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Doar El putea deveni 
Salvatorul nostru, p. 8
Ce adevăruri despre trup învăţăm 
din înviere? p. 14
Eliberarea de poverile abuzului 
sexual, p. 22
Cunoaşteţi-vă duşmanul: cum să vă 
împotriviţi celor patru strategii ale 
lui Satana, p. 30

PENTRU TINERI ADULŢI



Muncitorii au înălţat o inscripţie la şantierul unde se construia Templul Berna, 
Elveţia. Templul a fost dedicat în luna septembrie a anului 1955, de către 
preşedintele David O. McKay. A fost primul templu construit în afara Americii 
de Nord şi primul care a prezentat rânduielile în alte limbi decât limba engleză.

Fotografie folosită prin amabilitatea  
Bibliotecii de istorie a Bisericii.
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30 Războiul continuă
Vârstnicul Larry R. Lawrence
Vârstnicul Lawrence împărtăşeşte 
patru dintre strategiile lui Satana 
şi modul în care putem să ne împo-
trivim acestora.

RUBRICI
20 Muzică: Veniţi, toţi, la El

Steven K. Jones şi Michael F. Moody

38 Portrete de credinţă:  
Skaidrīte Bokuma

40 Glasuri ale sfinţilor  
din zilele din urmă

80 Până ce ne vom revedea:  
Puterea lui Dumnezeu
Vârstnicul Bruce R. McConkie

Liahona, aprilie 2017

MESAJE
4 Mesajul Primei Preşedinţii: Cel 

neprihănit va trăi prin credinţă
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf

7 Mesajul învăţătoarelor  
vizitatoare: Jurământul şi  
legământul care aparţin preoţiei

ARTICOLE  
DIN ACEST NUMĂR
8 Ispăşirea Salvatorului:  

temelia creştinismului adevărat
Vârstnicul Robert D. Hales
Deoarece El trăieşte, noi toţi  
vom trăi din nou.

14 Învierea lui Isus Hristos  
şi adevăruri despre trup
David A. Edwards
Învierea lui Isus Hristos ne învaţă 
adevăruri esenţiale despre natura 
eternă şi sacră a trupului.

22 Un pod spre speranţă  
şi tămăduire
Nanon Talley
Cum puteţi dumneavoastră sau 
cineva drag să aveţi parte de 
pace, speranţă şi tămăduire după 
ceva atât de rău şi traumatizant 
precum abuzul sexual?

28 Vechiul album de familie –  
puterea povestirilor de familie
Amneris Puscasu
Povestirile şi viaţa strămoşilor mei 
continuă să mă întărească.

PE COPERTĂ
Cele trei Marii la mormânt,  
de William-Adolphe Bouguereau
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44 Cum puteţi să ajungeţi să  
vă înţelegeţi binecuvântarea 
patriarhală
Allie Arnell şi Margaret Willden
Binecuvântările patriarhale sunt 
precum propriile hărţi rutiere. Iată 
câteva sfaturi pentru a şti să le 
desluşiţi pe ale voastre.

48 Să ne pregătim pentru o nouă 
călătorie
Karina Martins Pereira Correia de Lima
Îndoielile şi temerile cu privire la 
întemeierea propriei familii m-au 
îngrijorat. Cum pot să am parte 
de pace?

T I N E R I  A D U L Ţ I

50 Cum pot să studiez cu mintea  
şi cu inima?
Care este calea Domnului de a găsi 
răspunsuri la întrebările mele şi o 
mai bună înţelegere a scripturilor?

52 Personalizaţi-vă  
studiul Evangheliei
Aflaţi cum puteţi beneficia cât  
mai mult de studiul Evangheliei.

56 Răspunsuri din partea  
conducătorilor Bisericii:  
Cum să găsim pace adevărată
Vârstnicul Quentin L. Cook

57 Cărţi uitate, mărturie amintită
Abegail D. Ferrer
Ziua în care am fost rugată să 
împărtăşesc informaţii despre 
Biserică a fost aceeaşi zi în care 
mi-am uitat materialele despre 
Biserică. Oare ar fi suficiente 
cuvintele mele simple?

58 Ei L-au văzut
Citiţi aceste mărturii despre  
Salvatorul înviat şi aflaţi cum 
puteţi fi, de asemenea, martori  
ai învierii Sale.

62 Spaţiul nostru

63 Afiş: Înainte, voi creştini

64 Întrebări şi răspunsuri
Cum pot să ştiu că Dumnezeu  
îmi ascultă rugăciunile?

T I N E R I

66 Andrei şi cuvântul urât
Julie C. Donaldson
Un singur cuvânt urât nu  
ar face rău nimănui, nu?

68 Răspunsuri de la un apostol: 
Cum îmi pot ajuta familia să  
fie puternică?
Vârstnicul David A. Bednar

69 Pregătiţi-vă în fiecare zi  
pentru templu
Joy D. Jones
Aflaţi mai multe despre modul  
în care sora Jones a stabilit un 
obiectiv important.

70 Steluţa străluceşte
Jane McBride
Steluţa a fost emoţionată când 
a trebuit să meargă la Societatea  
Primară pentru prima dată. Va 
putea ea să-şi facă un prieten?

72 Fiţi o lumină!
Elizabeth Pinborough
Opt moduri prin care  
putem fi un bun prieten.

73 Personalităţi din istoria Bisericii: 
Propovăduirea Evangheliei

74 Să ne gândim la Isus
Lindsay Tanner
Mia află despre împărtăşanie.

76 Povestiri despre Isus:  
Isus a instituit împărtăşania
Kim Webb Reid

79 Crini de Paşte

C O P I I

44 79

Vedeţi dacă  
puteţi găsi 
Liahona  

ascunsă în  
acest număr.  

Indiciu: 
Străluceşte?

50
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Studiaţi
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Idei pentru seara în familie

MAI MULTE INFORMAŢII ONLINE
Revista Liahona şi alte materiale ale Bisericii sunt puse la dispoziţia dumneavoastră în  
multe limbi la adresa languages. lds. org. Vizitaţi facebook.com/liahona.magazine 
(disponibilă în limba engleză, portugheză şi spaniolă) pentru a găsi mesaje inspirate,  
idei pentru serile în familie şi materiale pe care le puteţi împărtăşi prietenilor voştri şi 
familiei.

TEME DIN ACEST NUMĂR
Cifrele reprezintă numărul primei pagini a articolului.

