţa pentru prietenii Săi? 46 Atunci, 
păziţi poruncile Sale.47 Veţi rămâne în 
dragostea Sa şi veţi primi tot ce vă oferă 
binevoitor? Atunci, păziţi poruncile 
Sale.48 Mă rog să simţim şi să rămânem 
pe deplin în dragostea Sa, în numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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(Doctrină şi legăminte 1:31). În acelaşi 
timp, El ne asigură că „cel care se pocăieşte 
şi îndeplineşte poruncile Domnului va fi 
iertat” (Doctrină şi legăminte 1:32).
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Spre dezamăgirea şi frustrarea noastră, 
aceste încercări de a „examina plăcile” 
nu au avut niciodată succes.

Încă nu ştiu ce anume – dacă 
într-adevăr era ceva – exista ascuns sub 
acea parte sigilată. Dar partea stânjeni-
toare a poveştii noastre este aceea că 
nici până în ziua de astăzi nu ştiu ce era 
scris pe partea plăcilor metalice care 
putea fi citită. Pot doar presupune că 
aceste pagini conţineau povestiri despre 
restaurare şi mărturii ale lui Joseph 
Smith, mărturia a trei martori şi mărturia 
a opt martori care au văzut plăcile reale 
pe care le-a predat Moroni.

De la crearea acestui pământ, Tatăl 
nostru iubitor a asigurat îndrumare, 
conducere şi instruire copiilor Săi prin 
profeţi. Cuvintele Sale au fost consem-
nate de aceşti profeţi şi sunt salvate ca 
scripturi, pentru dezvoltarea şi instrui-
rea noastră. Nefi a descris acestea în 
acest mod:

„Căci sufletul meu se desfată în 
scripturi, iar inima mea le cântăreşte 
şi le scrie pentru învăţătura şi folosul 
copiilor mei.

Iată, sufletul meu se desfată în lucru-
rile Domnului; iar inima mea cântăreşte 
tot timpul lucrurile pe care le-am văzut 
şi le-am auzit” 2.

să vedem acea poţiune sigilată. Astfel, 
de câteva ori, fratele meu mai mic şi 
cu mine am încercat folosind un cuţit 
pentru unt, linguri vechi şi orice altceva 
ne-am putut imagina pentru a da la 
o parte porţiunea sigilată a plăcilor 
doar atât cât trebuia pentru a vedea ce 
conţine – dar nu prea mult, pentru a nu 
rupe micile benzi. Cel puţin, eram des-
tul de inteligenţi pentru a nu lăsa vreo 
urmă a curiozităţii noastre de copii. 

Vârstnicul W. Mark Bassett
din Cei Şaptezeci

Când eram tânăr băiat, părinţii mei 
au primit un dar care ne-a fascinat 
pe fratele meu mai mic, David, şi 

pe mine. Darul era un model în minia-
tură al plăcilor de aur pe care profetul 
Joseph Smith le-a primit de la îngerul 
Moroni. Din câte îmi amintesc, modelul 
plăcilor avea aproximativ 10 pagini de 
metal pe care erau scrise cuvinte. Totuşi, 
nu acele pagini ne-au atras atenţia.

Noi crescusem auzind povestirile 
despre restaurare. Ştiam şi cântasem 
la Societatea Primară despre plăcile de 
aur ascunse în adânc, pe un munte şi 
predate de îngerul Moroni lui Joseph 
Smith.1 În timp ce curiozitatea creştea în 
minţile noastre tinere, era un lucru pe 
care, cu adevărat, doream să-l vedem: 
ce anume era scris pe porţiunea mică 
a modelului plăcilor pecetluită pentru 
siguranţă cu două mici benzi metalice?

Miniatura stătea, de mai multe zile, 
pe o masă mică în casa noastră, înainte 
ca noi să fi fost îndemnaţi de curiozita-
te să acţionăm. Deşi înţelesesem bine 
că aceste plăci nu erau plăcile reale 
pe care Moroni le predase, doream 

Pentru instruirea şi 
dezvoltarea noastră 
spirituale
Tainele lui Dumnezeu ne sunt dezvăluite numai în conformitate  
cu voinţa Sa şi prin puterea Duhului Sfânt.
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Pe lângă acestea, în timpul dispensa-
ţiilor trecute şi în această ultimă dispen-
saţie a plenitudinii timpurilor, membrii 
demni ai Bisericii Domnului au fost 
binecuvântaţi cu însoţirea constantă a 
Duhului Sfânt care ajută la instruirea şi 
dezvoltarea noastră spirituale.

Cunoscând natura sârguincioasă a 
fratelui meu mai mic, îmi imaginez că, 
foarte probabil, el a citit toate cuvin-
tele scrise pe plăcile model din casa 
părinţilor noştri. Cu toate acestea, eu 
am ignorat acele adevăruri simple şi 
preţioase şi mi-am concentrat efortul 
pe căutarea acelor lucruri care nu erau 
menite să fie revelate.

Din nefericire, instruirea şi dezvolta-
rea noastră pot fi uneori încetinite sau 
chiar oprite de către o dorinţă neînţe-
leaptă de „a examina ceea ce nu a fost 
revelat”. Aceste acţiuni ne pot determina 
să căutăm lucruri care nu sunt menite, 
în mod necesar, să fie înţelese în acest 
moment şi să ignorăm adevărurile fru-
moase care ne sunt destinate conform 
circumstanţelor noastre – adevăruri 
pe care Nefi le-a descris ca fiind scrise 
pentru învăţătura şi folosul nostru.

Iacov, fratele lui Nefi, a propo-
văduit: „Iată, mari şi minunate sunt 
lucrările Domnului. Cât de nepătrunse 
sunt adâncimile misterelor Lui; şi este 

imposibil ca omul să înţeleagă toate 
căile Lui” 3.

Cuvintele lui Iacov ne învaţă că nu 
putem „examina plăcile” cu succes sau 
forţa revelarea tainelor lui Dumnezeu. 
Tainele lui Dumnezeu ne sunt dezvă-
luite numai în conformitate cu voinţa 
Sa şi prin puterea Duhului Sfânt.4

Iacov continuă:
„Şi niciun om nu cunoaşte căile Lui 

decât dacă îi sunt revelate; prin urmare 
fraţilor, nu dispreţuiţi revelaţiile lui 
Dumnezeu.

Căci iată, prin puterea cuvântului 
Lui a venit omul pe faţa pământului… 
O, atunci, de ce să nu fie El capabil să 
poruncească pământului sau lucrării 
mâinilor Sale de pe faţa pământului 
după voinţa şi plăcerea Lui?

Prin urmare, fraţilor, nu căutaţi să-L 
sfătuiţi pe Domnul, ci luaţi sfat din 
mâna Sa” 5.

Pentru a înţelege tainele lui 
Dumnezeu sau acele lucruri care nu 
pot fi înţelese decât prin revelaţie, tre-
buie să urmăm exemplul lui Nefi, care 
a spus: „Fiind foarte tânăr şi totuşi mare 
la trup şi totodată având mare dorinţă 
să cunosc tainele lui Dumnezeu, de 
aceea, L-am implorat pe Domnul; şi 
iată că El m-a vizitat şi mi-a înmuiat 
inima într-atât, încât eu am crezut toate 

cuvintele care fuseseră spuse de tatăl 
meu” 6. Domnul Însuşi a explicat că 
Nefi îşi dovedise credinţa, căutase cu 
sârguinţă şi cu umilinţa inimii şi ţinuse 
poruncile Sale.7

Exemplul lui Nefi de a căuta cunoaş-
tere includea (1) o dorinţă sinceră, 
(2) umilinţă, (3) rugăciune, (4) încrede-
re în profet şi o dovadă de (5) credinţă, 
(6) sârguinţă şi (7) supunere. Această 
metodă de căutare este în contrast 
puternic cu „examinarea plăcilor” 
făcută de mine sau cu încercarea de a 
forţa înţelegerea lucrurilor menite să fie 
revelate la vremea stabilită de Domnul 
şi prin puterea Duhului Sfânt.

În această perioadă, am ajuns să ne 
aşteptăm ca această cunoaştere să poată 
şi să fie obţinută imediat; când informa-
ţia nu este cunoscută cu uşurinţă sau nu 
este accesibilă, ea este, deseori, respinsă 
sau desconsiderată. Din cauza abun-
denţei de informaţii, unele persoane, 
în mod neintenţionat, acordă mai multă 
credibilitate acelor surse de informaţii 
disponibile a căror origine este necu-
noscută şi nu se bazează pe modelul 
stabilit de Domnul pentru a primi 
revelaţie personală. Iacov ar fi putut 
descrie timpurile noastre atunci când 
a spus: „Dar, iată, [ei] au fost un popor 
încăpăţânat; şi ei au dispreţuit cuvintele 



54 SESIUNEA DE SÂMBĂTĂ DUPĂ-AMIAZĂ | 1 OCTOMBRIE 2016

clare… şi au căutat lucruri pe care ei 
nu le-au putut înţelege. Prin urmare, 
din cauza orbirii lor, care orbire a venit 
pentru că s-au uitat dincolo de limite, 
ei trebuie să cadă; căci Dumnezeu a 
îndepărtat claritatea Lui de la ei şi le-a 
dat multe lucruri pe care ei nu le pot 
înţelege, pentru că ei au dorit aceasta” 8.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf a 
oferit un sfat care este în contrast cu 
aceasta. Dânsul a vorbit despre misio-
nari, dar cuvintele se aplică, în egală 
măsură, tuturor celor care caută ade-
vărul spiritual. „Când … misionarii au 
credinţă în Isus Hristos”, a spus dânsul, 
„ei se vor încrede în Domnul suficient 
pentru a urma poruncile Sale – chiar 
când nu înţeleg complet motivele 
acestora. Credinţa lor se va dovedi prin 
sârguinţă şi prin muncă” 9.

În timpul Conferinţei Generale din 
luna aprilie a acestui an, vârstnicul 
Dallin H. Oaks a explicat: „Biserica face 
mari eforturi pentru a fi transparentă 
prin consemnările pe care le avem, dar, 
după ce am publicat tot ce s-a putut 
publica, membrii noştri rămân uneori 
cu întrebări fundamentale care nu pot 
fi clarificate prin studiu… Unele lucruri 
pot fi învăţate doar prin credinţă” 10.

Profeţii din vechime au propovă-
duit acelaşi principiu demonstrând că, 
de-a lungul timpului, natura umană 
nu s-a schimbat şi că modelul Domnu-
lui pentru învăţătură este relevant în 
fiecare perioadă. Gândiţi-vă la prover-
bul din Vechiul Testament: „Încrede-te 
în Domnul din toată inima ta, şi nu te 
bizui pe înţelepciunea ta!” 11.

Isaia a explicat menţionând cuvinte-
le Domnului: „Ci cât sunt de sus ceruri-
le faţă de pământ, atât sunt de sus căile 
Mele faţă de căile voastre şi gândurile 
Mele faţă de gândurile voastre” 12.

Nefi a adăugat altă mărturie când 
a proclamat: „O, Doamne, m-am încre-
zut în Tine şi mă voi încrede în Tine 
întotdeauna” 13.

Credinţa şi încrederea în Domnul ne 
cer să recunoaştem că înţelepciunea Sa 
este superioară înţelepciunii noastre. 
De asemenea, trebuie să recunoaştem 
că planul Său asigură cel mai mare 
potenţial pentru instruirea şi dezvolta-
rea noastră spirituale.

Nu ni s-a cerut niciodată ca noi să 
avem „o cunoaştere perfectă despre 
lucruri” în timpul acestei vieţi muritoare. 
Ci, ni se cere să avem „speranţă în lucruri 
care nu se văd, care sunt adevărate” 14.

Chiar şi Nefi, cu marea lui credinţă, 
a recunoscut înţelegerea sa limitată 
când a răspuns îngerului care l-a între-
bat: „Înţelegi tu bunăvoinţa lui Dum-
nezeu?” Nefi a răspuns: „Eu ştiu că El 
îi iubeşte pe copiii Săi; şi totuşi, eu nu 
cunosc înţelesul tuturor lucrurilor ” 15.

În mod similar, Alma i-a explicat 
fiului său, Helaman: „Acum, aceste taine 
nu-mi sunt făcute cunoscute mie în 
întregime; de aceea, eu mă voi abţine” 16.

Îmi exprim mărturia că Tatăl nostru 
din Cer Îşi iubeşte copii, şi, totuşi, ca 
Nefi şi Alma, eu nu cunosc înţelesul 
tuturor lucrurilor. Nici nu am nevoie 
să cunosc toate lucrurile; eu, de ase-
menea, mă voi abţine şi-L voi aştepta 
cu răbdare pe Domnul ştiind că „eu 

am toate lucrurile ca mărturie că aceste 
lucruri sunt adevărate; şi tu, de aseme-
nea, ai toate lucrurile ca mărturie către 
tine că acestea sunt adevărate …

 Scripturile sunt aşezate în faţa ta, 
da, şi toate lucrurile arată că este un 
Dumnezeu; da, chiar şi pământul şi 
toate lucrurile care sunt pe faţa lui, da, şi 
mişcarea lui, da, şi, de asemenea, toate 
planetele care se mişcă în felul lor regulat 
mărturisesc că este un Creator Suprem” 17.

În timp ce recunoaştem că suntem 
Creaţia unui Tată din Cer, înţelept şi 
devotat, „O, atunci” , de ce să nu-I per-
mitem să ne îndrume instruirea şi dez-
voltarea noastră spirituale „după voinţa 
şi plăcerea Lui” şi nu după ale noastre? 18

El trăieşte. Isus Hristos este Singurul 
Său Fiu Născut şi Mântuitorul omenirii. 
Datorită ispăşirii infinite a lui Hristos, 
El are înţelepciunea şi previziunea de 
a ne îndruma în aceste zile din urmă. 
Joseph Smith este profetul Său ales să 
restaureze împărăţia Sa pe pământ în 
plenitudinea ei. Thomas S. Monson este 
profetul Său în viaţă şi cel care vorbeşte 
în numele Său în zilele noastre. Despre 
aceasta depun mărturia mea sinceră, în 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi „Plăcile de aur”, Cântece pentru copii, 

p. 61.
 2. 2 Nefi 4:15-16.
 3. Iacov 4:8.
 4. Vezi 1 Nefi 10:19.
 5. Iacov 4:8-10.
 6. 1 Nefi 2:16.
 7. Vezi 1 Nefi 2:19-20.
 8. Iacov 4:14.
 9. Dieter F. Uchtdorf, „The Lord’s Work” 

(cuvântare rostită la seminarul pentru noii 
preşedinţi de misiune, 25 iunie 2016), p. 6.

 10. Dallin H. Oaks, „Opoziţie în toate 
lucrurile”, Liahona, mai 2016, p. 117.

 11. Proverbe 3:5.
 12. Isaia 55:9.
 13. 2 Nefi 4:34.
 14. Alma 32:21.
 15. 1 Nefi 11:16-17; subliniere adăugată.
 16. Alma 37:11.
 17. Alma 30:41, 44.
 18. Iacov 4:9.
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ramurile noastre fără să ne plângem 
şi având inimile pline de bucurie.

Misionarii noştri care slujesc peste 
tot în lume sunt exemple minunate a 
celor care sunt cu adevărat ambiţioşi 
pentru Hristos. Cu câţiva ani în urmă, 
sora Yamashita şi cu mine am slujit în 
misiunea Nagoya, Japonia. Misionarii 
noştri erau foarte ambiţioşi pentru 
Hristos. Unul dintre acei tineri misionari 
se numea vârstnicul Cowan.

Vârstnicului Cowan îi lipsea piciorul 
drept din cauza unui accident de bici-
cletă din copilărie. La câteva săptămâni 
după sosirea sa în misiune, am primit 
un telefon de la colegul său. Proteza 
vârstnicului Cowan se stricase în timp 
ce mergea pe bicicletă. L-am dus la un 
atelier de reparaţii bun, iar acolo, într-o 
cameră separată, i-am văzut piciorul 
pentru prima dată. Mi-am dat seama 
câtă durere simţea. Proteza sa a fost 
reparată, iar el s-a întors în zona lui.

Cu toate acestea, în timp ce săptă-
mânile treceau, proteza continua să se 
strice din nou şi din nou. Consilierul 
zonal pentru probleme medicale a 
recomandat ca vârstnicul Cowan să se 
întoarcă acasă pentru a fi mutat într-o 
altă misiune. M-am opus acelei reco-
mandări, deoarece vârstnicul Cowan 
era un misionar minunat şi avea o dorin-
ţă puternică de a rămâne în Japonia. 
Treptat, vârstnicul Cowan a început să 
se apropie de limita sa fizică. În pofida 
acestui fapt, el nu a cârtit şi nu s-a plâns.

Din nou, am fost sfătuit ca vârstnicu-
lui Cowan să îi fie permis să slujească 
într-un loc în care nu era necesar ca 
el să meargă pe bicicletă. M-am gândit 
la această situaţie. M-am gândit la 
viitorul vârstnicului Cowan şi m-am 
rugat cu privire la acest lucru. Am 
simţit că vârstnicul Cowan trebuia să 
se întoarcă acasă şi să aştepte o nouă 
chemare. L-am sunat şi mi-am expri-
mat dragostea şi preocuparea faţă de 

Ce înseamnă să „fiţi ambiţioşi pentru 
Hristos”? A fi ambiţioşi pentru Hristos 
înseamnă a fi motivaţi, concentraţi şi 
dedicaţi muncii Sale. A fi ambiţioşi pen-
tru Hristos va însemna rareori că vom 
fi onoraţi în mod public. A fi ambiţioşi 
pentru Hristos înseamnă că slujim cu 
credinţă şi sârguinţă în episcopiile şi 

Vârstnicul Kazuhiko Yamashita
din Cei Şaptezeci

Dragi fraţi şi surori, astăzi aş dori 
să vorbesc tinerilor din Biserică, 
inclusiv misionarilor noştri minu-

naţi. Şi, desigur, fraţii şi surorile care 
sunt tineri în inima lor sunt invitaţi cu 
drag să asculte.

În data de 21 august a anului tre-
cut, preşedintele Russell M. Nelson a 
dedicat minunatul Templu Sapporo – 
al treilea templu din Japonia. Templul 
Sapporo este situat în nordul Japoniei, 
într-un loc numit Hokkaido. La fel ca 
Utah, Hokkaido a fost construit de 
pionieri harnici şi muncitori.

În anul 1876, un profesor renumit, 
pe nume dr. William Clark 1, a fost 
invitat să predea în Hokkaido. El a 
locuit în Japonia doar opt luni, dar ati-
tudinea sa creştină a lăsat o amprentă 
de durată asupra cursanţilor săi care 
nu erau creştini. Înainte de a pleca, 
le-a lăsat cursanţilor săi un mesaj de 
rămas bun care a rămas scris pe aceas-
tă statuie de bronz.2 El a spus: „Băieţi, 
fiţi ambiţioşi” – „Fiţi ambiţioşi pentru 
Hristos” 3. Îndemnul său, „Fiţi ambiţioşi 
pentru Hristos”, poate ajuta în mod 
direct deciziile zilnice ale sfinţilor din 
zilele din urmă.

Fiţi ambiţioşi  
pentru Hristos
Suntem ambiţioşi în Hristos când slujim având credinţă,  
acceptăm cu umilinţă, îndurăm în mod nobil, ne rugăm des  
şi luăm din împărtăşanie fiind demni.

Statuia de bronz a renumitului pedagog dr. 
William Clark, care i-a îndemnat pe băieţi să 
fie „ambiţioşi pentru Hristos”.
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el şi i-am spus decizia mea. El nu a 
spus nimic. Îl puteam auzi plângând la 
capătul celălalt al telefonului. Am spus: 
„Vârstnicule Cowan, nu trebuie să îmi 
răspunzi acum. Te voi suna mâine. Te 
rog să te gândeşti la recomandarea mea 
rugându-te cu sinceritate”.

Când l-am sunat a doua zi 
dimineaţă, el mi-a spus, cu umilinţă, 
că va urma sfatul meu.

În timpul interviului meu final cu el, 
i-am adresat această întrebare: „Vârstni-
cule Cowan, ai cerut în cererea ta pentru 
misiune să fii trimis într-o misiune în care 
nu era necesar să mergi pe bicicletă?”.

El a spus: „Da, preşedinte”.
I-am răspuns: „Vârstnicule Cowan, 

ai fost chemat să slujeşti în misiunea 
Nagoya, Japonia, în care este necesar 
să mergi pe bicicletă. I-ai spus acest 
lucru preşedintelui de ţăruş?”.

Am fost surprins de răspunsul său. 
El a spus: „Nu, nu i-am spus. Am decis 
că, dacă Domnul m-a chemat acolo, 
voi merge la sală şi îmi voi antrena 
corpul pentru a fi capabil să merg pe 
bicicletă”.

La sfârşitul interviului nostru, el mi-a 
adresat această întrebare cu lacrimi în 
ochi: „Preşedinte Yamashita, de ce am 
venit în Japonia? De ce sunt aici?”.

I-am răspuns fără ezitare: „Vârst-
nicule Cowan, ştiu un motiv pentru 
care ai venit aici. Ai venit aici pentru 
beneficiul meu. Am ajuns să înţeleg 
lângă ce tânăr minunat am slujit. Sunt 
binecuvântat să te cunosc”.

Mă bucur să pot spune că vârst-
nicul Cowan s-a întors acasă şi a fost 
chemat să slujească într-o misiune în 
care a putut folosi o maşină pentru a 
se deplasa. Nu sunt mândru doar de 
vârstnicul Cowan, ci de toţi misiona-
rii din întreaga lume care slujesc de 
bunăvoie fără a cârti sau a se plânge. 
Le mulţumesc vârstnicilor şi surorilor 
pentru credinţa, concentrarea şi ambiţia 
puternică pentru Hristos.

Cartea lui Mormon conţine mul-
te povestiri despre cei care au fost 
ambiţioşi pentru Hristos. Când era 
tânăr băiat, Alma cel Tânăr a persecutat 
Biserica şi membrii ei. Mai târziu, el a 
simţit o schimbare în inima lui şi a slujit 
fiind un misionar puternic. El a căutat 
îndrumarea Domnului şi i-a binecu-
vântat pe colegii săi în timp ce a slujit 
alături de ei. Domnul l-a întărit, iar el a 
biruit încercările de care a avut parte.

Alma a dat fiului său, Helaman, 
următorul sfat:

„Oricine îşi va pune nădejdea în 
Dumnezeu va fi sprijinit în încercările şi 
în necazurile sale şi în suferinţele sale …

 [ţine] poruncile lui Dumnezeu …
Sfătuieşte-te cu Domnul în toate 

faptele tale, iar El te va îndrepta 
pe tine către bine” 4.

Cel de-al doilea fiu al nostru şi-a 
petrecut o mare parte a tinereţii depar-
te de Biserică. Când a împlinit 20 de 
ani, a avut parte de o experienţă ce 
l-a făcut să îşi dorească să îşi schimbe 
viaţa. Cu dragoste, rugăciune şi ajutor 
din partea familiei sale şi a membrilor 
Bisericii şi, nu în ultimul rând, datorită 
compasiunii şi harului Domnului, el s-a 
întors în Biserică.

Mai târziu, a fost chemat să slujească 
în misiunea Seattle, Washington. Iniţial, 
el a fost foarte descurajat. În fiecare 
seară, în primele trei luni, el mergea 
în baie şi plângea. La fel ca vârstnicul 
Cowan, el căuta răspunsul la întreba-
rea: „De ce sunt aici?”.

După ce a slujit timp de un an, noi 
am primit un e-mail care a fost răs-
punsul rugăciunilor noastre. El a scris: 
„Acum pot simţi cu adevărat dragostea 
lui Dumnezeu şi a lui Isus. Voi lucra 
din greu pentru a deveni ca profeţii din 
vechime. Deşi am parte în continuare 
de multe greutăţi, sunt cu adevărat feri-
cit. Să-L slujesc pe Isus este într-adevăr 
cel mai bun lucru. Nu este nimic mai 
minunat. Sunt foarte fericit”.

El s-a simţit la fel ca Alma: „Şi o, 
ce bucurie şi ce minunată lumină am 
văzut eu; da, sufletul meu s-a umplut 
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de o bucurie tot atât de mare cât 
fusese durerea mea!” 5.

În vieţile noastre, avem parte 
de încercări, dar, dacă suntem 
ambiţioşi pentru Hristos, ne putem 
concentra asupra Lui şi putem 
simţi bucurie în mijlocul acestor 
încercări. Salvatorul nostru este cel 
mai bun exemplu. El Şi-a înţeles 
misiunea sfântă şi a ascultat de voia 
lui Dumnezeu Tatăl. Ce alegere 
binecuvântată este să ne ajute să ne 
amintim de exemplul Său minunat 
în fiecare săptămână atunci când 
luăm din împărtăşanie.

Dragi fraţi şi surori, suntem 
ambiţioşi în Hristos când slujim 
având credinţă, acceptăm cu umi-
linţă, îndurăm în mod nobil, ne 
rugăm des şi luăm din împărtăşanie 
fiind demni.

Sper ca noi să fim ambiţioşi în 
Hristos în timp ce acceptăm dificultă-
ţile şi încercările noastre cu răbdare şi 
credinţă şi găsim bucurie în legămin-
tele noastre.

Depun mărturie că Domnul vă 
cunoaşte. El vă cunoaşte încercările 
şi grijile. El ştie despre dorinţele dum-
neavoastră de a-L sluji cu devotament 
şi da, chiar şi cu ambiţie. Fie ca El să 
vă îndrume şi să vă binecuvânteze în 
timp ce faceţi aceste lucruri. În nume-
le lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. William Smith Clark (1826-1886) a fost 

profesor de chimie, botanică şi zoologie 
şi a fost colonel în timpul Războiului 
Civil din America. El a fost un inovator în 
domeniul educaţiei agricole şi preşedinte 
al Colegiului Agricol din Massachusetts. 
(vezi „William S. Clark,” wikipedia.com.)

 2. Statuie amplasată la Observatorul 
Hitsujigaoka, Sapporo.

 3. William S. Clark, în Ann B. Irish, 
Hokkaido: A History of Ethnic Transition 
and Development on Japan’s Northern 
Island (2009), p. 156.

 4. Alma 36:3; 37:35, 37.
 5. Alma 36:20.

au datoria de a se supune acestor 
porunci de a împărtăşi tuturor Evanghe-
lia. Mulţi o numesc „marea însărcinare”.

După cum vârstnicul Neil L. 
Andersen a descris în sesiunea de 
dimineaţă, cu siguranţă, sfinţii din zilele 
din urmă sunt printre cei mai dedicaţi 
acestei mari responsabilităţi. Trebuie să 
fim, pentru că noi ştim că Dumnezeu îi 
iubeşte pe toţi copiii Săi şi că, în aceste 
ultime zile, El a restaurat cunoaşterea 
suplimentară esenţială şi puterea pentru 
a-i binecuvânta pe toţi. Salvatorul ne-a 
învăţat să-i iubim pe toţi ca fiind fraţii 
şi surorile noastre şi onorăm această 
învăţătură împărtăşind mărturia despre 
Evanghelia restaurată şi mesajul ei „prin-
tre toate naţiunile, neamurile, limbile şi 
popoarele” (D&L 112:1). Aceasta este o 
parte esenţială a ceea ce înseamnă să fii 
sfânt din zilele din urmă. Noi conside-
răm acest lucru ca fiind un privilegiu 
plin de bucurie. Ce ne poate face mai 
bucuroşi decât să împărtăşim adevăruri-
le eterne cu copiii lui Dumnezeu?

În prezent avem mai multe resurse 
pentru a împărtăşi Evanghelia, care nu 
erau disponibile în generaţiile ante-
rioare. Avem programe de televiziune, 

Vârstnicul Dallin H. Oaks
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

I.
Aproape de sfârşitul slujirii Sale pe 

pământ, Salvatorul nostru, Isus Hristos, 
a poruncit ucenicilor Săi: „Duceţi-vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile” 
(Matei 28:19) şi „duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la ori-
ce făptură” (Marcu 16:15). Toţi creştinii 

Să împărtăşim 
Evanghelia restaurată
Ceea ce noi numim „muncă misionară înfăptuită de membri” nu este un 
program, ci o atitudine de iubire şi de mobilizare pentru a-i ajuta pe cei 
din jurul nostru.
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Internet şi reţele de socializare. Avem 
multe mesaje valoroase care ne ajută să 
prezentăm Evanghelia restaurată. Avem 
poziţia marcantă a Bisericii în multe 
naţiuni. Avem un număr foarte mare de 
misionari. Dar, folosim noi toate aceste 
resurse pentru a avea rezultate maxi-
me? Cred că majoritatea dintre noi ar 
spune nu. Dorim să fim mai eficienţi în 
îndeplinirea responsabilităţilor noastre 
desemnate de Divinitate, de a proclama 
Evanghelia restaurată în toată lumea.

Există multe idei bune, în ceea ce pri-
veşte modul de a împărtăşi Evanghelia, 
care vor funcţiona în anumiţi ţăruşi sau 
anumite ţări. Cu toate acestea, pentru că 
suntem o Biserică mondială, doresc să 
vorbesc despre idei care să funcţioneze 
peste tot, de la cele mai noi unităţi ale 
Bisericii la cele stabilite cu mult timp în 
urmă, inclusiv de la culturi care acum 
sunt receptive faţă de Evanghelia lui 
Isus Hristos la culturi şi naţiuni care sunt 
din ce în ce mai ostile faţă de religie. 
Vreau să vorbesc despre idei pe care le 
puteţi împărtăşi cu oameni care cred cu 
tărie în Isus Hristos, precum şi cu cei 

care nu au auzit niciodată de numele 
Lui, cu cei care sunt mulţumiţi cu viaţa 
lor curentă, precum şi cu oameni care 
caută cu disperare să progreseze.

Ce vă pot spune care să vă fie 
de ajutor când împărtăşiţi, în orice 
împrejurare, Evanghelia? Avem nevoie 
de ajutorul fiecărui membru şi fiecare 
membru poate ajuta, deoarece există 
multe sarcini de înfăptuit în timp ce 
împărtăşim Evanghelia restaurată fiecă-
rei naţiuni, fiecărui neam, fiecărei limbi 
şi fiecărui popor.

Ştim cu toţii că participarea 
membrilor în munca misionară este 
necesară pentru a realiza atât con-
vertirea, cât şi păstrarea. Preşedintele 
Thomas S. Monson a spus: „A sosit 
vremea ca membrii şi misionarii să-şi 
unească forţele… [şi] să slujească în 
via Domnului pentru a aduce suflete 
la El. El a pregătit mijloacele pentru 
ca noi să împărtăşim Evanghelia 
într-o mulţime de moduri, iar El ne va 
ajuta în eforturile noastre dacă vom 
acţiona cu credinţă pentru a îndeplini 
lucrarea Sa” 1.

Este datoria şi privilegiul nostru 
în calitate de creştini să împărtăşim 
Evanghelia restaurată în timpul vieţii 
noastre. Vârstnicul Quentin L. Cook 
ne aminteşte: „Munca misionară nu 
este doar una dintre cele 88 de clape 
ale pianului care este apăsată ocazio-
nal; ea este un acord important într-o 
melodie încântătoare pe care trebuie 
să-l cântăm continuu de-a lungul vieţii 
dacă dorim să rămânem în armonie cu 
angajamentul nostru faţă de creştinism 
şi Evanghelia lui Isus Hristos” 2.

II.
Sunt trei lucruri pe care toţi membrii 

le pot face pentru a ajuta la împărtăşi-
rea Evangheliei, indiferent de împre-
jurările în care trăiesc şi muncesc. Noi, 
toţi, trebuie să facem toate acestea.

În primul rând, ne putem ruga cu 
toţii pentru a avea dorinţa de a ajuta 
la înfăptuirea acestei părţi importante 
a lucrării de salvare. Toate eforturile 
încep cu dorinţa.

În al doilea rând, noi înşine putem 
ţine poruncile. Membrii credincioşi şi 
supuşi sunt cei mai convingători mar-
tori ai veridicităţii şi valorii Evangheliei 
restaurate. Şi mai important, membrii 
credincioşi vor avea totdeauna Spiritul 
Salvatorului cu ei, pentru a-i îndruma, 
pe măsură ce caută să se implice în 
măreaţa lucrare prin care împărtăşim 
Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos.

În al treilea rând, ne putem ruga 
pentru a primi inspiraţie cu privire la 
ceea ce putem face noi în împrejurările 
noastre personale, pentru a împărtăşi 
altora Evanghelia. Acest lucru diferă de 
faptul de a ne ruga pentru misionari 
sau de a ne ruga pentru ceea ce alţii pot 
face. Trebuie să ne rugăm pentru ceea 
ce noi, personal, putem face. Când ne 
rugăm, trebuie să ne amintim că rugă-
ciunile pentru acest gen de inspiraţie 
vor primi răspuns dacă sunt însoţite 
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de un angajament – ceva ce scripturile 
numesc „intenţie adevărată” sau „cu 
toată inima”. Rugaţi-vă luându-vă anga-
jamentul de a acţiona conform inspi-
raţiei primite, promiţând Domnului că, 
dacă El vă va inspira să vorbiţi cu cineva 
despre Evanghelie, veţi face acest lucru.

Avem nevoie de îndrumarea 
Domnului, pentru că, la un moment 
dat, unii oameni sunt pregătiţi, iar alţii 
nu, pentru a primi mai multe adevăruri 
ale Evangheliei restaurate. Nu trebuie 
niciodată să judecăm cine este pregătit 
şi cine nu. Domnul cunoaşte inimile 
tuturor copiilor Săi şi, dacă ne rugăm 
pentru inspiraţie, El ne va ajuta să găsim 
oameni despre care El ştie că sunt „pre-
gătiţi să audă cuvântul” (Alma 32:6).

În calitate de apostol al Domnului, 
îndemn fiecare membru şi fiecare fami-
lie din Biserică să se roage Domnului 
pentru ca El să-i ajute să găsească per-
soane pregătite să primească mesajul 
Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos. 
Vârstnicul M. Russell Ballard a dat 
următorul sfat important, cu care sunt 
de acord: „Încredeţi-vă în Domnul! El 
este Păstorul cel bun. El Îşi cunoaşte 
oile… Dacă nu suntem angajaţi în lucra-
rea Sa, vom trece pe lângă mulţi care ar 
asculta mesajul restaurării… Principiile 
sunt destul de simple − rugaţi-vă, 
singuri şi împreună cu familia, pentru 
ocazii misionare” 3. Când dăm dovadă 
de credinţă, aceste ocazii vor apărea 
fără vreun „răspuns forţat sau în care 
nu credem cu adevărat. Ele vor apărea 
ca rezultat firesc al dragostei pe care o 
avem faţă de fraţii şi surorile noastre” 4.

Ştiu că acest lucru este adevărat. 
Adaug promisiunea mea că, având 
credinţă în ajutorul Domnului, vom 
fi îndrumaţi, inspiraţi şi vom avea 
mare bucurie în această importantă 
lucrare eternă a iubirii. Vom ajunge să 
înţelegem că succesul în împărtăşirea 
Evangheliei constă în a invita oamenii 

cu dragoste şi cu intenţia sinceră de 
a-i ajuta, indiferent de răspunsul lor.

III.
Iată câteva alte lucruri pe care le 

putem face pentru a împărtăşi, în mod 
eficient, Evanghelia.

 1. Trebuie să ne amintim că „oamenii 
învaţă când sunt pregătiţi să înveţe, 
nu când noi suntem pregătiţi să-i 
învăţăm” 5. Ceea ce ne interesează 
pe noi, cum ar fi cele mai importan-
te învăţături doctrinare suplimentare 
ale Bisericii restaurate, de obicei, 
nu este ceea ce îi interesează pe alţii. 
De obicei, alţii doresc rezultatele 
doctrinei, nu doctrina în sine. Pe 
măsură ce ei observă sau simt, în 
viaţa lor, efectele Evangheliei restau-
rate a lui Isus Hristos, ei simt Spiritul 
şi încep să fie interesaţi de doctrină. 
Ei pot deveni, de asemenea, intere-
saţi când caută mai multă fericire, 
apropiere de Dumnezeu sau o mai 
bună înţelegere a scopului vieţii.6 
Prin urmare, trebuie să căutăm, cu 
atenţie şi cu ajutorul rugăciunii, să 
discernem cu privire la modul de a 
întreba o altă persoană cât este de 
interesată să afle mai multe. Acest 
lucru va depinde de diverse lucruri, 
cum ar fi împrejurările actuale ale 
acelei persoane şi relaţia noastră cu 

el sau ea. Acesta este un subiect bun 
pentru a fi discutat în consilii, cvoru-
muri şi Societatea de Alinare.

 2. Când vorbim cu alţii, trebuie să ne 
amintim că invitaţia de a afla mai 
multe despre Isus Hristos şi Evan-
ghelia Sa este de preferat faţă de o 
invitaţie de a afla mai multe despre 
Biserica noastră.7 Vrem ca oamenii 
să fie convertiţi la Evanghelie. Acesta 
este măreţul rol al Cărţii lui Mormon. 
Sentimentele faţă de Biserica noastră 
urmează convertirii la Isus Hristos; 
ele nu o preced. Mulţi dintre cei 
care privesc cu suspiciune bisericile 
au, totuşi, dragoste faţă de Salvator. 
Faceţi lucrurile în ordinea corectă.

 3. Când căutăm să le prezentăm oame-
nilor Evanghelia restaurată, trebuie 
s-o facem în moduri care demon-
strează, în mod sincer, preocuparea 
plină de dragoste faţă de semeni. 
Acest lucru se întâmplă când încer-
căm să-i ajutăm pe alţii cu proble-
mele pe care le au sau când lucrăm 
alături de ei în activităţi în folosul 
comunităţii, cum ar fi alinarea suferin-
ţei, grija faţă de cei săraci şi nevoiaşi 
sau îmbunătăţirea calităţii vieţii altora.

 4. Eforturile noastre de a împărtăşi 
Evanghelia nu trebuiesc limitate la 
cercul nostru de prieteni şi cunos-
cuţi. În timpul Jocurilor Olimpice 
de la Rio de Janeiro, am aflat că un 
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şofer SZU de taxi transporta exem-
plare ale Cărţii lui Mormon în şapte 
limbi diferite şi oferea unul oricui 
îl accepta. El îşi spunea „şofer de 
taxi misionar”. El a spus: „Străzile 
din Rio de Janeiro… sunt câmpul 
misiunii [mele]” 8.

Clayton M. Christensen, care are 
o experienţă impresionantă ca mem-
bru misionar, a afirmat: „În ultimii 
douăzeci de ani, nu am observat 
nicio legătură între profunzimea 
unei relaţii şi probabilitatea ca una 
dintre persoanele implicate să fie 
interesată să afle despre Evanghelie 
de la cealaltă persoană” 9.

 5. Episcopatele pot planifica o adunare 
de împărtăşanie specială în cadrul 
căreia membrii să fie îndemnaţi să 
aducă persoane interesate. Membrii 
episcopiei nu vor ezita să-i aducă pe 
cunoscuţii lor la o astfel de adunare, 
deoarece ei vor fi mai siguri că orga-
nizarea adunării va fi bine planificată 
pentru a trezi interesul şi a reprezen-
ta bine Biserica.

 6. Există multe alte ocazii de a împăr-
tăşi Evanghelia. De exemplu, chiar 
în această vară am primit o scrisoare 

de la o membră nouă, care a aflat 
despre Evanghelia restaurată când 
un fost coleg de-al ei a sunat-o să se 
intereseze despre boala de care ea 
suferea. Ea a scris: „Am fost impre-
sionată de modul în care el mi s-a 
prezentat. După câteva luni de lecţii 
avute cu misionarii, am fost botezată. 
De atunci, viaţa mea s-a schimbat” 10. 
Cu toţii cunoaştem multe persoane 
a căror viaţă s-ar schimba datorită 
Evangheliei restaurate. Ne întindem 
noi braţele către ei?

 7. Fascinaţia tinerilor noştri membri 
şi experienţa lor privind reţelele 
de socializare le oferă ocazii unice 
pentru a trezi interesul altora în 
ce priveşte Evanghelia. Descriind 
apariţia Salvatorului în rândul nefi-
ţilor, Mormon a scris: „El i-a învăţat 
şi le-a slujit copiilor… şi El le-a 
dezlegat limbile lor pentru ca ei să 
poată să vorbească” (3 Nefi 26:14). 
Astăzi, presupun că am putea 
spune: „să le dezlege [degetele de 
pe tastele telefonului şi să renunţe 
la convorbirile obişnuite] pentru ca 
ei să poată să vorbească”. Tineri, 
treceţi la treabă!

Împărtăşirea Evangheliei nu este o 
povară, ci o bucurie. Ceea ce noi numim 
„muncă misionară înfăptuită de membri” 
nu este un program, ci o atitudine de 
iubire şi de mobilizare pentru a-i ajuta 
pe cei din jurul nostru. Este, de ase-
menea, o ocazie de a depune mărturie 
despre ceea ce simţim în legătură cu 
Evanghelia restaurată a Salvatorului nos-
tru. Vârstnicul Ballard ne-a învăţat: „O 
dovadă şi mai semnificativă a convertirii 
noastre şi a sentimentului faţă de pre-
zenţa Evangheliei în viaţa noastră este 
dorinţa noastră de a o împărtăşi altora” 11.

Depun mărturie despre Isus Hristos, 
care este lumina şi viaţa lumii (vezi 
3 Nefi 11:11). Evanghelia Sa restaurată 
ne luminează calea prin viaţa muri-
toare. Ispăşirea Sa ne oferă asigurarea 
vieţii după moarte şi tăria de a con-
tinua spre nemurire. Şi, ispăşirea Sa 
ne oferă posibilitatea de a fi iertaţi de 
păcatele noastre şi, în conformitate cu 
planul glorios al salvării întocmit de 
Dumnezeu, de a fi demni să dobândim 
viaţa eternă, „cel mai mare dintre toate 
darurile lui Dumnezeu” (D&L 14:7). 
În numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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abţinut şi am spus pe un ton foarte calm: 
«Erau învăţătorii mei de acasă, dar au 
considerat că acesta nu este un moment 
potrivit să-şi împărtăşească mesajul»” 1.

Stimaţi fraţi, să analizăm pe scurt 
responsabilitatea preoţiei care a fost 
descrisă ca fiind „prima sursă [de 
ajutor] a Bisericii” pentru persoanele 
şi familiile din cadrul ei.2 Păduri întregi 
au fost sacrificate pentru materiale-
le publicate necesare organizării şi 
reorganizării învăţământului de acasă. 
Au fost rostite o mie de cuvântări 
motivaţionale cu scopul de a încuraja 
învăţământul de acasă. Cu siguranţă, 
nu există psiholog de tip freudian care 
să vă fi făcut să vă simţiţi mai vinovaţi 
decât mesajele pe această temă. Şi 
totuşi, ne chinuim să ajungem la un 
nivel cât de cât acceptabil referitor la 
împlinirea poruncii Domnului de „a 
veghea, întotdeauna, asupra membrilor 
Bisericii” 3 prin învăţământul de acasă 
realizat de către deţinătorii preoţiei.

ce încercam să hotărăsc dacă să îi pup 
pe obraz sau să le dau un mop, ei au 
spus: «O, Molly, ne pare rău. Vedem că 
eşti ocupată. Nu vrem să te deranjăm, 
deci vom veni altădată». Şi duşi au fost”.

„Cine era?”, a întrebat-o prietena ei 
de la subsol.

„Am vrut să spun: «Sigur nu cei trei 
nefiţi»”, a recunoscut Molly, „dar m-am 

Vârstnicul Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Cu puţin timp în urmă, o soră 
necăsătorită, pe care o voi 
numi Molly, s-a întors acasă de 

la muncă şi a descoperit că întregul 
ei subsol era inundat, apa ajungând 
până la 5 cm. Şi-a dat seama imediat că 
vecinii ei, cu care împărţea canalul de 
scurgere, trebuie să fi spălat o mulţime 
de haine sau să fi făcut baie de foarte 
multe ori, deoarece apa refulase la ea.