Abuz sexual, 22
Binecuvântări  

patriarhale, 44
Credinţă, 4, 38, 41, 48, 80
Cunoaştere, 50, 52
Curaj, 40, 57, 63
Duhul Sfânt, 50
Exemplu, 72
Familie, 28, 42, 48, 68
Ispăşire, 8, 22, 74, 76
Ispită, 30, 63
Istoria Bisericii, 73

Istoria familiei, 28
Isus Hristos, 8, 14, 30, 56, 

58, 74, 76, 79
Împărtăşanie, 74, 76
Înviere, 8, 14, 58, 76, 79
Legăminte, 7
Limbă, 40, 66
Mărturie, 38, 50, 57, 58
Pace, 48, 56, 62, 66
Paşte, 14, 58, 76, 79
Preaslăvire în templu, 69
Preoţie, 7, 80

Prietenie, 70, 72
Putere spirituală, 4, 30, 

63, 80
Război în cer, 30
Rugăciune, 41, 62, 64
Slujire, 4, 42, 68
Speranţă, 22, 48
Studiul scripturilor, 43, 

52, 57
Tămăduire, 22
Trup, 14
Viaţă eternă, 8, 14

„Ei L-au văzut”, pagina 58: Ce înseamnă să 
fii martor al lui Hristos? După ce aţi citit arti-
colul împreună cu familia, puteţi să discutaţi 
despre modalităţile în care puteţi fi martori 
ai lui Hristos, chiar şi fără să-L vedeţi fizic. 
Vă puteţi gândi la idei despre cum vă puteţi 
apropia mai mult de Salvator, cum ar fi să 
găsiţi ocazii de a sluji refugiaţilor din comuni-
tatea dumneavoastră, să învăţaţi despre viaţa 
Salvatorului în timpul studiului din scripturi, 
să aveţi grijă de copiii unui cuplu, pentru ca 
cei doi soţi să se poată duce la templu sau 
să oferiţi ajutor unui prieten care se află la 
nevoie. Puteţi urmări, de asemenea, prezen-
tarea video pe care o găsiţi pe mormon.org/
easter şi să cugetaţi la importanţa lui Hristos 
şi a învierii Sale în vieţile noastre.

„Pregătiţi-vă în fiecare zi pentru 
templu”, pagina 69: Sora Joy D. Jones ne 
aminteşte că este important să facem din 
prezența la templu o prioritate în vieţile 
noastre şi să întocmim istoria familiei pentru 
a ne ajuta să ne pregătim să intrăm în tem-
plu. Vă puteţi gândi să aveţi o „seară dedi-
cată templului şi istoriei familiei” ca seară 
în familie. Puteţi să învăţaţi cum să indexaţi 
nume şi să căutaţi înregistrările familiei sau 
să discutaţi despre importanţa rânduielilor 
din templu şi să priviţi fotografii cu temple 
din întreaga lume. Dacă locuiţi în apropierea 
unui templu, puteţi să vizitaţi împrejurimile 
templului şi să discutaţi despre modul în care 
templele ne pot aduce mai aproape de Tatăl 
Ceresc şi ne ajută să simţim dragostea Lui.

Acest număr cuprinde articole şi activităţi care pot fi folosite în cadrul serii în familie.  
Mai jos sunt două exemple.
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Rabinul şi omul care făcea săpun

Există o veche poveste iudaică despre un om care 
făcea săpun care nu credea în Dumnezeu. Într-o zi, 
în timp ce se plimba cu un rabin, el a spus: „Este 

ceva ce nu pot să înţeleg. Religia există de mii de ani. Dar, 
oriunde te uiţi, este răutate, corupţie, necinste, nedreptate, 
durere, foamete şi violenţă. Se pare că religia nu a îmbună-
tăţit lumea deloc. Aşadar, vă întreb, la ce foloseşte?”.

Pentru o vreme, rabinul nu a răspuns, dar a continuat să 
meargă alături de omul care făcea săpun. În cele din urmă, 
s-au apropiat de un loc de joacă unde copiii acoperiţi de 
praf, se jucau cu pământ.

„Este ceva ce nu înţeleg”, a spus rabinul. „Priveşte acei 
copii. Săpunul există de mii de ani şi, totuşi, acei copii sunt 
murdari. La ce foloseşte săpunul?”.

Omul care făcea săpun a spus: „Dar, rabinule, nu este 
corect să dăm vina pe săpun din pricina acestor copii 
murdari. Săpunul trebuie să fie utilizat pentru a-şi putea 
îndeplini scopul”.

Rabinul a zâmbit şi a spus: „Exact”.

Cum vom trăi?
Apostolul Pavel, citând un profet din Vechiul Testament, 

a rezumat ce înseamnă să fii credincios scriind: „Cel nepri-
hănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:17).

Poate că din această afirmaţie simplă înţelegem diferenţa 
dintre o religie care este firavă şi ineficientă şi una care are 
puterea de a transforma vieţi.

Dar, pentru a înţelege ce înseamnă să trăim prin 
credinţă, noi trebuie să înţelegem ce este credinţa.

Credinţa este mai mult decât un crez. Este încrederea 
deplină în Dumnezeu însoţită de fapte.

Ea este mai mult decât o dorinţă.
Este mai mult decât simplul fapt de a sta, de a da din 

cap şi de a spune că suntem de acord. Când spunem „cel 
neprihănit va trăi prin credinţă”, ne referim la faptul că 
suntem îndrumaţi şi conduşi de credinţa noastră. Noi acţio-
năm într-un mod care este în armonie cu credinţa noastră 
– nu datorită unei supuneri oarbe, ci datorită unei dragoste 
sincere şi pline de încredere faţă de Dumnezeul nostru şi 
faţă de înţelepciunea nepreţuită pe care El a revelat-o copii-
lor Săi.

Credinţa trebuie să fie însoţită de fapte; altfel nu are viaţă 
(vezi Iacov 2:17). Nu este cu adevărat credinţă. Ea nu are 
puterea de a schimba un singur individ, cu atât mai puţin 
lumea.

Femeile şi bărbaţii credincioşi se încred în Tatăl lor 
Ceresc milostiv – chiar şi în momente de incertitudine, 
chiar şi în momente de îndoială şi de adversitate când 
poate nu văd perfect sau nu înţeleg în mod clar.

Femeile şi bărbaţii credincioşi merg cu hotărâre pe calea 
uceniciei şi se străduiesc să urmeze exemplul Salvatorului 
lor Preaiubit, Isus Hristos. Credinţa motivează şi, cu sigu-
ranţă, ne inspiră să ne îndreptăm inimile spre cer şi să-i 
ajutăm, să-i înălţăm şi să-i binecuvântăm, în mod activ, 
pe semenii noştri.

Religia fără fapte este ca săpunul care rămâne în cutie. 
Acesta poate avea un potenţial extraordinar dar, în realitate, 
are puţină putere să schimbe ceva dacă nu îşi îndeplineşte 
scopul menit. Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos este 
o Evanghelie a faptelor. Biserica lui Isus Hristos ne învaţă 
adevărata religie sub forma unui mesaj al speranţei, credin-
ţei şi carităţii, inclusiv al ajutorului spiritual şi temporal pe 
care îl oferim semenilor noştri.

Preşedintele  
Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în 
Prima Preşedinţie

CEL NEPRIHĂNIT VA TRĂI  
PRIN CREDINŢĂ

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I
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Preşedintele Uchtdorf şi fiica sa, Antje, au vizitat refugiaţii dintr-o tabără de lângă Atena, Grecia.

Cu câteva luni în urmă, soţia 
mea, Harriet, şi cu mine am mers 
într-o excursie de familie alături de 
câţiva dintre copiii noştri în zona 
Mării Mediterane. Am vizitat câteva 
tabere de refugiaţi şi ne-am întâlnit 
cu familii din ţările devastate de răz-
boi. Aceşti oameni nu făceau parte 
din religia noastră, dar erau fraţii 
şi surorile noastre şi aveau nevoie 
urgentă de ajutor. Inimile noastre 
au fost profund mişcate când am 
văzut cu propriii ochi modul în care 
credinţa activă a membrilor Bisericii 
noastre oferă ajutor, alinare şi spe-
ranţă semenilor noştri nevoiaşi, 
indiferent de religia, naţionalitatea 
sau educaţia lor.

Credinţa însoţită de faptele potri-
vite umple inima cu bunătate, min-
tea cu înţelepciune şi înţelegere, iar 
sufletul cu pace şi dragoste.

Credinţa noastră poate să binecuvân-
teze şi să influenţeze, în mod drept, atât 
pe cei din jurul nostru, cât şi pe noi.

Credinţa noastră poate umple 
lumea cu bunătate şi pace.

Credinţa noastră poate transforma 
ura în iubire şi duşmanii în prieteni.

Aşadar, cei neprihăniţi trăiesc 
acţionând cu credinţă; ei trăiesc având 
încredere în Dumnezeu şi mergând pe 
calea Sa.

Şi, acesta este genul de credinţă 
care poate transforma persoane, 
familii, naţiuni şi lumea. ◼

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Uchtdorf explică faptul că credinţa este mai mult decât 
o exprimare a unui crez. Credinţa adevărată în Tatăl Ceresc şi în Isus 

Hristos implică fapte, iar viaţa trăită prin credinţă are puterea de a trans
forma vieţi şi cămine. Îi puteţi invita pe cei cărora le predaţi să împăr
tăşească momente în care au văzut binecuvântările şi puterea datorate 
vieţii trăite prin credinţă – fie din exemplele lor personale sau observate 
în viaţa altora. Încurajaţii să se roage pentru a fi îndrumaţi să ştie cum 
să trăiască mai bine conform Evangheliei.
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Să slujim altora cu credinţă

Preşedintele Uchtdorf ne spune că a noastră credinţă în 
Dumnezeu trebuie să fie „însoţită de fapte”. Când credin

ţa noastră este „însoţită de [fapte] potrivite”, explică dânsul, 
ea „umple… sufletul cu pace şi dragoste”. Având promisiunea 
acestei binecuvântări, putem produce o schimbare şi putem 
vedea acest lucru în vieţile noastre, dacă ne vom aloca timp 
să slujim cu credinţă. Vă puteţi ruga în fiecare dimineaţă şi 
săI cereţi ajutor Domnului pentru a sluji altora. De exemplu, 
rugaţiL să vă arate când un frate are nevoie de ajutor cu 
treburile casnice sau când un prieten are nevoie de un com
pliment. Apoi, când veţi primi un îndemn, acţionaţi! Dacă veţi 
face ca aceste rugăciuni şi această slujire să devină un obicei, 
atunci acţiunile voastre constante şi pline de credinţă vor 
binecuvânta atât viaţa voastră, cât şi viaţa altora. Preşedintele 
Uchtdorf promite că „[puteţi] transforma persoane, familii, 
naţiuni şi lumea”.

TINERI

COPII

Încredere

Încercaţi această activitate cu un prieten. Va 
trebui să aveţi încredere şi să urmaţi, cu atenţie, 

indicaţiile lui.
Având în mână un pix sau un creion, închideţi 

ochii. Lăsaţivă prietenul să vă spună unde să 
desenaţi ochii, nasul, gura şi părul pe acest chip. 
După aceea, priviţi. Cum a ieşit? Puteţi colora 
chipul şi să desenaţi altul pentru a vă juca 
din nou!

Uneori, este greu să urmăm indicaţii. Dar, 
când încercăm săL urmăm pe Tatăl Ceresc 
ascultând de Duhul Sfânt, El ne va ajuta. 
Putem întotdeauna să ne încredem în El.
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M E S A J U L  Î N V Ă Ţ Ă T O A R E L O R 
V I Z I T A T O A R E

Jurământul 
şi legământul 
care aparţin 
preoţiei

Noi, ca surori, cu cât înţele-
gem mai bine că jurământul şi 
legământul preoţiei este valabil 
pentru noi, în mod personal, 
cu atât mai mult vom accepta 
binecuvântările şi promisiunile 
preoţiei.

Vârstnicul M. Russell Ballard, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus: „Toţi cei care 
au făcut legăminte sacre cu 
Domnul şi care cinstesc acele 
legăminte sunt eligibili pentru 
a primi revelaţie personală, pen-
tru a fi binecuvântaţi cu slujirea 
îngerilor, pentru a avea o legătu-
ră strânsă cu Dumnezeu, pentru 
a primi plenitudinea Evangheliei 
şi, în final, pentru a deveni moş-
tenitori împreună cu Isus Hristos 
a tot ce are Tatăl nostru” 1.

Binecuvântările şi promisiuni-
le jurământului şi legământului 
preoţiei sunt atât pentru bărbaţi, 
cât şi pentru femei. Sora Sheri L. 
Dew, fostă consilieră în Preşe-
dinţia generală a Societăţii de 
Alinare, a spus: „Plenitudinea 

preoţiei conţinută în cele 
mai înalte rânduieli din Casa 
Domnului poate fi primită doar 
de către un bărbat şi o femeie 
împreună” 2.

Sora Linda K. Burton, pre-
şedinta generală a Societăţii de 
Alinare, a făcut următorul apel: 
„Vă invit să memoraţi jurămân-
tul şi legământul preoţiei din 
Doctrină şi legăminte 84:33-44. 
Procedând astfel, vă promit că 
Duhul Sfânt vă va mări înţele-
gerea cu privire la preoţie şi vă 
va inspira şi înălţa spiritual în 
moduri minunate” 3.

Instrucţiunile lui Joseph Smith 
adresate Societăţii de Alinare 
au fost menite să pregătească 
femeile să „ajungă în posesia 
privilegiilor, binecuvântărilor şi 
darurilor preoţiei”. Acest lucru 
se va realiza prin rânduielile din 
templu.