După ce Molly a sunat o prietenă 
să vină să o ajute, cele două femei au 
început să scoată apa din casă şi să 
şteargă podeaua. Exact în clipa aceea, 
a sunat soneria. Prietena ei a strigat: 
„Sunt învăţătorii tăi de acasă!”.

Molly a râs. „Este ultima zi a lunii”, 
a răspuns ea, „dar te asigur că nu sunt 
învăţătorii mei de acasă”.

Desculţă, cu pantalonii uzi, părul 
prins cu un batic şi o pereche de 
mănuşi de plastic foarte la modă, Molly 
a deschis uşa. Dar înfăţişarea ei neobiş-
nuită nici nu se compara cu cea unică a 
vizitatorilor de la uşa ei. Erau învăţăto-
rii ei de acasă!

„Parcă mă lovise cineva cu o pompă 
de desfundat ţevile!”, mi-a spus ea mai 
târziu. „Acesta era un miracol al învăţă-
mântului de acasă – genul de miracole 
despre care se vorbeşte la conferinţa 
generală!” Ea a continuat: „Dar, în timp 

Emisari ai Bisericii
Vă cerem, în calitate de învăţători de acasă, să fiţi emisarii lui Dumnezeu 
pentru copiii Lui, să-i iubiţi, să aveţi grijă de ei şi să vă rugaţi pentru 
oamenii care v-au fost desemnaţi.



62 SESIUNEA GENERALĂ A PREOŢIEI | 1 OCTOMBRIE 2016

O parte a provocării cu care ne 
confruntăm este schimbarea demografi-
că din cadrul Bisericii. Ştim că membrii 
Bisericii noastre sunt răspândiţi în 
peste 30.000 de episcopii şi ramuri din 
aproximativ 188 de naţiuni şi teritorii şi 
este mult mai dificil să vizităm căminele 
surorilor şi fraţilor noştri decât a fost 
la începuturile Bisericii când vecinii se 
învăţau unii pe alţii în cadrul unui pro-
gram numit „învăţătura din vecini”.

În plus, în multe unităţi ale Bisericii, 
există un număr limitat de deţinători ai 
preoţiei care să facă învăţământul de 
acasă, ceea ce înseamnă că fraţii care 
pot sluji au în jur de 18-20 de familii – 
sau mai multe – de care să aibă grijă. 
Pot exista şi probleme ce ţin de distan-
ţă, costul călătoriei şi lipsa mijloacelor 
de transport, precum şi de durata zilei 
de lucru sau a săptămânii de lucru. La 
care dacă mai adăugăm câteva tabuuri 
culturale legate de vizite neprogramate şi 
problemele legate de siguranţă din multe 
părţi ale lumii – ei bine, începem să ne 
dăm seama de complexitatea problemei.

Stimaţi fraţi, în cele mai bune împreju-
rări şi atunci când se poate, o vizită luna-
ră la fiecare cămin continuă să fie idealul 
la care aspiră Biserica. Însă, înţelegând 
faptul că, în multe locuri din lume, reali-
zarea unui astfel de ideal nu este posibilă 
şi că mulţi fraţi simt că eşuează încercând 
să facă ceva ce nu poate fi făcut, membrii 
Primei Preşedinţii le-au scris conducăto-
rilor preoţiei Bisericii în luna decembrie 
2001, oferindu-le următorul sfat inspirat, 
de foarte mare ajutor: „Există locuri în 
Biserică”, au scris dânşii, „în care… învă-
ţământul de acasă nu poate avea loc în 
fiecare cămin, în fiecare lună, din cauza 
numărului insuficient de fraţi activi deţi-
nători ai preoţiei şi a multor altor greutăţi 
pe plan local”. Am meţionat câteva 
dintre aceste greutăţi. „Când există astfel 
de împrejurări”, au continuat ei, „con-
ducătorii trebuie să folosească cât mai 

bine resursele pe care le au la dispoziţie 
pentru a veghea asupra fiecărui membru 
şi a-l întări pe fiecare în parte” 4.

Stimaţi fraţi, dacă eu m-aş confrunta 
cu astfel de împrejurări dificile în ramura 
sau episcopia mea, eu şi colegul meu 
deţinător al Preoţiei aaronice am pune 
în practică sfatul Primei Preşedinţii (care, 
acum, este o regulă în manualul Bise-
ricii) în modul următor. În primul rând, 
oricât de multe luni ar dura, am căuta să 
îndeplinim însărcinarea scripturală „de 
a vizita casa fiecărui membru” 5 întoc-
mind un program cât mai real şi practic 
pentru a merge în vizită la acele cămine. 
În cadrul acelui program, am acorda 
prioritate în ceea ce priveşte momentul 
şi frecvenţa vizitelor celor care ar avea 
cea mai mare nevoie de noi – simpa-
tizanţilor pe care îi învaţă misionarii, 
noilor convertiţi, celor bolnavi, celor 
singuri, celor mai puţin activi, familiilor 
monoparentale cu copii care locuiesc 
încă acasă şi aşa mai departe.

În timp ce am încerca să respectăm 
programul de a vizita toate căminele, 
lucru ce ar putea dura câteva luni, am 
lua legătura cu persoanele sau familiile 
din lista noastră în alte moduri, prin 
oricare dintre mijloacele oferite de 
Domnul. Cu siguranţă, am avea grijă 
de familiile din lista noastră la Biserică 
şi, după cum spune scriptura, am 
„[vorbi] unul cu altul despre bunăstarea 
sufletelor lor” 6. Pe lângă acest lucru, 
am suna, am trimite e-mailuri şi mesaje 
pe telefon, am putea chiar să tastăm 

un salut prin intermediul uneia dintre 
multele reţele de socializare disponibi-
le. Pentru a împlini nevoi speciale, am 
putea trimite un citat din scripturi sau 
dintr-o cuvântare din cadrul confe-
rinţei generale sau un mesaj mormon 
luat din mulţimea de materiale de pe 
LDS.org. Pentru a parafraza membrii 
Primei Preşedinţii, am face tot ce ne-ar 
sta în putinţă, în împrejurările noastre, 
folosind resursele pe care le avem.

Stimaţi fraţi, în seara aceasta, vă cer 
să vă lărgiţi viziunea cu privire la învă-
ţământul de acasă. Vă rog ca, în moduri 
noi, îmbunătăţite, să vă consideraţi 
emisarii Domnului pentru copiii Săi. 
Aceasta înseamnă să lăsaţi în urmă tra-
diţia de a îndeplini această poruncă în 
mod riguros ca în timpul legii lui Moise 
şi, la sfârşitul lunii, să vă grăbiţi să 
oferiţi un mesaj scris de altcineva, luat 
din revistele Bisericii, pe care familia 
l-a citit deja. De fapt, sperăm să stabiliţi 
un nou mod sincer de a vă arăta grija 
faţă de membri, aşa cum învăţăm în 
Evanghelie, veghind şi având grijă unii 
de ceilalţi, acoperind nevoi spirituale şi 
temporale prin orice mijloc care ajută.

Acum, în ceea ce priveşte „calculul” 
vizitelor de acasă, fiecare lucru bun pe 
care îl faceţi „contează”, deci raportaţi 
totul! Într-adevăr, raportul care contea-
ză cel mai mult este modul în care aţi 
binecuvântat şi aţi avut grijă de cei care 
sunt în responsabilitatea dumneavoas-
tră, lucru care nu are nimic de-a face 
cu un anumit program sau un anumit 
loc. Ceea ce contează este să-i iubiţi pe 
oamenii dumneavoastră şi să îndepli-
niţi porunca de „a veghea întotdeauna 
asupra membrilor Bisericii” 7.

Anul trecut, în data de 30 mai, prie-
tenul meu Troy Russell şi-a scos, încet, 
camioneta din garaj pentru a se duce 
la Deseret Industries să doneze nişte 
bunuri. A simţit că a trecut cu roata 
din spate peste ceva. Gândindu-se că-i 
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căzuse vreun obiect din maşină, a ieşit 
şi l-a găsit pe fiul său iubit de nouă ani, 
Austen, zăcând cu faţa în jos. Ţipetele, 
binecuvântarea preoţiei, paramedicii 
şi medicii de la spital nu au putut face 
nimic în acest caz. Austen decedase.

Troy era de neconsolat, nu putea 
să doarmă, nu-şi găsea liniştea. A spus 
că era mai mult decât putea îndura şi 
că, pur şi simplu, nu putea să meargă 
mai departe. Dar, în acea perioadă de 
agonie, a primit ajutor din trei părţi.

Prima sursă de ajutor a fost dragos-
tea şi spiritul reconfortant al Tatălui 
nostru din Cer, o prezenţă făcută 
cunoscută prin Duhul Sfânt care l-a 
mângâiat pe Troy, l-a învăţat, l-a iubit şi 
i-a şoptit că Dumnezeu ştie ce înseam-
nă să pierzi un Fiu frumos şi perfect. 
A doua a venit de la soţia sa, Deedra, 
care l-a strâns pe Troy în braţe, l-a iubit 
şi i-a amintit că şi ea îşi pierduse fiul şi 
nu avea de gând să-şi piardă şi soţul. 
Al treilea sprijin în această poveste l-a 
oferit John Manning, un învăţător de 
acasă extraordinar.

Sincer, nu ştiu care a fost programul 
de vizite al lui John Manning şi al cole-
gului său la familia Russell sau care a 
fost mesajul lor când au ajuns acolo sau 
cum au raportat experienţa pe care au 
avut-o. Ştiu doar că, primăvara trecută, 
fratele Manning şi-a întins braţele şi l-a 
ridicat pe Troy Russell din tragedia care 
a avut loc în faţa casei lui ca şi cum 
l-ar fi ridicat micuţul Austen. Aşa cum 
trebuie să facă un învăţător de acasă, 
un păzitor sau un frate în Evanghelie, 
John, pur şi simplu, şi-a luat în serios 
chemarea din cadrul preoţiei şi a avut 
grijă de Troy Russell. A început spu-
nând: „Troy, Austen vrea să te pui pe 
picioare – inclusiv să joci baschet din 
nou – deci, voi fi aici în fiecare dimi-
neaţă la ora 5:15. Fii pregătit pentru 
că nu vreau să intru să te scot din pat – 
şi ştiu că nici Deedra nu vrea asta”.

„N-am vrut să merg”, mi-a spus Troy 
mai târziu, „deoarece îl luasem mereu 
pe Austen cu mine la baschet diminea-
ţa şi ştiam că amintirile ar fi fost prea 
dureroase. Dar John a insistat şi am 
mers. Din acea primă zi, am vorbit – 
sau, mai degrabă, eu am vorbit şi John 
a ascultat. Am vorbit tot drumul spre 
Biserică şi, apoi, tot drumul spre casă. 
Uneori, vorbeam în maşina parcată 
în faţa casei în timp ce priveam cum 
răsărea soarele deasupra oraşului Las 
Vegas. La început, a fost greu, dar, 
cu timpul, mi-am dat seama că îmi 
găsisem tăria cu ajutorul unui jucător 
de bashet de 1,88 metri de la Biserică 
foarte nepriceput, care sărea şi arunca 
absolut îngrozitor la coş, dar care m-a 
iubit şi m-a ascultat până când soarele 
a răsărit din nou în viaţa mea” 8.

Dragii mei fraţi în sfânta preoţie, când 
vorbim despre învăţământul de acasă 
sau despre grijă sau slujire personală 
în cadrul preoţiei – spuneţi-i cum vreţi 

– despre asta este vorba! Vă cerem, în 
calitate de învăţători de acasă, să fiţi 
emisarii lui Dumnezeu pentru copiii 
Lui, să-i iubiţi, să aveţi grijă de ei şi să 
vă rugaţi pentru oamenii care vă sunt 
desemnaţi, la fel cum vă iubim, cum 
avem grijă şi cum ne rugăm noi pentru 
dumneavoastră. Mă rog ca dumneavoas-
tră să fiţi vigilenţi când vegheaţi asupra 
turmei lui Dumnezeu în moduri potrivite 
împrejurărilor dumneavoastră, în numele 
Bunului Păstor al tuturor, al cărui martor 
sunt, Domnul Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Conversaţie personală, iunie 2016.
 2. Melchizedek Priesthood Leadership 

Handbook (1990), p. 5.
 3. Doctrină şi legăminte 20:53.
 4. Scrisoare din partea Primei Preşedinţii, 

10 dec. 2001; acest sfat a fost inclus în 
Handbook 2: Administering the Church 
(2010), 7.4.3.

 5. Doctrină şi legăminte 20:47, 51.
 6. Moroni 6:5.
 7. Doctrină şi legăminte 20:53.
 8. Conversaţie personală şi schimb de 

e-mailuri, apr. 2016.
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noştri la ce sursă să se uite pentru 
iertarea păcatelor lor” 2.

În acel moment, Nicholas a simţit 
Spiritul atât de puternic, încât a început 
să plângă în hohote. Şi-a dat seamă 
că, în timp ce citea, a simţit mai multe 
îndemnuri spirituale că această carte 
este scriptură, că este cea mai corectă 
carte pe care o citise vreodată. Şi-a dat 
seama că sfinţii din zilele din urmă, 
contrar celor auzite, cred cu tărie în 
Isus Hristos. După ce „îngheţul” a luat 
sfârşit şi misionarii au revenit în Ghana, 
Nicholas, soţia şi copiii lor s-au alăturat 
Bisericii. Când l-am văzut anul trecut, 
era căpitan de poliţie şi slujea, în cadrul 
Bisericii, în calitate de preşedinte al 
Districtului Tamale Ghana. El a spus: 
„Biserica mi-a transformat viaţa… Îi mul-
ţumesc Dumnezeului Celui Atotputernic 
că m-a condus la această Evanghelie” 3.

Alibert Davies, un alt ghanez, şi-a 
însoţit un prieten la una dintre casele 
noastre de întruniri, unde prietenul 
avea o adunare a unei preşedinţii. În 
timp ce-şi aştepta prietenul, Alibert a 
citit dintr-o carte pe care o găsise prin 
preajmă. După ce s-a terminat aduna-
rea, Alibert a dorit să ia cartea acasă. I 
s-a permis nu doar să ia acea carte, ci 
şi un exemplar al Cărţii lui Mormon. 
După ce a ajuns acasă, a început să 
citească din Cartea lui Mormon. N-a 
putut s-o lase din mână. El a citit, la 
lumina lumânării, până la ora 3 dimi-
neaţa. A făcut acest lucru mai multe 
nopţi fiind puternic impresionat de 
ceea ce citise şi simţise. Acum, Alibert 
este membru al Bisericii.

Angelo Scarpulla şi-a început 
studiile teologice, în Italia sa natală, la 
vârsta de 10 ani. În cele din urmă, a 
devenit preot şi a slujit, cu devotament, 
în biserica sa. La un moment dat, a 
început să aibă întrebări legate de cre-
dinţa sa, astfel încât a căutat şi a primit 
ocazii de a-şi aprofunda studiile. Însă, 

dintre binecuvântările „îngheţului” 
a venit într-un mod neobişnuit.

Nicholas Ofosu-Hene era un tânăr 
poliţist desemnat să păzească una 
dintre casele de întruniri SZU în timpul 
„îngheţului”. Sarcina lui era să păzeas-
că clădirea pe timp de noapte. Când 
Nicholas a sosit prima dată la casa de 
întruniri, a văzut că lucrurile fusese-
ră răscolite, foile de hârtie, cărţile şi 
mobila fiind răvăşite. În toată această 
dezordine, el a văzut un exemplar al 
Cărţii lui Mormon. A încercat să ignore 
cartea, deoarece i se spusese că era 
ceva rău. Însă, în mod straniu, s-a simţit 
atras de ea. În cele din urmă, Nicholas 
n-a mai putut ignora cartea. A ridicat-o 
de unde se afla. A simţit îndemnul de a 
începe s-o citească. A citit de-a lun-
gul nopţii şi, în timp ce făcea aceasta, 
lacrimi i-au curs pe obraji.

Prima dată când a ridicat-o, a citit 
1 Nefi în întregime. A doua oară, 
a citit 2 Nefi în întregime. Când a 
ajuns la 2 Nefi, capitolul 25, a citit 
următoarele: „Şi noi vorbim despre 
Hristos, ne bucurăm în Hristos, 
predicăm despre Hristos, profeţim 
despre Hristos şi scriem după profe-
ţiile noastre pentru ca să ştie copiii 

Vârstnicul LeGrand R. Curtis jr.
din Cei Şaptezeci

În data de 14 iunie 1989, din cau-
za unor informaţii eronate despre 
Biserică, guvernul ghanez a inter-

zis orice activitate a Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
în acea ţară africană. Guvernul a confis-
cat toate proprietăţile Bisericii şi toată 
activitatea misionară a încetat. Membrii 
Bisericii, care numesc acea perioadă 
„îngheţul”, au făcut tot ce-au putut 
pentru a trăi conform Evangheliei fără 
a avea adunări ale ramurii sau sprijinul 
misionarilor. Există multe povestiri care 
inspiră despre modul în care mem-
brii au păstrat vie lumina Evangheliei 
preaslăvind în casele lor şi îngrijindu-se 
unul de celălalt în calitate de învăţători 
de acasă şi de învăţătoare vizitatoare.

În cele din urmă, neînţelegerea a 
fost rezolvată şi, în data de 30 noiem-
brie 1990, „îngheţul” s-a terminat şi 
Biserica şi-a reluat activităţile obişnui-
te.1 De atunci, a existat o relaţie exce-
lentă între Biserică şi guvernul ghanez.

Membrii care au trăit „îngheţul” sunt 
foarte prompţi în a menţiona binecu-
vântările care au rezultat ca urmare a 
acelei perioade neobişnuite. Credinţa 
multora a fost întărită datorită adversi-
tăţii cu care s-au confruntat. Însă, una 

Există putere în  
Cartea lui Mormon
Cea mai mare putere a Cărţii lui Mormon este impactul ei în  
a ne aduce mai aproape de Isus Hristos.
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cu cât studia mai mult, cu atât devenea 
mai îngrijorat. Ceea ce citise şi simţise 
l-a convins că a avut loc o apostazie 
generală faţă de adevărata doctrină pre-
dicată de Isus şi de primii Săi apostoli. 
Angelo a căutat adevărata religie a lui 
Dumnezeu în diverse credinţe, însă a 
rămas mulţi ani fără răspunsuri.

Într-o zi, a întâlnit doi membri ai 
Bisericii care-i ajutau pe misionari să 
găsească mai mulţi oameni cărora să 
le predea. S-a simţit atras de ei şi le-a 
ascultat, cu bucurie, mesajul. Angelo a 
acceptat, de bunăvoie, un exemplar al 
Cărţii lui Mormon.

În acea seară, a început să citeas-
că din carte. A simţit o bucurie foarte 
puternică. Prin Spirit, Dumnezeu i-a 
oferit lui Angelo asigurarea interioară că, 
în Cartea lui Mormon, avea să găsească 
adevărul pe care-l căuta de mulţi ani. A 
avut parte de sentimente minunate. Ceea 
ce a citit şi ceea ce a învăţat de la misio-
nari i-au confirmat concluzia că avusese 
loc o apostazie generală, dar a aflat şi 
că adevărata Biserică a lui Dumnezeu a 
fost restaurată pe pământ. La scurt timp, 
Angelo a fost botezat în Biserică.4 Când 
l-am întâlnit prima dată, era preşedintele 
Ramurii Rimini, din Italia.

Ceea ce Nicholas, Alibert şi Angelo 
au trăit cu privire la Cartea lui Mormon 
este asemănător experienţei lui 
Parley P. Pratt:

„Am deschis [cartea] cu nerăbda-
re… Am citit toată ziua, nedorind să 
mă opresc pentru a mânca; nu aveam 
deloc dorinţa de a mânca; nu doream 
să dorm când venea noaptea, deoarece 
preferam să citesc.

În timp ce citeam, Spiritul Domnului 
S-a revărsat asupra mea şi am ştiut şi 
am înţeles că această carte este ade-
vărată, tot atât de clar şi de limpede 
cum un om înţelege şi ştie că el există. 
Bucuria mea era deplină şi această 

bucurie mi-a răsplătit toate necazurile, 
sacrificiile şi truda vieţii” 5.

Unii oameni au experienţe foarte 
puternice legate de Cartea lui Mor-
mon când o deschid prima dată, însă, 
în cazul altora, mărturia despre veri-
dicitatea ei vine treptat, pe măsură ce 
citesc din ea şi se roagă în legătură 
cu ea. Aşa a fost şi în cazul meu. Am 
citit prima dată Cartea lui Mormon 
când eram adolescent, cursant la 
seminar. Acesta este exemplarul 
Cărţii lui Mormon pe care l-am citit. 
Nu vă pot spune momentul sau locul 
exact unde s-a întâmplat, însă, la un 
moment dat, în timp ce citeam, am 
început să simt ceva. Au fost o căldu-
ră şi un spirit pe care le-am simţit de 
fiecare dată când am deschis cartea. 
Sentimentul a devenit mai intens pe 
măsură ce am continuat să citesc. 
Acel sentiment continuă şi în ziua de 
astăzi. De fiecare dată când deschid 
Cartea lui Mormon, este ca şi cum 
apăs pe un buton – Spiritul Se revar-
să asupra inimii şi sufletului meu.

În cazul altora, mărturia despre 
Cartea lui Mormon vine mai încet, după 
mult studiu şi după multe rugăciuni. 
Am un prieten care a citit Cartea lui 
Mormon căutând să afle dacă este 
adevărată. El a pus în practică invitaţia 
din Moroni, aceea de a-L întreba pe 
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Dumnezeu cu inima sinceră, cu intenţie 
adevărată şi cu credinţă în Hristos 
despre veridicitatea Cărţii lui Mormon.6 
Însă, nu a primit imediat răspunsul 
spiritual promis. Totuşi, într-o zi, când 
cugeta profund în timp ce şofa, Spiritul 
i-a depus mărturie despre veridicitatea 
Cărţii lui Mormon. A fost atât de fericit 
şi de emoţionat, încât a coborât geamul 
maşinii şi a strigat, către nimeni în 
particular şi, în acelaşi timp, către toată 
lumea: „Este adevărată!”.

Indiferent dacă mărturia noastră 
despre Cartea lui Mormon vine de 
prima dată ce deschidem cartea sau 
după un timp, ea ne va influenţa de-a 
lungul întregii vieţi, dacă vom conti-
nua s-o citim şi să-i punem în practică 
învăţăturile. Preşedintele Ezra Taft 
Benson ne-a învăţat: „Există o putere 
în carte care va începe să se reverse 
în viaţa dumneavoastră în momen-
tul în care veţi începe să studiaţi cu 
seriozitate cartea. Veţi avea o putere 
mai mare de a vă împotrivi ispitei. Veţi 
avea puterea de a evita înşelăciunea. 
Veţi găsi puterea de a rămâne pe căra-
rea strâmtă şi îngustă” 7.

Vă încurajez pe toţi cei care primiţi 
acest mesaj, inclusiv pe deţinătorii 

Preoţiei aaronice care participă în 
această seară la această adunare, să 
descoperiţi puterea Cărţii lui Mormon. 
Preşedintele Thomas S. Monson ne-a 
încurajat: „Citiţi Cartea lui Mormon. 
Cugetaţi asupra învăţăturilor ei. 
Întrebaţi-L pe Tatăl Ceresc dacă este 
adevărată” 8. În timpul acelui proces, 
veţi simţi Spiritul lui Dumnezeu în viaţa 
dumneavoastră. Acel Spirit va fi parte 
a mărturiei dumneavoastră că această 
carte, Cartea lui Mormon, este adevă-
rată, că Joseph Smith a fost un profet 
al lui Dumnezeu şi că Biserica lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
este Biserica adevărată a lui Dumnezeu 
pe pământ astăzi. Acea mărturie vă 
va ajuta să vă împotriviţi ispitei.9 Vă 
va pregăti pentru „marea chemare 
[privind sârguinţa… de a lucra] în via 
Domnului” 10. Va fi ca o ancoră sigură 
când acuzaţii sau afirmaţii calomnioase 
vor fi folosite pentru a vă zdruncina 
credinţa şi va fi o temelie clădită pe 
stâncă atunci când vi se vor adresa 
întrebări la care nu veţi putea răspunde, 
cel puţin nu pe loc. Veţi putea discerne 
între adevăr şi minciună şi veţi simţi asi-
gurarea Duhului Sfânt confirmându-vă 
mărturia, din nou şi din nou, pe măsură 
ce veţi continua să citiţi Cartea lui 
Mormon de-a lungul vieţii.

De asemenea, îi încurajez pe toţi 
părinţii care aud sau citesc acest mesaj 
să facă din Cartea lui Mormon un ele-
ment important al căminului lor. Când 
copiii noştri creşteau, noi am citit din 
Cartea lui Mormon în timpul micului 
dejun. Acesta este semnul de carte pe 
care l-am folosit. Pe faţa semnului, este 
un citat în care preşedintele Benson 
promite că Dumnezeu va revărsa o 
binecuvântare asupra noastră când 
citim Cartea lui Mormon.11 Pe verso, 
este următoarea promisiune a pre-
şedintelui Marion G. Romney, fost 
consilier în Prima Preşedinţie: „Sunt 

sigur că, dacă, în căminele noastre, 
părinţii vor citi, cu pioşenie şi cu regu-
laritate, din Cartea lui Mormon, atât ei 
doi, cât şi alături de copiii lor, spiritul 
acelei cărţi deosebite ne va pătrunde 
în cămine şi-i va cuprinde pe toţi cei 
de acolo… Spiritul de ceartă va pleca. 
Părinţii îşi vor sfătui copiii cu mai 
multă dragoste şi înţelepciune. Copiii 
vor fi mult mai sensibili şi mai ascul-
tători la sfatul părinţilor. Neprihănirea 
va spori. Credinţa, speranţa şi caritatea 
– dragostea pură a lui Hristos – vor fi 
din abundenţă în căminele şi în viaţa 
noastră aducând cu ele pace, bucurie 
şi fericire” 12.

Acum, după ce au trecut mulţi ani 
de când copiii noştri au plecat din 
casa părintească şi au propriile familii, 
putem vedea clar împlinirea promi-
siunii preşedintelui Romney. Familia 
noastră nu este perfectă, dar noi putem 
să depunem mărturie despre puterea 
Cărţii lui Mormon şi despre binecuvân-
tările pe care cititul din ea le-a adus şi 
continuă să le aducă în viaţa întregii 
noastre familii.

Cea mai mare putere a Cărţii lui 
Mormon este impactul ei în a ne aduce 
mai aproape de Isus Hristos. Este un 
martor puternic al Lui şi al misiunii Sale 
mântuitoare.13 Prin ea, ajungem să înţe-
legem măreţia şi puterea ispăşirii Sale.14 
Ea predă, în mod clar, doctrina Sa.15 
Şi, datorită minunatelor capitole care 
descriu vizita Hristosului înviat făcută 
nefiţilor, Îl vedem şi Îl simţim iubindu-i, 
binecuvântându-i şi învăţându-i pe acei 
oameni şi ajungem să înţelegem că El 
va face acelaşi lucru cu noi, dacă venim 
la El trăind conform Evangheliei Sale.16

Stimaţi fraţi, eu depun mărturie 
despre puterea Cărţii lui Mormon. 
Indiferent dacă o citesc în engleză, 
italiană sau franceză, tipărită sau pe 
un dispozitiv electronic, găsesc acelaşi 
spirit minunat care pătrunde în viaţa 
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mea din capitolele şi versetele ei. 
Depun mărturie despre capacitatea ei 
de a ne apropia de Hristos. Mă rog ca 
fiecare dintre noi să profite din plin 
de puterea care se găseşte în această 
minunată carte de scripturi. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
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 1. Vezi „«You Can’t Close My Heart»: 

Ghanaian Saints and the Freeze”,  
6 ian. 2016, history.lds.org.

 2. 2 Nefi 25:26.
 3. E-mail de la Nicholas Ofosu-Hene,  

27 oct. 2015.
 4. Vezi Angelo Scarpulla, „My Search for  

the Restoration”, Tambuli, iun. 1993,  
p. 16-20; e-mail de la Ezio Caramia, 
16 sept. 2016.

 5. Autobiography of Parley P. Pratt, redactată 
de Parley P. Pratt jr. (1938), p. 37.

 6. Vezi Moroni 10:4-5.
 7. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 

Ezra Taft Benson (2014), p. 151.
 8. Thomas S. Monson, „Îndrăzniţi să fiţi 

singurul”, Liahona, nov. 2011, p. 62; 
vezi, de asemenea, Thomas S. Monson, 
„Puterea preoţiei”, Liahona, mai 2011, 
p. 66; A Prophet’s Voice: Messages from 
Thomas S. Monson (2012), p. 490-494.

 9. Preşedintele Thomas S. Monson ne-a 
învăţat: „Fiecare deţinător al preoţiei 
trebuie să studieze zilnic din scripturi… 
Vă promit că, indiferent dacă deţineţi 
Preoţia aaronică sau Preoţia lui 
Melhisedec, dacă veţi studia, cu sârguinţă, 
scripturile, puterea dumneavoastră de a 
evita ispitele şi de a primi îndrumare de 
la Duhul Sfânt în tot ce faceţi va creşte” 
(„Fiţi cât mai buni cu putinţă”, Liahona, 
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Apoi, cumva, în acel moment întunecat, 
şi-a adus aminte de ceva – un adevăr 
etern, pe care tatăl său l-a propovăduit: 
faptul că Isus Hristos avea să vină „ca 
să ispăşească pentru păcatele lumii”. 
Alma respinsese demult astfel de con-
cepte, dar acum „mintea [sa] prinsese 
acest gând” şi el, cu umilinţă şi since-
ritate, şi-a pus încrederea în puterea 
ispăşitoare a lui Hristos.2

După această experienţă, Alma a 
devenit un alt om. Din acel moment, 
el şi-a dedicat viaţa reparării răului 
pe care l-a făcut. El este un exemplu 
impresionant de pocăinţă, iertare şi 
credinţă trainică.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Alma cel Tânăr
Printre cele mai memorabile persona-

je din scripturi este Alma cel Tânăr. Deşi 
a fost fiul unui mare profet, el s-a rătăcit 
o perioadă şi a devenit „un om foarte 
rău şi idolatru”. Din motive pe care nu le 
putem înţelege, el s-a împotrivit tatălui 
său şi a căutat să distrugă Biserica. Şi, 
datorită elocvenţei şi puterii sale de con-
vingere, el a avut mare succes.1

Dar viaţa lui Alma s-a schimbat 
atunci când un înger al Domnului i s-a 
arătat şi i-a vorbit cu un glas de tunet. 
Timp de trei zile şi trei nopţi, Alma a 
„fost torturat de un chin veşnic… chiar 
cu durerile unui suflet condamnat”. 

Să învăţăm de la  
Alma şi Amulec
Am speranţa că cei care s-au îndepărtat de calea uceniciei  
vor privi în inima lor şi vor învăţa de la Alma şi Amulec.
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În cele din urmă, Alma a fost ales să 
ia locul tatălui său în calitate de condu-
cător al Bisericii lui Dumnezeu.

Probabil că fiecare cetăţean al naţiu-
nii nefite cunoştea povestea lui Alma. 
Twitter-ul, Instagram-ul şi Facebook-ul 
de atunci probabil că ar fi fost pline de 
imagini şi povestiri despre el. Probabil 
că el apărea cu regularitate pe coperta 
Săptămânalului Zarahemla şi se scria 
despre el în editoriale şi apărea la tele-
vizor. Pe scurt, probabil că el era una 
dintre cele mai faimoase celebrităţi din 
vremea sa.

Dar, atunci când Alma a văzut că 
oamenii săi uitau de Dumnezeu şi 
deveneau mândri şi se certau, el a ales 
să renunţe la funcţia publică şi să se 
dedice „treburilor marii preoţii a ordi-
nului sfânt al lui Dumnezeu” 3, propo-
văduind pocăinţă în rândul nefiţilor.

La început, Alma a avut mare succes 
– aceasta până a călătorit în oraşul 
Amoniha. Cetăţenii oraşului erau conş-
tienţi că Alma nu mai era conducătorul 
lor politic şi nu prea respectau autori-
tatea preoţiei sale. Ei l-au insultat, l-au 
ridiculizat şi l-au alungat din oraşul lor.

Cu inima frântă, Alma a abandonat 
oraşul Amoniha.4

Dar un înger i-a spus să se întoarcă.
Gândiţi-vă la acest lucru: i s-a 

spus să se întoarcă la oamenii care 
îl urau şi care erau ostili faţă de 
Biserică. Era o însărcinare periculoa-
să, poate chiar una care i-ar fi pus 
viaţa în pericol. Dar Alma nu a ezitat. 
„El s-a întors în grabă.” 5

Alma a intrat în oraş după ce ţinuse 
post multe zile. El a întrebat un străin: 
„Vrei să-i dai ceva să mănânce unui 
umil slujitor al lui Dumnezeu?” 6.

Amulec
Numele acestui bărbat era Amulec.
Amulec era un cetăţean bogat şi 

cunoscut al oraşului Amoniha. Deşi se 
trăgea dintr-o familie de persoane cre-
dincioase, credinţa sa se micşorase. Mai 
târziu, el a mărturisit: „Am fost chemat 
de multe ori şi nu am vrut să aud; de 
aceea, am ştiut despre aceste lucruri, 
da, şi totuşi nu am vrut să ştiu; de 
aceea, am mers înainte răzvrătindu-mă 
împotriva lui Dumnezeu” 7.

Dar Dumnezeu îl pregătea pe Amu-
lec şi, atunci când l-a întâlnit pe Alma, 
el l-a primit în casa sa pe slujitorul 
Domnului, unde Alma a stat multe zile.8 
În tot acel timp, Amulec a acceptat 
cu umilinţă mesajul lui Alma şi a avut 
parte de o schimbare minunată. După 
aceea, Amulec nu doar a crezut, ci a 
devenit un apărător al adevărului.

Atunci când Alma a mers din nou să 
propovăduiască în rândul oamenilor din 
oraşul Amoniha, el avea alături un al doi-
lea martor – pe Amulec, unul dintre ei.

Evenimentele care s-au petrecut 
după aceea sunt unele dintre cele mai 
fericite dar şi triste povestiri din scriptu-
ri. Le puteţi citi în Alma, capitolele 8-16.

Astăzi, aş dori să vă rog să vă gândiţi 
la următoarele două întrebări.

Prima: „Ce pot eu să învăţ de la 
Alma?”.

A doua: „În ce mod sunt eu asemă-
nător lui Amulec?”.

Ce pot eu să învăţ de la Alma?
Permiteţi-mi să încep întrebând toţi 

conducătorii Bisericii lui Isus Hristos 
din trecut, din prezent sau din viitor: 
„Ce puteţi, fiecare dintre voi, învăţa de 
la Alma?”.

Alma a fost un bărbat cu talente de 
excepţie şi foarte capabil. Putem crede 
cu uşurinţă că el nu avea nevoie de aju-
torul nimănui. Totuşi, ce a făcut Alma 
atunci când s-a întors în Amoniha?

Alma l-a găsit pe Amulec şi i-a cerut 
ajutorul.

Şi Alma a fost ajutat.
Din motive diferite, noi, în calitate de 

conducători, suntem reticenţi în a găsi 
şi a cere ajutorul altor persoane. Poate 
credem că putem să facem munca mai 
bine singuri sau nu dorim să îi deranjăm 
pe alţii ori presupunem că alţii nu vor 
dori să participe. Prea des ezităm să 
invităm oamenii să-şi folosească talen-
tele date de Dumnezeu şi să ia parte 
la măreaţa lucrare de salvare.

Gândiţi-vă la Salvator – oare El 
a început clădirea Bisericii Sale de 
unul singur?

Nu.
El nu a spus: „Nu faceţi nimic. 

Mă voi ocupa Eu de aceasta”. Mai 
degrabă, mesajul Său a fost: „Vino şi 
urmează-Mă” 9. El a inspirat, a invitat, a 
instruit şi apoi a avut încredere în uce-
nicii Săi să facă „lucrurile pe care [au] 
văzut că [El le-a făcut]” 10. Astfel, Isus 
Hristos nu doar că Şi-a clădit Biserica, 
ci i-a clădit şi pe slujitorii Săi.

Indiferent de chemarea în care slujiţi 
momentan – fie cea de preşedinte al 
cvorumului diaconilor, de preşedinte 
de ţăruş sau de preşedinte de zonă – 
pentru a avea succes, trebuie să găsiţi 
persoane asemănătoare lui Amulec 
care să vă ajute.
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Poate fi o persoană modestă sau 
chiar invizibilă în rândul membrilor. 
Poate fi o persoană care pare că nu 
este dispusă sau capabilă de a sluji. 
Persoanele asemănătoare lui Amulec 
care vă vor ajuta pot fi tinere sau în 
vârstă, bărbaţi sau femei, lipsite de 
experienţă, obosite sau inactive în 
Biserică. Dar ceea ce nu se poate vedea 
la început este că ele sunt nerăbdătoare 
să audă de la dumneavoastră cuvintele: 
„Domnul are nevoie de dumneavoastră! 
Eu am nevoie de dumneavoastră!”.

Undeva, în adâncul sufletului, mulţi 
vor să-L slujească pe Dumnezeul lor. 
Vor să fie un instrument în mâinile 
Sale. Ei vor să pună mâna pe seceră şi 
să recolteze cu toată puterea pentru a 
pregăti pământul pentru întoarcerea 
Salvatorului nostru. Ei vor să clădească 
Biserica Sa. Dar sunt reticenţi să încea-
pă. Deseori, ei aşteaptă să fie rugaţi.

Vă invit să vă gândiţi la cei din ramu-
rile şi episcopiile dumneavoastră, din 
misiunile şi ţăruşii dumneavoastră care 
au nevoie să fie chemaţi să acţioneze. 
Domnul a lucrat cu ei – pregătindu-i, 
înmuindu-le inima. Găsiţi-i căutând 
cu inima.

Ajutaţi-i. Învăţaţi-i. Inspiraţi-i. 
Rugaţi-i.

Împărtăşiţi-le cuvintele pe care înge-
rul i le-a adresat lui Amulec – faptul că 
binecuvântările Domnului vor sta asu-
pra lor şi a casei lor.11 Veţi fi surprinşi să 
descoperiţi un slujitor curajos al Dom-
nului care, altfel, ar fi rămas ascuns.

În ce mod sunt eu asemănător lui Amulec?
În timp ce unii dintre noi trebuie 

să caute persoane asemănătoare lui 
Amulec, alţii trebuie să se întrebe: „În ce 
mod sunt eu asemănător lui Amulec?”.

Poate că, de-a lungul anilor, aţi 
devenit mai puţin înflăcăraţi în ceea 
ce priveşte ucenicia dumneavoastră. 
Poate că focul mărturiei dumneavoastră 

s-a diminuat. Poate că v-aţi îndepărtat 
de trupul lui Hristos. Poate că aţi fost 
jigniţi sau chiar înfuriaţi. Precum câţiva 
din vechea Biserică din Efes, poate 
că aţi renunţat la „dragostea dintâi 12 – 
adevărurile sublime, eterne ale Evan-
gheliei lui Isus Hristos.

Poate că, precum Amulec, ştiţi în 
inima dumneavoastră că Domnul v-a 
„chemat de multe ori”, dar dumnea-
voastră „nu [aţi] vrut să [auziţi]”.

Totuşi, Domnul vede în dumnea-
voastră ceea ce El a văzut în Amulec 
– potenţialul unui slujitor curajos cu 
o lucrare importantă de înfăptuit. 
Există oameni care au nevoie să audă 
mărturia dumneavoastră. Există slujire 
pe care nimeni altcineva nu o poate 
oferi chiar în acelaşi fel. Domnul v-a 
încredinţat preoţia Sa sfântă, care are 
potenţialul divin de a-i binecuvânta 
şi înălţa pe alţii. Ascultaţi-vă inima 
şi urmaţi îndemnurile Spiritului.

Parcursul unui membru
Am fost impresionat de parcursul 

unui frate care s-a întrebat: „Când Dom-
nul mă va chema, oare voi auzi?”. Îl voi 
numi pe acest minunat frate David.

David s-a convertit la Biserică acum 
treizeci de ani. El a slujit în misiune şi 
apoi a studiat dreptul. Când studia şi 

lucra pentru a-şi întreţine tânăra familie, 
el a găsit câteva informaţii despre 
Biserică ce l-au făcut să fie confuz. Cu 
cât citea mai mult acest gen de materia-
le negative, cu atât devenea neliniştit. În 
cele din urmă, el a cerut ca numele său 
să fie şters din înregistrările Bisericii.

După aceea, precum Alma în zilele 
sale de răzvrătire, David a petrecut mult 
timp dezbătând cu membrii Bisericii, 
purtând discuţii online şi punându-le 
la încercare crezurile.

El era foarte bun la aceste lucruri.
Pe unul dintre membrii cu care 

dezbătea îl voi numi Jacob. Jacob a fost 
mereu bun şi respectuos cu David, dar 
el era, de asemenea, ferm în apărarea 
Bisericii.

De-a lungul anilor, David şi Jacob 
au ajuns să se respecte şi să fie prie-
teni. Ceea ce David nu ştia era faptul 
că Jacob începuse să se roage pentru 
David şi că făcuse acest lucru cu cre-
dinţă timp de mai mult de un deceniu. 
El a dus numele prietenului său la 
templele Domnului pentru ca cei de 
acolo să se roage pentru el şi a sperat 
că inima lui David se va înmuia.

În timp, David a început încet-încet 
să se schimbe. El a început să-şi amin-
tească cu drag experienţele spirituale 
pe care le-a trăit şi şi-a amintit de 
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fericirea pe care a simţit-o atunci când 
a fost membru al Bisericii.

Precum Alma, David nu uitase com-
plet adevărurile Evangheliei pe care le 
acceptase cândva. Şi, precum Amulec, 
David a simţit că Domnul îl ajuta. David 
ajunsese asociat la o firmă de avocatură 
– avea un loc de muncă prestigios. El 
ajunsese să aibă o reputaţie de critic al 
Bisericii şi era mult prea mândru pentru 
a cere să fie primit din nou.

Totuşi, el a continuat să simtă 
chemarea Păstorului.

El a crezut din toată inima în ver-
setul următor: „Dacă vreunuia dintre 
voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară 
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu 
mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi 
dată” 13. El s-a rugat: „Dragă Dumnezeu, 
îmi doresc să fiu din nou un sfânt din 
zilele din urmă, dar am întrebări la care 
doresc răspunsuri”.

A început să asculte de şoaptele 
Spiritului şi de răspunsurile inspirate 
date de prieteni aşa cum nu făcuse 
niciodată înainte. Unele după alte-
le, îndoielile sale s-au transformat în 

credinţă până când, în cele din urmă, 
şi-a dat seama, din nou, că el putea să 
simtă o mărturie despre Isus Hristos şi 
Biserica Sa restaurată.

În acel moment, el a ştiut că putea 
să-şi învingă mândria şi să facă tot ceea 
ce trebuia pentru a fi din nou primit în 
Biserică.

În cele din urmă, David a intrat în 
apele botezului şi, apoi, a început să 
numere zilele până când aveau să-i fie 
restaurate binecuvântările.

Sunt fericit să vă spun că, în această 
vară, binecuvântările lui David i-au fost 
restaurate. El este pe deplin activ în 
Biserică şi slujeşte în calitate de învă-
ţător al clasei Doctrina Evangheliei în 
episcopia sa. El profită de fiecare ocazie 
pe care o are de a vorbi cu alţii despre 
transformarea sa, de a repara răul pe 
care l-a făcut şi de a-şi depune mărturia 
despre Evanghelia lui Isus Hristos.

Concluzie
Dragii mei fraţi şi prieteni, haideţi să 

căutăm, să inspirăm şi să ne bazăm pe 
persoanele asemănătoare lui Amulec 

din episcopiile şi ţăruşii noştri. Sunt 
foarte multe persoane asemănătoare 
lui Amulec în Biserică astăzi.

Poate că dumneavoastră cunoaşteţi 
o astfel de persoană. Poate că dumnea-
voastră sunteţi o astfel de persoană.