Studiaţi, rugându-vă, acest 
material şi căutaţi inspiraţia de 
a şti ce să împărtăşiţi. În ce mod 
le pregăteşte înţelegerea scopului 
Societăţii de Alinare pe fiicele lui 
Dumnezeu pentru binecuvântările 
vieţii veşnice?

Aveţi în vede-
re următoarea 

întrebare:

Ce puteţi 
face pentru 
a înţelege 

mai pe deplin 
şi pentru a 

accesa bine-
cuvântările 
promise ale 
jurământului 
şi legământu-
lui care apar-
ţin preoţiei?

NOTE
 1. M. Russell Ballard, „Men and Women 

and Priesthood Power”, Liahona, 
sept. 2014, p. 36.

 2. Sheri L. Dew, în Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), p. 128.

 3. Linda K. Burton, „Priesthood Power 
– Available to All”, Ensign, iun. 2014, 
p. 39-40.

 4. Gospel Topics, „Joseph Smith’s 
Teachings about Priesthood, Temple, 
and Women”, topics.lds.org.

„Rânduielile din templu [sunt] 
rânduieli ale preoţiei, dar ele nu 
[oferă] vreun oficiu ecleziastic 
bărbaţilor sau femeilor. Aceste 
rânduieli [împlinesc] promi-
siunea Domnului cu privire la 
faptul că oamenii Săi – femei 
şi bărbaţi – vor fi «înzestraţi cu 
putere de sus» [D&L 38:32].” 4

Scripturi şi informaţii suplimentare
Doctrină şi legăminte 84:19-40; 
121:45-46; reliefsociety.lds.org
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Profetul Joseph Smith (1805-1844) a fost întrebat: „Care sunt principiile fun-
damentale ale religiei voastre?”. El a răspuns: „Principiile fundamentale ale 
religiei noastre sunt incluse în mărturia apostolilor şi profeţilor cu privire 

la Isus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat şi S-a ridicat din nou, în a treia zi, 
şi S-a înălţat la cer; şi toate celelalte lucruri care ţin de religia noastră sunt numai 
anexe ale acesteia” 1.

Doresc să depun, de asemenea, mărturie despre declaraţia profetului Joseph. 
Esenţa a tot ceea ce credem este Salvatorul nostru şi sacrificiul Său ispăşitor – 
„[coborârea de bunăvoie a] lui Dumnezeu” (1 Nefi 11:16) prin care Tatăl L-a trimis 
pe Fiul Său pe pământ pentru a înfăptui ispăşirea. Scopul central al vieţii lui Isus 
Hristos a fost să înfăptuiască sacrificiul ispăşitor. Ispăşirea este temelia creştinis-
mului adevărat.

De ce este ispăşirea Salvatorului principiul central al Evangheliei în Biserică  
şi în vieţile noastre?

Articolele de credinţă 1:3
Al treilea articol de credinţă afirmă: „Noi credem că, prin ispăşirea lui Hristos,  

toţi oamenii pot fi salvaţi supunându-se legilor şi rânduielilor Evangheliei”.
Cuvântul „salvaţi”, în acest context, se referă la faptul de a dobândi cel mai înalt 

grad de glorie în împărăţia celestială. Învierea este oferită tuturor celor care vin pe 
pământ, dar pentru a primi viaţa veşnică, toate binecuvântările progresului etern, 
fiecare persoană trebuie să se supună legilor, să primească rânduielile şi să facă 
legămintele Evangheliei.

De ce a fost Isus Hristos singurul care a putut ispăşi pentru păcatele lumii?  
El a întrunit toate cerinţele.

Vârstnicul 
Robert D. Hales
din Cvorumul 
celor Doisprezece 
Apostoli

Ispăşirea  
Salvatorului: 

Cu toţii vom fi înviaţi şi vom deveni nemuritori datorită  
sacrificiului ispăşitor al lui Isus Hristos.

TEMELIA CREŞTINISMULUI ADEVĂRAT
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Dumnezeu L-a iubit şi a avut încredere în El
Isus S-a născut din Părinţi Cereşti într-o lume premuri-

toare. El a fost Primul Născut al Tatălui nostru Ceresc. El 
a fost ales de la început. El S-a supus voinţei Tatălui Său. 
Scripturile vorbesc adesea despre bucuria pe care Tatăl 
Ceresc o găseşte în Fiul Său.

În Matei, citim: „Şi din ceruri s-a auzit un glas, care 
zicea: «Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea»” (Matei 3:17).

Luca a consemnat: „Şi din nor s-a auzit un glas care 
zicea: «Acesta este Fiul Meu Preaiubit: de El să ascultaţi»” 
(Luca 9:35).

Şi, la templul din ţara Abundenţa, după învierea 
Salvatorului, oamenii au auzit glasul Tatălui: „Iată-L pe Fiul 
Meu Preaiubit, de care Eu sunt foarte mulţumit” (3 Nefi 11:7).

Inima mea este, în mod deosebit, impresionată când 
citesc că, în timp ce Isus suferea în Grădina Ghetsimani, 
Tatăl, datorită marii Sale dragoste şi compasiune pentru 
Singurul Său Fiu Născut, a trimis un înger să-L aline şi să-L 
întărească (vezi Luca 22:43).

Isus Şi-a folosit libertatea de  
a alege pentru a Se supune

Isus Şi-a dat viaţa de bunăvoie pentru noi.
În marele Consiliu din cer, Lucifer, „fiu al zorilor”  

(Isaia 14:12; D&L 76:26-27), a spus:
„Iată-mă, aici sunt, trimite-mă, eu voi fi fiul Tău şi eu 

voi mântui întreaga omenire, ca niciun suflet să nu fie 
pierdut, şi cu siguranţă voi face aceasta; de aceea, dă-mi 
onoarea Ta.

Dar iată, Fiul Meu Iubit, care a fost de la început 
Preaiubitul şi Alesul Meu, Mi-a spus: Tată, facă-se voinţa 
Ta şi slava să fie a Ta în veci” (Moise 4:1-2; vezi, de aseme-
nea, Avraam 3:27).

Datorită dragostei mari pe care Fiul o are pentru Tatăl 
Său şi pentru fiecare dintre noi, El a spus: „Trimite-Mă”. 
Când El a spus „trimite-Mă”, El Şi-a folosit libertatea de 
a alege.

„Aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc 
Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele…

Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.
Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am 

putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi; aceasta este 
porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10:15, 
17-18).

Dacă Salvatorul Şi-ar fi dorit, legiuni de îngeri ar fi putut 
să-L ducă de pe cruce direct acasă, la Tatăl Său. Dar El Şi-a 
folosit libertatea de a alege pentru a Se sacrifica pentru noi, 
pentru a-Şi încheia misiunea din viaţa muritoare şi pentru 
a îndura până la sfârşit înfăptuind jertfa ispăşitoare.