Poate că Domnul v-a şoptit, îndem-
nându-vă să vă întoarceţi la dragostea 
dintâi, să vă folosiţi talentele, să vă 
exercitaţi în mod demn preoţia şi să 
slujiţi alături de ceilalţi sfinţi pentru a vă 
apropia de Isus Hristos şi a clădi împă-
răţia lui Dumnezeu aici, pe pământ.

Preaiubitul nostru Salvator ştie unde 
vă aflaţi. El vă cunoaşte inima. El doreş-
te să vă salveze. El vă va ajuta. Doar 
deschideţi-vă inima faţă de El. Am spe-
ranţa că cei care s-au îndepărtat de calea 
uceniciei – chiar şi doar foarte puţin 
– vor contempla asupra bunătăţii şi 
harului lui Dumnezeu, vor privi în inima 
lor, vor învăţa de la Alma şi Amulec şi 
vor asculta cuvintele care schimbă vieţi 
ale Salvatorului: „Vino şi urmează-Mă”.

Vă îndemn să ţineţi seama de 
chemarea Sa, căci atunci când veţi 
face acest lucru, veţi primi recolta 
cerului. Binecuvântarea Domnului va 
sta asupra dumneavoastră şi a casei 
dumneavoastră 14.

Depun mărturie despre aceasta şi vă 
las binecuvântarea mea, în calitate de 
apostol al Domnului, în numele lui Isus 
Hrsitos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Mosia 27:8-10.
 2. Vezi Alma 36:6-20.
 3. Alma 4:20.
 4. Vezi Alma 8:24.
 5. Alma 8:18.
 6. Alma 8:19.
 7. Vezi Alma 10:2-6.
 8. Vezi Alma 8:27.
 9. Luca 18:22.
 10. Traducerea Bibliei de Joseph Smith,  

Matei 26:25 (în Ghid pentru scripturi).
 11. Vezi Alma 10:7.
 12. Vezi Apocalipsa 2:4.
 13. Iacov 1:5.
 14. Vezi Alma 10:7.
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apostol. Nu există diferenţe atât timp 
cât ne îndeplinim responsabilitatea” 1.

Acea minunată posibilitate spirituală 
conform căreia nu există diferenţe este 
sugerată în descrierea pe care Domnul 
o face Preoţiei aaronice ca fiind o „ane-
xă” a Preoţiei lui Melhisedec.2 Termenul 
anexă sugerează faptul că cele două au 
legătură una cu cealaltă. Această legă-
tură este importantă pentru ca preoţia 
să devină forţa şi binecuvântarea care 
poate fi, în această lume şi pentru 
totdeauna, căci ea „este fără început 
al zilelor sau sfârşit al anilor” 3.

Legătura este una simplă. Preoţia 
aaronică pregăteşte tinerii băieţi pentru 
a li se acorda o încredinţare şi mai sacră.

„Puterea şi autoritatea preoţiei mai 
mari sau a Preoţiei lui Melhisedec este 
dreptul de a deţine cheile tuturor bine-
cuvântărilor spirituale ale Bisericii –

De a avea privilegiul de a primi 
tainele împărăţiei cerului, de a vedea 
cerurile deschise înaintea lor, de a fi 
într-o comuniune cu adunarea generală 
şi cu Biserica Primului Născut şi de a se 
bucura de comuniunea şi de prezen-
ţa lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus, 
Mijlocitorul noului legământ.” 4

Aceste chei ale preoţiei pot fi exerci-
tate toate, într-un anumit moment, doar 
de un singur bărbat, acesta fiind preşe-
dintele şi înaltul preot care prezidează al 
Bisericii Domnului. Apoi, prin delegarea 

mulţi kilometri şi am predicat Evan-
ghelia şi am botezat mulţi oameni pe 
care nu i-am putut confirma în Biserică, 
deoarece eram doar preot… Am călăto-
rit o bună perioadă predicând Evanghe-
lia înainte să fi fost rânduit vârstnic…

[Acum], au trecut aproximativ cin-
zeci şi patru de ani de când fac parte 
din Cei Doisprezece Apostoli. Am călă-
torit ca membru al acelui cvorum şi al 
altor cvorumuri timp de şaizeci de ani 
şi doresc să spun acestei congregaţii că 
am fost susţinut de puterea lui Dumne-
zeu în aceeaşi măsură când deţineam 
oficiul de învăţător şi, mai ales, când 
am slujit în vie în calitate de preot, ca 
cea în care sunt susţinut în calitate de 

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Mă simt binecuvântat să particip 
la această adunare alături de cei 
care deţin preoţia lui Dumnezeu. 

Devotamentul, credinţa şi slujirea altruistă 
ale acestui grup de bărbaţi şi băieţi 
sunt un miracol modern. Mă adresez în 
această seară deţinătorilor preoţiei, în 
vârstă şi mai tineri, uniţi în slujire plină de 
entuziasm oferită Domnului Isus Hristos.

Domnul oferă puterea Sa celor din 
oficiile preoţiei care slujesc, în mod 
demn, în responsabilităţile lor din 
cadrul preoţiei.

Wilford Woodruff, când a slujit în 
calitate de preşedinte al Bisericii, a 
descris experienţa pe care a trăit-o în 
cadrul oficiilor preoţiei:

„Am ascultat prima cuvântare pe 
care am auzit-o vreodată în această 
Biserică. A doua zi, am fost botezat… 
Am fost rânduit la oficiul de învăţător. 
Misiunea mea a început imediat… Pe 
toată durata misiunii am fost învăţă-
tor… În cadrul conferinţei, am fost 
rânduit la oficiul de preot… După ce 
am fost rânduit preot, am fost trimis… 
în misiune în sudul ţării. Aceasta s-a 
întâmplat în toamna anului 1834. Am 
avut un coleg şi amândoi am pornit fără 
pungă şi fără traistă. Am călătorit singur 

Ca el să devină, de 
asemenea, puternic
Mă rog ca noi să ne ridicăm la înălţimea chemării noastre pentru a-i 
înălţa spiritual pe alţii în vederea pregătirii pentru slujirea lor glorioasă.
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preşedintelui, fiecare bărbat care deţine 
Preoţia lui Melhisedec poate primi auto-
ritatea şi privilegiul de a vorbi şi acţiona 
în numele Celui Atotputernic. Acea 
putere este infinită. Are legătură cu viaţa 
şi moartea, cu familia şi Biserica, precum 
şi cu măreaţa natură a lui Dumnezeu 
Însuşi şi a lucrării Sale eterne.

Domnul îl pregăteşte pe deţinătorul 
Preoţiei aaronice să devină vârstnic 
slujind cu credinţă, cu putere şi cu 
recunoştinţă în cadrul acelei glorioase 
Preoţii a lui Melhisedec.

Pentru dumneavoastră, stimaţi vârst-
nici, recunoştinţa profundă va juca un 
rol esenţial în a vă îndeplini, în totalita-
te, responsabilitatea de slujire în cadrul 
preoţiei. Vă veţi aduce aminte de zilele 
în care aţi fost diacon, învăţător sau 
preot, când cei care deţineau preoţia 
mai mare şi-au întins braţele pentru a vă 
înălţa spiritual şi a vă încuraja în călăto-
ria dumneavoastră în cadrul preoţiei.

Fiecare deţinător al Preoţiei lui 
Melhisedec are astfel de amintiri, însă 
este posibil ca sentimentul de recunoş-
tinţă să se fi diminuat odată cu trecerea 
anilor. Eu sper să vă reînsufleţiţi acel 
sentiment şi să fiţi hotărâţi să oferiţi 
unui număr cât mai mare de oameni 
acelaşi tip de ajutor pe care şi dumnea-
voastră l-aţi primit odată.

Îmi aduc aminte de un episcop 
care s-a comportat cu mine de parcă 
aş fi fost deja ceea ce aveam potenţia-
lul să devin în puterea preoţiei. Într-o 
duminică, pe când eram preot, el m-a 
sunat. Mi-a spus că avea nevoie să-i 
fiu coleg şi să-l însoţesc pentru a vizita 
anumiţi membri ai episcopiei noastre. 
A spus-o de parcă eu aş fi fost singura 
lui speranţă de a avea succes. El nu 
avea nevoie de mine. Avea consilieri 
excelenţi în episcopatul său.

Am vizitat o văduvă care nu prea 
avea bani şi alimente. El a dorit ca 
eu să-l ajut să ajungă la inima ei, să-i 

cerem să-şi facă şi să urmeze un buget 
şi să-i promitem că putea să ajungă nu 
doar să aibă grijă de sine, ci şi să-i ajute 
pe alţii.

Ne-am dus apoi să alinăm două 
fetiţe care trăiau în circumstanţe dificile. 
În timp ce plecam de la ele, episcopul 
mi-a spus încet: „Acele copile nu vor 
uita niciodată că le-am vizitat”.

La următoarea casă, am învăţat cum 
să invit un bărbat mai puţin activ să vină 
înapoi la Domnul convingându-l că 
membrii episcopiei aveau nevoie de el.

Acel episcop a fost un deţinător 
al Preoţiei lui Melhisedec care m-a 
ajutat să-mi înţeleg potenţialul şi care 
m-a inspirat prin exemplul său. El m-a 
învăţat să am puterea şi curajul de a 
mă duce şi de a sluji oriunde pen-
tru Domnul. El s-a dus demult să-şi 
primească răsplata, dar eu încă mi-l 
amintesc, deoarece el şi-a întins braţele 
să mă înalţe spiritual când am fost un 
deţinător al Preoţiei aaronice neexperi-
mentat. Ulterior, am aflat că el m-a văzut 
pe o viitoare cale a preoţiei cu mari res-
ponsabilităţi, lucru care, pe atunci, a fost 
peste puterea mea de înţelegere.

Tatăl meu a făcut acelaşi lucru 
pentru mine. El a fost un deţinător al 
Preoţiei lui Melhisedec experimentat 
şi înţelept. Odată, a fost rugat de un 
apostol să scrie câteva rânduri despre 
dovezile ştiinţifice legate de vârsta 
Pământului. El a scris cu atenţie ştiind 
că unii dintre cei care ar fi putut citi 
aveau sentimente puternice despre 
faptul că Pământul ar fi mult mai tânăr 
decât sugerează dovezile ştiinţifice.

Încă îmi amintesc cum tata mi-a dat 
ceea ce a scris spunându-mi: „Hal, ai 
înţelepciunea spirituală de a şti dacă 
ar trebui să trimit aceasta apostolilor şi 
profeţilor”. Nu-mi amintesc prea multe 
din ceea ce era scris pe acea foaie, 
dar îmi voi aminti mereu recunoştinţa 
pe care am simţit-o faţă de un măreţ 
deţinător al Preoţiei lui Melhisedec care 
a văzut în mine înţelepciunea spirituală 
pe care eu n-o puteam vedea.

Într-o seară, cu mulţi ani în urmă, 
după ce fusesem rânduit apostol, profe-
tul lui Dumnezeu m-a sunat şi m-a rugat 
să citesc ceva ce fusese scris în legătură 
cu doctrina Bisericii. El petrecuse seara 
citind capitolele unei cărţi. Mi-a spus 
râzând: „Nu pot s-o citesc pe toată. Tu 
n-ar trebui să te odihneşti în timp ce 
eu muncesc”. Şi, apoi, a folosit aproape 
aceleaşi cuvinte pe care tatăl meu le 
folosise cu mulţi ani înainte: „Hal, tu 
eşti cel care ar trebui s-o citească. Vei 
şti dacă este bine să fie publicată”.

Acelaşi tipar privind un deţinător al 
Preoţiei lui Melhisedec care ajută pe 
cineva să-şi înţeleagă potenţialul şi care 
oferă încredere a fost observat într-o 
seară, în cadrul unui concurs de oratorie 
organizat de Biserică. Când aveam 17 
ani, am fost rugat să vorbesc în faţa unui 
auditoriu mare. Nu ştiam ce se dorea 
de la mine. Nu mi s-a cerut să vorbesc 
despre un subiect anume, aşadar am pre-
gătit o cuvântare care a fost cu mult pes-
te ceea ce ştiam eu despre Evanghelie. 
În timp ce vorbeam, mi-am dat seama că 
făcusem o greşeală. Încă îmi pot aminti 
că, după ce am vorbit, am avut un senti-
ment de eşec foarte puternic.

Următorul şi, totodată, ultimul vor-
bitor a fost vârstnicul Matthew Cowley, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. El a fost un orator deosebit – 
foarte iubit în cadrul Bisericii. Încă îmi 
amintesc cum îl priveam de pe scaunul 
meu aflat în apropierea pupitrului.
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El a început cu un glas puternic. 
A spus că ceea ce spusesem l-a făcut 
să simtă că participa la o conferinţă 
extraordinară. A zâmbit când a spus 
aceasta. Sentimentele mele de eşec au 
dispărut şi au fost înlocuite de încre-
derea în faptul că, într-o bună zi, aş 
fi putut deveni ceea ce se părea că el 
credea că eu eram deja.

Amintirea acele seri continuă să mă 
facă să ascult cu atenţie atunci când 
vorbeşte un deţinător al Preoţiei aaroni-
ce. Datorită a ceea ce vârstnicul Cowley 
a făcut pentru mine, mă aştept întot-
deauna să aud cuvântul lui Dumnezeu. 
Sunt rareori dezamăgit şi adesea plăcut 
surprins şi nu pot să mă abţin să nu zâm-
besc aşa cum a făcut vârstnicul Cowley.

Multe lucruri îi pot întări pe fraţii 
noştri mai tineri să progreseze în cadrul 
preoţiei, însă nimic nu va fi mai puter-
nic decât faptul ca noi să-i ajutăm să-şi 
dezvolte credinţa şi încrederea că se 
pot bizui pe puterea lui Dumnezeu în 
slujirea lor în cadrul preoţiei.

Acea credinţă şi acea încredere nu 
vor rămâne cu ei doar ca urmare a 
unei singure experienţe de a fi înălţaţi 
spiritual chiar şi de cel mai talentat 
deţinător al Preoţiei lui Melhisedec. 
Abilitatea de a se bizui pe acele puteri 
trebuie dezvoltată prin intermediul 
multor încurajări din partea celor mai 
experimentaţi în cadrul preoţiei.

Deţinătorii Preoţiei aaronice vor 
avea nevoie, de asemenea, de încurajări 
şi corectări zilnice, dacă nu chiar din 
oră în oră, din partea Domnului Însuşi 
prin intermediul Duhului Sfânt. Acest 
lucru le va fi disponibil dacă aleg să 
rămână demni de el. Va depinde de 
alegerile pe care le vor face.

De aceea trebuie să predăm prin 
exemplu şi mărturie că acele cuvinte 
ale regelui Beniamin, măreţul deţinător 
al Preoţiei lui Melhisedec, sunt adevăra-
te.5 Ele sunt cuvinte de dragoste rostite 

în numele Domnului, a Cărui preoţie 
este aceasta. Regele Beniamin ne învaţă 
ce ni se cere pentru a rămâne suficient 
de demni să primim încurajarea şi 
corectarea Domnului:

„Şi, în sfârşit, nu pot să vă spun toate 
lucrurile prin care puteţi păcătui; căci 
sunt diferite căi şi mijloace, chiar atât 
de multe încât nu le pot număra.

Dar atât vă pot spune că, dacă nu 
vegheaţi asupra voastră, şi a gându-
rilor voastre, şi a cuvintelor voastre, 
şi a faptelor voastre, şi nu respectaţi 
poruncile lui Dumnezeu, şi nu conti-
nuaţi în credinţa a ceea ce voi aţi auzit 
despre venirea Domnului nostru, chiar 
până la sfârşitul vieţilor voastre, atunci 
va trebui să pieriţi. Şi acum, o omule, 
adu-ţi aminte şi nu pieri” 6.

Suntem cu toţii conştienţi de săgeţile 
arzătoare ale vrăjmaşului oricărei nepri-
hăniri care sunt trimise asemenea unui 
vânt îngrozitor împotriva deţinătorilor 
tineri ai preoţiei pe care-i iubim atât 
de mult. Pentru noi, ei sunt asemenea 
soldaţilor tineri care s-au autointitulat 
fiii lui Helaman. Ei pot supravieţui, aşa 
cum au făcut acei tineri războinici, dacă 
rămân în siguranţă, aşa cum i-a îndem-
nat regele Beniamin.

Fiii lui Helaman nu s-au îndoit. S-au 
luptat dând dovadă de curaj şi au ieşit 
victorioşi, deoarece au crezut cuvintele 
mamelor lor.7 Noi înţelegem puterea 
credinţei unei mame iubitoare. Mamele 
oferă fiilor lor acel sprijin mare în ziua 
de astăzi. Noi, în calitate de deţinători 
ai preoţiei, putem şi trebuie să contri-
buim la acel sprijin cu hotărârea noas-
tră de a ne îndeplini responsabilitatea 
ca, atunci când suntem convertiţi, să ne 
întindem braţele şi să ne întărim fraţii.8

Rugăciunea mea este ca fiecare 
deţinător al Preoţiei lui Melhisedec să 
accepte ocazia oferită de Domnul:

„Şi, dacă vreunul dintre voi este tare 
în Spirit, să ia cu el pe acela care este 

slab pentru ca el să poată fi edificat 
în toată umilinţa, ca el să devină, de 
asemenea, puternic.

De aceea, luaţi cu voi pe aceia care 
sunt rânduiţi la preoţia cea mai mică 
şi trimiteţi-i înaintea voastră pentru a 
stabili întâlnirile şi a pregăti calea, şi a 
realiza întâlnirile pe care voi nu puteţi 
să le realizaţi.

Iată, aceasta este calea prin care 
apostolii Mei, din timpurile străvechi, 
au zidit Biserica Mea” 9.

Dumneavoastră, conducători ai 
preoţiei şi taţi ai deţinătorilor Preoţiei 
aaronice puteţi înfăptui miracole. 
Dumneavoastră Îl puteţi ajuta pe 
Domnul să completeze numărul de 
vârstnici credincioşi cu tineri băieţi care 
acceptă chemarea de a predica Evan-
ghelia şi care o fac cu încredere. Îi veţi 
vedea pe mulţi dintre cei pe care i-aţi 
înălţat spiritual şi încurajat rămânând 
credincioşi, căsătorindu-se, fiind demni, 
în templu şi, la rândul lor, înălţându-i 
spiritual şi pregătindu-i pe alţii.

Nu va fi nevoie de programe noi de 
activităţi, de materiale de predare îmbu-
nătăţite sau de reţele de socializare mai 
bune. Nu va fi nevoie de nicio chemare 
cu excepţia celei pe care o aveţi acum. 
Jurământul şi legământul preoţiei vă 
oferă putere, autoritate şi îndrumare. 
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Celor care se supun poruncilor 
Domnului şi ţin cu credinţă Cuvântul 
de înţelepciune li se promit binecuvân-
tări aparte, printre care sănătate şi mai 
multă putere fizică.1

De curând, am citit o povestire ade-
vărată privind manifestarea incredibilă a 
acestor promisiuni. Un membru credin-
cios al Bisericii, John A. Larsen, a slujit în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
în Paza de coastă a Statelor Unite pe 
nava USS Cambria. În timpul unei 
lupte în Filipine, au fost informaţi că se 
apropia un escadron de bombardiere 

Preşedintele Thomas S. Monson

Stimaţi fraţi, în această seară, în 
timp ce vă împărtăşesc mesajul 
meu, mă rog pentru îndrumarea 

Tatălui nostru Ceresc.
În anul 1833, Domnul a revelat pro-

fetului Joseph Smith un plan pentru o 
viaţă sănătoasă. Acest plan se găseşte în 
cea de-a 89-a secţiune din Doctrină şi 
legăminte şi este cunoscut sub numele 
de Cuvântul de înţelepciune. Acesta 
ne oferă îndrumare concretă privind 
alimentele pe care să le consumăm şi 
interzice folosirea substanţelor care 
sunt dăunătoare trupurilor noastre.

Principii şi promisiuni
Noi trebuie să ne îngrijim trupurile şi minţile respectând principiile 
stabilite în Cuvântul de înţelepciune, un plan oferit de Divinitate.

Mă rog ca dumneavoastră să mergeţi 
acasă şi să studiaţi, cu atenţie, despre 
jurământul şi legământul preoţiei, care 
se găseşte în Doctrină şi legăminte, 
secţiunea 84.

Noi, toţi, sperăm ca un număr cât 
mai mare de tineri băieţi să aibă expe-
rienţe precum a avut Wilford Woodruff, 
care, în calitate de deţinător al Preoţiei 
aaronice, a predicat Evanghelia lui Isus 
Hristos cu puterea convertirii.

Mă rog ca noi să ne ridicăm la 
înălţimea chemării noastre pentru a-i 
înălţa spiritual pe alţii în vederea pre-
gătirii pentru slujirea lor glorioasă. Le 
mulţumesc din toată inima oamenilor 
minunaţi care m-au înălţat spiritual 
şi mi-au arătat cum să-i iubesc şi să-i 
încurajez pe alţii.

Depun mărturie că preşedintele 
Thomas S. Monson deţine astăzi toate 
cheile preoţiei pe pământ. Depun 
mărturie că dânsul, de-a lungul unei 
vieţi de slujire, a fost un exemplu 
pentru noi, toţi, în ceea ce priveşte 
faptul de a-i înălţa spiritual pe alţii în 
calitatea sa de deţinător al Preoţiei lui 
Melhisedec. Personal, îi sunt recunos-
cător pentru modul în care m-a înălţat 
spiritual şi mi-a arătat cum să-i înalţ 
spiritual pe alţii.

Dumnezeu Tatăl trăieşte. Isus este 
Hristosul. Aceasta este Biserica şi împă-
răţia Sa. Aceasta este preoţia Sa. Ştiu 
aceasta prin puterea Duhului Sfânt. În 
numele Domnului Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Wilford Woodruff, „The Rights of the 

Priesthood”, Deseret Weekly, 17 mart. 
1894, p. 381.

 2. Vezi Doctrină şi legăminte 84:30; 107:14.
 3. Doctrină şi legăminte 84:17.
 4. Doctrină şi legăminte 107:18-19.
 5. Alma 13:6-9 sugerează că profeţii din 

Cartea lui Mormon deţineau Preoţia lui 
Melhisedec.

 6. Mosia 4:29-30.
 7. Vezi Alma 56:47.
 8. Vezi Luca 22:32.
 9. Doctrină şi legăminte 84:106-108.
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şi avioane de luptă kamikaze. A fost 
dat ordinul de evacuare imediată. 
Deoarece nava USS Cambria plecase 
deja, John, alături de trei colegi, şi-au 
pregătit echipamentul şi s-au grăbit spre 
ţărm, cu speranţa că vor fi luaţi de una 
dintre navele care părăseau portul. Din 
fericire, au fost luaţi de o navă de debar-
care şi s-au grăbit către utima navă care 
părăsea golful. Oamenii de pe nava care 
urma să plece, în efortul de a părăsi cât 
mai repede locul, erau ocupaţi pe punte 
şi au avut timp doar pentru a arunca 
frânghii celor patru bărbaţi, sperând ca 
ei să se poată căţăra pe punte.

John, cu un radio greu legat de 
spate, atârna la capătul frânghiei de 
12 metri, pe partea laterală a unei 
nave care se îndrepta spre largul ocea-
nului. El a început să se tragă în sus, 
alternându-şi mâinile, ştiind că, dacă 

nu se ţinea bine, era aproape sigur că 
va muri. După ce s-a căţărat doar o 
treime din drum, simţea că braţele lui 
ardeau de durere. A devenit atât de 
slăbit, încât a simţit că nu mai putea 
să se ţină.

Fiind epuizat fizic, în timp ce reflecta 
la soarta lui cumplită, John s-a rugat, în 
gând, lui Dumnezeu, spunându-I că a 
ţinut întotdeauna Cuvântul de înţelep-
ciune şi a trăit o viaţă curată – şi acum 
avea nevoie cu disperare de binecuvân-
tările promise.

John a spus mai târziu că, în timp 
ce-şi termina rugăciunea, a simţit brusc 
cum căpăta mai multă forţă. A început să 
se caţăre din nou pe frânghie şi, de data 
aceasta, o făcea cu uşurinţă. Când a ajuns 
pe punte, respiraţia lui era normală, de 
parcă nici nu ar fi depus efort. El primise 
binecuvântările promise în Cuvântul de 

înţelepciune, adică acelea de a avea mai 
multă sănătate şi putere fizică. I-a mulţu-
mit Tatălui Ceresc, atunci şi pe parcursul 
vieţii sale, pentru răspunsul la rugăciu-
nea disperată pentru ajutor.2

Stimaţi fraţi, noi trebuie să ne îngrijim 
trupurile şi minţile respectând principii-
le stabilite în Cuvântul de înţelepciune, 
un plan oferit de Divinitate. Din toată 
inima şi din tot sufletul, depun mărturie 
despre binecuvântările glorioase care 
ne aşteaptă atunci când facem aceasta. 
Mă rog ca acest lucru să se întâmple, 
în numele Domnului şi al Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 89:18-21.
 2. Vezi John A. Larsen, în Robert C. Freeman 

şi Dennis A. Wright, compilaţii, Saints at 
War: Experiences of Latter-day Saints in 
World War II (2001), p. 350–351; folosită 
cu permisiune.
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devenit bine cunoscut în Biserică. Am 
stat lângă un tânăr care avea, poate, 
35 de ani. Am stat puţin de vorbă. Nu 
era membru al Bisericii. Apoi, luminile 
s-au stins şi filmul a început.

Am ascultat glasul naratorului în timp 
ce adresa întrebările importante şi uni-
versale: „De unde am venit? De ce sunt 
aici? Unde voi merge când voi părăsi 
această viaţă?”. Toţi cei din public erau 
dornici să audă răspunsurile şi toţi ochii 
erau fixaţi pe imaginile de pe ecran. A 
fost făcută o descrierea a vieţii noastre 
premuritoare şi a fost dată o explicaţie 
despre scopul nostru pe pământ. Am 
fost martorii unei descrieri emoţionante 
a plecării din această viaţă a unui om în 
vârstă şi a glorioasei sale reîntâlniri cu cei 
iubiţi care muriseră înaintea lui şi merse-
seră în lumea spiritelor.

La încheierea acestei frumoase 
ilustrări a planului Tatălui nostru Ceresc 
pentru noi, mulţimea a ieşit în linişte, 
mulţi fiind vizibil emoţionaţi de mesajul 
filmului. Tânărul vizitator de lângă 
mine nu s-a ridicat. L-am întrebat dacă 
i-a plăcut prezentarea. Răspunsul lui a 
fost categoric: „Acesta este adevărul!”.

Planul Tatălui nostru pentru fericirea 
noastră şi salvarea noastră este transmis 
de misionari în toată lumea. Nu toţi 
care aud acest mesaj divin îl acceptă 
şi îl urmează. Totuşi, bărbaţi şi femei 
de pretutindeni, la fel ca tânărul meu 
prieten de la Târgul Internaţional din 
New York, recunosc adevărurile lui şi 
aleg cu fermitate să urmeze calea care 
îi va conduce în siguranţă acasă. Vieţile 
lor se schimbă pentru totdeauna.

Salvatorul nostru, Isus Hristos este 
esenţial în cadrul planului. Fără sacri-
ficiul Său ispăşitor, toţi am fi pierduţi. 
Totuşi, nu este suficient să credem în 
El şi în misiunea Sa. Trebuie să ne stră-
duim să urmăm planul şi să învăţăm, 
să căutăm şi să ne rugăm, să ne pocăim 
şi să ne îmbunătăţim. Trebuie să 

oraşul New York în perioada în care 
Târgul Internaţional avea loc acolo. 
Într-o dimineaţă, devreme, am vizitat 
Pavilionul Mormon de la târg. Am ajuns 
exact înainte de prezentarea filmului 
Bisericii Man’s Search for Happiness 
(Omul în căutarea fericirii), o ilustrare 
a planului salvării, film care de atunci a 

Preşedintele Thomas S. Monson

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, atât 
cei care sunteţi aici, în Centrul de 
conferinţe, cât şi în întreaga lume, 

sunt foarte recunoscător pentru ocazia 
de a vă împărtăşi gândurile mele în 
această dimineaţă.

Cu 52 de ani în urmă, în luna iulie 
a anului 1964, am avut o însărcinare în 

Calea perfectă  
spre fericire
Depun mărturie despre darul minunat care este planul Tatălui  
nostru pentru noi. El este calea perfectă spre pace şi fericire.



81NOIEMBRIE 2016

cunoaştem legile lui Dumnezeu şi să 
trăim în conformitate cu ele. Trebuie 
să primim rânduielile Sale necesare 
salvării. Doar făcând astfel, vom obţi-
ne fericirea adevărată şi eternă.

Suntem binecuvântaţi pentru că 
avem adevărul. Avem responsabilita-
tea de a împărtăşi adevărul. Să trăim 
conform adevărului pentru a putea 
obţine tot ceea ce are Tatăl pentru noi. 
Tot ceea ce face El este pentru folo-
sul nostru. El ne-a spus. „Aceasta este 
lucrarea Mea şi slava Mea – să realizez 
nemurirea şi viaţa veşnică a omului” 1.

Din adâncul sufletului meu şi cu 
profundă umilinţă, depun mărturie 
despre darul minunat care este planul 
Tatălui nostru pentru noi. El este calea 
perfectă spre pace şi fericire atât aici, 
cât şi în lumea care va veni.

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, în timp ce-mi închei cuvân-
tarea, îmi exprim dragostea faţă de 
dumneavoastră şi vă binecuvântez, în 
numele Salvatorului şi Mântuitorului 
nostru, chiar Isus Hristos, amin. ◼
NOTĂ
 1. Moise 1:39.

mulţi profeţi, inclusiv Isaia, Pavel, Nefi 
şi Mormon, au prevăzut că vor urma 
vremuri grele,1 că, în zilele noastre, 
întregul pământ va fi tulburat,2 că 
oamenii „vor fi iubitori de sine… fără 
dragoste firească… iubitori mai mult de 
plăceri decât iubitori de Dumnezeu” 3 şi 
că mulţi vor deveni slujitorii lui Satana 
care susţin lucrarea duşmanului.4 
Într-adevăr, dumneavoastră şi cu mine 

Preşedintele Russell M. Nelson
preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, astăzi doresc să vorbesc 
despre principiul care este cheia 

supravieţuirii noastre spirituale. Acesta 
este un principiu care devine tot mai 
important pe măsură ce tragediile şi 
lucrurile şocante din jurul nostru cresc.

Acestea sunt zilele din urmă, aşadar 
niciunul dintre noi nu ar trebui să fie 
uimit să vadă profeţia împlinită. Foarte 

Bucurie şi supravieţuire 
spirituală
Când ţelul principal al vieţii noastre este să-L urmăm pe Isus  
Hristos şi Evanghelia Sa, putem simţi bucurie indiferent de ceea  
ce ni se întâmplă – sau nu ni se întâmplă – în viaţă.
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„avem de luptat… împotriva stăpâni-
torilor întunericului acestui veac [şi] 
împotriva duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cereşti” 5.

În timp ce conflictele dintre naţiuni 
se intensifică, în timp ce teroriştii laşi îi 
atacă pe cei nevinovaţi şi corupţia din 
toate domeniile, de la mediul de afaceri 
până la guvern, devine un lucru din ce 
în ce mai obişnuit, ce ne poate ajuta? Ce 
ne poate ajuta pe fiecare dintre noi în 
greutăţile noastre personale şi în provo-
carea dură de a trăi în aceste ultime zile?

Profetul Lehi ne-a învăţat un princi-
piu privind supravieţuirea spirituală. În 
primul rând, gândiţi-vă la situaţia lui. 
El a fost persecutat pentru că a predicat 
adevărul în Ierusalim şi Domnul i-a 
poruncit să-şi lase bunurile şi să fugă 
împreună cu familia lui în pustiu. El 
a trăit într-un cort şi a supravieţuit cu 
mâncarea pe care o găsea pe drumul 
către o destinaţie necunoscută şi i-a 
văzut pe doi dintre fiii lui, pe Laman 
şi Lemuel, răzvrătindu-se împotriva 
învăţăturilor Domnului şi atacându-i 
pe fraţii lor, pe Nefi şi pe Sam.

Este evident că Lehi a cunoscut opo-
ziţia, neliniştea, suferinţa morală, dure-
rea, dezamăgirea şi tristeţea. Cu toate 
acestea, el a declarat cu mult curaj şi 
fără reţinere un principiu aşa cum a fost 
revelat de Domnul: „Oamenii sunt ca să 
poată avea bucurie” 6. Imaginaţi-vă! Din-
tre toate cuvintele pe care le-ar fi putut 
folosi pentru a descrie natura şi scopul 
vieţii noastre aici în existenţa muritoare, 
el a ales cuvântul bucurie !

Viaţa este plină de ocolişuri şi fun-
dături, încercări şi provocări de toate 
felurile. Este posibil ca fiecare dintre 
noi să fi avut perioade când suferinţa, 
durerea şi disperarea aproape că ne-au 
consumat. Şi totuşi, suntem aici să 
avem bucurie?

Da! Răspunsul este un da răsunător! 
Dar cum este posibil acest lucru? Şi ce 

trebuie să facem pentru a cere bucuria 
pe care Tatăl Ceresc o are pregătită 
pentru noi?

Eliza R. Snow, a doua preşedintă 
generală a Societăţii de Alinare, a oferit 
un răspuns extraordinar. Din cauza 
ordinului mârşav de exterminare din 
Missouri, emis la începutul iernii cum-
plite a anului 1838,7 ea şi alţi sfinţi au 
fost forţaţi să părăsească statul chiar în 
acea iarnă. Într-o seară, familia Elizei 
şi-a petrecut noaptea într-o cabană de 
lemn folosită de sfinţii refugiaţi. Cea 
mai mare parte a materialului dintre 
lemne a fost scoasă şi arsă ca lemn de 
foc de cei dinaintea lor, aşadar erau 
găuri între grinzi cât să treacă o pisică 
printre ele. Era un frig năpraznic şi 
mâncarea lor era îngheţată.

În acea noapte, în jur de 80 de 
oameni s-au îngrămădit în acea căbănu-
ţă de doar 6,1 metri pătraţi. Majoritatea 
au şezut sau au stat în picioare toată 
noaptea, încercând să se încălzească. 
Afară, un grup de bărbaţi au petrecut 
noaptea adunaţi în jurul unui foc moc-
nit, unii cântând imnuri şi alţii prăjind 
cartofi îngheţaţi. Eliza a consemnat: „Nu 
s-a plâns nimeni – toţi au fost veseli şi, 
judecând după aparenţă, mai degrabă 
străinii ar fi crezut că suntem excur-
sionişti de plăcere, decât un grup de 
oameni exiliaţi de guvernator”.

Declaraţia Elizei cu privire la acea 
seară epuizantă şi geroasă a fost sur-
prinzător de optimistă. Ea a declarat: 
„Acea noapte a fost una foarte veselă. 
Nimeni alţii, doar sfinţii pot fi fericiţi în 
orice împrejurare” 8.

Aşa este! Sfinţii pot fi fericiţi în orice 
împrejurare. Putem simţi bucurie chiar 
şi atunci când avem o zi grea, o săptă-
mână grea sau chiar un an greu!

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, bucuria pe care o simţim nu are 
nimic de-a face cu împrejurările din 
viaţa noastră, ci are de-a face în totalita-
te cu ţelul principal al vieţii noastre.

Când ţelul principal al vieţii 
noastre este să trăim potrivit planu-
lui salvării, despre care preşedintele 
Thomas S. Monson tocmai ne-a 
învăţat, şi să-L urmăm pe Isus Hristos 
şi Evanghelia Sa, putem simţi bucurie 
indiferent de ceea ce ni se întâmplă 
– sau nu ni se întâmplă – în viaţă. 
Bucuria vine de la El şi datorită Lui. El 
este sursa întregii bucurii. O simţim în 
perioada Crăciunului când cântăm: „E 
bucurie în lume, pe Domn Îl aşteap-
tă” 9. Şi o putem simţi pe tot parcursul 
anului. Pentru sfinţii din zilele din 
urmă, Isus Hristos oferă bucurie!

De aceea pleacă misionarii noştri de 
acasă pentru a propovădui Evanghelia 
Sa. Obiectivul lor nu este să crească 
numărul membrilor Bisericii. De fapt, 
misionarii noştri propovăduiesc şi 
botează 10 pentru a aduce bucurie 
oamenilor din lume! 11

Tot aşa cum Salvatorul oferă pacea 
care „întrece orice pricepere” 12, El 
oferă, de asemenea, o bucurie intensă, 
profundă şi imensă care nu ţine cont 
de logica omenească sau de înţelegerea 
muritoare. De exemplu, pare imposi-
bil să simţi bucurie când copilul tău 
suferă de o boală incurabilă sau când 
îţi pierzi locul de muncă sau când soţul 
sau soţia te înşală. Totuşi, în pofida 
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acestor încercări, Salvatorul ne oferă 
bucurie. Bucuria Sa este constantă, 
asigurându-ne că „suferinţele [noastre] 
vor fi numai pentru un scurt timp” 13 şi 
vor fi pentru binele nostru.14

Atunci, cum putem simţi acea bucu-
rie? Putem începe prin a „ne [uita] ţintă 
la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 
noastre” 15 „în fiecare gând”.16 Şi putem 
să ne exprimăm recunoştinţa pentru 
El în rugăciunile noastre şi să ţinem 
legămintele pe care le-am făcut cu El şi 
cu Tatăl nostru Ceresc. Când Salvatorul 
devine din ce în ce mai real pentru noi 
şi când ne rugăm cu ardoare să primim 
bucuria Sa, bucuria noastră va creşte.

Bucuria este un sentiment puternic 
şi, faptul de a ne concentra asupra 
bucuriei, aduce puterea lui Dumnezeu 
în vieţile noastre. Ca în toate lucrurile, 
Isus Hristos este exemplul nostru 
suprem „care, pentru bucuria care-I 
era pusă înainte, a suferit crucea”.17 
Gândiţi-vă la aceasta! Pentru ca El să 
poată îndura experienţa cea mai chi-
nuitoare care a fost vreodată îndurată 
pe pământ, Salvatorul nostru S-a con-
centrat asupra bucuriei !

Şi care a fost bucuria care I-a fost 
pusă înainte? Cu siguranţă a inclus 
bucuria curăţirii, vindecării şi întă-
ririi noastre; bucuria de a plăti pen-
tru păcatele tuturor acelora care se 
pocăiesc; bucuria de a face posibil 
ca dumneavoastră şi cu mine să ne 
întoarcem acasă – curaţi şi demni – să 
trăim alături de Părinţii noştri Cereşti 
şi familiile noastre.

Dacă ne concentrăm asupra bucuriei 
pe care o vom primi noi sau cei pe care 
îi iubim, ce lucruri putem îndura care, 
în prezent, par copleşitoare, dureroase, 
înfiorătoare, nedrepte sau pur şi simplu 
imposibile?

Un tată într-o situaţie grea din punct 
de vedere spiritual s-a concentrat asu-
pra bucuriei de a fi, în sfârşit, curat şi 

demn în faţa Domnului – asupra bucu-
riei de a fi eliberat de vină şi ruşine – şi 
a bucuriei de a fi împăcat în mintea sa. 
Acel ţel i-a dat curajul de a mărturisi 
soţiei şi episcopului despre problema 
lui cu pornografia şi infidelitatea lui 
ulterioară. Acum, el urmează toate sfa-
turile episcopului său şi se străduieşte 
din toată inima să redobândească încre-
derea soţiei sale.

O tânără fată s-a concentrat asupra 
bucuriei de a rămâne pură din punct 
de vedere sexual pentru a putea să 
îndure ocara prietenilor atunci când s-a 
retras dintr-o situaţie de natură sexuală 
obişnuită printre tineri, dar periculoasă 
din punct de vedere spiritual.

Un bărbat care o înjosea adesea pe 
soţia lui şi se lăsa pradă izbucnirilor 
furioase faţă de copiii săi, s-a concen-
trat asupra bucuriei de a fi demn de 
a-L avea pe Duhul Sfânt ca însoţitorul 
său permanent. Acel ţel l-a motivat să 
înlăture omul firesc,18 căruia adesea nu 
i s-a împotrivit, şi să facă schimbările 
necesare.

De curând, un coleg drag, mi-a 
vorbit despre încercările lui grele din 
ultimii douăzeci de ani. El a spus: 
„Am învăţat să sufăr cu bucurie. 
Suferinţa mea a fost înghitiţă în bucuria 
lui Hristos”19.

Ce vom putea să îndurăm, dum-
neavoastră şi cu mine, atunci când ne 
concentrăm asupra bucuriei care ne 
este „pusă înainte” 20? Cum ne vom 
pocăi atunci? Ce slăbiciune va deveni 
o tărie? 21 Ce mustrare va deveni o 
binecuvântare? 22 Ce dezamăgiri, chiar 
şi tragedii, vor fi pentru binele nostru? 23 
Şi ce slujire dificilă Îi vom putea oferi 
Domnului? 24

Pe măsură ce ne concentrăm cu 
sârguinţă asupra Salvatorului şi, apoi, 
urmăm exemplul Său şi ne concentrăm 
asupra bucuriei, trebuie să evităm acele 
lucruri care pot tulbura bucuria noastră. 
Vă aduceţi aminte de Corihor, antihris-
tul? Spunând multe lucruri neadevărate 
despre Salvator, Corihor s-a dus din loc 
în loc, până când a fost dus înaintea 
unui mare preot care l-a întrebat: „De 
ce strici căile Domnului? De ce predici 
acestui popor că nu va fi niciun Hristos 
ca să întrerupi bucuria lui?” 25.

Orice lucru care este în opoziţie 
cu Hristos sau doctrina Sa va tulbura 
bucuria noastră. Aceasta include filo-
sofiile oamenilor, atât de abundente 
online şi pe bloguri, care fac exact ceea 
ce a făcut Corihor.26

Dacă ne uităm la lume şi urmăm 
formulele sale pentru fericire,27 nu 
vom cunoaşte niciodată bucuria. Cei 
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nedrepţi pot avea parte de nenumă-
rate emoţii şi senzaţii, dar nu vor avea 
parte de bucurie niciodată! 28 Bucuria 
este un dar pentru cei credincioşi.29 
Este darul care rezultă din încercarea 
de a trăi, în mod intenţionat, o viaţă 
neprihănită, precum ne-a învăţat 
Isus Hristos.30

El ne-a învăţat cum să avem bucurie. 
Când Îl alegem pe Tatăl Ceresc să fie 
Dumnezeul nostru 31 şi când putem 
simţi ispăşirea Salvatorului lucrând în 
vieţile noastre, vom fi umpluţi de bucu-
rie.32 De fiecare dată când îi arătăm 
soţiei sau soţului cât de mult îl iubim 
sau o iubim şi de fiecare dată când ne 
îndrumăm copiii, de fiecare dată când 
iertăm pe cineva sau ne cerem iertare, 
putem simţi bucurie.

În fiecare zi în care dumneavoastră şi 
cu mine alegem să trăim potrivit legilor 
celestiale, în fiecare zi în care ne ţinem 
legămintele şi îi ajutăm pe alţii să facă la 
fel, bucuria ne va aparţine.

Ascultaţi de aceste cuvinte din 
Psalmii: „Am necurmat pe Domnul 
înaintea ochilor mei: când este El la 
dreapta mea, nu mă clatin… înaintea 
Feţei Tale sunt bucurii nespuse” 33. 
Când acest principiu pătrunde în 
inimile noastre, fiecare zi poate fi o zi 
de bucurie şi veselie.34 Depun mărturie 
despre aceasta în numele sacru al lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi 2 Timotei 3:1-5.
 2. Vezi Doctrină şi legăminte 45:26; 88:91.
 3. 2 Timotei 3:2-4.
 4. Vezi Doctrină şi legăminte 10:5.
 5. Efeseni 6:12.
 6. 2 Nefi 2:25.
 7. Liburn W. Boggs, guvernatorul statului 

Missouri, a emis ordinul de exterminare al 
mormonilor în data de 27 octombrie 1838 
(vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith [2007], p. 369).

 8. Vezi Eliza R. Snow, în Edward W. Tullidge, The 
Women of Mormondom (1877), p. 145-146.

 9. „E bucurie în lume”, Imnuri, nr. 125.
 10. Missionarii fac întocmai ceea ce Domnul 

a poruncit: ei predică, propovăduiesc şi 
botează în numele Său (vezi Matei 28:19; 
Marcu 16:15; Mormon 9:22; Doctrină 
şi legăminte 68:8; 84:62; 112:28). În 
rugăciunea Sa de mijlocire, Isus a declarat 
legătura dintre El şi bucuria ucenicilor 
Săi. El a spus: „Şi spun aceste lucruri, pe 
când sunt încă în lume, pentru ca să aibă 
în ei bucuria Mea deplină” (Ioan 17:13; 
subliniere adăugată).

 11. Vezi Alma 13:22.
 12. Filipeni 4:7.
 13. Doctrină şi legăminte 121:7.
 14. Vezi 2 Nefi 2:2.
 15. Evrei 12:2.
 16. Doctrină şi legăminte 6:36.
 17. Evrei 12:2.
 18. Vezi Mosia 3:19. Notă. „Omul firesc” nu este 

doar duşmanul lui Dumnezeu; el este, de 
asemenea, duşmanul soţiei şi copiilor săi.

 19. Vezi Alma 31:38.
 20. Evrei 12:2.
 21. Vezi Eter 12:27.
 22. Vezi Evrei 12:6.
 23. Vezi Doctrină şi legăminte 122:7.
 24. Vezi Matei 19:26; Marcu 10:27.
 25. Alma 30:22. Cartea lui Mormon este plină 

cu exemple de bărbaţi şi femei care au 
parte de bucurie şi sunt fericiţi pentru că 

au ales să-L urmeze pe Isus Hristos. Orice 
altă alegere, precum în cazul lui Corihor, 
duce la o posibilă distrugere.

 26. Calomnia, cu înţelesul de denaturare, 
este definită ca o afirmaţie neadevărată şi 
maliţioasă menită să strice reputaţia cuiva 
sau a unui lucru. Calomnia era prezentă în 
zilele lui Corihor şi este prezentă şi acum. 
Profetul Joseph Smith a vorbit despre 
invincibilitatea Bisericii chiar şi faţă de 
calomnie. El a spus: „Drapelul adevărului 
a fost ridicat; nicio mână nesfinţită nu 
poate să oprească lucrarea din progres; 
persecuţiile se pot dezlănţui, gloatele se pot 
uni, armatele se pot aduna, calomnia poate 
să defăimeze, însă adevărul lui Dumnezeu 
va merge înainte fără teamă, cu nobleţe 
şi liber, până când va pătrunde pe fiecare 
continent, va vizita fiecare regiune, va trece 
peste fiecare ţară şi va răsuna în fiecare 
ureche, până când scopurile lui Dumnezeu 
vor fi realizate şi Marele Iehova va spune 
că lucrarea este terminată” (Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith, p. 469).

 27. Lumea ne învaţă că faptul de a cumpăra 
lucruri ne va aduce bucurie. Şi, dacă 
aceasta nu funcţionează, cumpărăm mai 
mult! Ne învaţă, de asemenea, că putem 
păcătui cât vrem şi vom avea parte de 
bucurie. Şi dacă aceasta nu funcţionează, 
păcătuim mai mult! Promisiunea este că 
la capătul fiecărui curcubeu hedonist este 
bucurie din plin. Nu este adevărat!

 28. Nu în această lume sau în lumea care  
va urma.

 29. Sfinţii neprihăniţi „care au îndurat 
crucile lumii… vor moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu… iar bucuria lor va fi deplină  
în vecii vecilor” (2 Nefi 9:18).

 30. Pentru exemple, vezi 2 Nefi 27:30;  
Alma 27:16-18.

 31. Vezi 1 Nefi 17:40.
 32. Vezi Mosia 4:2-3.
 33. Psalmii 16:8, 11.
 34. Vezi Isaia 35:10; 2 Nefi 8:3.
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1. Să ne pregătim înainte
Ne putem începe pregătirea pen-

tru împărtăşanie cu mult înainte de 
începerea adunării de împărtăşanie. 
Sâmbăta poate fi un timp bun pentru 
a medita la progresul nostru spiritual 
şi pentru a ne pregăti.

Viaţa muritoare este un dar esenţial 
în călătoria noastră de a deveni ca Tatăl 
nostru Ceresc. Este necesar să includă 
încercări şi provocări care ne oferă ocazii 
de a ne schimba şi progresa. Regele 
Beniamin ne-a învăţat că „omul prin firea 
lui este un duşman al lui Dumnezeu… şi 
va fi în vecii vecilor, dacă el nu se supu-
ne chemărilor Spiritului Sfânt şi înlătură 
omul firesc şi devine un sfânt prin ispă-
şirea lui Hristos Domnul” (Mosia 3:19). 
Participarea la rânduiala împărtăşaniei 
ne oferă ocazia de a ne supune mai pe 
deplin inimile şi sufletele lui Dumnezeu.

În pregătirea noastră, inimile noastre 
se frâng când ne exprimăm recunoştinţa 
pentru ispăşirea lui Hristos, ne pocăim 
de greşelile şi slăbiciunile noastre şi 
cerem ajutor Tatălui în călătoria noastră 
continuă de a devini mai asemănători 
Lui. Ne putem uita, apoi, cu nerăbdare 
la ocazia pe care împărtăşania ne-o 

pentru voi, pentru ca voi să depuneţi 
mărturie Tatălui, că voi vă aduceţi 
aminte întotdeauna de Mine. Şi dacă vă 
veţi aduce aminte întotdeauna de Mine, 
atunci voi veţi avea cu voi Spiritul Meu” 
(3 Nefi 18:11).

Invit pe fiecare dintre noi să se gân-
dească la cinci moduri prin care putem 
creşte impactul şi puterea participării 
noastre, cu regularitate, la rânduiala 
sacră a împărtăşaniei, rânduială care 
ne poate ajuta să devenim sfinţi.

Vârstnicul Peter F. Meurs
din Cei Şaptezeci

Una dintre primele mele amin-
tiri este legată de adunările de 
împărtăşanie desfăşurate în casa 

noastră din Warrnambool, Australia. 
Între 10 şi 15 persoane frecventau 
ramura noastră, iar tatăl meu, unul din-
tre cei trei deţinători ai preoţiei, a avut, 
cu regularitate, ocazia de a binecuvânta 
împărtăşania. Îmi amintesc de senti-
mentele pe care le-am avut în timp ce 
citea cu umilinţă şi cu atenţie cuvintele 
rugăciunilor de împărtăşanie. Adesea, 
glasul său tremura când simţea Spiritul. 
Uneori, a fost nevoit să ia o pauză pen-
tru a-şi controla emoţiile înainte de a 
finaliza rugăciunea.

Având doar cinci ani, nu am putut 
înţelege întreaga semnificaţie a ceea ce 
se spunea sau se făcea; cu toate aces-
tea, am ştiut că ceva special avea loc. 
Am putut simţi influenţa calmă şi liniş-
titoare a Duhului Sfânt în timp ce tatăl 
meu medita la dragostea Salvatorului 
pentru noi.

Salvatorul ne-a învăţat: „Şi lucrul 
acesta va trebui să-l faceţi voi întot-
deauna acelora care se pocăiesc şi 
care sunt botezaţi în numele Meu; şi 
va trebui să faceţi aceasta în amintirea 
sângelui Meu, pe care Eu L-am vărsat 

Împărtăşania ne poate 
ajuta să devenim sfinţi
Gândiţi-vă la cinci moduri prin care putem creşte impactul şi puterea 
participării noastre, cu regularitate, la rânduiala sacră a împărtăşaniei.
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oferă, de a ne aminti de sacrificiul Său 
şi de a ne reînnoi angajamentul faţă de 
toate legămintele pe care le-am făcut.

2. Să venim devreme
Experienţa noastră privind împăr-

tăşania poate fi îmbunătăţită când 
ajungem, cu minute bune, înainte de 
adunare şi medităm în timp ce este 
cântat preludiul muzical.

Preşedintele Boyd K. Packer ne-a 
învăţat: „Preludiul muzical, interpre-
tat cu reverenţă, este hrană pentru 
spirit. Acesta înlesneşte inspiraţia” 1. 
Preşedintele Russell M. Nelson a expli-
cat: „Acesta nu este un timp pentru 
conversaţie sau trimitere de mesaje, ci 
un timp de meditare evlavioasă în care 
conducătorii şi membrii se pregătesc 
spiritual pentru împărtăşanie” 2.

3. Să cântăm şi să învăţăm din cuvintele 
imnului de împărtăşanie

Imnul de împărtăşanie este o parte 
deosebit de importantă a experienţei 

noastre în ce priveşte împărtăşania. 
Muzica ne înalţă gândurile şi sentimen-
tele. Imnul de împărtăşanie are influen-
ţă şi mai mare când ne concentrăm 
asupra cuvintelor şi doctrinei transmise 
în mod impresionant. Învăţăm mult 
din cuvinte precum: „Ai fost chinuit” 3, 
„Să ne-amintim, să ne-ngrijim, în inimi, 
fapte, puri să fim” 4 şi „Liberi şi demni 
să trăim mereu, noi, copiii Lui, fericiţi” 5.

Când intonăm un imn pregătindu-ne 
să luăm din împărtăşanie, cuvintele 
pot deveni parte a angajamentului 
nostru faţă de legământ. De exemplu, 
gândiţi-vă la versurile: „Din inimi, Te 
iubim, Doamne. Calea Ta o urmăm” 6.

4. Să participăm, din punct de vedere 
spiritual, la rugăciunile de împărtăşanie 
(vezi Moroni 4-5)

În loc de a nu asculta cu atenţie 
cuvintele familiare ale rugăciunilor de 
împărtăşanie, putem învăţa mult şi simţi 
şi mai mult pe măsură ce participăm, 
din punct de vedere spiritual, meditând 

la angajamentele şi binecuvântările 
incluse în aceste rugăciuni sacre.

Pâinea şi apa sunt binecuvântate 
şi sfinţite pentru sufletele noastre. Ele 
ne aminteasc de jertfa Salvatorului şi 
că El ne poate ajuta să devenim sfinţi.

Rugăciunile explică faptul că ne 
împărtăşim din pâine în amintirea 
trupului Fiului, pe care El l-a sacrificat 
pentru ca noi să ne pregătim pentru 
înviere şi bem din apă în amintirea 
sângelui Fiului, pe care El l-a vărsat 
de bunăvoie, astfel încât să putem fi 
răscumpăraţi, dacă ne pocăim.

Rugăciunile introduc legămintele 
prin expresia „că ei doresc cu adevărat” 
(Moroni 4:3). Această expresie are atât 
de multă putere pentru noi. Dorim noi, 
cu adevărat, să slujim şi să ne implicăm? 
Dorim noi, cu adevărat, să ne schim-
băm? Dorim noi, cu adevărat, să lucrăm 
asupra slăbiciunilor noastre? Dorim noi, 
cu adevărat, să-i ajutăm şi să-i binecu-
vântăm pe alţii? Dorim noi, cu adevărat, 
să avem încredere în Salvator?
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Când promisiunile sunt rostite şi în 
timp ce luăm din împărtăşanie, confir-
măm, în inimile noastre, că dorim cu 
adevărat să:

• luăm asupra noastră numele lui  
Isus Hristos;

• ne străduim să ţinem poruncile Sale;
• ne amintim totdeauna de El.

Rugăciunea se încheie cu o invitaţie 
şi promisiune sublimă: „Pentru ca ei să 
poată avea totdeauna Spiritul Său cu ei” 
(Moroni 4:3).

Pavel a scris: „Roada Duhului, dim-
potrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândeţea [şi] 
înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). 
Binecuvântări şi daruri frumoase ne 
sunt puse la dispoziţie când ne ţinem 
legămintele.

5. Meditaţi şi amintiţi-vă de El când 
simbolurile împărtăşaniei sunt distribuite

Momentele de reverenţă, când deţi-
nătorii preoţiei distribuie împărtăşania, 
pot deveni sacre pentru noi.

Când pâinea este distribuită, putem 
medita la faptul că Salvatorul, drept 
ultimă dovadă a dragostei Sale pentru 
noi, a luat „moartea asupra Lui, ca să 
poată dezlega legăturile morţii care 
leagă poporul Său” (Alma 7:12).

Ne putem aduce aminte binecu-
vântarea glorioasă a învierii care „o 
să vină la toţi… sclav şi liber, bărbat 
şi femeie, nedrept şi drept; şi va fi aşa 
încât niciun fir de păr de pe capul 
lor nu va fi pierdut; fiecare lucru va 
fi reconstituit în forma lui perfectă” 
(Alma 11:44).

Când apa este distribuită, ne putem 
aminti cuvintele Salvatorului:

„Iată, Eu, Dumnezeu, am suferit 
aceste lucruri pentru toţi, pentru ca ei 
să nu sufere, dacă ei se vor pocăi …

Suferinţele care M-au făcut, chiar pe 
Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre 
toţi, să tremur de durere şi să sângerez 
din fiecare por şi să sufăr atât în trup, 
cât şi în spirit – şi aş fi dorit să nu fiu 
obligat să beau paharul amar şi apoi să 
dau înapoi” (D&L 19:16, 18).

Ne amintim că El a luat „asupra Lui 
infirmităţile [noastre], ca inima Lui să fie 
inundată de milă, în ce priveşte trupul, 
ca el să ştie, în ce priveşte trupul, cum 
să-i ajute pe oameni după infirmităţile 
lor” (Alma 7:12).

Când reflectăm la experiența noastră 
privind împărtăşania, ne-am putea 
întreba:

• Ce voi face în această săptămână 
pentru a mă pregăti mai bine pentru 
a lua din împărtăşanie?

• Pot să contribui mai mult la reveren-
ţa şi revelaţia care pot însoţi începu-
tul adunării de împărtăşanie?

• Ce doctrină a fost predată în imnul 
de împărtăşanie?

• Ce am auzit şi simţit când am ascul-
tat rugăciunile de împărtăşanie?

• La ce m-am gândit în timp ce împăr-
tăşania era distribuită?

Vârstnicul David A. Bednar ne-a învă-
ţat: „Rânduiala împărtăşaniei este o invi-
taţie sfântă, adresată în mod repetat, de 
a ne pocăi în mod sincer şi a fi reînnoiţi 
spiritual. Actul în sine de a lua din împăr-
tăşanie nu ne purifică de păcate. Însă, pe 
măsură ce ne pregătim cu conştiincio-
zitate şi participăm la această rânduială 
sfântă având o inimă frântă şi un spirit 
smerit, promisiunea este că putem avea 
totdeauna Spiritul Domnului cu noi. Şi, 
prin puterea care sfinţeşte a Duhului 
Sfânt, care ne este însoţitor permanent, 
putem să păstrăm pentru totdeauna 
iertarea păcatelor noastre” 7.

Depun mărturie despre multitudinea 
de binecuvântări disponibile pentru 
noi, pe măsură ce creştem în pregătirea 
şi participarea noastră, din punct de 
vedere spiritual, la rânduiala împărtăşa-
niei. Depun mărturie, de asemenea, că 
aceste binecuvântări ne sunt disponibile 
datorită dragostei Tatălui nostru din Cer 
şi sacrificiului ispăşitor infinit al Fiului 
Său Preaiubit, Isus Hristos. În numele 
Lui sacru, chiar Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Boyd K. Packer, „Personal Revelation:  

The Gift, the Test, and the Promise”, 
Ensign, nov. 1994, p. 61.

 2. Russell M. Nelson, „Worshiping at 
Sacrament Meeting”, Liahona, aug. 2004,  
p. 13.

 3. „Isus din Nazaret, Rege, Salvator”, Imnuri, 
nr. 110.

 4. „În al lui Isus nume”, Imnuri, nr. 108.
 5. „Măreaţă e a Ta înţelepciune”, Imnuri,  

nr. 119.
 6. „Acum, când ne împărtăşim”, Imnuri,  

nr. 105.
 7. David A. Bednar, „Să păstrăm pentru 

totdeauna iertarea păcatelor noastre”, 
Liahona, mai 2016, p. 61-62.
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În cele din urmă, acest om a 
mărturisit soţiei sale credincioase şi 
conducătorilor Bisericii, exprimân-
du-şi remuşcarea profundă. Cu toate 
că a fost cel mai greu lucru pe care îl 
făcuse vreodată, sentimente de alinare, 
pace, recunoştinţă şi dragoste faţă de 
Salvatorul nostru şi cunoaşterea faptu-
lui că Domnul îi ridica povara grea de 
pe umeri şi îl ajuta l-au făcut să simtă o 
bucurie de nedescris, fără să ţină seama 
de consecinţe şi de viitorul său.

Fusese sigur că soţia şi copiii săi ar fi 
devastaţi – şi au fost; şi că ar fi avut par-
te de acţiuni disciplinare şi eliberarea 
din chemarea sa – şi a avut. A fost sigur 
că soţia sa ar avea inima zdrobită, ar 
fi rănită şi furioasă – şi a fost. Şi a fost 
sigur că ea ar pleca şi ar lua copiii cu 
ea – dar nu a făcut-o.

Uneori, păcatele grave duc la divorţ 
şi, în funcţie de circumstanţe, acesta ar 
putea fi necesar. Dar acest bărbat a fost 
surprins să afle că soţia l-a acceptat şi 
s-a dedicat faptului de a-l ajuta pe orice 
cale care-i stătea în putinţă. Cu timpul, 
ea a putut să-l ierte pe deplin. Ea a simţit 
puterea vindecătoare a ispăşirii Salvato-
rului. După mulţi ani, acest cuplu şi cei 
trei copii ai lor sunt puternici şi credin-
cioşi. Soţul şi soţia slujesc în templu şi 

consecinţe care ar fi putut fi cauzate 
de mărturisirea sa.

Deseori, atunci când păcătuim, 
Satana încearcă să ne convingă că 
lucrul altruist pe care trebuie să-l facem 
este să-i protejăm pe alţii de distruge-
rea pe care ar provoca-o cunoaşterea 
păcatelor noastre, aceasta incluzând 
evitarea mărturisirii în faţa episcopu-
lui, care ne poate binecuvânta vieţile 
prin cheile preoţiei pe care le deţine 
ca judecător general în Israel. Cu toate 
acestea, adevărul este că lucrul altruist 
şi asemănător lui Hristos pe care ar 
trebui să-l facem este să mărturisim şi 
să ne pocăim. Acesta este marele plan 
al mântuirii întocmit de Tatăl Ceresc.

Linda S. Reeves
a doua consilieră în Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

Cu câteva luni înainte ca preşe-
dintele Boyd K. Packer să plece 
dintre noi, conducătorii gene-

rali ai preoţiei şi ai organizaţiilor auxi-
liare am avut preţioasa ocazie ca el să 
ne vorbească. Nu am putut să încetez 
să mă gândesc la ceea ce a spus. El 
ne-a împărtăşit că se gândise la toate 
lucrurile pe care le făcuse în viaţa sa, 
căutând semne ale păcatelor pe care 
le comisese şi de care se pocăise cu 
sinceritate, şi nu a putut găsi nicio 
urmă a acestora. Datorită sacrificiului 
ispăşitor al Salvatorului nostru iubit, 
Isus Hristos, şi prin pocăinţă sinceră, 
păcatele pe care le comisese dispă-
ruseră complet, ca şi când nu exista-
seră niciodată. Apoi, îndrumarea din 
acea zi a preşedintelui Packer pentru 
conducători a fost să mărturisim că 
acest lucru este valabil pentru fiecare 
dintre noi atunci când ne pocăim cu 
sinceritate.

Cunosc un bărbat care, cu ani în 
urmă, a fost implicat în păcate privind 
moralitatea. Mult timp, acest bărbat s-a 
simţit prea ruşinat şi prea neliniştit să 
vorbească despre acest lucru cu soţia sa 
şi cu conducătorii preoţiei. El dorea să 
se pocăiască pe deplin, totuşi, a spus că 
era gata să renunţe la salvarea sa eternă 
ca să nu-i facă pe soţia şi copiii săi 
să treacă prin durerea, ruşinea şi alte 

Marele plan al mântuirii
Ştiu că, dacă ne pocăim cu adevărat, păcatele noastre dispar –  
fără să lase urme!
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au o căsnicie minunată, plină de dragos-
te. În viaţa acestui bărbat, profunzimea 
mărturiei sale, dragostea şi recunoştinţa 
sa faţă de Salvator sunt evidente.

Amulec a mărturisit: „Aş dori ca 
voi să mergeţi înainte şi să nu vă 
mai împietriţi inimile … dacă vă veţi 
pocăi … imediat marele plan al mântui-
rii va fi împlinit pentru voi” 1.

Când am slujit alături de soţul meu 
în timp ce el prezida asupra unei 
misiuni, am mers într-o dimineaţă la 
aeroport pentru a întâmpina un grup 
mare de misionari. Un tânăr deosebit 
ne-a atras atenţia. Părea trist, împovărat, 
aproape suferind. În acea după-amiază, 
l-am supravegheat cu grijă. Până seara, 
acel tânăr a făcut o mărturisire întârzia-
tă şi conducătorii lui au decis că trebuia 
să se întoarcă acasă. Deşi eram foarte 
trişti pentru că fusese necinstit şi nu se 
pocăise înainte să plece în misiune, pe 
drumul spre aeroport l-am lăudat cu 
sinceritate şi dragoste pentru că avuse-
se curajul să-şi recunoască greşeala şi 
am promis să păstrăm legătura cu el.

Acest tânăr a fost binecuvântat să aibă 
părinţi şi conducători ai preoţiei minunaţi 
şi o episcopie care i-a acordat sprijin şi 
dragoste. După un an în care a muncit 
din greu pentru a se pocăi pe deplin şi a 
beneficia de pe urma ispăşirii Salvatoru-
lui, el a putut să se întoarcă în misiunea 
noastră. Este greu pentru mine să descriu 
sentimentele de bucurie pe care le-am 
simţit atunci când l-am luat pe acest tânăr 
de la aeroport. Era plin de Spirit, fericit, 
încrezător în prezenţa Domnului şi 
nerăbdător să-şi îndeplinească misiunea 
dând dovadă de credinţă. A devenit un 
misionar excepţional şi, mai târziu, soţul 
meu şi cu mine am avut privilegiul de a 
participa la pecetluirea lui în templu.

În contrast, cunosc o altă misionară 
care, ştiind că păcatul nemărturisit pe 
care îl comisese înainte de a pleca în 
misiune ar fi făcut, cu siguranţă, ca ea 

să fie trimisă acasă devreme, a plani-
ficat să muncească din greu în timpul 
misiunii şi să-i mărturisească preşe-
dintelui de misiune acel păcat doar 
cu câteva zile înainte de a-şi încheia 
misiunea. I-a lipsit întristarea după voia 
lui Dumnezeu şi a încercat să se sustra-
gă planului oferit de Salvatorul nostru 
iubitor fiecăruia dintre noi.

Odată, în timpul misiunii noas-
tre, l-am însoţit pe soţul meu care a 
intervievat un bărbat care dorea să fie 
botezat. În timp ce soţul meu con-
ducea interviul, eu am aşteptat afară, 
împreună cu surorile misionare care îi 
predaseră acestui bărbat. Când interviul 
s-a încheiat, soţul meu le-a informat pe 
surorile misionare că bărbatul putea să 
fie botezat. Acest om plângea în timp 
ce explica faptul că fusese sigur că 
păcatele grave pe care le comisese în 
viaţa sa aveau să-l împiedice să poată 
fi botezat. Rareori am fost martoră la 
bucuria şi fericirea cuiva care iese din 
întuneric la lumină, egale cu acelea la 
care am fost martoră în acea zi.

Vârstnicul D. Todd Christofferson 
a mărturisit:

„Prin credinţa în Mântuitorul [nostru] 
îndurător, care are puterea de a ierta 
păcate şi de a purifica suflete, dispera-
rea se transformă în speranţă. Inima şi 
dorinţele persoanei se schimbă şi păca-
tul care, cândva, era atrăgător, devine 
din ce în ce mai respingător …

 Oricât ar fi de mare durerea provo-
cată de pocăinţă, ea nu este la fel de 
mare ca bucuria iertării” 2.

Aceste experienţe îmi amintesc de 
Enos, profetul din Cartea lui Mormon, 
care a „strigat către [Domnul] în rugă-
ciune fierbinte” şi, apoi, a auzit un glas 
spunând: „Enos, păcatele tale îţi sunt 
iertate …

Iar eu, Enos, am ştiut că Dumnezeu 
nu putea să mintă; prin urmare, vina 
mea a fost ştearsă.

Şi eu am spus: Doamne, cum se 
face asta?

Iar El a spus către mine: Datorită 
credinţei tale în Hristos … Du-te; 
credinţa ta te-a făcut întreg” 3.

Pregătind această cuvântare, am 
dorit să-mi dau seama de modul în care 
nepoţii noştri înţeleg pocăinţa şi ce simt 
ei în legătură cu Salvatorul, aşa că i-am 
rugat pe copiii noştri să le adreseze 
întrebările următoare. Am fost impre-
sionată de răspunsurile nepoţilor noştri.

Ce este pocăinţa? „Când loveşti pe 
cineva, poţi să spui: «Îmi pare rău» şi să 
îndrepţi greşeala.”

Cum te simţi atunci când te pocă-
ieşti? „Poţi să-L simţi pe El; poţi simţi 
căldura Lui şi sentimentele rele dispar.”

Ce simţi despre Isus şi Tatăl Ceresc 
atunci când te pocăieşti? „Simt că Isus 
simte că a meritat să facă ispăşirea şi 
că El este fericit că putem trăi, din nou, 
în prezenţa Lui.”

De ce doresc Isus şi Tatăl Ceresc ca 
eu să mă pocăiesc? Conform cuvinte-
lor nepotului meu adolescent: „Pentru 
că Ei mă iubesc! Pentru a progresa 
şi a deveni asemenea Lor, trebuie să 
mă pocăiesc. De asemenea, doresc ca 
Spiritul să fie cu mine, deci trebuie să 
mă pocăiesc zilnic pentru a mă bucura 
de însoţirea Sa minunată. Nu voi putea 
niciodată să Le mulţumesc îndeajuns”.

Când Brynlee, fetiţa în vârstă de 
patru ani, a auzit aceste întrebări, ea 
a spus: „Nu ştiu, tati. Învaţă-mă tu”.

La o conferinţă generală, vârstnicul 
Jeffrey R. Holland a declarat: „Oricât de 
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greu să accepte învăţăturile şi doctri-
na Sa şi „s-au întors înapoi şi nu mai 
umblau cu El ” 2.

Când acei ucenici au plecat, Isus S-a 
întors către Cei Doisprezece şi a între-
bat: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” 3.

Petru a răspuns:
„Doamne, la cine să ne ducem? Tu 

ai cuvintele vieţii veşnice.
Şi noi am crezut, şi am ajuns la 

cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul 
lui Dumnezeu” 4.

În acel moment, în care alţii s-au 
concentrat pe ceea ce nu puteau 
accepta, apostolii au ales să se concen-
treze pe ceea ce au crezut şi ştiut, prin 
urmare, au rămas cu Hristos.

Mai târziu, în Ziua Cincizecimii, Cei 
Doisprezece au primit darul Duhului 
Sfânt. Au devenit îndrăzneţi în mărturia 
lor despre Hristos şi au început să înţe-
leagă mai pe deplin învăţăturile lui Isus.

Astăzi este la fel. Pentru unii, 
invitaţia lui Hristos de a crede şi a 
rămâne continuă să fie grea sau dificil 
de acceptat. Unor ucenici le este greu 
să înţeleagă o anumită procedură sau 
învăţătură a Bisericii. Alţii se îngrijo-
rează cu privire la istoria noastră sau 
la imperfecţiunile unor membri şi 
conducători din trecut şi prezent. Iar 
altora le este dificil să trăiască în acord 
cu o religie care necesită sacrificiu. În 

Vârstnicul M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Acum câţiva ani, am vizitat Ţara 
Sfântă împreună cu familia mea. 
Una dintre amintirile vii din acea 

călătorie a fost vizita pe care am făcut-o 
în camera de sus, presupusul loc din 
Ierusalim în care a avut loc cina cea de 
taină.

În timp ce ne aflam acolo, am citit 
familiei mele din Ioan 17, unde Isus Se 
roagă Tatălui Său pentru ucenicii Săi:

„Pentru ei Mă rog… ca ei să fie una, 
cum suntem şi Noi …

Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi 
pentru cei ce vor crede în Mine prin 
cuvântul lor.

Ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti 
în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie 
una în noi” 1.

Am fost profund emoţionat în timp 
ce citeam aceste cuvinte şi am început 
să mă rog în acel loc sacru să pot fi 
mereu una cu familia mea şi cu Tatăl 
meu Ceresc şi cu Fiul Său.

Relaţiile noastre preţioase cu 
familiile, prietenii, Domnul şi Biserica 
Sa restaurată sunt printre lucrurile 
care contează cel mai mult în viaţă. 
Deoarece aceste relaţii sunt atât de 
importante, ele trebuie să fie preţuite, 
protejate şi îngrijite.

Una dintre relatările cele mai triste 
din scripturi a avut loc când „[multora 
dintre] ucenicii [Domnului]” le-a fost 

La cine să ne ducem?
În final, fiecare dintre noi trebuie să răspundă la întrebarea  
Salvatorului: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”.

târziu credeţi că ar fi, oricâte ocazii cre-
deţi că aţi pierdut, oricâte greşeli simţiţi 
că aţi făcut… ori indiferent de cât de 
mult credeţi că v-aţi îndepărtat de casă, 
de familie şi de Dumnezeu, vă depun 
mărturie că nu v-aţi îndepărtat atât de 
mult încât dragostea divină să nu vă 
poată ajunge. Nu puteţi să vă scufun-
daţi mai adânc decât poate străluci 
lumina infinită a ispăşirii lui Hristos” 4.

Cât de mult doresc ca fiecare dintre 
copiii, nepoţii mei şi fiecare dintre 
dumneavoastră, fraţii şi surorile mele, 
să simtă bucuria şi apropierea de Tatăl 
Ceresc şi de Salvatorul nostru, pe care 
le simţim atunci când ne pocăim zil-
nic de păcatele şi slăbiciunile noastre! 
Fiecare copil cu discernământ al Tată-
lui Ceresc are nevoie să se pocăiască. 
Să ne gândim pentru ce păcate este 
nevoie să ne pocăim. Ce ne împiedică 
s-o facem? În ce moduri avem nevoie 
să ne îmbunătăţim?

Ştiu că, aşa cum preşedintele Packer 
a trăit prin proprie experienţă şi a 
mărturisit, dacă ne pocăim cu adevărat, 
păcatele noastre dispar – fără să lase 
urme! Eu am simţit dragoste, bucurie, 
alinare şi încredere în prezenţa Dom-
nului atunci când m-am pocăit sincer.

Pentru mine, cele mai mari miraco-
le din viaţă nu sunt despărţirea Mării 
Roşii, mutarea munţilor, nici chiar vin-
decarea trupului. Cel mai mare mira-
col se întâmplă atunci când Îl rugăm 
cu umilinţă pe Tatăl nostru din Cer 
şi cerem cu ardoare să fim iertaţi şi, 
apoi, suntem curăţaţi de acele păcate 
prin sacrificiul ispăşitor al Salvatorului 
nostru. În numele sacru al lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Alma 34:31.
 2. D. Todd Christofferson, „Darul divin al 

pocăinţei”, Liahona, nov. 2011, p. 40.
 3. Enos 1:4-8.
 4. Jeffrey R. Holland, „Lucrătorii viei”, 

Liahona, mai 2012, p. 33.
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cele din urmă, unii „[au obosit în] a face 
bine” 5. Din aceste motive şi din altele, 
unii membri ai Bisericii şovăiesc în 
credinţa lor, întrebându-se dacă poate 
ar trebui să-i urmeze pe cei care „s-au 
întors înapoi şi nu mai umblau” cu Isus.

Dacă unii dintre dumneavoastră se 
clatină în credinţa lor, adresez aceeaşi 
întrebare pe care a adresat-o Petru: „La 
cine să [vă duceţi]?”. Dacă alegeţi să 
deveniţi inactivi sau să părăsiţi Biserica 
restaurată a lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă, unde vă veţi duce? 
Ce veţi face? Hotărârea de a „nu mai 
[umbla]” cu membrii Bisericii şi con-
ducătorii aleşi ai Domnului va avea un 
impact pe termen lung care nu poate 
fi mereu înţeles pe moment. Poate că 
există vreo doctrină, vreo procedură, 
vreun moment din istorie care sunt în 
dezacord cu credinţa dumneavoastră 
şi poate simţiţi că singurul mod de a 
scăpa de acea nelinişte sufletească este 
să „nu mai [umblaţi]” cu sfinţii. Dacă 
veţi trăi cât am trăit eu, veţi ajunge să 
înţelegeţi că, într-un fel, lucrurile se 
rezolvă de la sine. Un gând inspirat sau 
o revelaţie inspirată poate aduce mai 
multă lumină cu privire la o problemă. 
Reţineţi că restaurarea nu este un eve-
niment, ci continuă să se desfăşoare.

Nu renunţaţi niciodată la adevărurile 
măreţe revelate prin profetul Joseph 
Smith. Nu încetaţi niciodată să citiţi, să 
meditaţi la doctrina lui Hristos cuprinsă 
în Cartea lui Mormon şi să o puneţi în 
practică.

Nu încetaţi niciodată să-I acordaţi 
Domnului timp încercând în mod 
sincer să înţelegeţi ceea ce El a revelat. 
După cum a spus dragul meu prieten şi 
fost coleg, vârstnicul Neal A. Maxwell: 
„Nu trebuie să presupunem… că, deoa-
rece un lucru este inexplicabil pentru 
noi, el este inexplicabil” 6.

Aşadar, înainte de a lua acea 
hotărâre riscantă din punct de vedere 

spiritual, de a pleca, vă îndemn să vă 
opriţi şi să vă gândiţi cu grijă înainte 
să renunţaţi la ceea ce v-a făcut să 
aveţi în primul rând o mărturie despre 
Biserica lui Isus Hristos. Opriţi-vă şi 
gândiţi-vă la ceea ce aţi simţit aici şi 
de ce. Gândiţi-vă la momentele în care 
Duhul Sfânt v-a depus mărturie despre 
adevăruri eterne.

Unde vă veţi duce să găsiţi oameni 
care vă împărtăşesc credinţa în Părinţi 
Cereşti iubitori, reali, care ne învaţă cum 
să ne întoarcem în prezenţa Lor eternă?

Unde vă veţi duce să fiţi învăţaţi 
despre un Salvator care vă este cel 
mai bun prieten, care nu doar a suferit 
pentru păcatele dumneavoastră, ci care 
a suferit „dureri şi suferinţe şi ispite de 
toate felurile”, astfel încât „inima Lui să 
fie inundată de milă, în ce priveşte tru-
pul, ca El să ştie, în ce priveşte trupul, 
cum să-i ajute pe oameni după infirmi-
tăţile lor” 7 inclusiv, cred eu, infirmitatea 
pierderii credinţei?

Unde vă veţi duce să învăţaţi mai 
multe despre planul Tatălui Ceresc 
pentru fericirea şi pacea noastră eterne, 
un plan care este plin de posibilităţi, 
învăţături şi îndrumări minunate pentru 
viaţa muritoare şi cea eternă? Amin-
tiţi-vă că planul salvării oferă însemnă-
tate, scop şi îndrumare vieţii muritoare.

Unde vă veţi duce să găsiţi o structu-
ră oganizaţională bisericească detaliată 
şi inspirată prin care sunteţi învăţaţi şi 
sprijiniţi de bărbaţi şi femei pe deplin 
angajaţi să-I slujească Domnului slu-
jindu-vă pe dumneavoastră şi familia 
dumneavoastră?

Unde vă veţi duce să găsiţi profeţi 
şi apostoli în viaţă, care sunt chemaţi 
de Dumnezeu pentru a vă oferi o altă 
resursă cu sfaturi, înţelegere, alinare şi 
inspiraţie pentru provocările din zilele 
noastre?

Unde vă veţi duce să găsiţi oameni 
care trăiesc după un set de valori 

şi standarde prestabilite pe care le 
împărtăşiţi şi pe care doriţi să le trans-
miteţi mai departe copiilor şi nepoţilor 
dumneavoastră?

Şi unde vă veţi duce să trăţi bucuria 
care se simte prin rânduielile şi legămin-
tele necesare salvării înfăptuite în templu?

Fraţi şi surori, faptul de a accep-
ta şi a trăi în acord cu Evanghelia 
lui Hristos poate fi dificil. Aşa a fost 
mereu şi aşa va fi tot timpul. Noi 
putem fi asemenea drumeţilor care 
urcă pe o cărare abruptă şi dificilă. 
Este firesc şi normal ca, din când în 
când, să ne oprim pe cărare să ne tra-
gem suflarea, să ne reevaluăm direcţia 
în care mergem şi să ne ajustăm 
ritmul. Nu toată lumea trebuie să se 
oprească pe cărare, dar nu este nimic 
greşit să faceţi aceasta când circum-
stanţele dumneavoastră o cer. De fapt, 
poate fi un lucru pozitiv pentru cei 
care profită din plin de pe urma oca-
ziei de a-şi recăpăta energia bând din 
apa vie a Evangheliei lui Hristos.

Pericolul apare atunci când cineva 
alege să se depărteze de cărarea care 
duce la pomul vieţii.8 Uneori putem 
învăţa, studia şi cunoaşte, iar alteori 
trebuie să credem, să avem încredere 
şi să sperăm.

În final, fiecare dintre noi trebuie 
să răspundă la întrebarea Salvatorului: 
„Voi nu vreţi să vă duceţi?” 9. Cu toţii 



92 SESIUNEA DE DUMINICĂ DIMINEAŢĂ | 2 OCTOMBRIE 2016

trebuie să căutăm răspunsul la acea 
întrebare. Pentru unii, răspunsul este 
uşor; pentru alţii, este dificil. Nu pretind 
că ştiu de ce abilitatea de a crede este 
mai uşor de dobândit pentru unii decât 
pentru alţii. Sunt atât de recunoscător 
să ştiu că răspunsurile sunt mereu 
disponibile şi că, dacă le căutăm – dacă 
le căutăm cu intenţie adevărată şi ne 
rugăm cu toată dorinţa inimii – în cele 
din urmă, vom găsi răspunsuri la între-
bările noastre pe măsură ce continuăm 
pe cărarea Evangheliei. În slujirea mea, 
am cunoscut persoane care s-au înde-
părtat şi s-au întors după încercarea 
credinţei lor.

Speranţa mea sinceră este ca noi 
să invităm un număr din ce în ce 
mai mare de copii ai lui Dumnezeu 
să găsească şi să rămână pe cărarea 
Evangheliei, pentru ca şi ei să „ia din 
fructul care [este] vrednic de dorit mai 
presus decât orice alt fruct” 10.

Rugămintea profundă a inimii mele 
este ca noi să-i îndemnăm, acceptăm, 
înţelegem şi iubim pe cei care au 
dificultăţi în ce priveşte credinţa lor. 
Nu trebuie să neglijăm niciodată pe 
vreunul dintre fraţii şi surorile noastre. 

Cu toţii ne aflăm în locuri diferite pe 
cărare şi trebuie să ne slujim unii altora 
în mod corespunzător.

Aşa cum ar trebui să ne deschidem 
braţele pentru a accepta nou-converti-
ţii, noi trebuie să-i acceptăm şi sprijinim 
pe cei care au întrebări şi care şovăiesc 
în credinţa lor.

Folosind o altă analogie cunoscută, 
mă rog ca oricine se gândeşte să pără-
sească „vechea corabie Sion”, la cârma 
căreia sunt Dumnezeu şi Hristos, să 
se oprească şi să se gândească cu grijă 
înainte să o facă.

Vă rog să fiţi încredinţaţi că, deşi 
asupra corabiei se vor abate furtuni 
şi vânturi puternice, Salvatorul este 
la bordul ei şi poate să certe furtuna 
poruncindu-i să se liniştească. Până 
atunci, trebuie să nu ne temem şi 
trebuie să avem credinţă de neclintit 
şi să ştim că „Îl ascultă chiar şi vântul 
şi marea” 11.

Fraţi şi surori, vă promit în numele 
Domnului că El nu-Şi va abandona 
niciodată Biserica şi că nu ne va aban-
dona pe niciunul dintre noi. Reţineţi 
răspunsul lui Petru la întrebarea şi 
cuvintele Salvatorului:

„La cine să ne ducem? Tu ai 
cuvintele vieţii veşnice.

Şi noi am crezut, şi am ajuns la 
cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul 
lui Dumnezeu” 12.

Depun mărturie că „nu va exista 
niciun alt nume dat, precum şi niciun alt 
mijloc sau o altă cale prin care salvarea 
să poată veni pentru copiii oamenilor, 
ci numai prin şi în numele lui Hristos” 13.

De asemenea, depun mărturie că 
Isus Hristos a chemat apostoli şi profeţi 
în zilele noastre şi a restaurat Biserica 
Sa, cu învăţături şi porunci, ca „refugiu 
împotriva furtunii şi împotriva mâniei” 
care vor veni cu siguranţă dacă oamenii 
de pe pământ nu se pocăiesc şi nu se 
întorc la El.14

Mai mult, depun mărturie că 
Domnul „cheamă pe… toţi să vină la 
El şi să ia parte la bunătatea Sa; şi El nu 
respinge pe nimeni dintre cei care vin 
la El, negri şi albi, sclavi şi liberi, bărbaţi 
şi femei… şi toţi sunt egali în faţa lui 
Dumnezeu” 15.

Isus este Salvatorul şi Mântuitorul 
nostru, iar Evanghelia Sa restaurată ne 
va aduce în siguranţă înapoi în pre-
zenţa Părinţilor noştri Cereşti dacă vom 
rămâne pe cărarea Evangheliei şi vom 
păşi pe urmele Sale. Depun mărtu-
rie despre aceasta în numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Ioan 17:9, 11, 20-21.
 2. Ioan 6:66; subliniere adăugată.
 3. Ioan 6:67.
 4. Ioan 6:68-69; subliniere adăugată.
 5. Doctrină şi legăminte 64:33.
 6. Neal A. Maxwell, Not My Will, But Thine 

(1988), p. 124.
 7. Alma 7:11-12.
 8. Vezi 1 Nefi 8:20-30.
 9. Ioan 6:67.
 10. 1 Nefi 8:15.
 11. Vezi Marcu 4:35-41.
 12. Ioan 6:68-69.
 13. Mosia 3:17.
 14. Doctrină şi legăminte 115:6.
 15. 2 Nefi 26:33.
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şi că Eu am fost ucis pentru păcatele 
lumii…

Şi atunci când ei toţi s-au dus şi 
au depus mărturie pentru ei înşişi, 
au strigat cu un singur glas, zicând:

Osana! Binecuvântat fie numele 
Dumnezeului Celui Preaînalt!” 4.

Şi, apoi, a doua oară, „ei au căzut 
la picioarele lui Isus”. Însă, de această 
dată având un scop, căci aflăm că ei 
„L-au [preaslăvit]” 5.

Zilele noastre
La începutul acestui an, am avut 

însărcinarea de a vizita un ţăruş din 
partea de vest a Statelor Unite. Era o 
duminică obişnuită, o adunare obiş-
nuită, cu membri ai Bisericii obişnuiţi. 
Am privit cum oamenii intrau în capelă 
şi se aşezau, cu pioşenie, pe scaunele 
libere. Conversaţii în şoaptă, de ultim 
moment, se auzeau din hol. Mame şi 
taţi încercau – uneori în zadar – să-şi 
liniştească propriii copii plini de ener-
gie. Nimic deosebit.

Dar, înainte ca adunarea să fi 
început, în minte mi-au venit cuvinte 
inspirate de Spirit.

Aceşti membri nu veniseră doar să 
îndeplinească vreo responsabilitate sau 
să asculte vorbitorii.

Veniseră având un scop mult mai 
profund şi mai important.

Ei veniseră să preaslăvească.
În timpul desfăşurării adunării, 

m-am uitat la diferiţi membri din 
congregaţie. Ei aveau chipuri aproape 
cereşti, o atitudine pioasă şi paşnică. 
Ceva în legătură cu ei mi-a încălzit ini-
ma. Experienţa de care aveau parte în 
acea duminică era una extraordinară.