Isus Şi-a dorit să vină pe pământ şi a fost pregătit. Şi, 
când a venit, El a spus: „Căci M-am pogorât din Cer ca să 
fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan 6:38).

Isus a fost prerânduit
Petru a propovăduit că Isus „a fost cunoscut mai înainte 

de întemeierea lumii” (vezi 1 Petru 1:19-21).
Profeţi din toate dispensaţiile au prezis venirea lui Isus 

Hristos şi ceea ce avea să reprezinte misiunea Lui. Având 
credinţă mare, lui Enoh i-a fost arătată o viziune minunată cu 
naşterea, moartea, înălţarea şi a Doua Venire a Salvatorului:

„Şi iată, Enoh a văzut ziua venirii Fiului Omului, chiar 
în carne şi sufletul lui s-a bucurat, spunând: Cel Drept este 
înălţat şi Mielul este omorât de la crearea lumii…
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Şi Domnul i-a spus lui Enoh: Priveşte, şi el a privit şi 
L-a văzut pe Fiul Omului ridicat pe cruce, după maniera 
oamenilor.

Şi el a auzit un glas puternic; şi cerurile au fost învăluite; 
şi toate creaţiile lui Dumnezeu plângeau; şi pământul se 
văita; şi stâncile s-au crăpat; şi sfinţii s-au ridicat şi au fost 
încoronaţi la dreapta Fiului Omului, cu coroane de slavă…

Şi Enoh L-a văzut pe Fiul Omului înălţându-Se la Tatăl…
Şi s-a întâmplat că Enoh a văzut ziua venirii Fiului 

Omului, în ultimele zile, pentru a locui pe pământ, în 
dreptate, timp de o mie de ani” (Moise 7:47, 55-56, 59, 65).

Cu aproximativ 75 de ani înainte de naşterea lui 
Hristos, Amulec a depus mărturie: „Iată, vă spun vouă că 
eu ştiu că Hristos va veni printre copiii oamenilor ca să ia 
asupra Sa păcatele poporului Său şi că El va ispăşi pentru 
păcatele lumii; căci Domnul Dumnezeu a vorbit aceasta” 
(Alma 34:8).

Isus a avut însuşiri unice
Doar Isus Hristos putea înfăptui sacrificiul ispăşitor – 

fiind născut dintr-o mamă muritoare, Maria, şi primind 
puterea vieţii de la Tatăl Său (vezi Ioan 5:26). Datorită 
acestei puteri a vieţii, El a biruit moartea, puterea mormân-
tului a fost anulată, iar El a devenit Salvatorul şi Mijlocitorul 
nostru şi Stăpânul învierii – mijloacele prin care salvarea şi 
nemurirea sunt oferite fiecăruia dintre noi. Cu toţii vom fi 
înviaţi şi vom deveni nemuritori datorită sacrificiului ispăşi-
tor al lui Isus Hristos.

Isus a ispăşit, de bunăvoie, pentru păcatul originar
Al doilea articol de credinţă afirmă: „Noi credem că 

oamenii vor fi pedepsiţi pentru propriile lor păcate şi nu 
pentru greşeala lui Adam”.

Folosindu-ne libertatea de a alege, alegem să ne exerci-
tăm credinţa. Cu sârguinţă, ne putem pocăi; fără ispăşire, 
nu o putem face.

Din Moise, învăţăm: „De aici s-a dus vorba printre 
oameni că Fiul lui Dumnezeu a ispăşit pentru păcatul [ori-
ginar] drept pentru care păcatele părinţilor nu pot cădea pe 
capul copiilor” (Moise 6:54).

În 2 Nefi, găsim o învăţătură importantă:
„Căci, după cum moartea a trecut asupra tuturor oameni-

lor, pentru ca planul milos al Marelui Creator să fie împlinit, 
e necesar să existe o putere a învierii, iar învierea trebuie 
să vină asupra omului din cauza căderii; iar căderea a venit 
din cauza nelegiuirii; şi, din cauza căderii omului, ei au fost 
alungaţi din prezenţa Domnului.

Prin urmare, e necesar să fie o ispăşire fără de sfârşit; 
căci dacă ispăşirea n-ar fi infinită, corupţia aceasta nu s-ar 
putea înveşmânta în incorupţie. Prin urmare, prima judeca-
tă care a venit asupra omului ar fi trebuit să rămână infinită. 
Şi dacă ar fi fost aşa, trupul acesta ar fi trebuit să fie lăsat în 
pământ ca să putrezească şi să se macine în ţărâna-mamă, 
ca să nu se mai ridice niciodată” (2 Nefi 9:6-7).

Isus a fost singura fiinţă perfectă
În Doctrină şi legăminte, Salvatorul spune: „Tată, iată 

suferinţele şi moartea Celui care nu a păcătuit, de care Tu 
eşti foarte mulţumit; iată sângele Fiului Tău, care a fost 
vărsat, sângele Celui pe care Tu L-ai dat pentru ca Tu Însuţi 
să fii slăvit” (D&L 45:4).

Isus a fost singura fiinţă umană care a fost perfectă, fără 
de păcat. Sacrificiul din Vechiul Testament era o jertfă prin 
vărsare de sânge – simbolizând sacrificiul Domnului şi 
Mântuitorului nostru pe cruce pentru a înfăptui sacrificiul 
ispăşitor. Când erau făcute jertfe prin vărsare de sânge în 
templele antice, preoţii sacrificau un miel fără cusur, per-
fect din toate punctele de vedere. Salvatorul este adesea 
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menţionat în scripturi ca fiind „Mielul lui Dumnezeu”, dato-
rită purităţii Sale (vezi, de exemplu, Ioan 1:29; 1 Nefi 12:6; 
14:10; D&L 88:106).

Petru ne-a învăţat că suntem mântuiţi „cu sângele 
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” 
(1 Petru 1:19).

Isus a eliberat lumea de păcat
Versetele de mai jos clarifică faptul că, prin ispăşirea Sa, 

Salvatorul a plătit preţul pentru păcatele noastre.
„Noi toţi, ca şi oile, ne-am rătăcit; ne-am văzut fiecare de 

drumul nostru; iar Domnul a luat asupra Lui toate nelegiui-
rile noastre” (Mosia 14:6).

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit 
pentru noi…

Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi 
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult 
acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui.

Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, 
prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat 
împăcarea…

Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei 
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui 
singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:8, 
10-11, 19).

„Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, 
care zice: «El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a pur-
tat bolile noastre»” (Matei 8:17).