Ei preaslăveau.
Simţeau divinitatea.
Am putut să văd acest lucru în 

înfăţişarea lor.
Şi m-am bucurat şi am preaslăvit 

alături de ei. Şi, făcând astfel, Spiritul 

Când Salvatorul a coborât din cer, 
oamenii au căzut de două ori la picioa-
rele Sale. Prima dată, a fost după ce, cu 
autoritate divină, El a spus:

„Iată, Eu sunt Isus Hristos, despre 
care profeţii au depus mărturie că tre-
buia să vină pe pământ.

Şi iată, Eu sunt lumina şi viaţa lumii” 3.
Apoi, El i-a invitat pe cei prezenţi: 

„Ridicaţi-vă şi veniţi către Mine ca să 
puteţi să puneţi mâna în coasta Mea şi 
ca să puteţi să simţiţi urmele cuielor în 
mâinile Mele şi în picioarele Mele, pen-
tru ca să ştiţi că Eu sunt Dumnezeul lui 
Israel şi Dumnezeul întregului pământ; 

Episcopul Dean M. Davies
primul consilier în Episcopatul care prezidează

Vizita Sa
Una dintre experienţele cele mai 

remarcabile şi pline de dragoste 
consemnate în scriptura sfântă este 
relatarea despre vizita Salvatorului 
făcută oamenilor de pe meleagurile 
americane, după moartea şi învierea Sa. 
Oamenii avuseseră parte de o distru-
gere foarte mare care făcuse ca „faţa 
întregului pământ [să fie schimbată]” 1. 
Consemnarea despre acele evenimente 
relatează că, după catastrofă, toţi oame-
nii au plâns fără întrerupere 2 şi că, în 
mijlocul suferinţei lor profunde, ei tân-
jeau după vindecare, pace şi eliberare.

Binecuvântările 
preaslăvirii
Preaslăvirea este esenţială vieţii noastre spirituale şi reprezintă elementul 
central al acesteia. Este ceva ce trebuie să ne dorim foarte mult, ceva ce 
trebuie să căutăm şi pentru care să ne străduim să avem parte.
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a vorbit inimii mele. În acea zi, am 
învăţat ceva despre mine, despre 
Dumnezeu şi despre rolul preaslăvirii 
adevărate în viaţa noastră.

Preaslăvirea în viaţa noastră de zi cu zi
Sfinţii din zilele din urmă sunt 

excepţionali când vine vorba despre 
slujirea în chemările din cadrul Bisericii. 
Însă, uneori, se întâmplă să intrăm 
într-o rutină şi să facem lucrurile ca şi 
cum doar ne-am îndeplini o respon-
sabilitate. Uneori, prezenţei noastre la 
adunări şi slujirii noastre în împărăţie le 
lipseşte elementul sfânt al preaslăvirii. 
Şi, fără acesta, ratăm întâlnirea spirituală 
incomparabilă cu infinitul – întâlnire pe 
care avem dreptul s-o avem, în calitate 
de copii ai unui Tată Ceresc iubitor.

Departe de a fi o întâmplare 
accidentală, fericită, preaslăvirea este 
esenţială vieţii noastre spirituale şi 
reprezintă elementul central al acesteia. 
Este ceva ce trebuie să ne dorim foarte 
mult, ceva ce trebuie să căutăm şi pen-
tru care să ne străduim să avem parte.

Ce este preaslăvirea?
Când Îl preaslăvim pe Dumnezeu, 

ne apropiem de El cu dragoste pioasă, 
cu umilinţă şi adorare. Îl recunoaştem 
şi Îl acceptăm ca fiind Regele nostru 
Ceresc, Creatorul universului, Tatăl 
nostru Preaiubit şi veşnic iubitor.

Îl respectăm şi Îl onorăm.
Îi suntem supuşi.
Ne înălţăm inima în rugăciune puter-

nică, Îi preţuim cuvântul, ne bucurăm 

în harul Său şi ne luăm angajamentul 
de a-L urma cu loialitate profundă.

Faptul de a-L preaslăvi pe Dumnezeu 
este un element atât de esenţial în viaţa 
unui ucenic al lui Isus Hristos, încât 
dacă eşuăm să-L primim în inima noas-
tră, Îl vom căuta în zadar în consiliile, 
bisericile şi templele noastre.

Adevăraţii ucenici sunt inspiraţi să-L 
„[preaslăvească] pe Acela care a făcut 
cerul, şi pământul, şi marea, şi fântânile 
cu apă – chemând numele Domnului zi 
şi noapte” 6.

Putem învăţa mult mai multe despre 
preaslăvirea adevărată examinând 
modul în care alţii – oameni care, 
probabil, nu difereau foarte mult de noi 
– au avut legătură cu ceea ce este divin, 
s-au comportat în prezenţa a ceea ce 
este divin şi au preaslăvit.

Admiraţie, recunoştinţă şi speranţă
La începutul secolului al XIX-lea, 

lumea creştină abandonase, aproape în 
totalitate, ideea că Dumnezeu continuă 
să-i vorbească omului. Dar, în primăva-
ra anului 1820, acest lucru s-a schimbat 
pentru totdeauna când un tânăr fermier 
umil s-a dus într-o dumbravă şi a înge-
nuncheat în rugăciune. Începând din 
acea zi, multe viziuni, revelaţii şi apariţii 
cereşti remarcabile au umplut pământul 
oferind locuitorilor săi cunoaştere pre-
ţioasă cu privire la natura şi scopul lui 
Dumnezeu şi la relaţia Sa cu omul.

Oliver Cowdery a descris acele zile 
ca fiind „de neuitat… Ce bucurie! Ce 
minune! Ce mirare!” 7.

Cuvintele lui Oliver descriu primele 
elemente care însoţesc preaslăvirea 
adevărată a ceea ce este divin – un 
sentiment de respect deosebit şi de 
recunoştinţă profundă.

În fiecare zi, dar mai ales în ziua de 
sabat, avem ocazia extraordinară de a 
trăi minunea şi respectul faţă de divini-
tate şi de a-I aduce slavă lui Dumnezeu 
pentru bunătatea Sa binecuvântată şi 
mila Sa nemăsurată.

Aceasta ne va duce către speranţă. 
Acestea sunt primele elemente ale 
preaslăvirii.

Lumină, cunoaştere şi credinţă
În binecuvântata zi a Cincizecimii, 

Spiritul Sfânt a pătruns în inima şi în 
mintea ucenicilor lui Hristos oferindu-le 
lumină şi cunoaştere.

Până în acea zi, ei au fost uneori 
nesiguri de ceea ce trebuiau să facă. 
Ierusalimul devenise un loc periculos 
pentru cei care-L urmau pe Salvator şi, 
probabil, ei se întrebaseră ce avea să li 
se întâmple.

Însă, când Spiritul Sfânt le-a umplut 
inima, îndoiala şi şovăiala au dispărut. 
Prin experienţa extraordinară a preas-
lăvirii adevărate, sfinţii lui Dumnezeu 
au primit lumină şi cunoaştere cereşti, 
precum şi o mărturie mai puternică. Iar 
acest lucru a dus la credinţă.

Începând din acel moment, aposto-
lii şi sfinţii au fost foarte hotărâţi să-şi 
îndeplinească obiectivele. Cu încrede-
re, L-au propovăduit pe Hristos Isus 
întregii lumi.

Când preaslăvim în spirit, invităm 
lumina şi adevărul în sufletul nostru, 
ceea ce ne întăreşte credinţa. Acestea 
sunt, de asemenea, elemente ale preas-
lăvirii adevărate.

Calitatea de ucenic şi caritatea
Din Cartea lui Mormon, învăţăm că, 

din momentul în care Alma cel Tânăr 
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nu a mai trebuit să sufere consecinţe-
le propriei răzvrătiri, el nu a mai fost 
niciodată acelaşi. Cu mult curaj, el „a 
călătorit în toată ţara… şi printre toate 
popoarele… străduindu-se cu zel să 
repare toate relele pe care le [făcuse] 
Bisericii” 8.

Preaslăvirea lui constantă a 
Dumnezeului Celui Atotputernic l-a tran-
sformat într-un ucenic plin de energie.

Preaslăvirea adevărată ne tran-
sformă în ucenici sinceri şi serioşi 
ai Preaiubitului nostru Învăţător şi 
Salvator, Isus Hristos. Ne schimbăm 
şi devenim mai asemănători Lui.

Devenim mai înţelegători şi mai 
grijulii. Mai iertători. Mai iubitori.

Noi înţelegem că este imposibil să 
spunem că-L iubim pe Dumnezeu şi, 
în acelaşi timp, să-i urâm, să-i alungăm 
din gândurile noastre sau să nu ne pese 
de cei din jurul nostru.9

Preaslăvirea adevărată duce la 
hotărârea neclintită de a merge pe 

calea uceniciei. Şi, acest lucru duce 
inevitabil la caritate. Şi acestea sunt 
elemente necesare ale preaslăvirii.

Intraţi cu laude pe porţile Lui
Când mă gândesc la ceea ce începu-

se ca o dimineaţă de duminică obişnui-
tă, în acea casă de întruniri obişnuită, 
în acel ţăruş obişnuit, sunt impresionat, 
chiar şi în ziua de astăzi, de acea expe-
rienţă spirituală extraordinară care-mi 
va binecuvânta mereu viaţa.

Am învăţat că, inclusiv când suntem 
manageri excepţionali ai timpului nos-
tru, ai chemărilor şi însărcinărilor care 
ni se oferă – chiar şi dacă bifăm toate 
căsuţele din lista noastră de persoană, 
familie sau conducător „perfect” – dacă 
eşuăm să-L preaslăvim pe Eliberatorul 
nostru plin de milă, pe Regele nostru 
Ceresc şi Dumnezeul nostru plin de 
slavă, pierdem cea mai mare parte a 
bucuriei şi a păcii Evangheliei.

Când Îl preaslăvim pe Dumnezeu, 
Îl recunoaştem şi Îl primim cu aceeaşi 
pioşenie ca cea a acelor oameni din 
vechime de pe meleagurile america-
ne. Ne apropiem de El cu sentimente 
incomprehensibile de minunare şi 
respect. Ne minunăm, cu recunoştinţă, 
de bunătatea lui Dumnezeu. Şi, astfel, 
dobândim speranţă.

Cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, 
iar acest lucru ne umple sufletul cu 
lumină şi adevăr. Înţelegem prive-
lişti spirituale care pot fi văzute doar 
prin lumina Duhului Sfânt.10 Şi, astfel, 
dobândim credinţă.

Când preaslăvim, sufletul nostru este 
purificat şi ne luăm angajamentul de 
a păşi pe urmele Preaiubitului nostru 
Salvator, Isus Hristos. Şi, ca urmare a 
acestei hotărâri, dobândim caritate.

Când preaslăvim, inima ne este 
îndreptată în laudă către Dumnezeul 
nostru binecuvântat, dimineaţa, la 
amiază şi noaptea.

Îl venerăm şi Îl cinstim continuu – în 
casele noastre de întruniri, în căminele 
noastre, în temple şi în tot ceea ce facem.

Când preaslăvim, ne deschidem 
inima pentru a avea parte de puterea 
vindecătoare a ispăşirii lui Isus Hristos.

Viaţa noastră devine simbolul şi 
exprimarea preaslăvirii noastre.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, 
experienţele spirituale nu au prea mult 
de-a face cu ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru, însă au întru totul de-a face cu 
ceea ce se întâmplă în inima noastră. 
Depun mărturie că preaslăvirea adevă-
rată va transforma adunările obişnuite 
ale Bisericii în ospeţe spirituale extraor-
dinare. Ne va înnobila viaţa, ne va lărgi 
înţelegerea şi ne va întări mărturia. 
Căci, dacă ne îndreptăm inima către 
Dumnezeu, asemenea psalmistului din 
vechime, „[intrăm] cu laude pe porţile 
Lui, [intrăm] cu cântări în curţile Lui! [Îl 
lăudăm şi-I binecuvântăm] Numele.

Căci Domnul este bun; bunătatea Lui 
ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam 
în neam” 11.

Prin intermediul preaslăvirii sincere 
şi oneste, noi înflorim şi ne maturizăm 
în speranţă, credinţă şi caritate. Şi, prin 
acel proces, adunăm, în sufletul nostru, 
lumina cerească ce ne umple viaţa cu 
înţeles divin, pace trainică şi bucurie 
nepieritoare.

Aceasta este binecuvântarea preas-
lăvirii în viaţa noastră. Despre aceasta, 
depun mărturie în numele sacru al lui 
Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. 3 Nefi 8:17.
 2. Vezi 3 Nefi 8:23.
 3. 3 Nefi 11:10-11.
 4. 3 Nefi 11:14, 16-17.
 5. 3 Nefi 11:17.
 6. Doctrină şi legăminte 133:39-40.
 7. Joseph Smith – Istorie 1:71, notă de subsol.
 8. Mosia 27:35.
 9. Vezi 1 Ioan 4:20.
 10. Vezi 1 Corinteni 2:14.
 11. Psalmii 100:4-5.
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şi au plecat, „unul câte unul” (versetul 9; 
subliniere adăugată). Apoi, El i-a spus 
femeii: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te 
şi să nu mai păcătuieşti. Şi femeia L-a 
slăvit pe Dumnezeu din acel moment 
şi a crezut în numele Său” (Traducerea 
Bibliei de Joseph Smith, Ioan 8:11).

Omul firesc, din fiecare dintre noi, 
are tendinţa de a-i condamna pe alţii şi 
de a-i judeca nedrept sau de a se con-
sidera mai presus de alţii. Acest lucru li 
s-a întâmplat chiar şi lui Iacov şi Ioan, 
doi dintre apostolii Salvatorului. Ei s-au 
mâniat când oamenii dintr-un sat sama-
ritean nu au dat dovadă de respect faţă 
de Salvator (vezi Luca 9:51-54):

„Când au văzut lucrul acesta, au 
zis: «Doamne, vrei să poruncim să se 
pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum 
a făcut Ilie?».

Isus S-a întors spre ei, i-a certat 
şi le-a zis: «Nu ştiţi de ce duh sunteţi 
însufleţiţi!

Căci Fiul omului a venit nu ca să 
piardă sufletele oamenilor, ci să le 
mântuiască»” (versetele 54-56).

„[ Judecătorii generali]” (D&L 107:74) 
din zilele noastre, episcopii şi preşe-
dinţii noştri de ramură, trebuie să evite 
orice impuls de a condamna, asemenea 
celui avut de Iacov şi Ioan în acea situa-
ţie. Un judecător drept va reacţiona, cu 
înţelegere şi compasiune, în faţa măr-
turisirilor. De exemplu, un tânăr care a 
greşit trebuie să plece din biroul epis-
copului simţind dragostea Salvatorului 
prin intermediul episcopului şi plin 
de bucuria şi puterea vindecătoare ale 
ispăşirii – niciodată plin de ruşine sau 
în dizgraţie. Altfel, episcopul ar putea, 
fără voie, să alunge oaia rătăcită şi mai 
departe în pustiu (vezi Luca 15:4).

Disciplinare
Cu toate acestea, compasiunea 

nu anulează nevoia de disciplina-
re. Termenul disciplinare vine din 

faptului că ei înşişi erau păcătoşi. Având 
înclinaţia de a condamna, cărturarii şi 
fariseii nu au avut niciodată parte de 
bucuria datorată salvării oii pierdute.

De asemenea, „cărturarii şi fari-
seii” au fost cei care au adus, înain-
tea Salvatorului, „o femeie prinsă în 
preacurvie” (Ioan 8:3) pentru a vedea 
dacă El avea s-o judece potrivit legii lui 
Moise (vezi versetul 5). Cunoaşteţi restul 
povestirii, cum El i-a făcut să se umi-
lească pentru judecata lor nedreaptă şi 
cum „s-au simţit mustraţi de cugetul lor ” 

Vârstnicul Lynn G. Robbins
din Preşedinţia celor Şaptezeci

În timpul vieţii Sale muritoare, Isus 
Hristos a fost un judecător plin de 
dragoste, neobişnuit de înţelept şi 

răbdător. El este cunoscut în scripturi ca 
fiind „Judecătorul cel drept” (2 Timotei 
4:8; Moise 6:57), iar sfatul Său pentru 
noi este ca şi noi „[să judecăm] cu jude-
cată dreaptă” (vezi Traducerea Bibliei 
de Joseph Smith, Matei 7:1-2]) şi să „[ne 
punem] încrederea… în acel Spirit care 
conduce spre a face bine… [şi să jude-
căm] cu dreptate” (D&L 11:12).

Următorul sfat dat celor doisprezece 
ucenici nefiţi ne va ajuta să judecăm 
aşa cum o face El: „Voi veţi fi judecăto-
rii acestui popor, în acord cu judecata 
pe care Eu o voi da vouă, care va fi 
dreaptă. De aceea, ce fel de oameni 
trebuie să fiţi voi? Adevărat vă spun 
Eu vouă, tot aşa cum sunt Eu” (3 Nefi 
27:27; subliniere adăugată). Uneori, 
uităm că, atunci când ne-a sfătuit să fim 
la fel ca El, acest lucru a fost spus în 
contextul modului de a judeca drept.

Judecată nedreaptă
Un exemplu ruşinos de judecată 

nedreaptă se găseşte în pilda despre 
oaia rătăcită, în care fariseii şi cărtura-
rii i-au judecat greşit, atât pe Salvator, 
cât şi pe cei cu care cina El, spunând: 
„Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi 
mănâncă cu ei” (Luca 15:2) – în pofida 

Judecătorul cel drept
Există un singur mod de a judeca drept, aşa cum face Isus Hristos  
şi acela este de a fi aşa cum este El.
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latinescul discere, „a învăţa”, sau 
discipulus, „învăţăcel”, faptul de a face 
dintr-un elev un discipol şi o persoană 
care urmează învăţăturile cuiva.1 A dis-
ciplina în modul Domnului înseamnă a 
preda cu iubire şi răbdare. În scripturi, 
Domnul foloseşte adesea expresia a 
dojeni, când vorbeşte despre disciplina-
re (vezi, de exemplu, Mosia 23:21; D&L 
95:1). Expresia a dojeni vine din latines-
cul castus, care înseamnă „cast sau pur”, 
iar a dojeni înseamnă „a purifica” 2.

În lume, există o judecată pămân-
tească ce-l condamnă pe om şi-l închi-
de în închisoare. În antiteză, Cartea 
lui Mormon ne învaţă că, atunci când 
păcătuim cu bună ştiinţă, devenim 
„judecătorii [noştri înşine]” (Alma 41:7) 
şi ne trimitem singuri în închisoarea 
spirituală. În mod ironic, în acest caz, 
judecătorul general deţine cheile care 
descuie porţile închisorii; „pentru că 
prin dojenire Eu pregătesc calea pentru 
eliberarea lor în toate lucrurile de orice 
tentaţie” (D&L 95:1; subliniere adăuga-
tă). Faptele unui judecător drept sunt 
pline de milă, dragoste şi duc la mân-
tuire, nu sunt unele care condamnă.

Tânărul Joseph Smith a fost discipli-
nat prin intermediul a patru ani de probă 
înainte de a primi plăcile de aur, „pentru 
că nu a [ţinut] poruncile Domnului” 3. 
Ulterior, când Joseph a pierdut cele 
116 pagini ale manuscrisului, a fost, din 
nou, disciplinat. Deşi Joseph a avut mari 
mustrări de conştiinţă, Domnul tot i-a 
retras privilegiile pentru un timp scurt, 
deoarece „pe aceia pe care îi iubesc, de 
asemenea, îi dojenesc pentru ca păcatele 
lor să fie iertate” (D&L 95:1).

Joseph a spus: „Îngerul era bucuros 
când mi-a dat înapoi Urimul şi Tumimul 
şi a spus că lui Dumnezeu Îi erau pe 
plac credinţa şi umilinţa mea şi mă 
iubea pentru penitenţa mea şi sârguinţa 
în rugăciune” 4. Deoarece Domnul a 
dorit să-l înveţe pe Joseph ceva care să-i 

producă o schimbare în inimă, El i-a 
cerut un sacrificiu dureros – sacrificiul 
fiind o parte esenţială a disciplinării.

Sacrificiu
„În zilele din vechime, sacrificiu 

însemna a face ceva sau pe cineva 
sfânt” 5, ceea ce-l leagă, într-un mod 
interdependent, de definiţia terme-
nului dojenire – „a purifica”. În mod 
asemănător, în Israelul din vechime, 
iertarea era obţinută prin intermediul 
unei ofrande sau al unui sacrificiu 
pentru păcat sau încălcare.6 Sacrificiul 
nu doar că „[a indicat] acea jertfă mare 
şi finală” (Alma 34:14), ci a şi creat un 
sens mai profund de recunoştinţă faţă 
de ispăşirea Salvatorului. Lipsa dorinţei 
de a sacrifica atunci când ne pocăim 
batjocoreşte sau înjoseşte sacrificiul mai 
mare al lui Hristos pentru acelaşi păcat 
şi denigrează suferinţa Sa – un semn 
dur de nerecunoştinţă.

În schimb, în mod ironic, datorită 
sacrificiului, noi, de fapt, dobândim 
ceva de o valoare eternă – mila şi ierta-
rea Sa şi, într-un final, „tot ceea ce are 
Tatăl” (D&L 84:38). Ca parte a procesu-
lui de pocăinţă, sacrificiul acţionează, 
de asemenea, ca leac pentru a ajuta la 

înlocuirea „[remuşcării] de conştiinţă” 
(Alma 42:18) cu „pace în conştiinţă” 
(Mosia 4:3). Fără sacrificiu, omului i-ar 
fi greu să se ierte, din cauza cunoaşterii 
faptului că a lăsat ceva ascuns.7

Părintele în calitate de judecător drept
Deşi doar câţiva dintre noi vor fi 

chemaţi să fie judecători generali, 
principiile judecăţii drepte sunt valabile 
pentru noi, toţi, mai ales pentru părinţii 
care au ocazia zilnică de a folosi aceste 
principii cu propriii copii. Învăţarea 
eficientă a unui copil este chiar esenţa 
faptului de a fi părinte bun, iar disci-
plinarea, cu dragoste, este chiar esenţa 
faptului de a fi judecător drept.

Preşedintele Joseph F. Smith ne-a 
învăţat: „În cazul în care copiii sunt 
rebeli şi greu de controlat, fiţi răbdă-
tori cu ei până când veţi putea birui 
prin dragoste… şi veţi putea atunci 
să le modelaţi caracterul după cum 
veţi dori” 8.

Este interesant cum, atunci când ne 
învaţă cum să disciplinăm, profeţii fac 
mereu referire la atribute asemănătoare 
celor ale lui Hristos. Doctrină şi legă-
minte ne oferă binecunoscutul sfat cu 
privire la disciplinare:
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„Nicio putere sau nicio influenţă nu 
poate şi nici nu trebuie să fie menţinută 
în virtutea preoţiei, decât prin convin-
gere, prin răbdare îndelungată, prin 
bunătate şi blândeţe şi prin dragoste 
sinceră;

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

Mustrând cu severitate la timpul 
necesar, când sunt inspiraţi de Duhul 
Sfânt; şi, după aceea, arătându-i aceluia 
pe care l-ai mustrat o dragoste sporită” 
(D&L 121:41-43).

Acest fragment scriptural ne învaţă 
să mustrăm „când [suntem] inspiraţi de 
Duhul Sfânt”, nu când suntem impulsio-
naţi de mânie. Duhul Sfânt şi mânia sunt 
incompatibile, pentru că „cel care are 
spiritul de ceartă nu este de-al Meu, ci 
este de-al diavolului, care este tatăl cer-
turilor; şi el agită inimile oamenilor ca să 
se certe cu mânie unul cu altul” (3 Nefi 
11:29). Preşedintele George Albert Smith 
ne-a învăţat că „lucrurile neplăcute nu 
sunt spuse, de obicei, sub inspiraţia 
Domnului. Spiritul Domnului este un 
spirit al bunătăţii; este un spirit al răbdă-
rii; este un spirit al carităţii şi dragostei 
şi răbdării şi suferinţei îndelungate…

Dar dacă avem spirit cârcotaş… 
într-un mod distructiv, acesta nu vine 

niciodată ca urmare a prezenţei 
Spiritului Tatălui nostru Ceresc şi este 
întotdeauna dăunător…

Bunătatea este puterea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o pentru a descuia 
inimile împietrite şi a îmblânzi sufletele 
încăpăţânate” 9.

Adevărata identitate a copiilor noştri
Când Salvatorul i-a vizitat pe nefiţi, El 

le-a făcut ceva extraordinar copiilor lor:
„Şi s-a întâmplat că El i-a învăţat şi 

le-a slujit copiilor mulţimii… şi El le-a 
dezlegat limbile, iar ei au spus către 
taţii lor lucruri mari şi minunate…

Şi ei i-au văzut şi i-au auzit pe aceşti 
copii; da, chiar şi pruncii şi-au deschis 
gurile şi au rostit lucruri minunate” 
(3 Nefi 26:14, 16).

Probabil că, mai mult decât faptul 
că a deschis gurile pruncilor, Domnul 
a deschis ochii şi urechile părinţilor 
uimiţi. Acelor părinţi li s-a oferit 
extraordinarul dar de a-şi arunca privi-
rea, pentru scurt timp, asupra eterni-
tăţii şi de a vedea adevărata identitate 
şi statura premuritoare a propriilor 
copii. N-a schimbat acest lucru, pentru 
totdeauna, modul în care părinţii şi-au 
privit şi tratat copiii? Îmi place această 
variantă a unui citat atribuit lui Goethe: 
„Modul în care priveşti [un copil] este 

modul în care-l tratezi, iar modul în 
care-l tratezi este [cine va] deveni” 10. 
Faptul de a ne aminti adevărata identi-
tate a unui copil este darul previziunii 
care inspiră, în mod divin, viziunea 
unui judecător drept.

Concluzie
Preşedintele Thomas S. Monson 

ne-a învăţat: „Nu lăsaţi niciodată o 
problemă care trebuie rezolvată să 
devină mai importantă decât o persoa-
nă care are nevoie să fie iubită” 11. Cât 
de vital este acest principiu în faptul de 
a deveni judecători drepţi, în special cu 
propriii copii!

Există un singur mod de a judeca 
drept, aşa cum face Isus Hristos şi acela 
este de a fi aşa cum este El. De aceea, 
„ce fel de [bărbaţi şi femei] trebuie să 
fiţi voi? Adevărat vă spun Eu vouă, tot 
aşa cum sunt Eu” (3 Nefi 27:27). În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi „disciple”, etymonline.com.
 2. Vezi Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary, a 11-a ediţie (2003), „chasten”.
 3. Karen Lynn Davidson şi alţii, ediţiile 

Histories, Volume 1: Joseph Smith Histories, 
1832-1844, vol. 1 din Histories series of 
The Joseph Smith Papers (2012), p. 83.

 4. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
Joseph Smith (2007), p. 74; subliniere 
adăugată.

 5. Ghid pentru scripturi, „Sacrificiu”, 
scriptures.lds.org.

 6. Vezi Bible Dictionary, „Sacrifices”.
 7. Sacrificiul pe care-l oferim pe altarul 

mesei de împărtăşanie este o inimă frântă 
şi un spirit smerit (vezi 2 Nefi 2:7; 3 Nefi 
9:20; Doctrină şi legăminte 59:8). O inimă 
frântă este o inimă pocăită; un spirit 
smerit este un spirit supus (vezi D. Todd 
Christofferson, „Când te vei întoarce la 
Dumnezeu”, Liahona, mai 2004, p. 12).

 8. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith (1998), p. 299.

 9. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: 
George Albert Smith (2011), p. 228-229, 
231; subliniere adăugată.

 10. Atribuit lui Johann Wolfgang von Goethe, 
brainyquote.com.

 11. Thomas S. Monson, „Să găseşti bucuria 
de a trăi”, Liahona, nov. 2008, p. 86.
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Domnul le-a spus lor şi ne-a spus şi 
nouă cum să preaslăvim şi cum să adu-
cem mulţumiri în ziua de sabat. După 
cum puteţi observa, ceea ce contează 
cel mai mult este dragostea noastră 
faţă de cei care oferă darurile. Domnul 
ne-a oferit aceste cuvinte despre cum 
să oferim mulţumiri şi cum să iubim în 
ziua de sabat:

„Le dau o poruncă, ce spune ast-
fel: Iubeşte-L pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău, cu tot cugetul tău şi cu toată tăria 
ta; şi Îl vei sluji în numele lui Isus 
Hristos…

Mulţumeşte-I Domnului, 
Dumnezeului tău, pentru toate lucrurile.

Oferă-I Domnului, Dumnezeului 
tău, un sacrificiu în neprihănire, chiar 
acela al unei inimi frânte şi al unui 
spirit smerit” 2.

Şi, apoi, Domnul a continuat să 
avertizeze despre pericolul faptului 
de a nu reuşi să Le mulţumim Tatălui 
Ceresc şi lui Isus Hristos pentru darurile 
pe care ni le oferă: „Şi cu nimic nu Îl 
supără omul pe Dumnezeu sau împo-
triva nimănui nu este aprinsă mânia Sa, 
decât împotriva acelora care nu mărtu-
risesc mâna Lui în toate lucrurile şi nu 
se supun poruncilor Sale” 3.

Mulţi dintre cei care ascultaţi vă 
bucuraţi deja de ziua de sabat, aceasta 
fiind pentru dumneavoastră o zi în care 
să vă amintiţi de Dumnezeu şi să-I mul-
ţumiţi pentru binecuvântări. Vă amintiţi 
imnul familiar:

Când în viaţă tu eşti foarte tulburat,
Crezând c-ai pierdut tot eşti descurajat,
Priveşte la tot cu ce-ai fost înzestrat
Şi vei fi mirat ce mult Domnul ţi-a dat.

Toate binecuvântările,
Rând pe rând, bine numără-le.
Vezi ce multe
Dumnezeu ţi-a dat…

suntem înfometaţi, un acoperiş uscat 
deasupra capului atunci când apar 
furtunile, un os rupt care se vindecă şi 
strigătul puternic al unui nou-născut. 
Mulţi dintre noi îşi amintesc că au fost 
recunoscători în asemenea momente.

Pentru sfinţii din zilele din urmă, 
sabatul este un moment, de fapt, o zi 
plină de recunoştinţă şi de dragoste. În 
anul 1831, Domnul i-a instruit pe sfinţii 
din ţinutul Jackson, Missouri, că rugă-
ciunile şi mulţumirile lor trebuie adresa-
te lui Dumnezeu. Sfinţii din perioada de 
început a Bisericii au primit o revelaţie 
despre cum să ţină ziua de sabat şi cum 
să postească şi să se roage.1

Preşedintele Henry B. Eyring
primul consilier în Prima Preşedinţie

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori care sunteţi răspândiţi în 
întreaga lume în Biserica lui Isus 

Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, 
sunt recunoscător pentru că preşedinte-
le Thomas S. Monson m-a rugat să vor-
besc la conferinţă în această zi de sabat. 
Mă rog ca Duhul Sfânt să poarte cuvin-
tele mele în inimile dumneavoastră.

Astăzi, doresc să vorbesc despre 
unele sentimente ale inimii. Cel asupra 
căruia îmi voi concentra atenţia este 
recunoştinţa – în special în ziua de sabat.

Avem sentimente de recunoştinţă 
faţă de multe lucruri: un gest bun 
făcut de un străin, o masă atunci când 

Recunoştinţa  
în ziua de sabat
Pentru sfinţii din zilele din urmă, sabatul este o zi plină  
de recunoştinţă şi de dragoste.
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Eşti vreodată de greutăţi obosit?
Îţi pare grea crucea ce-o porţi compleşit,
Priveşte ce mult Domnul ţi-a dăruit,
Grija va zbura, vei cânta fericit.4

Primesc scrisori şi sunt vizitat de 
sfinţi credincioşi din zilele din urmă, 
care se simt copleşiţi de greutăţi. Unii 
dintre ei simt că, cel puţin în cazul lor, 
aproape totul este pierdut. Sper şi mă 
rog ca lucrurile pe care le voi spune 
despre faptul de a fi recunoscători în 
ziua de sabat să vă ajute ca îndoielile să 
dispară şi ca, în inima dumneavoastră, 
să înceapă cântecele.

Una dintre binecuvântările pentru 
care putem fi recunoscători este cea că 
participăm la acea adunare de împărtăşa-
nie, adunaţi cu mai mult de unul sau doi 
dintre ucenicii Săi, în numele Său. Există 
persoane care sunt acasă pentru că nu 
se pot ridica din pat. Există persoane 
cărora le-ar plăcea să fie unde suntem 
noi, dar, în schimb, slujesc în spitale ori 
pentru siguranţa publică sau ne apără cu 
riscul propriei vieţi într-un deşert sau o 
junglă. Faptul că ne putem aduna chiar 
şi cu un singur sfânt şi putem lua din 

împărtăşanie ne va ajuta să începem să 
simţim recunoştinţă şi dragoste pentru 
bunătatea lui Dumnezeu.

Datorită profetului Joseph Smith şi al 
Evangheliei restaurate, o altă binecuvân-
tare pe care o putem număra este ocazia 
pe care o avem de a lua din împărtă-
şanie în fiecare săptămână – pregătită, 
binecuvântată şi distribuită de slujitorii 
autorizaţi ai lui Dumnezeu. Putem fi 
recunoscători când Spiritul Sfânt ne con-
firmă că acele cuvinte, rostite în cadrul 
rugăciunilor de la împărtăşanie de către 
acei deţinători ai preoţiei autorizaţi, sunt 
cinstite de Tatăl nostru Ceresc.

Dintre toate binecuvântările pe care 
le putem număra, de departe, cea mai 
măreaţă este sentimentul de iertare pe 
care îl avem când luăm din împărtăşa-
nie. Vom simţi o dragoste mai mare şi 
mai multă apreciere pentru Salvator, al 
cărui sacrificiu infinit a făcut posibilă 
curăţarea noastră de păcat. Când luăm 
din apă şi din pâine, ne amintim că 
a suferit pentru noi. Şi, când suntem 
recunoscători pentru ce a făcut El pen-
tru noi, vom simţi dragostea Sa faţă de 
noi şi dragostea noastră faţă de El.

Binecuvântarea dragostei pe care 
o primim ne va ajuta să ţinem porunca 
de „[a ne aminti] întotdeauna de El” 5. 
Puteţi să simţiţi dragoste şi recunoş-
tinţă, cum simt şi eu, chiar şi faţă de 
Duhul Sfânt, despre care Tatăl Ceresc 
a promis că va fi mereu cu noi dacă 
rămânem credincioşi legămintelor pe 
care le-am făcut. Putem număra toate 
acele binecuvântări în fiecare duminică 
şi putem fi recunoscători.

De asemenea, sabatul este momen-
tul perfect pentru a ne aminti legă-
mintele pe care le-am făcut la ieşirea 
din apele botezului de a-i iubi pe 
copiii Tatălui Ceresc şi de a le sluji. 
Respectarea acelei promisiuni în ziua 
de sabat include participarea la o clasă 
sau un cvorum cu toată inima pentru a 

întări credinţa şi iubirea dintre fraţii şi 
surorile noastre, care sunt acolo, cu noi. 
Acea promisiune include îndeplinirea, 
cu bucurie, a chemărilor noastre.

Sunt recunoscător pentru multele 
duminici în care am predat în cadrul 
cvorumului diaconilor în Bountiful, 
Utah, precum şi timpul în care am fost 
învăţător la o clasă a Şcolii de dumini-
ca în Idaho. Îmi amintesc chiar şi de 
perioada în care am slujit în calitate de 
asistent al soţiei mele la creşă, unde 
principalele mele îndatoriri erau să 
înmânez jucării şi să le adun.

După câţiva ani, am înţeles, prin 
Spirit, că slujirea mea simplă pen-
tru Domnul era importantă în vieţile 
copiilor Tatălui Ceresc. Spre surprinde-
rea mea, unii dintre ei şi-au amintit şi 
mi-au mulţumit pentru încercările mele 
imperfecte de a-i sluji pentru Învăţător 
în acele zile de sabat.

Aşa cum, uneori, nu putem vedea 
rezultatele propriei noastre slujiri în 
cursul sabatului, este posibil să nu 
vedem eforturile cumulate ale altor 
slujitori ai Domnului. Dar Domnul 
Îşi clădeşte împărăţia în linişte, prin 
intermediul slujitorilor Săi credincioşi 
şi umili, fără prea multă zarvă, spre 
gloriosul său viitor milenar. Este nece-
sar Spiritul Sfânt pentru a vedea cum 
devine din ce în ce mai măreaţă.

Am crescut mergând la adunările de 
împărtăşanie ale unei ramuri mici din 
New Jersey, unde veneau doar câţiva 
membri şi o singură familie, familia 
mea. Acum şaptezeci şi cinci de ani, 
am fost botezat în Philadelphia, în 
singura capelă la care puteam merge în 
Pennsylvania sau New Jersey. Cu toate 
acestea, acolo unde era o mică ramură 
în Princeton, New Jersey, acum sunt 
două episcopii mari. Şi, cu doar câteva 
zile în urmă, mii de tineri au participat 
la o celebrare care a precedat dedicarea 
Templului Philadelphia, Pennsylvania.
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Când eram tânăr băiat, am fost 
chemat în calitate de misionar la nivel 
de district, în locul în care preaslă-
veam duminica, în singura capelă din 
Albuquerque, New Mexico. Astăzi, 
acolo sunt patru ţăruşi şi un templu.

Am plecat din Albuquerque pen-
tru a merge la şcoală în Cambridge, 
Massachusetts. Acolo era o capelă şi 
un district care se întindea de-a lungul 
unei părţi mari a statelor Massachusetts 
şi Rhode Island. Am condus maşina pe 
dealurile acelei frumoase părţi a ţării 
pentru a merge la adunări de împăr-
tăşanie din ramuri micuţe, cele mai 
multe având loc în clădiri mici, închi-
riate sau case mici, reamenajate. Acum, 
în Belmont, Massachusetts, există un 
templu sacru al lui Dumnezeu şi ţăruşi 
împrăştiaţi în toată zona.

Ce nu puteam vedea clar atunci era 
că Domnul revărsa Spiritul Său asupra 
oamenilor în timpul acelor mici adunări 
de împărtăşanie. Puteam să simt acest 
lucru, dar nu puteam vedea amploarea 
sau timpul ales de Domnul pentru a 
clădi şi a slăvi împărăţia Sa. Un profet, 
prin revelaţie, a văzut şi a consemnat 
ceea ce noi putem observa acum. Nefi 
a spus că totalul membrilor din Biserică 
nu va fi mare, dar că lumina acestora 
va fi impresionantă:

„Şi s-a întâmplat că am văzut 
Biserica Mielului lui Dumnezeu şi ea 
număra puţini…

Şi s-a întâmplat că eu, Nefi, am 
văzut puterea Mielului lui Dumnezeu 
cum se pogora asupra sfinţilor Bisericii 
Mielului, precum şi asupra celor care 
făcuseră legământ cu Domnul, care 
erau împrăştiaţi pe toată faţa pământu-
lui; iar ei erau înarmaţi cu dreptate şi cu 
puterea lui Dumnezeu în mare slavă” 6.

În această dispensaţie, o descriere 
profetică similară cu privire la situaţia şi 
ocaziile noastre din viitor este consem-
nată în Doctrină şi legăminte:

„Voi nu aţi înţeles încă ce mari sunt 
binecuvântările pe care Tatăl le are 
în mâinile Sale şi pe care le-a pregătit 
pentru voi;

Şi voi nu puteţi suporta toate lucruri-
le acum; totuşi, îndrăzniţi, pentru că Eu 
vă voi conduce. Împărăţia este a voas-
tră şi binecuvântările ei sunt ale voastre 
şi bogăţiile eternităţii sunt ale voastre.

Şi acela care primeşte toate lucrurile 
cu recunoştinţă va fi slăvit; şi lucrurile 
acestui pământ vor fi date lui în plus, 
chiar de o sută de ori, da, mai mult” 7.

Am observat acea schimbare care 
constă în creşterea recunoştinţei pentru 
binecuvântări şi a dragostei pentru 
Dumnezeu printre membrii Bisericii. 
Pare că această schimbare este mai mare 
în cazul membrilor Bisericii aflaţi în 
perioade şi în locuri în care credinţa lor 
este încercată, în care trebuie să-L implo-
re pe Dumnezeu pentru a primi ajutor 
chiar pentru a continua să trăiască.

Perioadele prin care vom trece ne 
vor aduce încercări grele, aşa cum s-a 
întâmplat cu oamenii lui Alma, conduşi 
de nemilosul Amulon, care a pus, pe 
umerii lor, poveri prea greu de suportat:

„Şi s-a întâmplat că glasul Domnului 
a venit către ei în suferinţele lor, zicând: 
Ridicaţi-vă capul şi fiţi mângâiaţi, căci 
Eu cunosc legământul pe care voi 
l-aţi făcut cu Mine; şi Eu voi face un 

legământ cu poporul Meu şi îl voi 
elibera pe el din sclavie.

Şi Eu, de asemenea, voi uşura 
poverile care sunt puse pe umerii voştri 
pentru ca nici măcar să nu le simţiţi pe 
spinările voastre, chiar când sunteţi în 
sclavie; şi aceasta o voi face Eu pentru 
ca voi să fiţi martori pentru Mine de 
acum încolo şi pentru ca voi să ştiţi cu 
siguranţă că Eu, Domnul Dumnezeu, 
vizitez poporul Meu în suferinţele lui.

Şi acum, s-a întâmplat că poverile 
care erau puse asupra lui Alma şi a fra-
ţilor lui s-au făcut uşoare; da, Domnul 
i-a întărit pe ei pentru ca să-şi poată 
purta poverile cu uşurinţă, iar ei s-au 
supus cu bucurie şi cu răbdare voinţei 
Domnului” 8.

Dumneavoastră şi cu mine am 
observat că, de fiecare dată când 
ne-am ţinut legămintele cu Dumnezeu, 
în special atunci când acest lucru a fost 
greu, El ne-a ascultat rugăciunile de 
mulţumire pentru lucrurile pe care El 
le-a făcut deja pentru noi şi a răspuns 
rugăciunilor noastre de a primi tărie 
pentru a îndura cu credinţă. Nu doar 
o dată, El ne-a ajutat să fim atât bucu-
roşi, cât şi puternici.

Vă puteţi întreba, de asemenea, 
ce puteţi face pentru a trăi şi a preas-
lăvi în această zi de sabat pentru a 
vă arăta recunoştinţa şi a vă întări pe 
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Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe 
minuni în numele Tău?».

Atunci, le voi spune curat: «Niciodată 
nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la 
Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege»” 2.

Înţelegerea noastră privind aceas-
tă învăţătură va creşte pe măsură ce 
reflectăm la revizuirea inspirată a 
textului. Este semnificativ faptul că 
expresia Domnului, relatată în versiu-
nea King James a Bibliei, „niciodată 
nu v-am cunoscut”, a fost schimbată în 
Traducerea Bibliei de Joseph Smith cu 
„niciodată nu M-aţi cunoscut” 3.

Să ne gândim, de asemenea, la pil-
da celor zece fecioare. Să ne amintim 
că, cele cinci fecioare nechibzuite şi 
nepregătite s-au dus să-şi procure unt-
delemn pentru candelele lor după ce 
au auzit chemarea de a ieşi în întâmpi-
narea mirelui.

„Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau 
gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi 
s-a încuiat uşa.

Mai pe urmă, au venit şi celelalte 
fecioare şi au zis: «Doamne, Doamne, 
deschide-ne!».

Dar el, drept răspuns, le-a zis:  
«Adevărat vă spun că nu vă cunosc!»” 4.

Vârstnicul David A. Bednar
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

La sfârşitul cuvântării de pe mun-
te, Salvatorul a subliniat adevărul 
etern conform căruia „o persoană 

poate să obţină harul salvator al Fiului 
numai dacă face voia Tatălui” 1.

El a spus:
„Nu orişicine-Mi zice: «Doamne, 

Doamne!» va intra în împărăţia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu care este 
în ceruri.