„Dar Dumnezeu nu încetează să fie Dumnezeu, iar mila 
îşi cere drepturile asupra celui pocăit, iar mila vine dato-
rită ispăşirii; iar ispăşirea înfăptuieşte învierea morţilor; iar 
învierea morţilor îi aduce înapoi pe oameni în prezenţa lui 
Dumnezeu; şi astfel, ei sunt aduşi înapoi în prezenţa Lui 
pentru ca să fie judecaţi după faptele lor, în acord cu legea 
dreptăţii…

Şi astfel, Dumnezeu înfăptuieşte scopurile Sale mari 
şi veşnice, care au fost pregătite încă de la crearea 
lumii. Şi astfel se înfăptuieşte Salvarea şi mântuirea 

oamenilor, precum şi distrugerea şi nenorocirea lor.” 
(Alma 42:23, 26)

Isus a îndurat până la sfârşit
Isus Hristos a îndurat încercările, suferinţa, sacrificiul şi 

chinurile din Ghetsimani, precum şi agonia de pe Golgota, 
când era pe cruce. Apoi, în cele din urmă, El a putut spu-
ne: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30). El Şi-a încheiat misiunea din 
viaţa muritoare şi a îndurat până la sfârşit înfăptuind, astfel, 
jertfa ispăşitoare.

În grădină, El a spus: „Tată, dacă este cu putinţă, depăr-
tează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, 
ci cum voieşti Tu” (Matei 26:39).

În Doctrină şi legăminte, suntem învăţaţi:
„Suferinţe care M-au făcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, 

Cel mai mare dintre toţi, să tremur de durere şi să sângerez 
din fiecare por şi să sufăr atât în trup, cât şi în spirit – şi aş 
fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar şi apoi să 
dau înapoi –

Cu toate acestea, slavă Tatălui, am băut şi am terminat 
tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor” (D&L 19:18-19).

Isus I-a spus Tatălui Său: „Eu Te-am proslăvit pe 
pământ, am sfârşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac” 
(Ioan 17:4).
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Apoi, pe cruce, „când a luat Isus oţetul, a zis: «S-a ispră-
vit!». Apoi Şi-a plecat capul, şi Şi-a dat duhul” (Ioan 19:30).

Isus a venit pe pământ, Şi-a păstrat divinitatea pentru 
ca El să poată înfăptui sacrificiul ispăşitor şi a îndurat până 
la sfârşit.

Să ne amintim de El prin intermediul împărtăşaniei
Astăzi, ne amintim de sacrificiul ispăşitor al Salvatorului 

prin simbolurile reprezentate de pâine şi apă – simboluri 
ale trupului şi sângelui Său – aşa cum au fost institute la 
Cina cea de taină a Domnului împreună cu apostolii Săi.

„Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui 
Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o zicând: «Acesta este 
trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta 
spre pomenirea Mea».

Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul, şi li l-a dat, 
zicând: «Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sân-
gele Meu, care se varsă pentru voi»” (Luca 22:19-20).

În Ioan 11:25-26, citim:
„Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă 

ar fi murit, va trăi.
Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată”.
De asemenea, citim: „Eu sunt Pâinea vie, care s-a 

pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, 
va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul 
Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6:51).

„Viaţa lumii” înseamnă viaţa eternă.
Trebuie ca noi şi familiile noastre să ne pregătim săp-

tămânal să fim demni să luăm din împărtăşanie şi să ne 
reînnoim legămintele având inima smerită.

Tatăl şi Fiul ne iubesc
Tatăl L-a trimis pe Fiul Său pe pământ – coborârea de 

bunăvoie – pentru a-I permite să fie răstignit şi să treacă 
prin tot ceea ce El a trebuit să treacă. În Ioan, citim:

„Isus [a] zis: «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. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte, şi L-aţi şi 
văzut” (Ioan 14:6-7).

„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis 
pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” 
(1 Ioan 4:10).

Jertfă de ispăşire are sensul de preţ plătit pentru păcatele 
noastre.

Concluzie
Toţi cei care vin pe pământ şi primesc un trup muritor 

vor fi înviaţi, dar trebuie să depunem efort pentru a primi 
binecuvântarea exaltării prin credinţa noastră, libertatea 
noastră de a alege, supunerea şi pocăinţa noastră. Mila va 
fi oferită cu dreptate, îngăduind pocăinţa.

Deoarece am ales să-L urmăm şi să-L acceptăm pe Isus 
Hristos ca Mântuitor al nostru, noi luăm numele Lui asupra 
noastră la botez. Noi acceptăm legea supunerii. Promitem 
să ne amintim întotdeauna de El şi să ţinem poruncile Sale. 
Ne reînnoim legămintele când luăm din împărtăşanie.

Prin reînnoirea legămintelor noastre, ni s-a promis că 
vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Dacă permitem 
Spiritului Său să intre în vieţile noastre şi să ne îndrume, 
ne putem întoarce în prezenţa Tatălui Ceresc şi a Fiului 
Său, Isus Hristos, acesta fiind planul Lor pentru fericirea 
noastră – planul salvării. ◼
Din cuvântarea „Ispăşirea” rostită la seminarul pentru noii preşedinţi  
de misiune la Centrul de pregătire a misionarilor din Provo, în data de  
24 iunie 2008.

NOTĂ
 1. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 51-52.
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David A. Edwards
Revistele Bisericii

„[El] a zis: «S-a isprăvit!». Apoi Şi-a 
plecat capul, şi Şi-a dat duhul” (Ioan 
19:30). În acel moment, spiritul lui 

Isus Hristos I-a părăsit trupul – un trup care a 
îndurat suferinţă pentru ca El să poată ispăşi 
pentru păcatele tuturor oamenilor şi să-i ajute 
după infirmităţile lor (vezi Alma 7:12-13). 
Acel trup, acum un vas gol, a fost dat jos de 
pe cruce, învelit în pânză de in şi, în cele din 
urmă, aşezat într-un mormânt. În a treia zi, 
femeile au mers la mormânt pentru a finaliza 
pregătirile de înmormântare a acelui trup.

Dar, trupul nu mai era.
Găsirea mormântului gol a fost doar 

începutul. Maria Magdalena, apostolii şi, 
mai târziu, mulţi alţii au fost martori la ceva 
miraculos: Isus Hristos înviat şi perfect într-o 
formă umană şi tangibilă.

Salvatorul S-a asigurat că cei care I-au fost 
martori după învierea Sa au înţeles pe deplin 
ce fel de trup avea. De exemplu, El le-a cerut 
apostolilor să-I atingă trupul, astfel încât ei 
să se poată asigura că El avea un trup fizic şi 
nu era un duh (vezi Luca 24:36-40).1 El a şi 
mâncat cu ei (vezi Luca 24:42-43).DE
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Apoi, când apostolii şi-au îndeplinit res-
ponsabilitatea de a predica Evanghelia lui 
Isus Hristos, s-au confruntat cu opoziţie şi 
persecuţie, dintre care unele au avut loc pen-
tru că ei au propovăduit despre faptul că Isus 
Hristos a înviat şi că, datorită acestui lucru, 
toată omenirea va fi înviată (vezi Faptele 
apostolilor 4:1-3).