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 
«Doamne, Doamne! N-am prorocit noi 
în numele tău? N-am scos noi draci în 

„Dacă M-aţi fi  
cunoscut pe Mine”
Doar am auzit despre Salvator sau ajungem să-L cunoaştem din  
ce în ce mai bine? Cum ajungem să-L cunoaştem pe Domnul?

dumneavoastră şi pe alţii pentru încer-
cările din viitor.

Puteţi începe astăzi cu o rugăciune 
personală şi una în familie pentru a-I 
mulţumi lui Dumnezeu pentru tot ce a 
făcut pentru dumneavoastră. Vă puteţi 
ruga să ştiţi ce doreşte Domnul să 
faceţi pentru a-I sluji Lui şi altora. Vă 
puteţi ruga, în special, ca Duhul Sfânt 
să vă spună despre o persoană care se 
simte singură sau care este nevoiaşă 
şi la care Domnul doreşte să mergeţi.

Vă promit că veţi primi răspun-
suri la rugăciunile dumneavoastră 
şi că, pe măsură ce acţionaţi potrivit 
răspunsurilor pe care le primiţi, veţi 
găsi bucurie în ziua de sabat şi inimile 
dumneavoastră vor fi inundate de 
mulţumiri.

Depun mărturie că Dumnezeu 
Tatăl vă cunoaşte şi vă iubeşte. 
Salvatorul, Domnul Isus Hristos, a 
ispăşit pentru păcatele dumneavoas-
tră deoarece vă iubeşte. Ei, Tatăl 
şi Fiul, vă ştiu numele aşa cum au 
ştiut numele profetului Joseph Smith 
când i S-au arătat. Depun mărturie că 
aceasta este Biserica lui Isus Hristos şi 
că El va respecta legămintele pe care 
le faceţi şi cele pe care le reînnoiţi cu 
Dumnezeu. Chiar caracterul dum-
neavoastră va fi schimbat pentru a vă 
asemăna mai mult Salvatorului. Veţi fi 
întăriţi împotriva ispitei şi a sentimen-
telor de îndoială în privinţa adevăru-
lui. Veţi găsi bucurie în ziua de sabat. 
Vă promit aceste lucruri, în numele 
Domnului Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. Vezi Doctrină şi legăminte 59.
 2. Doctrină şi legăminte 59:5, 7-8.
 3. Doctrină şi legăminte 59:21.
 4. „Numără binecuvântările”, Imnuri, nr. 155.
 5. Moroni 4:3; 5:2; Doctrină şi legăminte 

20:77, 79.
 6. 1 Nefi 14:12, 14.
 7. Doctrină şi legăminte 78:17-19;  

subliniere adăugată.
 8. Mosia 24:13-15.
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Pentru fiecare dintre noi, înţelesul 
acestei pilde este aprofundat prin inter-
mediul unei alte revizuiri inspirate. Este 
foarte important faptul că expresia „nu 
vă cunosc”, aşa cum este relatată în ver-
siunea King James a Bibliei, a fost cla-
rificată în Traducerea Bibliei de Joseph 
Smith ca fiind „nu mă cunoaşteţi” 5.

Expresiile „niciodată nu M-aţi cunos-
cut” şi „nu mă cunoaşteţi” trebuie să fie, 
pentru fiecare dintre noi, un motiv de 
introspecţie spirituală profundă. Doar 
am auzit despre Salvator sau ajungem 
să-L cunoaştem din ce în ce mai bine? 
Cum ajungem să-L cunoaştem pe 
Domnul? Aceste întrebări ale sufletului 
sunt punctul central al mesajului meu. 
Cer cu sinceritate ajutorul Duhului 
Sfânt în timp ce cugetăm împreună la 
acest subiect foarte important.

Să ajungem să cunoaştem
Isus a spus:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi 

cunoscut şi pe Tatăl Meu” 6.
Ajungem să-L cunoaştem pe Tatăl 

când ajungem să-L cunoaştem pe Fiul 
Său Preaiubit.

Unul dintre cele mai importante 
scopuri ale vieţii muritoare nu este doar 
acela de a afla despre Singurul Născut al 
Tatălui, ci şi de a ne strădui să-L cunoaş-
tem. Patru paşi esenţiali care ne pot ajuta 
să ajungem să-L cunoaştem pe Domnul 
sunt: să ne exercităm credinţa în El, să-L 
urmăm, să-I slujim şi să-L credem.
Să ne exercităm credinţa în El

Exercitarea credinţei în Isus Hristos 
constă din bizuirea noastră pe meritele 
Sale, pe mila şi harul Său 7. Începem să 
ajungem să-L cunoaştem pe Salvator 
când începem să ne folosim aptitudinile 
spirituale şi punem la încercare învăţă-
turile Sale, chiar până când vom putea 
face loc, în vieţile noastre, pentru o parte 

din cuvintele Sale 8. Pe măsură ce credin-
ţa noastră în Domnul creşte, ne încre-
dem în El şi avem încredere în puterea 
Lui de a ne mântui, vindeca şi întări.

Adevărata credinţă se concentrează 
asupra Domnului şi conduce întot-
deauna la fapte bune. „Credinţa [în 
Hristos este] primul principiu al religiei 
revelate… fundaţia tuturor lucrurilor 
drepte… principiul acţiunii tuturor fiin-
ţelor inteligente” 9. Deoarece acţionarea 
potrivit principiilor corecte proclamate 
de Mântuitor este esenţială pentru 
dobândirea şi exercitarea credinţei ade-
vărate, „credinţa fără fapte este zadarni-
că” 10. Noi trebuie să fim „împlinitori ai 
Cuvântului, nu numai ascultători” 11.

Auzirea cuvântului lui Dumnezeu şi 
primirea darului spiritual de a avea cre-
dinţă în Salvator sunt strâns legate, deoa-
rece „credinţa vine în urma auzirii; iar 
auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” 12. 
Ne familiarizăm cu El şi cu glasul Său 
când studiem şi ne ospătăm din cuvân-
tul Său din scripturi 13, când ne rugăm 
Tatălui, în numele Său, cu intenţie adevă-
rată 14 şi când căutăm însoţirea constantă 
a Duhului Sfânt 15. Învăţarea şi punerea în 
practică în vieţile noastre a doctrinei lui 
Hristos este o condiţie prealabilă pentru 
a primi darul de a avea credinţă în El 16.

Exercitarea credinţei în Domnul este 
o pregătire necesară pentru a-L urma.

Să-L urmăm
„Pe când trecea pe lângă Marea 

Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe 
Simon, zis Petru, şi pe fratele său 
Andrei, care aruncau o mreajă în mare; 
căci erau pescari.

El le-a zis: «Veniţi după Mine, şi vă 
voi face pescari de oameni».

Îndată, ei au lăsat mrejele şi au mers 
după El” 17.

Petru şi Andrei sunt exemple puter-
nice în ceea ce priveşte faptul de a-L 
asculta şi a-L urma pe Învăţător.

În mod asemănător, Salvatorul ne 
instruieşte pe dumneavoastră şi pe 
mine: „Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia cru-
cea şi să Mă urmeze” 18. Ca cineva să-şi 
ia crucea înseamnă să nege tot ceea ce 
este necuvios şi orice poftă lumească şi 
să ţină poruncile Domnului 19.

Salvatorul ne-a îndemnat să 
devenim aşa cum este El 20. Astfel, 
a-L urma pe Domnul include faptul 
de a-I urma exemplul. Continuăm să 
ajungem să-L cunoaştem pe Domnul 
când căutăm, prin puterea ispăşirii 
Sale, să devenim ca El.

În timpul slujirii Sale în viaţa muri-
toare, Isus ne-a arătat calea pe care tre-
buie să umblăm, cum trebuie să trăim 
şi a stabilit exemplul perfect. „O per-
cepţie corectă a naturii, perfecţiunii şi 
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calităţilor Sale” 21 oferă un scop trainic şi 
o direcţie clară pe măsură ce Îl urmăm 
pe drumul uceniciei devotate.

De asemenea, urmându-L pe Salvator 
putem dobândi „o cunoaştere a faptului 
că ne trăim vieţile” 22 în acord cu voia 
lui Dumnezeu. O astfel de cunoaştere 
nu este o taină imposibil de cunoscut 
şi nu se concentrează în primul rând 
asupra preocupărilor noastre temporale 
sau preocupărilor obişnuite ale vieţii 
muritoare. De fapt, cursul vieţii care este 
plăcut Lui este un progres constant şi 
susţinut pe calea legământului.

Visul lui Lehi din Cartea lui Mormon 
ne arată calea pe care trebuie s-o 
urmăm, provocările de care vom avea 
parte şi resursele spirituale care ne sunt 
puse la dispoziţie pentru a ne ajuta să-L 
urmăm pe Salvator şi să venim la El. Să 
înaintăm pe calea cea strâmtă şi îngustă 
este ceea ce doreşte El să facem. Faptul 
de a gusta din fructul pomului şi cel de a 
deveni profund „convertiţi [la] Domnul” 23 
sunt binecuvântările pe care El doreşte 
foarte mult ca noi să le primim. De ace-
ea, El ne cheamă: „[Veniţi, urmaţi-Mă]” 24.

Atât exercitarea credinţei în Isus 
Hristos, cât şi faptul de a-L urma sunt 
pregătiri necesare pentru a-I sluji.
Să-I slujim

„Căci, cum poate un om să cunoască 
stăpânul pe care nu l-a slujit şi care este 
un străin pentru el şi departe de gându-
rile şi intenţiile sale?” 25

Ajungem să-L cunoaştem mai bine 
pe Domnul când Îi slujim şi lucrăm în 
împărăţia Sa. Dacă facem astfel, El ne 
va binecuvânta din plin cu ajutor divin, 
cu daruri spirituale şi cu o capacitate 
mai mare. Nu suntem lăsaţi niciodată 
singuri când lucrăm în via Sa.

El a spus: „Pentru că Eu voi merge 
în faţa voastră. Voi fi la dreapta voastră 
şi la stânga voastră şi Spiritul Meu va fi 
în inima voastră şi îngerii mei în jurul 
vostru pentru a vă susţine” 26.

Ajungem să-L cunoaştem pe Salvator 
pe măsură ce facem tot posibilul pentru 
a merge acolo unde vrea El să mergem, 
ne străduim să rostim ceea ce vrea El 
să rostim şi devenim ceea ce doreşte 
El să devenim27. Când recunoaştem cu 
supunere că depindem în totalitate de 
Salvator, El ne măreşte capacitatea de 
a sluji mai eficient ca oricând. Treptat, 
dorinţele noastre vor fi mai pe deplin 
în acord cu dorinţele Sale, iar scopurile 
Lui devin scopurile noastre, astfel încât 
nu vom „cere ceea ce este împotriva 
voinţei [Sale]” 28.

Dacă dorim să-I slujim trebuie 
să o facem cu toată inima, cu tot 
sufletul, cu tot cugetul şi cu toată tăria 
noastră 29. Prin urmare, slujind altora 
cu altruism învingem tendinţele omu-
lui firesc de egoism şi egocentrism. 
Ajungem să-i iubim pe cei cărora le 
slujim. Şi, pentru că slujind altora Îi 
slujim lui Dumnezeu, ajungem să-i 
iubim mai mult pe El şi pe fraţii şi 
surorile noastre. O astfel de dragoste 
este o manifestare a darului spiritual 
numit caritate, care este dragostea 
pură a lui Hristos 30.

„Rugaţi-vă la Tatăl cu toată puterea 
inimii, pentru ca voi să fiţi plini de 

dragostea Lui pe care El a dăruit-o tutu-
ror acelora care Îl urmează cu adevărat 
pe Fiul Său, Isus Hristos; pentru ca voi 
să deveniţi fiii lui Dumnezeu; pentru ca 
atunci când El va veni, noi să fim la fel 
ca El, căci noi Îl vom vedea pe El aşa 
cum El este; pentru ca noi să putem să 
avem această nădejde; pentru ca noi să 
fim purificaţi tot aşa cum El este pur” 31.

Ajungem să-L cunoaştem pe 
Domnul pe măsură ce devenim plini 
de dragostea Sa.
Să-L credem

Este posibil să ne exercităm credinţa 
în El, să-L urmăm, să-I slujim, dar să nu 
Îl credem?

Cunosc membri ai Bisericii care 
acceptă ca fiind adevărate doctrina şi 
principiile cuprinse în scripturi şi care 
sunt proclamate de la acest pupitru. Şi 
totuşi, le este greu să creadă că acele 
adevăruri ale Evangheliei sunt valabile, 
în mod deosebit, pentru viaţa lor şi 
pentru circumstanţele în care se află. Ei 
par să aibă credinţă în Salvator, dar nu 
cred că binecuvântările pe care El le-a 
promis le sunt disponibile sau că ele 
pot acţiona în vieţile lor. De asemenea, 
am întâlnit fraţi şi surori care-şi îndepli-
nesc cu supunere chemările, dar pentru 
care Evanghelia restaurată nu a devenit 
încă o realitate vie care să producă o 
transformare în vieţile lor. Ajungem 
să-L cunoaştem pe Domnul nu doar 
crezând că El există, ci crezând în ceea 
ce a spus El şi în promisiunile Sale.

În Noul Testament, un tată L-a rugat 
pe Salvator să-i vindece copilul. Isus i-a 
răspuns:

„«Toate lucrurile sunt cu putinţă celui 
ce crede!».

Îndată, tatăl copilului a strigat cu 
lacrimi: «Cred, Doamne! Ajută necredin-
ţei mele!»” 32.

M-am gândit de multe ori la rugă-
mintea acestui tată: „Ajută necredin-
ţei mele!”. Mă întreb dacă intenţia 



105NOIEMBRIE 2016

rugăminţii omului nu a fost, în primul 
rând, să-l ajute să creadă în Isus, ca 
Mântuitor al nostru, şi în puterea Lui 
vindecătoare. Poate că el Îl recunos-
cuse deja pe Hristos ca fiind Fiul lui 
Dumnezeu. Dar, poate că, a avut nevoie 
de ajutor să creadă că puterea de vinde-
care a Învăţătorului poate, într-adevăr, 
să fie atât de concretă şi personală, încât 
să-i binecuvânteze propriul fiu iubit. 
Este posibil ca el să fi crezut în Hristos, 
în mod general, dar să nu-L fi crezut pe 
Hristos în mod concret şi personal.

Depunem adesea mărturie despre 
ceea ce ştim că este adevărat, dar, 
probabil, întrebarea cea mai importantă 
pentru fiecare dintre noi este dacă noi 
credem ceea ce ştim.

Rânduielile sacre înfăptuite prin 
autoritatea corespunzătoare a preoţi-
ei sunt esenţiale pentru a-L crede pe 
Salvator, pentru a ajunge să-L cunoaş-
tem şi, în cele din urmă, pentru a crede 
ceea ce ştim.

„Şi [Preoţia lui Melhisedec] adminis-
trează Evanghelia şi deţine cheia taine-
lor împărăţiei, chiar cheia cunoaşterii 
lui Dumnezeu.

De aceea, puterea divinităţii se 
manifestă în rânduielile ei” 33.

Noi credem în Domnul şi ajungem 
să-L cunoaştem când cheia cunoaşterii 
lui Dumnezeu, administrată prin inter-
mediul Preoţiei lui Melhisedec, descuie 
uşa şi face posibil ca fiecare dintre noi 
să primească puterea divinităţii în viaţa 
sa. Noi credem în Salvator şi ajungem 
să-L cunoaştem când Îl urmăm primind 
şi cinstind, cu credinţă, rânduielile 
sfinte şi având, din ce în ce mai mult, 
imaginea Sa în înfăţişarea noastră.34 
Noi Îl credem pe Hristos şi ajungem 
să-L cunoaştem când simţim personal 
transformarea, vindecarea, întărirea şi 
puterea care sfinţeşte a ispăşirii Sale. 
Noi Îl credem pe Învăţător şi ajun-
gem să-L cunoaştem când puterea 

„cuvântului Lui care [prinde rădăcini] în 
noi” 35 şi este scrisă în minţile şi inimile 
noastre 36 şi când vom „abandona 
toate păcatele [noastre] pentru ca [să-L 
cunoaştem]” 37.

A crede în El înseamnă a avea 
încrederea că binecuvântările Sale 
generoase sunt disponibile şi valabile 
pentru viaţa noastră personală şi pentru 
familiile noastre. Faptul de a crede cu 
tot sufletul nostru 38 rezultă pe măsură 
ce înaintăm pe calea legământului, 
renunţăm la voinţa noastră în favoarea 
voinţei Sale şi acceptăm priorităţile şi 
timpul ales de El pentru noi. Faptul de 
a crede în El – acceptând că puterea 
şi promisiunile Sale sunt adevărate – 
înlesneşte perspectiva, pacea şi bucuria 
în viaţa noastră.

Promisiune şi mărturie
La un moment dat, în viitor, „fiecare 

genunchi se va pleca şi fiecare limbă 
va mărturisi” 39 că Isus este Hristosul. În 
acea zi binecuvântată, vom şti că El ne 
cunoaşte pe fiecare pe nume. Iar eu vă 
depun mărturie şi vă promit că putem 
nu doar să ştim despre Domnul ci şi să 
ajungem să-L cunoaştem pe măsură ce 
ne exercităm credinţa în El, Îl urmăm, 
Îi slujim şi Îl credem. Depun mărturie 
despre aceste lucruri în numele sacru 
al lui Isus Hristos, amin. ◼

NOTE
 1. James E. Talmage, Jesus the Christ, a 3-a 

ediţie (1916), p. 245-246.
 2. Matei 7:21-23.

 3. Traducerea Bibliei de Joseph Smith,  
Matei 7:33.

 4. Matei 25:10-12.
 5. Traducerea Bibliei de Joseph Smith,  

Matei 25:11.
 6. Ioan 14:6-7.
 7. Vezi 2 Nefi 2:8; 31:19; Moroni 6:4.
 8. Vezi Alma 32:27.
 9. Lectures on Faith (1985), p. 1, 9.
 10. Iacov 2:20.
 11. Iacov 1:22.
 12. Romani 10:17.
 13. Vezi 2 Nefi 32:3; Doctrină şi legăminte 

18:34-36.
 14. Vezi Moroni 10:4.
 15. Vezi Ioan 14:26; Doctrină şi legăminte 

121:46.
 16. Vezi Ioan 7:17. Fiecare dintre noi are res-

ponsabilitatea de a căuta şi de a face tot  
ce poate pentru a obţine darul credinţei.  
La timpul potrivit, darul credinţei este 
primit atunci când Dumnezeul grijuliu 
şi iubitor îl revarsă asupra noastră.

 17. Matei 4:18-20.
 18. Matei 16:24.
 19. Vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 

Matei 16:26 (în Ghid pentru scripturi).
 20. Vezi 3 Nefi 27:27.
 21. Vezi Lectures on Faith, p. 38.
 22. Vezi Lectures on Faith, p. 38.
 23. Alma 23:6.
 24. Luca 18:22.
 25. Mosia 5:13.
 26. Doctrină şi legăminte 84:88.
 27. Vezi „Voi merge unde vei vrea Tu”,  

Imnuri, nr. 174.
 28. Helaman 10:5.
 29. Vezi Doctrină şi legăminte 4:2.
 30. Vezi Moroni 7:47.
 31. Moroni 7:48.
 32. Marcu 9:23-24.
 33. Doctrină şi legăminte 84:19-20;  

subliniere adăugată.
 34. Vezi Alma 5:14, 19.
 35. Alma 26:13.
 36. Vezi Evrei 8:10.
 37. Alma 22:18.
 38. Vezi Omni 1:26.
 39. Mosia 27:31.



106 SESIUNEA DE DUMINICĂ DUPĂ-AMIAZĂ | 2 OCTOMBRIE 2016

pe „meritele şi mila şi harul lui Mesia 
cel Sfânt” 6, „să [ne perfecţionăm] în 
Hristos” 7, să obţinem fiecare lucru bun8 
şi să dobândim viaţă veşnică 9.

Pe de altă parte, doctrina lui Hristos 
este calea – singura cale – prin care 
putem dobândi toate binecuvântările 
posibile prin ispăşirea lui Isus. Doctrina 
lui Hristos este cea care ne permite să 
avem acces la puterea spirituală care ne 
va ridica din starea noastră actuală la 
o stare în care putem fi făcuţi perfecţi 
asemenea Salvatorului.10 Cu privire la 
acest proces al renaşterii, vârstnicul 
D. Todd Christofferson ne-a învăţat: „Să 
fim născuţi din nou în alt mod decât 
naşterea noastră fizică este mai mult un 
proces decât un eveniment. Iar angaja-
rea în acest proces este scopul central 
al vieţii muritoare” 11.

Să analizăm fiecare element al 
doctrinei lui Hristos.

Primul, credinţa în Isus Hristos 
şi în ispăşirea Sa. Profeţii ne-au învă-
ţat despre credinţă că aceasta începe 
prin auzirea cuvântului lui Hristos.12 
Cuvintele lui Hristos depun mărturie 
despre sacrificiul Său ispăşitor şi ne 
spun cum să obţinem iertare, binecu-
vântări şi exaltare.13

Când auzim cuvintele lui Hristos, 
exercităm credinţă alegând să urmăm 
învăţăturile şi exemplul Salvatorului.14 
Pentru a face aceasta, Nefi ne-a învăţat 
că trebuie să ne bazăm „cu totul pe 
meritele [lui Hristos] care are puterea de 
a salva” 15. Deoarece, în existenţa pre-
muritoare, Isus a fost un Dumnezeu 16, 
a trăit o viaţă fără de păcat 17 şi, prin 
ispăşirea Sa, a împlinit toate cerinţele 
dreptăţii pentru dumneavoastră şi pen-
tru mine 18, El are puterea şi cheile de 
a face posibilă învierea tuturor oame-
nilor 19 şi El a făcut posibil ca mila să 
satisfacă cerinţele dreptăţii cu condiţia 
să existe pocăinţă 20. Odată ce înţelegem 
că putem obţine milă prin meritele lui 

pe nefiţi cum să obţină toate binecu-
vântările planului fericirii întocmit de 
Tatăl, care sunt disponibile tuturor 
datorită ispăşirii Salvatorului, învăţân-
du-i doctrina lui Hristos.4

Mesajul meu de astăzi se concen-
trează asupra doctrinei lui Hristos. 
Scripturile definesc doctrina lui Hristos 
ca fiind exercitarea credinţei în Isus 
Hristos şi în ispăşirea Sa, pocăirea, faptul 
de a fi botezaţi, primirea darului Duhu-
lui Sfânt şi îndurarea până la sfârşit.5

Doctrina lui Hristos ne permite să obţinem 
binecuvântările ispăşirii Sale

Ispăşirea lui Hristos creează condi-
ţiile datorită cărora să ne putem baza 

Brian K. Ashton
al doilea consilier în Preşedinţia generală a Şcolii de duminica

Vizita pe care Isus le-a făcut-o nefi-
ţilor după învierea Sa a fost atent 
organizată pentru a ne învăţa 

lucrurile cele mai importante. A început 
când Tatăl a depus mărturie oamenilor 
că Isus este „Fiul [Său] Preaiubit, de care 
[El este] foarte mulţumit” 1. Apoi, Isus 
Însuşi a coborât şi a depus mărturie 
despre sacrificiul Său ispăşitor 2 invitân-
du-i pe oameni să „ştie cu siguranţă” 
că El este Hristosul înaintând şi simţind 
semnele rănilor în coasta Sa şi urmele 
cuielor în mâinile şi picioarele Lui.3 
Aceste mărturii au demonstrat fără echi-
voc că ispăşirea lui Isus a fost completă 
şi că Tatăl Şi-a ţinut legământul de a ne 
oferi un Salvator. Isus i-a învăţat apoi 

Doctrina lui Hristos
Doctrina lui Hristos ne permite să avem acces la puterea spirituală  
care ne va ridica din starea noastră actuală la o stare în care putem  
fi făcuţi perfecţi.



107NOIEMBRIE 2016

Hristos, putem să „[avem] credinţă prin 
pocăinţă” 21. Prin urmare, să ne bazăm 
numai pe meritele lui Hristos înseam-
nă să credem că El a făcut ce a fost 
necesar pentru a ne salva şi, apoi, să 
acţionăm potrivit crezurilor noastre.22

Credinţa ne ajută să nu ne mai 
facem atâtea griji în legătură cu ceea 
ce cred alţii despre noi şi să începem 
să ne facem griji în legătură cu ceea ce 
crede Dumnezeu despre noi.

Al doilea, pocăinţa. Samuel Lama-
nitul ne-a învăţat: „Dacă voi credeţi în 
numele [lui Hristos], atunci vă veţi pocăi 
de toate păcatele voastre” 23. Pocăinţa 
este un dar preţios de la Tatăl nostru 
Ceresc, posibil prin sacrificiul Singurului 
Său Fiu Născut. Este procesul, pus la 
dispoziţie de Tatăl, prin care ne schim-
băm sau ne transformăm gândurile, 
faptele şi propria fiinţă, astfel încât să 
devenim din ce în ce mai asemănători 
Salvatorului.24 Nu este numai pentru 
păcate mai grave, ci este un proces 
zilnic de autoevaluare şi îmbunătăţire 25 
care ne ajută să ne biruim păcatele, 
imperfecţiunile, slăbiciunile şi defec-
tele.26 Pocăinţa ne face să devenim 
„ucenici adevăraţi” ai lui Hristos, ceea 
ce ne umple de dragoste 27 şi ne alungă 
temerile.28 Pocăinţa nu este doar un 
plan de rezervă pentru situaţia în care 
planul nostru de a trăi perfect eşuea-
ză.29 Pocăinţa continuă este singura cale 
prin care putem avea bucurie de durată 
şi care ne poate ajuta să ne întoarcem 
să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc.

Prin pocăinţă, devenim supuşi 
şi ascultători voinţei lui Dumnezeu. 
Însă, acest lucru nu este suficient. 
Recunoaşterea bunătăţii lui Dumnezeu 
şi a nimicniciei noastre 30, alături de 
cele mai mari eforturi de a ne compor-
ta conform voinţei lui Dumnezeu 31, 
invită harul în viaţa noastră 32. Harul 
este un „ajutor sau tărie divină… dată 
prin milostenia şi dragostea lui [Isus 

Hristos… pentru ca noi să facem fapte 
bune, fapte pe care nu le-am putea 
face numai prin propriile puteri]” 33. 
Deoarece pocăinţa chiar înseamnă fap-
tul de a deveni asemenea Salvatorului, 
ceea ce ne este imposibil prin propriile 
puteri, avem nevoie disperată de harul 
Salvatorului pentru a face schimbările 
necesare în vieţile noastre.

Pe măsură ce ne pocăim, înlocuim 
comportamentele, slăbiciunile, imper-
fecţiunile şi temerile noastre vechi şi 
nepotrivite cu alte crezuri şi compor-
tamente care ne apropie de Salvator şi 
ne ajută să devenim ca El.

Al treilea, botezul şi împărtăşa-
nia. Profetul Mormon ne-a învăţat că 
„[primul rod al] pocăinţei [este] bote-
zul” 34. Pentru a fi completă, pocăinţa 
trebuie să fie însoţită de rânduiala 
botezului înfăptuită de cineva care deţi-
ne autoritatea preoţiei lui Dumnezeu. 
Membrii Bisericii îşi reînnoiesc legă-
mintele făcute la botez şi cu alte ocazii 
atunci când iau din împărtăşanie.35

În cadrul rânduielilor botezului şi 
împărtăşaniei, facem legământul de a 
ţine poruncile Tatălui şi ale Fiului, de 
a ne aminti întotdeauna de Hristos şi 

de a fi dornici să luăm asupra noastră 
numele lui Hristos (sau lucrarea Sa şi 
însuşirile Sale 36).37 În schimb, Salvatorul 
face legământul de a ne ierta sau achita 
de păcate 38 şi de a „revărsa Spiritul Său 
mai din plin asupra [noastră]” 39. Hristos 
promite, de asemenea, să ne pregăteas-
că pentru viaţa veşnică ajutându-ne să 
devenim ca El.40

Douglas D. Holmes, primul consi-
lier în Preşedinţia generală a Tinerilor 
Băieţi, a scris: „Rânduielile botezului 
şi împărtăşaniei simbolizează atât 
rezultatul final, cât şi procesul renaşterii 
spirituale. La botez, îngropăm omul 
vechi, carnal, şi ieşim din apă pentru a 
începe o viaţă nouă.41 La împărtăşanie, 
învăţăm că această schimbare este un 
proces treptat, [prin care], puţin câte 
puţin, săptămână după săptămână, 
suntem transformaţi pe măsură ce ne 
pocăim, facem legăminte şi, fiind din 
ce în ce mai binecuvântaţi de Spirit, 
[devenim ca Salvatorul]” 42.

În doctrina lui Hristos, rânduielile 
şi legămintele sunt esenţiale. Puterea 
divinităţii se manifestă în viaţa noastră 
atunci când primim aceste rânduieli 
ale preoţiei fiind demni şi când ţinem 
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legămintele asociate.43 Vârstnicul 
D. Todd Christofferson a explicat că 
„această «putere a divinităţii» vine în per-
soana şi prin influenţa Duhului Sfânt” 44.

Al patrulea, darul Duhului Sfânt. 
După botez, ni se oferă darul Duhului 
Sfânt prin rânduiala confirmării.45 Dacă 
îl primim, acest dar ne permite să avem 
însoţirea constantă a unui Dumnezeu 46 
şi acces continuu la harul care vine, în 
mod firesc, odată cu influenţa Sa.

Ca însoţitor permanent, Duhul Sfânt 
ne dă mai multă putere sau tărie pentru 
a ne ţine legămintele.47 De asemenea, 
El ne sfinţeşte 48, adică ne face „[liberi] 
de păcat, [puri], [curaţi] şi [sfinţi] prin 
ispăşirea lui Isus Hristos” 49. Procesul de 
sfinţire nu numai că ne curăţă, dar ne şi 
înzestrează cu darurile spirituale de care 
avem nevoie sau cu însuşirile divine ale 
Salvatorului 50 şi ne schimbă natura 51, 
în aşa fel încât „nu mai avem înclinare 
să facem rău” 52. De fiecare dată când Îl 
primim pe Duhul Sfânt în viaţa noastră 
prin credinţă, pocăinţă, rânduieli, slujire 
asemănătoare celei oferite de Hristos 
suntem schimbaţi până când, pas cu pas, 
puţin câte puţin, devenim ca Hristos.53

Al cincilea, îndurarea până la 
sfârşit. Profetul Nefi ne-a învăţat că, 
după ce primim darul Duhului Sfânt, 
trebuie „[să îndurăm] până la sfârşit, 
urmând exemplul Fiului Dumnezeu-
lui [Celui] Viu” 54. Vârstnicul Dale G. 
Renlund a descris procesul îndurării 
până la sfârşit astfel: „Putem fi perfec-
ţionaţi în mod repetat şi sporit… exer-
citându-ne credinţa în [Hristos], 
pocăindu-ne, luând din împărtăşanie 
pentru a ne reînnoi legămintele şi bine-
cuvântările de la botez şi primindu-L pe 
Duhul Sfânt drept însoţitor permanent. 
Când facem aceste lucruri, devenim 
mai asemănători lui Hristos şi suntem 
capabili să îndurăm până la sfârşit” 55.

Cu alte cuvinte, primirea Duhului 
Sfânt şi schimbarea pe care această 
primire o produce în noi ne clădeşte 
mai mult credinţa. O credinţă mai mare 
duce la mai multă pocăinţă. Apoi, când 
ne sacrificăm inima şi păcatele în mod 
simbolic pe altarul împărtăşaniei, Îl pri-
mim pe Duhul Sfânt într-o măsură mai 
mare. A-L primi pe Duhul Sfânt într-o 
măsură mai mare ne ajută să înaintăm 
pe cărarea renaşterii. Pe măsură ce 

continuăm acest proces şi primim toate 
rânduielile şi legămintele Evangheliei 
necesare salvării, primim „har după 
har” până primim plenitudinea.56

Trebuie să punem în practică doctrina lui 
Hristos în vieţile noastre

Dragi fraţi şi surori, când punem în 
practică doctrina lui Hristos în vieţile 
noastre, suntem binecuvântaţi atât tem-
poral, cât şi spiritual, chiar şi în mijlocul 
încercărilor. În cele din urmă, reuşim să 
„[punem] mâna pe fiecare lucru bun” 57. 
Depun mărturie că acest proces a avut 
loc şi continuă să aibă loc în propria-mi 
viaţă, pas cu pas, puţin câte puţin.

Dar, mai important, trebuie să 
punem în practică doctrina lui Hristos 
în vieţile noastre, deoarece ea reprezin-
tă singura cale care ne duce înapoi la 
Tatăl nostru Ceresc. Este singurul mod 
de a-L primi pe Salvator şi de a deveni 
fiii şi fiicele Sale.58 De fapt, singurul 
mod în care putem fi mântuiţi de păcat 
şi în care putem progresa spiritual este 
acela de a pune în practică doctrina 
lui Hristos în vieţile noastre.59 De altfel, 
apostolul Ioan ne-a învăţat că „orici-
ne… nu rămâne în [doctrina] lui Hristos, 
n-are pe Dumnezeu” 60. Iar Isus Însuşi 
le-a spus celor doisprezece ucenici 
nefiţi că, dacă nu ne exercităm credinţa 
în Hristos, nu ne pocăim, nu suntem 
botezaţi şi nu îndurăm până la sfârşit, 
vom fi „[doborâţi] şi [aruncaţi] în foc, de 
unde [nu ne vom] mai putea întoarce” 61.

Aşadar, cum putem pune mai bine 
în practică doctrina lui Hristos în vieţile 
noastre? Un mod ar fi acela de a face un 
efort conştient, în fiecare săptămână, de 
a ne pregăti pentru împărtăşanie, de a 
avea un timp pus deoparte pentru a ne 
ruga să ştim ce trebuie să îmbunătăţim. 
Atunci, putem aduce pe altarul împăr-
tăşaniei un sacrificiu care constă din cel 
puţin un lucru care ne împiedică să fim 
ca Isus Hristos, implorând cu credinţă 
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ajutor, cerând darurile spirituale nece-
sare şi făcând legământ că vom fi mai 
buni în săptămâna care urmează.62 Când 
facem aceasta, Duhul Sfânt va fi mai 
prezent în viaţa noastră şi vom avea mai 
multă tărie să ne biruim imperfecţiunile.

Depun mărturie că Isus Hristos 
este Salvatorul lumii şi că numai prin 
numele Lui putem fi salvaţi.63 Toate 
lucrurile bune ne sunt disponibile doar 
prin El.64 Însă, pentru a „[pune] mâna 
pe fiecare lucru bun” 65, inclusiv viaţa 
veşnică, trebuie să punem în practică 
doctrina lui Hristos în mod continuu în 
vieţile noastre. În numele sacru al lui 
Isus Hristos, amin. ◼
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Pe măsură ce slujim, ne apropiem de 
Dumnezeu.5 Ajungem să-L cunoaştem 
în moduri în care altfel nu am putea. 
Credinţa noastră în El se măreşte. 
Problemele noastre capătă o perspec-
tivă. Viaţa devine mai satisfăcătoare. 
Dragostea noastră pentru alţii se măreş-
te, precum şi dorinţa noastră de a sluji. 
Prin intermediul acestui proces binecu-
vântat, noi devenim mai asemănători lui 
Dumnezeu şi suntem mai bine pregătiţi 
pentru a ne întoarce la El.6

Preşedintele Marion G. Romney ne-a 
învăţat: „Slujirea nu este ceva ce facem pe 
acest pământ pentru a ne câştiga dreptul 
de a trăi în împărăţia celestială. Slujirea 
reprezintă esenţa din care este alcătuită 
o viaţă exaltată în împărăţia celestială” 7.

Slujirea poate fi dificilă
Totuşi, slujirea în Biserică poate fi 

dificilă dacă ni se cere să facem ceva 
care ne sperie, dacă am obosit să slujim 
sau dacă am fost chemaţi să facem ceva 
ce iniţial nu ni s-a părut interesant.

Recent, am primit o nouă însărcina-
re. Slujeam în Zona Sud-Est, Africa. A 
fost palpitant să slujesc într-un loc în 

mai mare, şi noi suntem mai puternici 
atunci când ne unim. Când ne unim 
pentru a sluji unul altuia, noi realizăm 
mai multe împreună decât am putea 
realiza singuri. Este palpitant să fim 
implicaţi şi uniţi pe măsură ce slujim 
şi ajutăm în munca Domnului.

Slujirea este o binecuvântare
Ocazia de a sluji este una dintre cele 

mai mari binecuvântări ale faptului de a 
fi membru al Bisericii.2 Domnul a spus: 
„Dacă Mă iubeşti, Mă vei sluji” 3 şi noi Îl 
slujim slujind altora.4

Vârstnicul Carl B. Cook
din Cei Şaptezeci

Când eram copil, îmi plăcea să 
lucrez cu unchiul Lyman şi mătu-
şa Dorothy la ferma lor. De obi-

cei, unchiul Lyman era cel care coordona 
proiectele noastre şi mătuşa Dorothy îl 
ajuta deseori şi conducea vechiul camion 
Dodge. Îmi amintesc cât de tensionat am 
fost când ne-am împotmolit în noroi sau 
am încercat să urcăm un deal abrupt. 
Unchiul Lyman obişnuia să zică: „Dă-i 
mai multă putere”. Atunci eu începeam 
să mă rog. Cumva, cu ajutorul Domnului 
şi manevrând schimbătorul de viteze, 
mătuşa Dorothy reuşea să genereze mai 
multă putere. Roţile fiind angrenate şi în 
mişcare, camionul reuşea să se mişte şi 
munca noastră continua.

„A da mai multă putere” se referă 
la faptul de a schimba viteza în aşa fel 
încât să faci pinioanele să conlucreze 
pentru a genera mai multă putere.1 Să 
faci pinioanele să conlucreze astfel şi să 
ai o transmisie integrală îţi va permite 
să schimbi viteza, să generezi mai mul-
tă putere şi să înaintezi.

Îmi place să cred că fiecare dintre 
noi suntem parte a unui mecanism 
care generează mai multă putere pe 
măsură ce slujim împreună în Biserică 
– în episcopiile şi ramurile noastre, 
în cadrul cvorumurilor şi organiza-
ţiilor auxiliare. Aşa cum pinioanele 
conlucrează pentru a oferi o putere 

Slujiţi
Avem nevoie de fiecare membru şi fiecare membru are  
nevoie de o ocazie de a sluji.
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care Biserica este relativ tânără şi i-am 
iubit pe sfinţi. Apoi, am fost chemat să 
mă întorc la sediul central al Bisericii şi, 
ca să fiu cinstit, nu prea am fost entu-
ziasmat. O nouă însărcinare a adus cu 
sine câteva lucruri necunoscute.

Într-o noapte, când meditam asupra 
viitoarelor schimbări, l-am visat pe 
străbunicul meu, Joseph Skeen. Ştiam 
din jurnalul său că, atunci când el şi 
soţia sa, Maria, s-au mutat în Nauvoo, 
el a dorit să slujească şi, astfel, s-a dus 
la profetul Joseph Smith şi l-a întrebat 
cum putea să ajute. Profetul i-a cerut să 
lucreze pe câmp şi să facă tot ce poate, 
iar el a făcut aceasta. El a lucrat la fer-
ma familiei Smith.8

Am meditat la privilegiul pe care 
Joseph Skeen l-a avut de a primi însăr-
cinarea sa astfel. Brusc, am realizat că 
şi eu am acelaşi privilegiu, la fel ca noi 
toţi. Toate chemările din Biserică vin de 
la Dumnezeu – sunt date prin interme-
diul slujitorilor săi desemnaţi.9

Am primit o confirmare spirituală 
deosebită că noua mea însărcinare era 
una inspirată. Este important ca noi să 
înţelegem acest lucru – faptul că, lite-
ralmente, chemările noastre vin de la 
Dumnezeu prin intermediul conducăto-
rilor preoţiei. După această experienţă, 
atitudinea mea s-a schimbat şi am simţit 
o dorinţă puternică de a sluji. Sunt 
recunoscător pentru binecuvântarea 
pocăinţei şi pentru schimbarea din ini-
ma mea. Iubesc noua mea însărcinare.

Chiar dacă ne gândim că a noas-
tră chemare din Biserică a fost pur şi 
simplu ideea conducătorului nostru al 
preoţiei sau că ni s-a oferit deoarece 
nimeni n-a acceptat-o, noi vom fi bine-
cuvântaţi pe măsură ce slujim. Dar când 
recunoaştem influenţa lui Dumnezeu 
în chemarea noastră şi slujim din toată 
inima, noi vom primi mai multă putere 
atunci când slujim şi vom deveni sluji-
tori adevăraţi ai lui Isus Hristos.

Slujirea necesită credinţă
Îndeplinirea chemărilor necesită cre-

dinţă. La scurt timp după ce Joseph şi 
Maria au ajuns la fermă, ei s-au îmbol-
năvit. Nu aveau bani şi se aflau printre 
străini. A fost o perioadă grea pentru 
ei. În jurnalul său, Joseph a scris: „Am 
continuat să lucrăm şi ne-am păstrat 
puţina credinţă pe care o mai aveam în 
Biserică, deşi diavolul a încercat să ne 
distrugă şi să ne facă să ne întoarcem 
de unde am venit” 10.

Eu, împreună cu alte câteva sute 
de descendenţi, vom fi veşnic recunos-
cători lui Joseph şi Mariei pentru că 
nu s-au întors. Binecuvântările vin pe 
măsură ce perseverăm în chemările şi 
responsabilităţile noastre şi ne agăţăm 
de toată credinţa pe care o avem.

Cunosc o învăţătoare a clasei Doctrina 
Evangheliei care îi înalţă pe toţi membrii 
clasei pe măsură ce predă, dar n-a fost 
mereu aşa. După ce s-a alăturat Bisericii, 
ea a primit chemarea de a preda la 
Societatea Primară. Ea a simţit că nu avea 
niciun talent pentru a preda, dar deoare-
ce ştia importanţa faptului de a preda, a 
acceptat. Teama a copleşit-o rapid şi ea 
nu a mai venit pentru a nu mai fi nevoită 
să predea. Din fericire, învăţătorul ei de 
acasă i-a observat absenţa, a vizitat-o şi 
a invitat-o să vină înapoi. Episcopul şi 
membrii episcopiei au ajutat-o. În cele 
din urmă, cu o credinţă mai mare, ea a 
început să le predea copiilor. Punând 
în practică principiile predate în Să 
predăm în modul Salvatorului, Domnul 
i-a binecuvântat eforturile şi a devenit o 
învăţătoare talentată.11

Omul firesc, care se află în fiecare 
dintre noi, este înclinat să ofere scuze 
pentru a nu sluji dând motive precum: 
„Nu sunt pregătit să slujesc, încă mai 
am multe de învăţat”, „Sunt obosit şi am 
nevoie de o pauză”, „Sunt prea bătrân – 
este rândul altcuiva” sau „Pur şi simplu 
sunt prea ocupat”.

Dragi fraţi şi surori, faptul de a 
accepta şi a îndeplini o chemare 
reprezintă un act de credinţă. Putem 
să ne încredem în ceea ce profe-
tul nostru, preşedintele Thomas S. 
Monson, ne învaţă mereu: „Pe cine 
Domnul cheamă, pe acela Domnul îl 
instruieşte” şi „Atunci când ne aflăm în 
slujba Domnului, avem dreptul de a 
primi ajutorul Domnului” 12. Indiferent 
dacă suntem copleşiţi sau lipsiţi de 
interes, indiferent dacă ne este frică de 
moarte sau suntem plictisiţi de moarte, 
Domnul doreşte să schimbăm viteza, să 
generăm mai multă putere şi să slujim.

Nu observ nimic care să indice fap-
tul că preşedintele Monson şi colegii săi 
din Prima Preşedinţie şi din Cvorumul 
celor Doisprezece sunt prea ocupaţi 
sau prea obosiţi. Dânşii exemplifică, 
într-un mod care inspiră, puterea care 
ne este dată în vieţile noastre pe măsu-
ră ce ne exercităm credinţa, acceptăm 
însărcinări şi le îndeplinim cu sârguinţă 
şi devotament. Dânşii „[au venit cu toţii 
şi au ajutat]” 13 cu mulţi ani în urmă şi 
continuă să înainteze.

Într-adevăr, dânşii slujesc în che-
mări importante, dar fiecare chemare 
sau însărcinare este importantă. 
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Preşedintele Gordon B. Hinckley, pre-
cedentul profet şi preşedinte al Bisericii, 
a spus: „Cu toţii participăm la acest 
măreţ efort… Obligaţia dumneavoas-
tră este la fel de serioasă în domeniile 
dumneavoastră de activitate, pe cât 
este şi obligaţia mea în domeniul meu. 
Nicio chemare din această Biserică nu 
este mică sau lipsită de importanţă” 14. 
Fiecare chemare este importantă.15

Haideţi să slujim
Haideţi să ne ridicăm având credin-

ţă, „[să venim cu toţii şi să ajutăm]” „în 
orice lucrare demnă” pentru a o face 
să înainteze.16 Haideţi „să-i dăm mai 
multă putere” împreună cu credincioa-
sa mătuşă Dorothy. În calitate de fraţi şi 
surori, haideţi să slujim.

Dacă doriţi să-i faceţi ziua mai bună 
preşedintelui dumneavoastră de ramură 
sau episcopului dumneavoastră, adre-
saţi-i întrebările: „Cum pot să ajut?”, „Unde 
ar dori Domnul să slujesc?”. Când se va 
ruga şi se va gândi la responsabilităţile 
dumneavoastră personale, de familie şi 
de la locul de muncă, el va fi inspirat să 
vă dea chemarea potrivită. Când sunteţi 
puşi deoparte, veţi primi o binecuvântare 
a preoţiei care vă va ajuta să aveţi succes. 
Veţi fi binecuvântaţi! Avem nevoie de 
fiecare membru şi fiecare membru are 
nevoie de o ocazie de a sluji.17

Isus Hristos este exemplul nostru
Isus Hristos, măreţul nostru exem-

plu, Şi-a dat viaţa pentru lucrarea 

Tatălui. În cadrul Marelui Consiliu 
care a avut loc înainte de crearea 
acestei lumi, Isus, ales şi uns încă de la 
început, S-a oferit voluntar: „Aici sunt, 
trimite-Mă pe Mine”18. Făcând acest 
lucru, El a devenit, literalmente, sluji-
torul tuturor. Prin intermediul lui Isus 
Hristos şi a puterii pe care o primim 
prin intermediul ispăşirii Sale, şi noi 
putem sluji. El ne va ajuta.19

Îmi exprim dragostea sinceră faţă de 
toţi cei care nu pot momentan sluji în 
Biserică din cauza situaţiei lor, dar care 
îşi trăiesc viaţa potrivit unui spirit al 
slujirii. Mă rog ca dumneavoastră să fiţi 
binecuvântaţi în eforturile dumneavoas-
tră. De asemenea, îmi exprim aprecie-
rea faţă de toţi cei care îşi îndeplinesc 
chemările în fiecare săptămână, precum 
şi faţă de toţi cei care, în curând, vor 
accepta chemări de a sluji. Toate con-
tribuţiile şi sacrificiile sunt apreciate, 
mai ales de El, Celui căruia Îi slujim. 
Toţi cei care slujesc vor primi harul lui 
Dumnezeu.20

Indiferent de vârsta sau situaţia 
dumneavoastră, fie ca slujirea să fie 
„strigătul de muncă” 21. Slujiţi în chema-
rea dumneavoastră. Slujiţi în misiune. 
Slujiţi-vă mama. Slujiţi unui străin. Slujiţi 
aproapelui. Pur şi simplu, slujiţi.

Fie ca Domnul să ne binecuvânteze 
pe fiecare dintre noi în eforturile noastre 
de a sluji şi de a deveni ucenici adevă-
raţi ai lui Isus Hristos.22 Depun mărturie 
că El trăieşte şi îndrumă lucrarea Sa. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
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pentru noi. Acest lucru nu înseamnă 
că păcatul este tolerat, nici nu înlătură 
obligaţia noastră de a ne pocăi atunci 
când am comis păcate. Dar nu uitaţi că 
Tatăl Ceresc vă cunoaşte şi vă iubeşte 
pe fiecare dintre dumneavoastră şi este, 
întotdeauna, pregătit să vă ajute.

În timp ce meditam asupra situaţiei 
prietenului meu, m-am gândit la înţe-
lepciunea minunată pe care o găsim în 
Cartea lui Mormon: „Şi acum, fiii mei, 
aduceţi-vă aminte, aduceţi-vă aminte 
că pe stânca Mântuitorului nostru, 
care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 
trebuie să vă clădiţi voi temelia voastră 
ca, atunci când diavolul îşi va trimite 
vânturile lui puternice, da, săgeţile lui 
în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui 
cu pietre şi furtuna lui puternică vă va 
lovi, aceasta să nu aibă nicio putere 
asupra voastră ca să vă târască către 
adâncul nefericirii şi al suferinţei fără 
de sfârşit, datorită stâncii pe care voi 
sunteţi zidiţi, care este o temelie sigură, 
o temelie pe care dacă oamenii zidesc, 
ei nu pot să cadă” 2.

Depun mărturie că „adâncul neferi-
cirii şi al suferinţei fără de sfârşit” este 
un loc în care nimeni nu-şi doreşte să 

şi m-am rugat cu ardoare ca să ştiu ce 
dorea Domnul să spun.

Prietenul meu, probabil, la fel ca unii 
dintre dumneavoastră, adresa întrebarea 
atât de simplu şi puternic exprimată în 
cântecul de la Societatea Primară: „Tată, 
în ceruri eşti cu-adevărat?” 1. Acelora 
dintre dumneavoastră care ar putea 
avea aceeaşi întrebare, aş dori le să 
împărtăşesc sfatul pe care l-am oferit 
prietenului meu şi sper ca fiecare dintre 
dumneavoastră să-şi întărească credinţa 
şi să-şi înnoiască decizia fermă de a fi 
un ucenic devotat al lui Isus Hristos.

Încep reamintindu-vă că sunteţi un 
fiu sau o fiică a unui Tată iubitor din 
Cer şi că dragostea Sa rămâne constan-
tă. Ştiu că este dificil să vă amintiţi astfel 
de sentimente liniştitoare de dragoste 
când sunteţi în mijlocul conflictelor sau 
încercărilor personale, al dezamăgirilor 
sau viselor sfărâmate.

Isus Hristos cunoaşte conflictele şi 
încercările puternice. El Şi-a dat viaţa 
pentru noi. Ultimele ore trăite de El au 
fost pline de cruzime, mai mult decât 
putem noi să înţelegem, dar sacrificiul 
Său pentru fiecare dintre noi a fost 
expresia supremă a dragostei Sale 
neprihănite.

Nicio greşeală, păcat sau alegere nu 
va schimba dragostea lui Dumnezeu 

Vârstnicul Ronald A. Rasband
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Bună ziua, dragi fraţi şi surori! Cât 
de binecuvântaţi am fost în timpul 
acestei conferinţe! În acest prim 

an în care am avut calitatea de mem-
bru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, m-am simţit foarte umil. A 
fost un an plin de eforturi, dezvoltare 
personală şi rugăciuni sincere, conti-
nue, adresate Tatălui din Cer. Am simţit 
rugăciunile familiei, prietenilor şi mem-
brilor Bisericii din toată lumea oferite 
în sprijinul meu. Vă mulţumesc pentru 
gândurile şi rugăciunile dumneavoastră.

De asemenea, am avut privilegiul să 
mă reîntâlnesc cu prieteni dragi, vechi 
de mulţi ani şi să cunosc alţii noi. După 
întâlnirea cu un prieten drag, pe care îl 
cunosc şi îl iubesc de mulţi ani, m-am 
simţit inspirat pentru a pregăti cuvânta-
rea mea de astăzi.

Când ne-am întâlnit, prietenul meu 
mi-a mărturisit că avusese probleme. 
În cuvintele lui, simţea că trece 
printr-o „criză a credinţei” şi mi-a 
cerut sfatul. M-am simţit recunoscător 
pentru că îmi împărtăşea sentimentele 
şi neliniştile sale.

Şi-a exprimat dorinţa puternică de 
a simţi din nou ceea ce simţise cândva 
din punct de vedere spiritual, lucru 
pe care, acum, credea că îl pierdea. În 
timp ce vorbea, am ascultat cu atenţie 

Ca nu cumva să uiţi
Vă îndemn să vă amintiţi, mai ales în timpul unei crize, momentele în care 
aţi simţit Spiritul şi mărturia dumneavoastră a fost puternică; amintiţi-vă 
temelia spirituală pe care aţi clădit-o.
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se afle. Prietenul meu simţea că se află 
pe marginea lui.

Când am sfătuit persoane asemenea 
prietenului meu, am cercetat deciziile 
acestora luate de-a lungul anilor, decizii 
care le-au făcut să uite experienţele 
sacre, să slăbească în credinţă şi să se 
îndoiască. Le-am îndemnat şi vă îndemn 
pe dumneavoastră acum să vă amintiţi, 
mai ales în timpul unei crize, momentele 
în care aţi simţit Spiritul şi mărturia dum-
neavoastră a fost puternică; amintiţi-vă 
temelia spirituală pe care aţi clădit-o. Vă 
promit că, dacă veţi face aceasta, evitând 
lucrurile care nu vă clădesc şi nu vă 
întăresc mărturia sau care vă batjoco-
resc crezurile, acele momente preţioase 
în care mărturia dumneavoastră era 
puternică vă vor reveni în memorie prin 
rugăciune umilă şi post. Vă asigur că veţi 
simţi din noi siguranţa şi căldura oferite 
de Evanghelia lui Isus Hristos.

Noi trebuie, mai întâi, să ne întă-
rim pe noi înşine din punct de vedere 
spiritual şi, apoi, să-i întărim pe cei din 
jurul nostru. Meditaţi asupra scripturilor 
cu regularitate şi amintiţi-vă gândurile 
şi sentimentele avute atunci când le 
citiţi. De asemenea, căutaţi şi alte surse 
de adevăr, dar ţineţi seama de acest 
avertisment din scripturi: „Dar este bine 
să fie învăţaţi, dacă ascultă de sfaturile 
lui Dumnezeu” 3. Participaţi la adună-
rile Bisericii, în special la adunarea de 
împărtăşanie, luaţi din împărtăşanie şi 
reînnoiţi-vă legămintele, inclusiv promi-
siunea de a vă aminti întotdeauna de 
Salvator, pentru ca Spiritul Său să poată 
fi, întotdeauna, cu dumneavoastră.

Indiferent ce greşeli am făcut şi 

indiferent cât de imperfecţi simţim 
că suntem, putem, întotdeauna, să-i 
binecuvântăm şi să-i încurajăm pe alţii. 
Slujindu-le asemenea lui Hristos, putem 
simţi dragostea lui Dumnezeu, adânc, 
în inimile noastre.

Este important să ne amintim 
sfatul puternic pe care îl găsim în 
Deuteronomul: „Veghează cu luare 
aminte asupra sufletului tău, în toate 
zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi 
lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii, 
şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut 
copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi” 4.

Alegerile pe care le facem influen-
ţează generaţii. Împărtăşiţi-vă mărturia 
membrilor familiei dumneavoastră; 
încurajaţi-i să-şi aducă aminte cum s-au 
simţit când au recunoscut influenţa 
Spiritului în vieţile lor şi să consemne-
ze acele sentimente în jurnale şi istorii 
personale, astfel încât cuvintele proprii 
să le poată aduce aminte, când va fi 
nevoie, cât de bun a fost Domnul cu ei.

Amintiţi-vă că motivul pentru care 
Nefi şi fraţii lui s-au întors la Ierusalim 
ca să obţină plăcile de alamă care 
consemnau istoria poporului lor a fost 
acela ca ei să nu-şi uite trecutul.

De asemenea, în Cartea lui Mormon, 
Helaman le-a dat fiilor lui numele 
„primilor părinţi”, pentru ca fiii lui să nu 
uite bunătatea Domnului:

„Iată, fiii mei, eu doresc ca voi să vă 
aduceţi aminte să ţineţi poruncile lui 
Dumnezeu… Iată, eu v-am dat vouă 
numele primilor părinţi ai noştri care 
au venit din ţara Ierusalimului; şi am 
făcut aceasta pentru ca atunci când 
voi vă veţi aduce aminte de numele 

voastre, voi să vă aduceţi aminte de ei; 
iar atunci când voi vă aduceţi aminte 
de ei, voi vă aduceţi aminte de lucrările 
lor; şi atunci când vă aduceţi aminte 
de lucrările lor, atunci voi puteţi să ştiţi 
cum că a fost spus şi, de asemenea, 
scris că acestea erau bune.

De aceea, fiii mei, aş dori ca voi 
să faceţi ceea ce este bun pentru ca 
să poată să fie spus despre voi şi, de 
asemenea, scris despre voi, tot aşa cum 
a fost spus şi scris despre ei” 5.

Astăzi, mulţi oameni au aceeaşi 
tradiţie de a le da copiilor lor nume 
de eroi din scripturi sau de strămoşi 
credincioşi, ca o cale de a-i încuraja 
să nu-şi uite moştenirea.

Când m-am născut, mi s-a dat 
numele Ronald A. Rasband. Numele 
meu de familie îi onorează pe strămoşii 
tatălui meu. Iniţiala din mijloc, A, mi-a 
fost dată ca să-mi amintesc să onorez 
strămoşii danezi ai mamei mele, care 
se numeau Anderson.

Stră-stră-bunicul meu, Jens 
Anderson era din Danemarca. Şi, în 
anul 1861, Domnul i-a condus pe doi 
misionari mormoni la casa lui Jens şi 
Ane Cathrine Anderson, unde misiona-
rii le-au făcut cunoscută lor şi fiului lor 
în vârstă de 16 ani, Andrew, Evanghelia 
restaurată. Astfel, a început o moştenire 
de credinţă de care mă bucur împreună 
cu familia mea. Familia Anderson a citit 
Cartea lui Mormon şi membrii ei au 
fost botezaţi la scurt timp după aceea. 
În anul următor, familia Anderson a 
urmat invitaţia unui profet de a traversa 
Atlanticul pentru a se alătura sfinţilor 
din America de Nord.

Din păcate, Jens a murit în timpul 
călătoriei pe ocean, dar soţia şi fiul său 
au reuşit să ajungă în Valea Salt Lake, 
la data de 3 septembrie 1862. În pofida 
greutăţilor şi a durerii, credinţa lor nu a 
slăbit niciodată şi, la fel, nu a slăbit nici 
credinţa multor urmaşi ai lor.
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În biroul meu se află o pictură 6 care 
păstrează un foarte frumos memento 
simbolic al primei întâlniri dintre stră-
moşii mei şi acei misionari devotaţi de 
la începuturi. Sunt hotărât să nu-mi uit 
tradiţia şi, datorită numelui meu, îmi 
voi aminti pentru totdeauna moştenirea 
lor de credinţă şi sacrificiu.

Niciodată să nu uitaţi, să nu puneţi 
sub semnul întrebării sau să nu ignoraţi 
experienţele personale sacre, spirituale. 
Planul duşmanului este să ne distragă 
atenţia de la mărturiile spirituale, dar 
dorinţa Domnului este să ne înveţe şi 
să ne implice în lucrarea Sa.

Permiteţi-mi să vă împărtăşesc un 
exemplu personal în legătură cu acest 
adevăr. Îmi amintesc cu claritate un 
moment în care am primit un îndemn 
ca răspuns la o rugăciune fierbinte. 
Răspunsul a fost clar şi puternic. Cu 
toate acestea, nu am acţionat imediat 
conform acelui îndemn şi, după o vre-
me, am început să mă întreb dacă ceea 
ce simţisem era real. S-ar putea ca unii 
dintre dumneavoastră să fi fost înşelaţi 
de duşman în acelaşi fel.

După câteva zile, m-am trezit din 
somn având în minte aceste versete 
puternice din scripturi:

„Adevărat, adevărat, Eu îţi spun 
ţie, dacă doreşti o altă mărturie, 

îndreaptă-ţi gândurile spre noaptea în 
care M-ai invocat în inima ta …

Nu ţi-am transmis Eu pace în sufle-
tul tău cu privire la acest subiect? Ce 
mărturie mai mare decât aceea de la 
Dumnezeu poţi avea?” 7.

A fost ca şi când Domnul îmi spunea: 
„Ronald, ţi-am spus deja ce trebuie să 
faci. Acum fă acest lucru!”. Cât de recu-
noscător am fost pentru acea îndreptare 
şi îndrumare pline de iubire! Imediat, am 
fost liniştit de acel îndemn şi am putut 
să merg înainte, ştiind în inima mea că 
primisem răspuns la rugăciunea mea.

Dragi fraţi şi surori, vă împărtăşesc 
această experienţă pentru a vă arăta cât 
de repede pot minţile noastre să uite şi 
cum ne pot îndruma experienţele noas-
tre spirituale. Am învăţat să preţuiesc 
astfel de momente, „ca nu cumva să uit”.

Prietenului meu şi tuturor acelora 
care doresc să-şi întărească credinţa, 
le fac această promisiune: pe măsu-
ră ce veţi trăi cu credinţă conform 
Evangheliei lui Isus Hristos şi veţi 
respecta învăţăturile ei, mărturia 
dumneavoastră va fi protejată şi se va 
dezvolta. Ţineţi legămintele pe care 
le-aţi făcut, indiferent de acţiunile celor 
din jurul dumneavoastră. Fiţi părinţi, 
fraţi şi surori, bunici, mătuşi, unchi şi 
prieteni sârguincioşi, care îi întăresc pe 
cei dragi lor prin mărturia personală şi 
care împărtăşesc experienţe spirituale. 
Rămâneţi credincioşi şi statornici, chiar 
dacă furtunile îndoielii vă invadează 
viaţa prin acţiunile altora. Căutaţi acele 
lucruri care vă vor edifica şi întări din 
punct de vedere spiritual. Evitaţi ofer-
tele false de aşa-zise „adevăruri” atât de 
prezente şi amintiţi-vă să vă consemnaţi 
sentimentele care exprimă „dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincio-
şia, blândeţea [şi] înfrânarea poftelor” 8.

În mijlocul celor mai mari furtuni 
ale vieţii, nu uitaţi moştenirea 

dumneavoastră divină de fiu sau fiică a 
lui Dumnezeu sau destinul dumneavoas-
tră etern de a vă întoarce, într-o zi, să 
trăiţi în prezenţa Lui, lucru ce depăşeşte 
orice are lumea de oferit. Amintiţi-vă 
cuvintele duioase ale lui Alma: „Şi acum 
iată, vă spun vouă, fraţii mei, dacă voi 
aţi simţit o schimbare în inima voastră şi 
dacă aţi simţit dorinţa să cântaţi cântecul 
iubirii mântuitoare, vreau să vă întreb, 
puteţi să simţiţi astfel acum?” 9.

Pe toţi aceia care simt nevoia de a-şi 
întări credinţa, îi rog cu insistenţă: nu 
uitaţi! Vă rog să nu uitaţi.

Depun mărturie că Joseph Smith 
a fost profet al lui Dumnezeu. Ştiu că 
el I-a văzut pe Dumnezeu Tatăl şi pe 
Fiul Său, Isus Hristos, şi a vorbit cu Ei, 
chiar aşa cum a consemnat cu propriile 
cuvinte. Sunt recunoscător pentru că el 
nu a uitat să scrie despre acea expe-
rienţă, pentru ca noi, toţi, să putem 
cunoaşte mărturia sa.

Depun mărturia mea solemnă 
despre Domnul Isus Hristos. El trăieşte; 
ştiu că El trăieşte şi conduce această 
Biserică. Aceste lucruri le ştiu prin 
experienţă personală, independent de 
orice alt glas sau mărturie şi mă rog ca 
dumneavoastră şi cu mine să nu uităm 
niciodată adevărurile sacre, eterne – în 
primul rând acela că suntem fii şi fiice 
ai unor Părinţi Cereşti iubitori, care 
doresc doar fericirea noastră eternă. 
Depun mărturie despre aceste adevă-
ruri, în numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. „Rugăciunea unui copil”, Cântece pentru 

copii, p. 6-7.
 2. Helaman 5:12.
 3. 2 Nefi 9:29; subliniere adăugată.
 4. Deuteronomul 4:9; subliniere adăugată.
 5. Helaman 5:6-7.
 6. Pictura originală a fost realizată de 

Christen Dalsgaard în anul 1856. Pictura 
din biroul meu este o reproducere realizată 
de Arnold Friberg în anul 1964.

 7. Doctrină şi legăminte 6:22-23.
 8. Galateni 5:22-23.
 9. Alma 5:26.

Vârstnicul Rasband numeşte această pictură 
„un memento simbolic” al primei întâlniri dintre 
strămoşii dânsului şi misionarii mormoni de la 
începuturile Bisericii.
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pentru că „răsplata aceluia care este 
credincios în necazuri este mai mare 
în împărăţia cerului.” 6 Şi, aşa cum citim 
în scripturi „dacă eşti trist, cheamă-L pe 
Domnul, Dumnezeul Tău, cu sinceritate, 
pentru ca sufletul tău să poată fi vesel.” 7

Apostolul Pavel, el însuşi fiind 
obişnuit cu suferinţa, s-a folosit de 
experienţa sa pentru a propovădui cu 
profunzime şi frumuseţe perspectiva 
eternă pe care o dobândim atunci când 
îndurăm cu bine şi cu răbdare. El a 
spus: „Căci întristările noastre uşoare de 
o clipă lucrează pentru noi tot mai mult 
o greutate veşnică de slavă” 8. Cu alte 
cuvinte, noi putem şti că, în mijlocul 
greutăţilor noastre, Dumnezeu a oferit 
o răsplată eternă.

Abilitatea lui Pavel de a vorbi despre 
încercările, persecuţiile şi greutăţile din 
viaţa sa ca fiind „întristări uşoare” ascun-
de gravitatea suferinţelor sale, care, pen-
tru el, au fost absorbite de perspectiva 
eternă a Evangheliei. Credinţa lui Pavel 
în Isus Hristos a făcut ca toate lucrurile 
să fie suportabile. El a fost bătut de cinci 
ori cu biciul, de trei ori cu nuiele, o 
dată a fost lovit cu pietre; de trei ori s-a 
sfărâmat corabia cu el, deseori era să se 
înece, să fie tâlhărit şi chiar neamul lui 
l-a pus în primejdie; a suferit de obo-
seală şi durere, foame şi sete, a fost ţinut 
prizonier în frig şi dezbrăcat.9

Mulţi dintre noi ne-am rugat lui 
Dumnezeu pentru a îndepărta cauza 
suferinţei noastre, iar atunci când ajutorul 
pe care îl căutam nu a venit, am fost 
tentaţi să credem că El nu ascultă. Depun 
mărturie că, în acele momente, El ne 
ascultă rugăciunile, are un motiv pentru 
care permite ca suferinţele noastre să 
continue 10 şi ne va ajuta să le suportăm.11

Într-un fragment personal şi con-
templativ, Pavel ne vorbeşte despre o 
anume „[ţepuşă]” din carnea sa, care îi 
provoca o mare durere şi care l-a făcut 
să îngenucheze de trei ori, rugându-L pe 

le simţim în viaţa muritoare pot ascunde 
sau eclipsa bucuria eternă care vine din 
faptul de a şti că marele plan al Tatălui 
nostru Ceresc este cu adevărat planul 
etern al fericirii. Nu există altă cale pen-
tru a primi plenitudinea bucuriei.5

Dumnezeu ne invită să răspundem cu 
credinţă durerilor noastre unice pentru a 
putea primi binecuvântările şi cunoaşte-
rea care nu pot fi dobândite în alt mod. 
Noi suntem instruiţi să ţinem poruncile 
în orice condiţie şi orice circumstanţă 

Vârstnicul Evan A. Schmutz
din Cei Şaptezeci

Ca parte a planului Tatălui nostru 
Ceresc, El a permis ca întristarea 
să fie întreţesută în experienţa 

noastră din viaţa muritoare.1 Deşi pare 
că avem parte de mai multe încercări 
grele decât alţii, cu toţii suferim şi ne 
chinuim. Este rugăciunea mea ca Spi-
ritul Sfânt să ne îndrume să înţelegem 
mai bine de ce se întâmplă acest lucru.

Atunci când vedem experienţele 
dificile ale vieţii prin prisma credinţei în 
Hristos, ne putem da seama că există 
un scop sfânt în suferinţele noastre. 
Credincioşii pot cunoaşte adevărul sfatu-
lui aparent contradictoriu al lui Petru. El 
a scris: „Chiar dacă aveţi de suferit pen-
tru neprihănire, ferice de voi” 2. În timp 
ce ne „dedicăm inimile [noastre] înţele-
gerii” 3, noi ne putem mări capacitatea 
de a îndura încercările noastre cu bine 
şi de a învăţa din – şi de a fi purificaţi de 
– ele. O asemenea înţelegere ne oferă 
un răspuns la vechea întrebare: „De se 
întâmplă lucruri rele oamenilor buni?”.

Fiecare dintre cei care mă ascultă 
astăzi a simţit, într-o anumită măsură, 
singurătate, disperare, durere, sau triste-
ţe. Fără „ochiul credinţei” 4 şi o înţele-
gere a adevărului etern, descoperim de 
multe ori că tristeţea şi suferinţa pe care 

Dumnezeu vă şterge 
toate lacrimile
În timp ce ne exercităm credinţa în Salvator, El ne va ridica şi ne va purta prin 
încercările noastre iar, în cele din urmă, ne va salva în împărăţia celestială.
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Domnul să i-o ia. Ca răspuns la rugă-
ciunile lui Pavel, Domnul nu a înlăturat 
ţepuşa, dar a vorbit despre pace şi l-a 
făcut să înţeleagă în inima sa, spunân-
du-i: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci 
puterea Mea în slăbiciune este făcută 
desăvârşită”. Cu această nouă înţelegere, 
Pavel a fost capabil să accepte şi să fie 
recunoscător pentru ţepuşa ce i-a fost 
dată. El a spus: „Deci mă voi lăuda… cu 
slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui 
Hristos să rămână în mine” 12.

În timp ce dobândim această pers-
pectivă eternă, capacitatea noastră de a 
îndura se măreşte, învăţăm să îi ajutăm 
pe cei care au nevoie de ajutorul nos-
tru 13 şi învăţăm să apreciem şi să fim 
recunoscători pentru experienţele pe 
care Dumnezeu ni le oferă ca învăţă-
minte în această viaţă.

Atunci când trecem prin greutăţile 
vieţii, poate fi dificil să vedem încercări-
le noastre ca semne ale faptului că sun-
tem pe calea cea bună spre ucenicie. 
Dar, chiar dacă ne aflăm uneori în valea 
întunecată a deznădejdii sau pe drumul 
spre fericire, poate fi o binecuvântare 

să învăţăm din suferinţele altora şi să 
simţim compasiune pentru acestea.

Recent, când mă aflam la o conferinţă 
de ţăruş în Filipine pentru a îndeplini 
o însărcinare, inima mea a fost frântă 
când am aflat despre experienţa tragică 
a fratelui Daniel Apilado. Fratele Apilado 
şi soţia sa au fost botezaţi în anul 1974. 
Ei au acceptat Evanghelia restaurată şi au 
fost pecetluiţi în templu. Apoi, dânşii au 
fost binecuvântaţi cu cinci copii minunaţi. 
În data de 7 iulie 1997, în timp ce fratele 
Apilado slujea ca preşedinte de ţăruş, un 
incendiu a izbucnit în casa lor mică. Fiul 
cel mare a fratelui Apilado, Michael, l-a 
salvat pe tatăl său trăgându-l afară din 
clădirea aflată în flăcări, apoi a alergat 
înapoi în casă pentru a-i salva pe ceilalţi. 
A fost ultima dată când fratele Apilado 
şi-a văzut fiul în viaţă. În acel incendiu au 
murit soţia fratelui Apilado, Dominga, şi 
cei cinci copii ai lor.

Faptul că, atunci când s-a întâmplat 
această tragedie, fratele Apilado trăia o 
viaţă plăcută lui Dumnezeu, nu a împie-
dicat ca tragedia să aibă loc, nici nu l-a 
făcut imun la durerea ce a urmat. Dar 

credinţa lui în faptul de a ţine poruncile 
şi de a-şi exercita credinţa în Hristos l-au 
asigurat de promisiunea că se va reuni 
cu soţia şi familia sa. Această speranţă a 
devenit o ancoră pentru sufletul său.14

În timpul vizitei mele, fratele 
Apilado, acum patriarhul ţăruşului, mi-a 
prezentat-o pe noua sa soţie, Simonette, 
şi pe cei doi fii ai lor, Rafael şi Daniel. 
Cu adevărat, Isus Hristos poate şi îi va 
„[vindeca] pe cei cu inima zdrobită”15.

Împărtăşind povestea fratelui 
Apilado, sunt îngrijorat de faptul că 
pierderea sa mare îi poate face pe mulţi 
să se gândească că, în comparaţie, pro-
priile necazuri şi suferinţe sunt lipsite 
de importanţă. Vă rog să nu comparaţi, 
dar căutaţi să învăţaţi să puneţi în prac-
tică principiile eterne, pe măsură ce 
înduraţi cuptorul propriilor greutăţi.

Dacă aş putea să vă vorbesc în mod 
individual – dumneavoastră, celor „tru-
diţi şi împovăraţi” 16 – pot să vă sugerez 
că greutăţile dumneavoastră personale, 
necazurile, suferinţele, durerile şi infir-
mităţile de toate felurile sunt cunoscute 
de Tatăl din Cer şi de Fiul Său. Fiţi 
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curajoşi! Aveţi credinţă! Şi credeţi în 
promisiunile lui Dumnezeu!

Scopul şi misiunea lui Isus Hristos 
au inclus faptul ca El să ia „asupra 
Lui durerile şi bolile poporului Său”, 
să ia „asupra Lui infirmităţile lor” şi 
„să-i ajute pe oameni după infirmită-
ţile lor” 17.

Pentru a primi pe deplin aceste 
daruri pe care Salvatorul le are de ofe-
rit, noi trebuie să învăţăm că suferinţa 
în sine nu ne învaţă şi nu ne oferă 
nimic de valoare decât dacă ne vom 
implica, în mod deliberat, în procesul 
de a învăţa din suferinţele noastre exer-
citându-ne credinţa.

Vârstnicul Neal A. Maxwell a împăr-
tăşit ceea ce a aflat despre suferinţele 
din care învăţăm spunând:

„Anumite forme de suferinţă, îndura-
te cu bine, pot înnobila …

O parte din a îndura constă în a fi 
suficient de supuşi în mijlocul sufe-
rinţelor noastre, pentru a învăţa din 

experienţele noastre relevante. Decât 
să trecem, pur şi simplu, prin aceste 
lucruri, ele trebuie să treacă prin noi … 
în moduri care [ne] sfinţesc” 18.

Am observat în vieţile şi exemple-
le altora, că exercitarea unei credinţe 
puternice şi continue în Isus Hristos şi 
în promisiunile Sale oferă nădejde sigu-
ră a lucrurilor mai bune ce vor urma. 
Această nădejde sigură ne întăreşte 
oferindu-ne tăria şi puterea de care 
avem nevoie pentru a îndura.19 Atunci 
când înţelegem legătura dintre suferinţa 
noastră şi încredinţarea cu privire la 
scopul nostru în viaţa muritoare şi, în 
mod special, cu răsplata care ne aşteap-
tă în locurile cereşti, credinţa noastră în 
Hristos creşte şi primim linişte pentru 
sufletele noastre.

Apoi, noi putem vedea lumina de la 
capătul tunelului. Vârstnicul Jeffrey R. 
Holland ne-a învăţat: „Există cu ade-
vărat lumină la capătul tunelului. Este 
Lumina lumii, Luceafărul strălucitor 

de dimineaţă, «lumină care este fără 
de sfârşit, care nu poate fi întuneca-
tă niciodată» [Mosia 16:9]. Este chiar 
Dumnezeul Dumnezeului Însuşi” 20.

Putem avea tărie ştiind că toate 
experienţele grele din această via-
ţă sunt temporare; chiar şi cele mai 
întunecate nopţi se transformă în zori 
pentru credincioşi.

Când totul se va termina şi când 
vom fi îndurat toate lucrurile cu cre-
dinţă în Isus Hristos, noi avem promi-
siunea că „Dumnezeu va şterge orice 
lacrimă din ochii [noştri]” 21.

Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl 
nostru şi Fiul Său, Isus Hristos, trăiesc 
şi că Ei Îşi ţin promisiunile. Depun 
mărturie că Salvatorul ne invită pe toţi 
să venim şi să luăm parte la ispăşirea 
Sa. În timp ce ne exercităm credinţa în 
El, El ne va ridica şi ne va purta prin 
încercările noastre iar, în cele din urmă, 
ne va salva în împărăţia celestială. Vă 
invit să veniţi la Hristos, să înduraţi cu 
bine în credinţă şi să vă perfecţionaţi în 
El şi să aveţi bucurie deplină în El. În 
numele lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vezi Genesa 3:16-19.
 2. 1 Petru 3:14; subliniere adăugată.
 3. Mosia 12:27.
 4. Eter 12:19.
 5. Vezi 3 Nefi 28:10; vezi, de asemenea,  

2 Nefi 31:19-21.
 6. Doctrină şi legăminte 58:2.
 7. Doctrină şi legăminte 136:29.
 8. 2 Corinteni 4:17.
 9. Vezi 2 Corinteni 11:23-27.
 10. Vezi Doctrină şi legăminte 121:7-8; 122.
 11. Vezi Mosia 24:12-15.
 12. Vezi 2 Corinteni 12:7-9.
 13. Vezi Mosia 4:16.
 14. Vezi Eter 12:4.
 15. Isaia 61:1; vezi, de asemenea, versetele 2-3.
 16. Matei 11:28.
 17. Alma 7:11-12.
 18. Neal A. Maxwell, „Enduring Well”,  

Liahona, apr. 1999, p. 12.
 19. Vezi Eter 12:4.
 20. Jeffrey R. Holland, „An High Priest of Good 

Things to Come”, Liahona, ian. 2000, p. 42.
 21. Apocalipsa 7:17; vezi, de asemenea, 

Apocalipsa 21:4.
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că acest lucru mă va încuraja să fiu 
pios, ea mi le-a dat. Când m-am uitat la 
scripturile ei, am observat că ea scrisese 
un ţel personal în partea de scris notiţe. 
Pentru a asigura contextul ţelului ei, tre-
buie să vă spun că eu sunt al doilea din-
tre cei şase copii în familie şi că numele 
meu este Brett. Mama mea scrisese, cu 
roşu, un singur ţel: „Răbdare cu Brett!”.

Pentru a vă da altă dovadă ca să înţe-
legeţi încercarea avută de părinţii mei în 
creşterea familiei noastre, permiteţi-mi 
să povestesc despre modul în care se 
citeau scripturile în familia noastră. În 
fiecare dimineaţă, în timpul micului 
dejun, mama mea ne citea din Cartea lui 
Mormon. În acest timp, fratele meu mai 
mare, Dave, şi cu mine stăteam liniştiţi, 
dar lipsiţi de reverenţă. Pentru a fi com-
plet sincer, noi nu ascultam. Citeam ceea 
ce era scris pe cutiile de cereale.

În cele din urmă, într-o dimineaţă, 
m-am hotărât să fiu direct cu mama 
mea. Am întrebat: „Mamă, de ce ne faci 
asta? De ce citeşti din Cartea lui Mor-
mon în fiecare dimineaţă?”. Apoi, am 
declarat ceva ce sunt stânjenit să admit 
că am făcut. De fapt, nu pot crede că, 
de fapt, am spus-o. I-am spus: „Mamă, 
eu nu ascult!”.

Răspunsul ei drăgăstos a fost un 
moment determinant în viaţa mea. A 

o adunare deosebită de împărtăşanie. 
Mama mea tocmai primise un set nou 
de scripturi. Acest set nou cuprindea 
lucrările canonice legate într-o ediţie 
şi, la mijloc, avea hârtie liniată pentru 
luat notiţe.

În timpul adunării, am întrebat-o 
dacă pot ţine scripturile ei. Cu speranţa 

Vârstnicul K. Brett Nattress
din Cei Şaptezeci

Dragi fraţi şi surori, am cugetat 
recent la această întrebare: „Dacă 
tot ceea ce ştiu copiii dumnea-

voastră despre Evanghelie ar veni de la 
dumneavoastră – ca fiind singură sursă 
– cât de mult ar cunoaşte ei?”. Această 
întrebare este valabilă pentru toţi cei care 
iubesc, îndrumă şi influenţează copiii.

Există vreun dar mai mare pe care 
îl putem oferi copiilor noştri decât o 
amintire, stabilită cu fermitate în inimile 
lor, a faptului că noi ştim că Mântuitorul 
nostru trăieşte? Ştiu ei ceea ce ştim noi? 
Şi, mai important, au ajuns ei să ştie 
prin cunoaştere personală că El trăieşte?

Când eram mic, am fost copilul cel 
mai dificil de crescut al mamei mele. 
Aveam o energie de nestăpânit. Mama 
îmi spune că teama ei cea mai mare era 
că nu aveam să supravieţuiesc copilăriei 
pentru a ajunge adult. Eram prea activ.

Mi-amintesc că, odată, fiind copil, 
stăteam împreună cu familia mea la 

Nu există bucurie mai 
mare decât aceea de 
a şti că şi copiii noştri Îl 
cunosc pe Salvator
Nu ştiu dacă există în această lume ceva care poate aduce fericire şi 
bucurie mai mari decât faptul de a şti că şi copiii noştri Îl cunosc pe Salvator.
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spus: „Fiul meu, am fost la o adunare 
în care preşedintele Marion G. Romney 
a propovăduit despre binecuvântările 
cititului din scripturi. În timpul acelei 
adunări, am primit promisiunea că 
dacă voi citi Cartea lui Mormon copiilor 
mei, în fiecare zi, eu nu-i voi pierde”. 
Apoi, m-a privit direct în ochi şi, cu o 
hotărâre absolută, a spus: „Şi eu nu te 
voi pierde!”.

Cuvintele ei mi-au străpuns inima. 
Cu toate imperfecţiunile mele, meritam 
să fiu salvat! Ea m-a învăţat că sunt 
un copil al unui Tată Ceresc iubitor 
şi că acest fapt este un adevăr etern. 
Am învăţat că, indiferent de condiţii, 
meritam să fiu salvat. Acesta a fost 
un moment perfect pentru un băieţel 
imperfect.

Sunt profund recunoscător mamei 
mele care a fost un înger şi tuturor 
îngerilor care iubesc copiii într-un mod 
perfect, indiferent de imperfecţiunile 
lor. Cred cu tărie că toate surorile – le 
voi numi „îngeri” – sunt mame în Sion, 
fie că sunt sau nu căsătorite ori că au 
sau nu copii de-a lungul acestei expe-
rienţe pe pământ.

Cu ani în urmă, Prima Preşedinţie 
a declarat: „Calitatea de mamă este 
apropiată de divinitate. Este slujirea cea 
mai înaltă şi cea mai sfântă asumată de 
omenire. Ea face ca acele femei care 
onorează această sfântă chemare şi 
slujire să fie asemănătoare îngerilor” 1.

Sunt recunoscător pentru îngerii 
din întreaga Biserică care proclamă cu 
îndrăzneală şi dragoste adevărul etern 
copiilor Tatălui Ceresc.

Sunt recunoscător pentru Cartea lui 
Mormon pe care am primit-o ca dar. 
Mărturisesc că este adevărată. Ea conţine 
plenitudinea Evangheliei lui Isus Hristos. 
Nu cunosc pe nimeni care citeşte cu 
sârguinţă Cartea lui Mormon în fiecare 
zi, cu intenţie adevărată şi cu credinţă în 
Hristos, care să-şi fi pierdut mărturia şi să 
cadă. Promisiunea profetică a lui Moroni 
aduce cu ea cheia cunoaşterii adevăru-
lui tuturor lucrurilor – inclusiv abilitatea 
de a discerne şi de a evita înşelăciunile 
duşmanului. (Vezi Moroni 10:4-5.)

De asemenea, sunt foarte recunos-
cător pentru Tatăl Ceresc iubitor şi 
pentru Fiul Său, Isus Hristos. Salvatorul 
a oferit exemplul perfect privind modul 
conform căruia trebuie să trăim într-o 
lume imperfectă şi nedreaptă. „Noi Îl 
iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 
(1 Ioan 4:19) Dragostea Sa pentru 
noi este nemăsurată. El este prietenul 
nostru cel mai loial. Sudoarea I S-a 
făcut „ca nişte picături mari de sânge” 
pentru dumneavoastră şi, de asemenea, 
pentru mine (Luca 22:44). El i-a iertat 
pe cei care aparent erau de neiertat. El 
i-a iubit pe cei care păreau că nu pot fi 
iubiţi. El a făcut ceea ce niciun muritor 
n-ar fi putut face. El a oferit ispăşirea 
pentru a învinge păcatele, durerile şi 
bolile întregii omeniri.

Datorită ispăşirii lui Isus Hristos, noi 
putem trăi cu promisiunea că, indiferent 
care ar fi încercările noastre, putem, 
întotdeauna, să avem speranţă în El, 
Cel „care are puterea de a salva” (2 Nefi 
31:19). Datorită ispăşirii Sale, putem avea 
bucurie, pace, fericire şi viaţă eternă.

Preşedintele Boyd K. Packer ne-a 
învăţat: „Cu excepţia celor câtorva 
persoane, foarte puţine, care aleg 
calea pierzaniei după ce au cunoscut 
plenitudinea, nu există niciun obicei, 
nicio dependenţă, nicio răzvrătire, nicio 
încălcare, nicio apostazie, nicio crimă 
care să fie exceptată de la promisiunea 
iertării totale. Aceasta este promisiunea 
dată de ispăşirea lui Hristos” 2.

Unul dintre evenimentele cele 
mai remarcabile din istoria omenirii 
este vizita de slujire a Salvatorului 
făcută vechilor locuitori ai Americii. 
Imaginaţi-vă cum ar fi fost să fiţi acolo. 
În timp ce cugetam la grija Sa tandră 
şi plină de dragoste arătată acelui 
grup de sfinţi adunaţi la templu, m-am 
gândit la copiii mei pe care îi iubesc 
mai mult decât viaţa. Am încercat 
să-mi imaginez cum m-aş simţi să-i 
văd pe copiii noştri mici mărturisind 
personal despre invitaţia Salvatorului 
de a veni la El, să văd braţele Sale 
întinse, să privesc în timp ce fiecare 
copil, unul câte unul, simte urmele 
cuielor în mâinile şi picioarele Sale şi, 
apoi, să văd pe fiecare dintre ei stând 
şi depunând mărturie că El trăieşte! 
(Vezi 3 Nefi 11:14-17; vezi, de aseme-
nea, 17:21; 18:25.) Să-i vedem pe copi-
ii noştri cum se întorc şi spun: „Mamă, 
tată, El este Salvatorul!”.

Nu ştiu dacă există ceva în această 
lume care poate aduce fericire şi bucu-
rie mai mari decât aceea de a şti că şi 
copiii noştri Îl cunosc pe Salvator, de a 
şti că ei cunosc „la ce sursă să se uite 
pentru iertarea păcatelor lor”. De aceea, 
în calitate de membri ai Bisericii, „noi 
predicăm despre Hristos” şi depunem 
mărturie despre Hristos (2 Nefi 25:26).

• De aceea ne rugăm împreună cu 
copiii noştri în fiecare zi.

• De aceea citim din scripturi împreună 
cu copiii noştri în fiecare zi.
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• De aceea îi învăţăm să slujească 
altora, pentru a primi binecuvântă-
rile de a se găsi pe ei înşişi în timp 
ce sunt în slujba aproapelui (vezi 
Marcu 8:35; Mosia 2:17).

Când ne dedicăm acestor modele 
simple de ucenicie, noi le asigurăm 
copiilor noştri posibilitatea de a avea 
dragostea Salvatorului şi îndrumare 
şi protecţie divine când se confruntă 
cu ispite periculoase din partea 
duşmanului.

Evanghelia este, într-adevăr, despre 
fiecare dintre noi. Este despre oaia 
rătăcită (vezi Luca 15:3-7); este despre 
femeia samariteană la fântână (vezi 
Ioan 4:5-30); este despre fiul risipitor 
(vezi Luca 15:11-32).

Şi este despre un băieţel care, 
poate, afirmă că nu ascultă.

Ea este despre fiecare dintre noi 
– indiferent de cât de imperfecţi am 
fi – despre cum devenim una cu Sal-
vatorul, cum El este una cu Tatăl Său 
(vezi Ioan 17:21).

Eu depun mărturie că avem un Tată 
iubitor, care ne cunoaşte pe nume! 
Depun mărturie că Isus Hristos este 
Fiul Cel Viu al Dumnezeului Celui Viu. 
El este Singurul Fiu Născut al Tatălui şi 
Avocatul nostru pe lângă Tatăl. Depun 
mărturie că salvarea vine numai prin El 
şi în numele Lui – şi în niciun alt mod.

Mă rog să ne dedicăm inimile şi 
faptele pentru a-i ajuta pe toţi copiii 
Tatălui Ceresc să-L cunoască şi să 
simtă dragostea Sa. Când facem astfel, 
El ne promite că vom avea bucurie 
şi fericire în această lume şi în lumea 
care va veni. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. „Message of the First Presidency”, în 

Conference Report, oct. 1942, p. 12-13; 
citit de preşedintele J. Reuben Clark jr.

 2. Boyd K. Packer, „The Brilliant Morning 
of Forgiveness”, Ensign, nov. 1995, p. 20.

pentru ca mirosul să iasă, sperând, cu 
naivitate, că nimeni nu avea să observe. 
Din fericire, nimeni nu a fost rănit şi nu 
s-a stricat nimic.

Pe măsură ce membrii au venit la 
adunare, au simţit mirosul copleşitor. 
Era greu să nu-l simţi. Mirosul a distras 
atenţia de la natura sacră a adunării. 
Pentru că erau aşa puţini deţinători ai 
Preoţiei aaronice, am încercat să separ 
gândurile cu privire la ce făcusem 
înainte de cele specifice adunării şi am 
distribuit împărtăşania, totuşi, nu m-am 
simţit demn să iau din ea. Când mi-a 
fost oferită tava pentru împărtăşanie, 
nu am luat nici din pâine, nici din apă. 
M-am simţit îngrozitor. Mi-era ruşine şi 
înţelegeam că ce făcusem nu era plăcut 
lui Dumnezeu.

După adunări, preşedintele de ramu-
ră, Frank Lindberg, un bărbat distins, în 
vârstă, cu păr cărunt, m-a rugat să vin 
în biroul său. După ce m-am aşezat, s-a 
uitat la mine cu bunătate şi a spus că a 
remarcat faptul că nu am luat din împăr-
tăşanie. M-a întrebat de ce. Cred că ştia 
motivul. Eram sigur că toţi ştiau ce făcu-
sem. După ce i-am spus, m-a întrebat 
cum mă simt. Printre lacrimi, i-am spus 
cu greutate că îmi pare rău şi că ştiam că 
Îl dezamăgisem pe Dumnezeu.

Preşedintele Lindberg a deschis 
un exemplar foarte uzat al scripturii 

Vârstnicul Dale G. Renlund
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, când aveam 12 ani, familia 
mea locuia în Göteborg, un oraş 

de pe coasta de sud a Suediei. Acesta 
este oraşul natal al dragului nostru 
prieten, vârstnicul Per G. Malm1, care a 
decedat în această vară. Ne este dor de 
dânsul. Suntem recunoscători pentru 
nobleţea sa, slujirea sa nobilă şi pentru 
exemplul familiei sale extrem de minu-
nate. Şi ne rugăm ca Dumnezeu să le 
ofere cele mai măreţe binecuvântări.

Acum cincizeci de ani, participam la 
adunările Bisericii într-o casă mare care 
fusese reamenajată. Într-o duminică, 
prietenul meu, Steffan2, care era unul 
dintre cei doi diaconi ai ramurii, m-a 
salutat la Biserică cu un oarecare entu-
ziasm. Am mers împreună în zona adia-
centă capelei şi el a scos din buzunarul 
său o pocnitoare mare şi câteva chibri-
turi. Printr-un act tineresc de bravadă, 
am luat pocnitoarea şi am aprins fitilul 
gri şi lung. Voiam să sting fitilul înainte 
ca pocnitoarea să explodeze. Dar, când 
mi-am ars degetele încercând să fac 
acest lucru, am scăpat pocnitoarea. Eu 
şi Steffan am privit îngroziţi cum fitilul a 
continuat să ardă.

Pocnitoarea a explodat şi fumul a 
umplut zona adiacentă şi capela. Am 
adunat în grabă rămăşiţele împrăştiate 
ale pocnitorii şi am deschis ferestrele 

Pocăinţa: o alegere fericită
Pocăinţa nu este doar posibilă, ci şi plină de bucurie datorită  
Salvatorului nostru.
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Doctrină şi legăminte şi m-a rugat să 
citesc câteva versete subliniate. Am citit, 
cu glas tare, următoarele:

„Iată, acela care s-a pocăit de păca-
tele lui este iertat şi Eu, Domnul, nu-Mi 
mai amintesc de ele.

În acest mod veţi cunoaşte, dacă un 
om se pocăieşte de păcatele lui – iată, 
el le va mărturisi şi le va abandona” 3.

Nu voi uita niciodată zâmbetul plin 
de compasiune al preşedintelui Lindberg 
atunci când am privit în sus după ce am 
terminat de citit. Fiind puţin emoţionat, 
dânsul mi-a spus că, din punctul său 
de vedere, puteam să iau din nou din 
împărtăşanie. Când am plecat din birou, 
am simţit o bucurie de nedescris.

Asemenea bucurie este rezultatul 
firesc al pocăinţei. Verbul a te pocăi 
înseamnă „a înţelege după aceea” şi 
implică o „schimbare” 4. În limba suede-
ză, cuvântul este omvänd şi înseamnă 
pur şi simplu „a te întoarce” 5. Scriitorul 
creştin C. S. Lewis a scris despre nevoia 
de schimbare şi metoda de a te schim-
ba. El a declarat că pocăinţa implică 
faptul de „a fi aduşi înapoi pe calea cea 
bună. Un calcul greşit poate fi corectat”, 
a spus el, „dar doar prin a merge înapoi 
până ce găseşti greşeala şi a relua 
calculul de la acel punct, niciodată prin 
a trece pur şi simplu mai departe ” 6. 
Schimbarea comportamentului nostru 
şi întoarcerea pe „calea cea bună” sunt 
elemente ale pocăinţei, dar reprezin-
tă doar o parte. Pocăinţa adevărată 
include, de asemenea, întoarcerea 
inimii noastre şi a voinţei noastre către 
Dumnezeu şi renunţarea la păcat.7 Aşa 
cum este explicat în Ezechiel, pocăinţa 
înseamnă „[a te] întoarce de la [păcat]… 
[a] face ce este bine şi plăcut… [a da] 
înapoi zălogul… [a urma] învăţăturile 
care dau viaţa şi [a] nu [săvârşi vreo] 
nelegiuire” 8.

Însă până şi aceasta este o des-
criere incompletă. Nu identifică în 

mod corespunzător puterea care face 
pocăinţa posibilă, sacrificiul ispăşitor al 
Salvatorului nostru. Pocăinţa adevărată 
trebuie să includă credinţă în Domnul 
Isus Hristos, credinţa că El ne poate 
schimba, credinţa că El ne poate ierta 
şi credinţa că El ne va ajuta să evităm 
să facem mai multe greşeli. Acest tip de 
credinţă face ca ispăşirea Lui să fie efi-
cientă în viaţa noastră. Când „înţelegem 
după aceea” şi „ne întoarcem” cu aju-
torul Salvatorului, putem avea speranţă 
în promisiunile Sale şi bucuria iertării. 
Fără Mântuitor, speranţa şi bucuria 
fireşti dispar, iar pocăinţa reprezintă 
doar modificări mici de comportament. 
Dar, exercitându-ne credinţa în El, 
putem să dezvoltăm abilitatea şi bună-
voinţa Sa de a ierta păcatele.

Preşedintele Boyd K. Packer a 
împărtăşit promisiunile pline de spe-
ranţă ale pocăinţei în cadrul ultimei 
conferinţe generale la care a participat, 
în luna aprilie a anului 2015. Dânsul 
a descris puterea ispăşirii Salvatorului 
de a vindeca într-o declaraţie care cred 
că rezumă înţelepciunea dobândită în 

jumătatea de secol în care a slujit în 
calitate de apostol. Preşedintele Packer 
a spus: „Ispăşirea nu lasă nicio urmă, 
niciun semn. Ceea ce repară este repa-
rat… Vindecă pur şi simplu şi ceea ce 
vindecă rămâne vindecat” 9.

Dânsul a continuat:
„Ispăşirea, pe care o poate cere 

fiecare dintre noi, nu lasă cicatrici. 
Aceasta înseamnă că, indiferent de 
ceea ce am făcut sau unde am fost sau 
modul în care s-a întâmplat ceva, dacă 
ne pocăim, cu adevărat, [Salvatorul] 
ne-a promis că El va ispăşi. Şi când El 
ispăşeşte, s-a aranjat problema…

Ispăşirea… poate curăţa orice pată, 
indiferent de cât este de dificilă, de 
câtă vreme există sau de câte ori s-a 
repetat” 10.

Puterea acţiunii ispăşirii Salvatorului 
este infinită în amploare şi profunzi-
me, atât pentru dumneavoastră, cât şi 
pentru mine. Dar nu ne va fi impusă 
niciodată. Aşa cum a explicat profetul 
Lehi, după ce suntem „instruiţi îndea-
juns” „să [deosebim] binele de rău” 11, 
noi „[suntem] liberi să [alegem] liber-
tatea şi viaţa veşnică, prin intermediul 
marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor 
sau să [alegem] robia şi moartea” 12. Cu 
alte cuvinte, pocăinţa este o alegere.

Noi putem face – şi uneori chiar 
facem – alegeri diferite. Este posibil ca 
aceste alegeri să nu reprezinte un rău 
inerent, dar ne împiedică să devenim 
cu adevărat penitenţi şi, astfel, nu 
putem căuta pocăinţa adevărată. De 
exemplu, putem alege să-i învinovă-
ţim pe alţii. Atunci când aveam 12 ani 
şi locuiam în Göteborg, puteam să-l 
învinovăţesc pe Steffan. El era cel care 
a adus pocnitoarea mare şi chibriturile 
la Biserică. Dar faptul de a-i învinovăţi 
pe alţii, chiar dacă acest lucru este justi-
ficat, ne permite să găsim scuze pentru 
comportamentul nostru. Astfel, punem 
responsabilitatea pentru faptele noastre 
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pe umerii altora. Când facem acest 
lucru, micşorăm atât nevoia de a acţio-
na, cât şi abilitatea noastră de a acţiona. 
Ne transformăm în victime nefericite, 
nu în persoane care au libertatea de 
a acţiona.13

O altă alegere care împiedică 
pocăinţa este diminuarea greşelilor 
noastre. În cazul incidentului din 
Göteborg, nimeni nu a fost rănit, nu 
s-a produs nicio defecţiune gravă şi 
adunarea s-a desfăşurat. Ar fi fost uşor 
de spus că nu exista niciun motiv ca eu 
să mă pocăiesc. Dar, diminuarea greşe-
lilor noastre, chiar dacă nu se observă 
consecinţe imediate, înlătură motivaţia 
de a ne schimba. Acest mod de a gândi 
nu ne permite să vedem că păcatele şi 
greşelile noastre au consecinţe eterne.

Alt mod poate fi cel de a crede că 
păcatele noastre nu sunt importan-
te, pentru că Dumnezeu ne iubeşte 
indiferent de ce facem. Poate fi tentant 
să credem ce i-a învăţat înşelătorul 
Nehor pe oamenii din Zarahemla: „Că 
întreaga omenire va fi salvată în ultima 
zi şi că ei nu trebuie să se teamă şi nici 
să tremure… şi la sfârşit, toţi oamenii 
[vor avea] viaţă veşnică” 14. Dar această 
idee atractivă este falsă. Dumnezeu ne 
iubeşte cu adevărat. Totuşi, pentru El şi 
pentru noi, ceea ce facem este impor-
tant. El ne-a oferit instrucţiuni clare 
despre cum trebuie să ne comportăm. 
Noi le numim porunci. Aprobarea Sa şi 
viaţa noastră eternă depind de compor-
tamentul nostru, inclusiv bunăvoinţa 
noastră de a căuta cu umilinţă pocăinţa 
adevărată.15

În schimb, nu avem parte de pocăin-
ţă adevărată când alegem să-L separăm 
pe Dumnezeu de poruncile Sale. În 
fond, dacă împărtăşania nu ar fi fost 
sacră, nu ar fi contat faptul că mirosul 
pocnitorii era perturbator pentru acea 
adunare de împărtăşanie din Göteborg. 
Ar trebui să fim preocupaţi să încetăm 

comportamentul păcătos care submi-
nează faptul că Dumnezeu este Cel 
care a întocmit poruncile Sale. Pentru 
a ne pocăi cu adevărat, trebuie să recu-
noaştem caracterul divin al Salvatorului 
şi veridicitatea lucrării Sale din zilele 
din urmă.

În loc să ne gândim la scuze, să ale-
gem pocăinţa. Prin pocăinţă, ne putem 
reveni, precum fiul risipitor din pildă 16 
şi putem medita la importanţa eternă a 
faptelor noastre. Când înţelegem modul 
în care păcatele noastre pot influenţa 
fericirea noastră eternă, nu doar 
devenim cu adevărat penitenţi, ci ne 
străduim, de asemenea, să devenim mai 
buni. Când ne confruntăm cu ispita, 
există şanse mai mari să ne întrebăm, 
aşa cum a scris William Shakespeare:

Ce-mi poate-aduce-a patimii-mplinire?
Un abur, spumă, vis ce nu se-ncheagă,
Surâs de-o clipă, ani de tânguire;
Vinzi toată veşnicia doar pe-o 

jucărie? 17

Dacă am pierdut din vedere veşni-
cia de dragul unei jucării, putem alege 
să ne pocăim. Datorită ispăşirii lui Isus 
Hristos, avem o altă şansă. Metaforic, 
putem schimba jucăria pe care am 
cumpărat-o neînţelept şi putem primi, 
din nou, speranţa eternităţii. Salvatorul 
a explicat: „Pentru că, iată, Domnul, 
Mântuitorul vostru, a suferit moarte 

fizică; de aceea a suferit El durerea 
tuturor oamenilor, pentru ca toţi 
oamenii să se poată pocăi şi să vină 
la El” 18.

Isus Hristos poate ierta pentru că El 
a plătit preţul pentru păcatele noastre.19

Mântuitorul nostru a ales să ierte 
datorită compasiunii, milei şi dragostei 
Sale incomparabile.

Salvatorul nostru doreşte să ierte, 
deoarece acesta este unul dintre atribu-
tele Sale divine.

Şi, fiind Păstorul cel Bun, El Se 
bucură când alegem să ne pocăim.20

Chiar şi atunci când suntem întris-
taţi după voia lui Dumnezeu din cauza 
faptelor noastre 21, când alegem să ne 
pocăim, Îl invităm imediat pe Salvator 
în vieţile noastre. Amulec a propo-
văduit: „Mergeţi înainte şi… nu vă 
mai împietriţi inimile; căci, iată, acum 
este timpul şi ziua salvării voastre; şi 
de aceea, dacă vă veţi pocăi şi nu vă 
veţi împietri inimile, atunci imediat 
marele plan al mântuirii va fi împlinit 
pentru voi” 22. Putem să fim întristaţi 
după voia lui Dumnezeu din cauza 
faptelor noastre şi, în acelaşi timp, să 
simţim bucuria faptului de a fi ajutaţi 
de Salvator.

Faptul că ne putem pocăi este 
vestea bună a Evangheliei! 23 Vina 
poate „[fi] ştearsă” 24. Putem să fim plini 
de bucurie, putem fi iertaţi de păca-
tele noastre şi putem avea „pace în 
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conştiinţă” 25. Putem fi eliberaţi de senti-
mentele de disperare şi de robia păca-
tului. Putem fi plini de lumina minunată 
a lui Dumnezeu, iar sufletul nostru să 
„nu mai [fie] în durere” 26. Pocăinţa nu 
este doar posibilă, ci şi plină de bucurie 
datorită Salvatorului nostru. Încă îmi 
mai amintesc sentimentele pe care 
le-am avut în biroul preşedintelui de 
ramură după incidentul cu pocnitoarea. 
Ştiam că fusesem iertat. Sentimentele 
mele de vină şi tristeţea au dispărut şi 
am simţit că am primit lumină în inimă.

Dragi fraţi şi surori, la încheierea 
acestei conferinţe, vă invit să simţiţi 
mai multă bucurie în vieţile dumnea-
voastră: bucurie datorită cunoaşterii că 
ispăşirea lui Isus Hristos este adevărată, 
bucurie datorită abilităţii, bunăvoinţei 
şi dorinţei Salvatorului de a ne ierta şi 
bucurie datorită alegerii de a ne pocăi. 
Să urmăm îndemnul: „[Scoateţi] apă 
cu bucurie din izvoarele mântuirii” 27. 
Fie ca noi să alegem să ne pocăim, 
să abandonăm păcatele noastre şi să 
ne schimbăm inima şi voia pentru a-L 
urma pe Salvator. Depun mărturie 
despre faptul că El trăieşte. Sunt martor 
al compasiunii, milei şi dragostei Sale 
nemăsurate şi am avut parte de aces-
tea deseori. Mă rog să aveţi parte de 
binecuvântările mântuitoare ale ispăşirii 
Sale acum – şi de multe alte ori de-a 
lungul vieţii dumneavoastră 28, aşa cum 
şi eu am avut parte de ele. În numele 
lui Isus Hristos, amin. ◼
NOTE
 1. Vârstnicul Per Gösta Malm (1948-

2016) a slujit în calitate de autoritate 
generală-Cei Şaptezeci din anul 2010 
până la moartea sa. Deşi s-a născut în 
Jönköping, Suedia, dânsul şi soţia lui, 
Agneta, s-au stabilit în Göteborg, Suedia. 
În timpul cuvântării sale remarcabile 
din cadrul Conferinţei Generale din 
luna octombrie a anului 2010, vârstnicul 
Malm a vorbit, de asemenea, despre o 
întâmplare din Göteborg (vezi „Odihnă 
pentru sufletele voastre”, Liahona, nov. 
2010, p 101-102).

 2. Deşi Steffan nu este adevăratul nume al 
prietenului meu, povestirea a fost relatată 
cu permisiunea sa.

 3. Doctrină şi legăminte 58:42-43.
 4. Cuvântul grecesc metanoeo înseamnă „«a 

înţelege după aceea» (meta, «după aceea», 
sugerând o «schimbare»; noeo, «a înţelege»; 
nous, «mintea, locul în care se desfăşoară 
meditaţia morală»)” (vezi James Strong, 
The New Strong’s Expanded Exhaustive 
Concordance of the Bible [2010], secţiune 
dintr-un dicţionar pentru limba greacă, p. 162).

 5. Traducerea mea cu privire la termenul 
omvänd. Om poate fi tradus drept „înapoi”. 
Vänd poate fi tradus drept „a te întoarce”.

 6. C. S. Lewis, The Great Divorce (1946), p. 6. 
În prefaţa acestei cărţi, Lewis a scris că unii 
încearcă să unească raiul şi iadul în loc 
să aleagă unul dintre ele. El spune că unii 
dintre noi cred că „dezvoltarea, schimbarea 
sau rafinarea vor transforma cumva răul în 
bine… Cred că această credinţă este o eroa-
re dezastruoasă… Nu trăim într-o lume în 
care toate drumurile sunt raze ale unui cerc 
şi în care toate, dacă sunt urmate suficient 
de mult, se vor apropia treptat şi, în final, 
se vor întâlni în centru…

Nu cred că toţi cei care aleg căi greşite 
pier, dar salvarea lor constă în a fi aduşi îna-
poi pe calea cea bună… Răul poate fi îndrep-
tat, dar nu se poate «transforma» în bine. 
Timpul nu îl vindecă. Răul trebuie îndreptat 
puţin câte puţin… sau deloc” (p. 5-6).

 7. Vezi Ghid pentru scripturi, „Pocăinţă”.
 8. Ezechiel 33:14-15.
 9. Mărturia preşedintelui Boyd K. Packer din 

adunarea conducerii asociată Conferinţei 
Generale din luna aprilie a anului 2015 nu 
a fost publicată în totalitate. Aceste comen-
tarii provin din notiţele mele private, luate 
atunci.

 10. Boyd K. Packer, „Planul fericirii”, Liahona, 
mai 2015, p. 28.

 11. 2 Nefi 2:5.
 12. 2 Nefi 2:27.
 13. Vezi 2 Nefi 2:26.
 14. Alma 1:4. Nehor şi cei care îl urmau nu 

credeau în pocăinţă (vezi Alma 15:15).
 15. Vezi Russell M. Nelson, „Divine Love”, 

Liahona, febr. 2003, p. 12-17.
 16. Vezi Luca 15:17; vezi, de asemenea, 

versetele 11-24.
 17. William Shakespeare, Necinstirea Lucreţiei, 

versurile 211-214.
 18. Doctrină şi legăminte 18:11.
 19. Vezi Isaia 53:5.
 20. Vezi Luca 15:4-7; Doctrină şi legăminte 

18:10-13.
 21. Adevărata pocăinţă include „întristarea… 

după voia lui Dumnezeu” (2 Corinteni 7:10). 
Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a învăţat: 
„Salvatorul a oferit o cale înapoi pentru cei 
care s-au îndepărtat. Dar ea nu este lipsită 
de durere. Pocăinţa nu este uşoară; ea nece-
sită timp – timp plin de durere!” („Keeping 
Covenants”, Ensign, mai 1993, p. 7). Vârstni-
cul Richard G. Scott ne-a învăţat, de aseme-
nea, că „uneori paşii pocăinţei sunt, iniţial, 
dificili şi dureroşi” („Finding Forgiveness”, 
Ensign, mai 1995, p. 77). Deşi întristarea 
după voia lui Dumnezeu şi durerea fac 
parte din procesul pocăinţei, rezultatul 
final este plin de bucurie atunci când apare 
sentimentul de iertare a păcatelor.

 22. Alma 34:31; subliniere adăugată.
 23. Vezi Ghid pentru scripturi, „Evanghelii”.
 24. Enos 1:6.
 25. Mosia 4:3.
 26. Mosia 27:29.
 27. Isaia 12:3.
 28. Vezi Mosia 26:29-30. Deşi Domnul a pro-

mis să ierte fără măsură, El nu permite să 
păcătuieşti în mod voit şi să te bazezi pe 
mila Salvatorului pentru a te pocăi cu uşu-
rinţă (vezi Evrei 6:4-6; 10:26-27). Vârstnicul 
Richard G. Scott a spus: „Vestea plină de 
bucurie pentru toţi cei care doresc să scape 
de consecinţele alegerilor greşite din trecut 
este aceea că Domnul vede diferenţa dintre 
slăbiciune şi răzvrătire. În timp ce Domnul 
avertizează că răzvrătirea fără pocăinţă 
aduce pedeapsa, când Domnul vorbeşte 
despre slăbiciune, o face mereu cu milă” 
(„Tărie personală prin intermediul ispăşirii 
lui Isus Hristos”, Liahona, nov. 2013, p. 83).
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Indexul relatărilor din timpul conferinţei

Următoarea listă cuprinde relatări selectate dintre cele prezentate în cuvântările din cadrul Conferinţei Generale, care pot fi folosite 
în studiul personal, în serile în familie şi cu alte ocazii de predare. Numărul se referă la prima pagină a cuvântării.

Vorbitor Relatare

Neil L. Andersen (35) Convertirea câtorva persoane are loc în timp ce membrii Bisericii îi ajută „ca martori ai lui Dumnezeu”.

M. Russell Ballard (90) În Ţara Sfântă, în timp ce le citeşte membrilor familiei dânsului Ioan 17, M. Russell Ballard se roagă pentru a fi una cu dânşii şi una cu Tatăl şi cu Fiul.

W. Mark Bassett (52) Când era tânăr băiat, W. Mark Basset şi fratele dânsului au încercat să desfacă benzile de metal ale porţiunii sigilate a unui model al plăcilor de aur.

Jean B. Bingham (6) După ce au vâslit împotriva vântului într-o canoe, Jean B. Bingham şi un grup de tinere fete improvizează pânze când vântul îşi schimbă direcţia. O fată care 
merge cu bicicleta la o casă cu „ferestre aurii” vede că şi ferestrele casei ei sunt aurii. Oamenii refuză să recunoască progresul unui tânăr de succes.

D. Todd Christofferson (48) Helen Keller simte o mare bucurie atunci când învăţătoarea ei o ajută să înţeleagă ce înseamnă cuvintele.

Carl B. Cook (110) În timp ce se gândeşte la însărcinarea pe care stră-stră-bunicul dânsului a primit-o din partea profetului Joseph Smith, Carl B. Cook primeşte confirmarea 
că noua sa însărcinare din cadrul Bisericii a venit de la Dumnezeu. O membră nouă îşi sporeşte credinţa şi îşi învinge temerile de a preda la Societatea Primară.

Quentin L. Cook (40) Quentin L. Cook ajunge să înţeleagă de ce tatăl dânsului vede un stâlp electric ca o binecuvântare şi nu ca o piatră de poticnire înaintea unui peisaj magnific.

J. Devn Cornish (32) La spital, un rezident senior îi schimbă viaţa lui J. Devn Cornish spunându-i că va deveni un medic excelent.

LeGrand R. Curtis jr. (68) Parley P. Pratt şi alţi patru bărbaţi dobândesc mărturii despre Cartea lui Mormon. Când era adolescent, LeGrand R. Curtis jr. a dobândit o mărturie despre 
Cartea lui Mormon.

Dean M. Davies (93) Dean M. Davies descoperă, cu ajutorul Duhului Sfânt, că membrii unei episcopii pe care o vizitează au venit la adunarea de împărtăşanie pentru a preaslăvi cu adevărat.

Henry B. Eyring (75) Când Henry B. Eyring era tânăr, tatăl său şi conducătorii preoţiei l-au ajutat să-şi descopere propriul potenţial şi i-au oferit încredere.
(99) Când era tânăr băiat, Henry B. Eyring nu putea vedea timpul când se vor realiza intenţiile Domnului de a clădi împărăţia Sa.

Robert D. Hales (22) În timp ce Elie Wiesel se reface după operaţia pe cord deschis, nepotul său îl întreabă dacă l-ar durea mai puţin dacă nepotul său l-ar iubi mai mult. În 
fiecare duminică, un soţ iubitor îşi ajută soţia bolnavă să se îmbrace şi să se pregătească pentru a participa la adunările Bisericii.

Jeffrey R. Holland (61) Învăţătorii de acasă pierd ocazia de a ajuta o soră a cărei pivniţă este inundată. Un învăţător de acasă slujeşte unui tată al cărui fiu a murit într-un accident.

Peter F. Meurs (85) Când avea cinci ani, Peter F. Meurs a simţit influenţa liniştitoare a Duhului Sfânt în timp ce tatăl dânsului binecuvânta împărtăşania.

Thomas S. Monson (78) Un membru al Bisericii care a respectat Cuvântul de înţelepciune se roagă şi primeşte puterea de a se căţăra pe o frânghie pe puntea unei nave.
(80) La Târgul Mondial din anul 1964, după ce a vizionat filmul Bisericii Omul în căutarea fericirii, un tânăr recunoaşte adevărul planului salvării.

K. Brett Nattress (119) K. Brett Nattress a învăţat de la mama dânsului că, în pofida imperfecţiunilor sale din perioada în care era copil, Tatăl său Ceresc îl iubea.

Russell M. Nelson (81) După ce un grup de sfinţi exilaţi petrec o „noapte veselă” în frig, Eliza R. Snow observă că „sfinţii pot fi fericiţi în orice împrejurare”. Membrii Bisericii înving 
încercările, ispitele şi pe „omul firesc” concentrându-se asupra bucuriei oferite de trăirea conform Evangheliei.

Bonnie L. Oscarson (12) O soră din Mexic sporeşte participarea la clasa dânsei din cadrul Şcolii de duminica. O mamă îşi pregăteşte în mod protector copiii împotriva influenţelor 
negative din afara căminului.

Ronald A. Rasband (113) Ronald A. Rasband sfătuieşte un prieten care trece printr-o „criză a credinţei”. Credinţa strămoşilor lui Ronald A. Rasband rămâne puternică în pofida 
greutăţilor şi supărărilor. Ronald A. Rasband întârzie să acţioneze conform răspunsului la o rugăciune până când îşi aminteşte un fragment din scripturi.

Linda S. Reeves (88) Boyd K. Packer depune mărturie că, prin pocăinţă şi ispăşirea Salvatorului, păcatele sale au dispărut. Prin pocăinţă sinceră, un membru, un misionar şi un 
convertit găsesc bucurie şi pace.

Dale G. Renlund (121) Tânărul Dale G. Renlund simte bucurie după ce îi mărturiseşte preşedintelui de ramură că este vinovat de explozia unei pocnitori la Biserică.

Evan A. Schmutz (116) Un membru al Bisericii a cărui familie moare într-un incendiu îşi respectă legămintele şi își exercită credinţa că va fi reunit cu membrii familiei.

Carole M. Stephens (9) O tânără bolnavă de tulburare afectivă bipolară îşi adună puterile pentru a depune mărturie despre Isus Hristos şi ispăşirea Sa.

Gary E. Stevenson (44) Mary Elizabeth Rollins, în vârstă de doisprezece ani, citeşte Cartea lui Mormon şi dobândeşte o mărturie despre ea. În timp ce depune mărturie despre 
Cartea lui Mormon ca misionar, Gary E. Stevenson primeşte o mărturie despre veridicitatea acesteia.

Juan A. Uceda (30) Tatăl Ceresc răspunde la rugăciunea disperată a lui Juan A. Uceda, salvându-l după ce cade de pe poteca unui munte în timpul misiunii sale.

Dieter F. Uchtdorf (15) O fetiţă o îndeamnă pe bunica ei: „Ascultă mai tare!”. O mamă se roagă ca fiica ei risipitoare să se întoarcă la Domnul. Doi misionari au succes după 
ce bat la fiecare uşă a unei clădiri de apartamente cu patru etaje.
(19) După mult timp, răbdare, speranţă, credinţă, încurajare din partea soţiei dânsului şi mulţi litri de suc dietetic, Dieter F. Uchtdorf învaţă să folosească calculatorul.
(71) Un fost membru al Bisericii se întoarce la credinţă datorită prietenilor, Duhului Sfânt şi influenţei Păstorului celui Bun.

Kazuhiko Yamashita (55) Când era preşedinte de misiune, Kazuhiko Yamashita a fost binecuvântat să cunoască un misionar care era „ambiţios pentru Hristos”.
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Profeţii şi apostolii continuă să slujeas-
că în întreaga lume (vezi D&L 107:23). 
Iată un rezumat al activităţilor dânşilor 

de la ultima conferinţă generală:
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea 

consilier în Prima Preşedinţie, în timpul 
unei vizite efectuate în luna mai a anului 
2016, le-a oferit speranţă membrilor Bisericii 
din oraşele în care au avut loc atacuri tero-
riste în Anglia, Franţa şi Belgia. Dânsul 
i-a vizitat pe refugiaţi, a mers la locul unde 
se construieşte Templul Paris, Franţa, (care 
este aproape finalizat) şi a participat la crea-
rea primului ţăruş din Republica Cehă. În 
luna iulie, dânsul a călătorit în Italia, unde 
a înmânat un cec de 3 milioane de dolari 
din fondurile Bisericii pentru a sprijini 
refugiaţii şi a vizitat tabere de refugiaţi din 
Grecia. În luna septembrie, dânsul a vizitat 
membri în România, Moldova, Slovacia, 
Norvegia şi Germania, unde a rededicat 
Templul Freiberg. Preşedintele Uchtdorf a 
spus că Evanghelia aduce speranţă oameni-
lor oriunde s-ar afla ei şi că „există un sen-
timent real de frăţie în Biserică” în rândul 
membrilor ei.

În luna iunie, vârstnicul M. Russell 
Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a prezidat asupra conferinţei 
de ţăruş din Moscova, Rusia, în timp ce 
membrii altor ţăruşi s-au adunat în Saratov 
şi St. Petersburg, Rusia. Dânsul s-a întâlnit, 
de asemenea, cu membri în Letonia, 
Estonia şi Ucraina.

În luna iunie, în Anglia, vârstnicul 
Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, le-a spus membri-
lor Parlamentului Britanic că libertatea 
religioasă le permite bisericilor să facă bine 
în lume. „Dorim ca toţi locuitorii acestei 
planete să se bucure de binecuvântările 
libertăţii religioase şi, în prezent, suntem 
departe de acest obiectiv”, a spus dânsul.

Ştirile Bisericii

Profeţii şi  
apostolii slujesc

Deasupra, de sus: preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf şi soţia 
dânsului, Harriet, îi salută pe 
membrii Bisericii la rededicarea 
Templului Frieberg, Germania; 
vârstnicul Gary E. Stevenson şi 
alţi conducători ai Bisericii se 
întâlnesc cu lideri guvernamentali 
în Vietnam; preşedintele Russell 
M. Nelson şi vârstnicul M. Russell 
Ballard le încurajează pe victimele 
inundaţiilor şi pe voluntarii din 
Louisiana.

Dedesubt: vârstnicul Neil L. Andersen 
vizitează Rarotonga; vârstnicul 
Quentin L. Cook se întâlneşte cu 
preşedintele Republicii El Salvador; 
vârstnicul Jeffrey R. Holland ascultă 
în timpul unei conferinţe despre 
persecuţia religioasă la Windsor 
Castle, Anglia.
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La o conferinţă care a avut loc în luna 
septembrie la Windson Castle în Anglia 
despre persecuţia religioasă şi migraţia 
forţată, vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
spus că se pot învăţa multe lucruri din 
experienţa pionierilor SZU de la începu-
tul Bisericii, lucruri care i-ar putea ajuta 
pe refugiaţii din zilele noastre să facă faţă 
împrejurărilor în care se află. „Oricând 
este posibil, trebuie să facilităm şi să per-
petuăm identităţile unice ale refugiaţilor 
şi să evidenţiem povestirile lor din trecut”, 
a spus dânsul.

În Spania, inclusiv în Insulele 
Canare şi în Portugalia, vârstnicul 
David A. Bednar, din Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, i-a invitat pe 
membri, pe misionari şi pe conducătorii 
Bisericii să-i încurajeze pe cei mai puţin 
activi să se întoarcă la Biserică.

Dat fiind faptul că Vietnam a recunos-
cut oficial şi în totalitate Biserica, în luna 
iunie, vârstnicii Quentin L. Cook şi Gary 
E. Stevenson, amândoi din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, s-au întâlnit 
cu oficiali guvernamentali şi au discutat 
despre istoria şi dezvoltarea Bisericii. 
Dânşii au vorbit, de asemenea, despre 
modul în care Biserica îşi oferă sprijinul 
în cadrul proiectelor sociale şi caritabile 
şi îi ajută pe cei săraci şi dezavantajaţi. 
De asemenea, dânşii au prezidat asupra 
unor adunări în Guam, Micronesia şi 
Japonia.

Tot în luna iunie, Brisbane, Australia 
şi Insulele Cook au fost binecuvântate 
de vizita vârstnicului Neil L. Andersen, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Vârstnicul Andersen a vizitat, de 
asemenea, insula Rarotonga şi a devenit 
primul apostol care a păşit pe insula 
Mangaia.

În luna iunie, în Columbia, Peru şi în 
Ecuador, vârstnicul Ronald A. Rasband, 
din Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, şi-a modificat agenda pentru a-i 
vizita pe cei care încă încercau să-şi revi-
nă după un cutremur puternic.  Dânsul a 

împărtăşit un mesaj de iubire din partea 
preşedintelui Thomas S. Monson şi i-a 
asigurat pe membrii afectaţi de cutremur 
că nu au fost uitaţi.

În luna august, în Guatemala, vârstni-
cul Quentin L. Cook a observat o creştere 
constantă în cercetarea istoriei familiei 
şi în munca în templu şi a spus că acest 
lucru arată credinţa membrilor.

Când regele şi regina din Tonga 
au fost întâmpinaţi la Centrul Cultural 
Polinezian al Bisericii din Hawaii, S.U.A. 
în luna iunie, vârstnicul Dale G. Renlund, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
a rostit o cuvântare introductivă despre 
importanţa legăturilor de familie.

În lunile august şi septembrie, 
în Louisiana, S.U.A., preşedinte-
le Russell M. Nelson, preşedintele 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, 
şi vârstnicul M. Russell Ballard au vizitat 
victimele inundaţiilor în timp ce volun-
tari ai organizaţiei Mormon Helping 
Hands (O mână de ajutor de la mor-
moni) au ajutat la curăţirea caselor 
avariate. Vârstnicul Ballard a remarcat 
că veniseră mai mult de 11.000 de 
voluntari din 13 state.

Iar în luna septembrie, în timpul 
unei adunări de devoţiune pentru tinerii 
adulţi din întreaga lume desfăşurate în 
Washington, D.C., S.U.A, vârstnicul 
Cook a spus: „Nu trebuie să ne temem, 
chiar dacă trăim într-o lume periculoasă 
şi plină de probleme”. Dânsul i-a sfătuit 
pe tinerii adulţi să-şi fixeze ţeluri drepte, 
să aibă un plan de îndeplinire a lor şi să 
nu-şi subestimeze talentele şi abilităţile. 
I-a îndemnat, de asemenea, să evalueze 
modul în care folosesc reţelele sociale. 
„Auzim multe lucruri despre a fi originali 
pe reţelele de socializare”, a spus dân-
sul, dar „faptul de a fi precum Hristos 
este un ţel chiar mai important decât cel 
de a fi original”.

Puteţi găsi informaţii actualizate 
despre slujirea conducătorilor Bisericii 
pe paginile dânşilor de Facebook şi pe 
site-ul prophets. lds. org. ◼

Biserica are acum 152 de 
temple în funcţiune în 

întreaga lume. Templele care 
au fost dedicate sau rededi-
cate de curând sunt: Templul 
Philadelphia, Pennsylvania 
[S.U.A.], dedicat în 18 septem-
brie 2016, Templul Freiberg, 
Germania, rededicat în 4 
septembrie 2016 şi Templul 
Sapporo, Japonia, dedicat în 
21 august 2016.

Douăzeci şi nouă de alte 
temple se află în construcţie sau 
renovare sau au fost anunţate. 
În viitorul apropiat, sunt planifi-
cate dedicări ale Templului Fort 
Collins, Colorado (16 octombrie 
2016), Templului Star Valley, 
Wyoming (30 octombrie 
2016) şi Templului Hardford 
Connecticut (20 noiembrie 
2016), toate în S.U.A. ◼

152 de temple 
în funcţiune



În lumea de astăzi a informaţiei disponibile în mod 
instant pe Internet, tinerii nu mai sunt izolaţi de oamenii 

care atacă Biserica. Dar există o nouă iniţiativă numită 
Cunoaşterea doctrinelor care îi ajută pe cursanţii de 
la seminar să-şi aprofundeze înţelegerea doctrinei 
Evangheliei şi să-şi mărească credinţa în Isus Hristos. 

Cursanţii învaţă, de asemenea, cum să răspundă la 
întrebări dificile şi cum să reacţioneze în faţa probleme-
lor cu credinţă, analizând concepte şi întrebări din pers-
pectiva eternităţii şi căutând dobândirea unei înţelegeri 
mai profunde prin intermediul surselor desemnate de 
Divinitate.

Într-o cuvântare adresată personalului de la Seminare 
şi Institute, vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a spus cu privire la 
Cunoaşterea doctrinei: „Această iniţiativă este inspira-
tă şi oportună. Ea va avea o influenţă minunată asupra 
tinerilor noştri”.

Scopurile principale ale iniţiativei Cunoaşterea 
doctrinelor sunt de a-i ajuta pe cursanţi:

1. să dobândească cunoaştere spirituală;
2. să cunoască doctrina Evangheliei şi fragmentele 

scripturale în care este predată acea doctrină.

Clădind pe ce s-a realizat înainte prin învăţarea scrip-
turilor de bază, acest efort însemnat le permite cursanţi-
lor să fie mai convertiţi, să-şi întărească angajamentul de 
ucenici ai lui Isus Hristos, să găsească protecţie împo-
triva influenţelor duşmanului şi să binecuvânteze vieţile 
celorlalţi.

Resurse pentru Cunoaşterea doctrinelor se găsesc 
la lds. org/ si/ seminary/ manuals. ◼

Cunoaşterea doctrinelorSfinţii din zilele din urmă trebuie să se implice „în mod 
constructiv în lupta vitală pentru libertatea religioasă”, 
a spus vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor 

Doisprezece Apostoli, în cadrul unei conferinţe cu tema 
libertăţii religioase în Texas, S.U.A. în luna septembrie 2016. 
„Toţi, fără excepţie, de la copiii de grădiniţă la adulţii profe-
sionişti, mame, taţi, prieteni şi vecini pot şi ar trebui să înţe-
leagă ce este libertatea religioasă şi de ce este importantă.”

Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a vorbit, de asemenea, în apărarea 
libertăţii religioase în cadrul unui serviciu patriotic care a 
avut loc în Utah, S.U.A., în luna iunie. Dânsul a spus: „În 
ultimul timp, s-a tot dezbătut faptul că libertatea religioasă 
este de fapt numai dreptul de a preaslăvi şi nu dreptul de 
a-ţi exercita în mod liber credinţa în viaţa de zi cu zi”. El i-a 
încurajat pe oamenii credincioşi să apere libertatea religioa-
să informându-se, exprimându-şi opinia şi implicându-se în 
organizaţii şi evenimente culturale, civice şi politice.

Conducătorii Bisericii au vorbit în mod repetat pe tema 
libertăţii religioase, ţinând discursuri şi participând la 
conferinţe în Australia, Brazilia, Mexic, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi în mai multe locuri din S.U.A. Găsiţi cuvântările 
dânşilor şi învăţaţi despre libertatea religioasă şi ce puteţi 
face pentru a o proteja vizitând religiousfreedom. lds. org. 
O parte din conţinut este specific Statelor Unite, însă princi-
piile pot fi adaptate şi în alte ţări. ◼

Să apărăm libertatea 
religioasă



„Salvatorul nostru, Isus Hristos, este esenţial în 

cadrul planului. Fără sacrificiul Său ispăşitor, toţi 

ar fi pierduţi. Totuşi, nu este suficient să credem 

în El şi în misiunea Sa. Trebuie să ne străduim 

să urmăm planul şi să învăţăm, să căutăm şi să 

ne rugăm, să ne pocăim şi să ne îmbunătăţim. 

Trebuie să cunoaştem legile lui Dumnezeu şi să 

trăim în conformitate cu ele. Trebuie să primim 

rânduielile Sale necesare salvării”.

Preşedintele Thomas S. Monson, „Calea perfectă spre fericire”, 
Liahona, nov. 2016, p. 80- 81.

Uitaţi- vă şi trăiţi, de Ben Hammond
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Vezi Numeri 21:4- 9; Alma 33:18- 22. Cei care s- au uitat la Moise şi 
la şarpele de aramă, simbol al Fiului lui Dumnezeu, au fost vindecaţi.



„Suntem binecuvântaţi pentru că avem adevărul.  
Avem responsabilitatea de a împărtăşi adevărul”, a 

spus preşedintele Thomas S. Monson în timpul celei de a 
186- a Conferinţe Generale Bianuale a Bisericii. „Să trăim 
conform adevărului pentru a putea obţine tot ceea ce are 

Tatăl pentru noi. Tot ceea ce face El este pentru folosul nostru. 
El ne- a spus: «Aceasta este lucrarea Mea şi slava Mea – 

să realizez nemurirea şi viaţa veşnică a omului»”.