Astăzi, ca şi atunci, învierea lui Isus Hristos 
este mesajul principal vestit lumii de către 
Biserica Sa. Profetul Joseph Smith a spus: 
„Principiile fundamentale ale religiei noastre 
sunt incluse în mărturia apostolilor şi profe-
ţilor cu privire la Isus Hristos, că El a murit, a 
fost înmormântat şi S-a ridicat din nou, în a 
treia zi, şi S-a înălţat la cer; şi toate celelalte 
lucruri care ţin de religia noastră sunt numai 
anexe ale acesteia” 2.

Învierea ajută la oferirea răspunsurilor la 
întrebări fundamentale cu privire la natura lui 
Dumnezeu, natura noastră şi relaţia noastră 
cu Dumnezeu, scopul acestei vieţi şi speranţa 
pe care o avem în Isus Hristos. Iată câteva 
dintre adevărurile evidenţiate de învierea lui 
Isus Hristos.

Prin învierea Sa, 
Isus Hristos ne-a 
învăţat adevă-
ruri importante 
despre trup.

Învierea  

Isus Hristos  
ŞI ADEVĂRURI  
DESPRE TRUP

LUI  
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Tatăl Ceresc are un trup glorificat
Ideea că Dumnezeu are o formă umană 

îşi are, cu siguranţă, originea în Biblie 3 şi se 
regăseşte, de asemenea, în mintea celor mai 
mulţi oameni, dar multe tradiţii filozofice 
religioase şi teologice au respins-o în favoa-
rea unui Dumnezeu „fără trup, părţi ale lui 
sau dorinţe” 4, dat fiind că, din acest punct de 
vedere, trupul (şi materia în general), este rău 
sau ireal, în timp ce spiritul, mintea sau ideile 
sunt adevărata substanţă a fiinţei supreme sau 
a realităţii.

Prin urmare, cât de glorioasă şi revoluţionară 
a fost revelarea naturii lui Dumnezeu prin Fiul 
Său, Isus Hristos!

În timpul slujirii Sale, Salvatorul a spus: 
„Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14:9). Acest lucru s-a adeverit şi mai 
mult după ce El a înviat având un trup perfect, 
nemuritor, care a arătat că „Tatăl are un trup 
din carne şi oase tot atât de tangibil ca şi cel 
al omului; Fiul, de asemenea” (D&L 130:22).

Natura fizică a Tatălui Ceresc a fost astfel 
dezvăluită. Ulterior, Joseph Smith a explicat: 
„Ce este fără trup sau părţi ale lui este nimic. 
Nu există alt Dumnezeu în cer în afară de acel 
Dumnezeu din carne şi oase” 5.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a explicat acest 
lucru astfel: „Dacă Divinitatea nu numai că nu 
doreşte, dar nici nu are nevoie să aibă un trup, 
de ce Şi-a salvat Mântuitorul omenirii trupul, 
eliberându-l din gheara morţii şi a mormântu-
lui garantând că acesta nu va mai fi vreodată 
despărţit de spiritul Său în viaţa muritoare sau 
în eternitate? Oricine respinge conceptul unui 
Dumnezeu care are trup, Îl respinge atât pe 
Hristosul muritor, cât şi pe Cel înviat ” 6.

Tatăl Ceresc este atotputernic,  
atotştiutor şi iubitor

Atributele superlative ale caracterului Tată-
lui Ceresc sunt, de asemenea, dezvăluite chiar 
prin învierea lui Isus Hristos. Vârstnicul D. Todd 
Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus: „Având în vedere realitatea 
învierii lui Hristos, îndoielile cu privire la omni-
potenţa, omniscienţa şi bunătatea lui Dumnezeu, 
Tatăl – care L-a dat pe Singurul Său Fiu Născut 
pentru mântuirea lumii – sunt nefondate” 7.

Puterea, cunoaşterea şi bunătatea lui 
Dumnezeu sunt dovedite prin învierea lui Isus 
Hristos, care demonstrează înţelepciunea şi 
dragostea din planul Tatălui Ceresc şi abilitatea 
Sa (şi a Fiului Său) de a-l împlini.

Noi suntem copiii lui Dumnezeu
Aşa cum învăţăm din Biblie, am fost creaţi 

„după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească 
şi parte femeiască” (Genesa 1:27). Învierea lui 
Isus Hristos a întărit acest adevăr. De fapt, chiar 
în ceasul învierii Sale, Isus Hristos a subliniat 
relaţia noastră cu Tatăl Ceresc, spunând: „Mă 
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul 
Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17; subli-
niere adăugată).

Salvatorul ne-a revelat că Dumnezeu şi ome-
nirea nu sunt complet diferiţi în existenţa lor 
esenţială. Forma de bază a trupurilor noastre PR
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este similară cu cea a spiritelor noastre8, iar 
spiritele noastre au fost create după chipul 
lui Dumnezeu, pentru că aceasta este natura 
relaţiei părinte-copil.

Trupul este un dar care înnobilează  
şi împuterniceşte

Prin învierea Sa, Salvatorul ne-a arătat că 
existenţa fizică, în trup este parte integrantă 
a fiinţei eterne a lui Dumnezeu şi copiilor 
Săi. Domnul i-a dezvăluit lui Joseph Smith: 
„Elementele sunt veşnice şi spiritul şi elemen-
tele, inseparabil legate, primesc o plenitudine 
de bucurii” (D&L 93:33). Această legătură 
inseparabilă uneşte, laolaltă, spiritul şi mate-
ria fizică, astfel încât ele devin un singur 
trup nemuritor, nesupus putrezirii, glorios 
şi perfect – singurul gen de trup capabil să 
primească plenitudinea bucuriei pe care 
Dumnezeu o are.

În schimb, după ce au avut un trup fizic şi, 
apoi, au fost despărţiţi de el pentru a intra în 
lumea spiritelor „morţii consideră… [absenţa] 
spiritelor lor din trupurile lor drept o robie” 
(D&L 138:50; vezi, de asemenea, D&L 45:17).

Inclusiv trupurile noastre muritoare sunt 
o parte esenţială a planului Tatălui Ceresc 
şi sunt un dar divin. Când spiritele noastre 
premuritoare vin pe acest pământ, ele 
„[primesc] în plus” (Avraam 3:26) un trup. 
Profetul Joseph Smith ne-a învăţat: „Am venit 
pe acest pământ pentru a putea avea un trup 
şi pentru a-l putea prezenta pur înaintea lui 
Dumnezeu în împărăţia celestială. Marele 
principiu al fericirii constă în faptul de a avea 
un trup. Diavolul nu are trup şi aceasta este 
pedeapsa lui” 9.

Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, ne-a învăţat: 
„Trupurile noastre fizice fac posibile multe 
experienţe profunde şi intense pe care pur 
şi simplu nu le-am fi putut obţine în starea 

noastră premuritoare. Drept urmare, relaţiile 
noastre cu alţi oameni, capacitatea noastră de 
a recunoaşte adevărul şi de a acţiona în con-
formitate cu el şi capacitatea de a ne supune 
principiilor şi rânduielilor Evangheliei lui Isus 
Hristos sunt amplificate prin trupurile noastre 
fizice. În şcoala vieţii muritoare, noi avem 
parte de tandreţe, dragoste, bunătate, fericire, 
tristeţe, dezamăgire, durere şi chiar de provo-
cările limitelor fizice în moduri care ne pregă-
tesc pentru veşnicie. Simplu spus, sunt lecţii 
pe care trebuie să le învăţăm şi experienţe pe 
care trebuie să le trăim, aşa cum spune scrip-
tura, «în ce priveşte trupul» (1 Nefi 19:6; Alma 
7:12-13)” 10.

Mai mult, Joseph Smith ne-a învăţat: „Toate 
fiinţele care au trupuri au putere asupra acelo-
ra care nu au” 11. Satana ne poate ispiti, dar nu 
ne poate forţa. „Diavolul nu are nicio putere 
asupra noastră decât dacă îi permitem.” 12

În cele din urmă, darul unui trup per-
fect, înviat ne ajută să nu mai fim niciodată 
influenţaţi de puterea lui Satana. Dacă nu ar 
exista învierea, „spiritele noastre ar trebui să 
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se supună… [diavolului], ca să nu se mai ridice. Şi spirite-
le noastre ar trebui să devină asemănătoare lui, şi noi să 
devenim diavoli, îngeri ai unui diavol, ca să fim despărţiţi 
de prezenţa Dumnezeului nostru şi să rămânem cu tatăl 
minciunilor, în nenorocire, ca şi el însuşi” (2 Nefi 9:8-9).

Spiritul şi trupul nu sunt incompatibile
Deşi sunt diferite, spiritul şi trupul nu fac parte din două 

realităţi diferite care nu pot conlucra. Joseph Smith ne-a 
învăţat: „Nu există materie imaterială. Tot spiritul este mate-
rie, dar este mult mai fin sau pur şi nu se poate discerne 
decât cu ochi mai puri; nu-l putem vedea; dar când trupu-
rile noastre sunt purificate vom vedea că acesta, tot, este 
materie” (D&L 131:7-8).

În starea Sa glorificată, înviată, Isus Hristos reprezintă 
uniunea perfectă a spiritului şi a trupului arătându-ne că 
„spiritul şi trupul sunt sufletul omului” (D&L 88:15). În aceas-
tă viaţă, ne străduim să „[umblăm] după lucrurile spirituale” 
şi nu după „lucrurile pământeşti” (2 Nefi 9:39), să „[înlătu-
răm] omul firesc” (Mosia 3:19) şi să „[ne punem] frâu tutu-
ror pasiunilor [noastre]” (Alma 38:12). Dar acest lucru nu 
înseamnă că spiritul şi trupul sunt incompatibile. Aşa cum 
ne-a arătat Isus Hristos, trupul nu există pentru fi dispreţuit 
sau mai presus de altceva, ci controlat şi transformat.

Viaţa într-un trup muritor are un scop important
Noţiunea că această viaţă este un test are mai mult 

sens atunci când luăm în considerare ceea ce ştim 

despre viaţa noastră premuritoare şi cea de după viaţa 
muritoare. Înainte de a veni pe pământ, am trăit ca spi-
rite şi Tatăl Ceresc doreşte ca noi să devenim ca El şi să 
trăim pentru totdeauna având trupuri fizice nemuritoare. 
Aceste adevăruri înseamnă că timpul nostru de testare în 
aceste trupuri muritoare nu este arbitrar, ci are un sens 
real şi un scop.

Vârstnicul Christofferson a explicat: „Prin alegerile 
noastre, Îi vom demonstra lui Dumnezeu (şi ne vom 
demonstra nouă) angajamentul şi capacitatea de a trăi în 
acord cu legea Sa celestială în timp ce ne aflăm în afara 
prezenţei Sale şi avem un trup fizic cu toate puterile, 
poftele şi pasiunile sale. Ne putem controla trupul astfel 
încât să devină instrumentul în loc de stăpânul spiritu-
lui? Se poate avea încredere în noi, atât în această viaţă, 
cât şi în eternitate pentru a ni se încredinţa puteri divi-
ne, inclusiv puterea de a crea viaţă? Va învinge fiecare 
dintre noi răul? Cei care o vor face vor «avea mai multă 
slavă asupra capetelor lor, în vecii vecilor» [Avraam 3:26] 
– o parte foarte însemnată a acelei slăvi fiind faptul de 
a avea un trup fizic înviat, nemuritor şi glorificat” 13.

Experienţele noastre în trupurile noastre actuale, 
inclusiv în relaţiile noastre unii cu alţii, sunt importante, 
deoarece ele sunt o asemănare a ceea ce urmează să fie. 
Joseph Smith ne-a învăţat: „Şi aceeaşi sociabilitate care 
există între noi aici va exista printre noi acolo, numai că 
va fi însoţită de slava veşnică, slavă de care acum nu ne 
bucurăm” (D&L 130:2).
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Avem speranţă în Isus Hristos
Încă de la găsirea mormântului gol, învierea lui Isus 

Hristos ne-a adus speranţă, deoarece vedem în învierea Lui 
propria înviere, când „tot ce [pierdem ne] va fi înapoiat… 
cu condiţia să [continuăm] în credinţă” 14.

Primii apostoli ai Salvatorului au putut să depună, cu 
mult curaj, mărturie despre învierea Sa, deoarece au văzut 
şi au simţit trupul Său. Dar a fost mult mai mult decât 
atât. Aşa cum Isus Hristos a vindecat infirmităţi trupeşti 
pentru a arăta că El avea putere să ierte păcatele (vezi 
Luca 5:23-25), tot aşa învierea Sa – dovada tangibilă a 
puterii Sale de a birui moartea fizică – a devenit, pentru 
cei care-L urmează, certitudinea privind puterea Sa de a 
birui moartea spirituală. Promisiunile pe care le-a făcut 
în învăţăturile Sale – iertarea păcatelor, pace în această 
viaţă, viaţa eternă în împărăţia Tatălui – au devenit reale 
şi încrederea în ele fermă.

„Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa [noastră] este zadar-
nică” (1 Corinteni 15:17). Dar, deoarece El chiar a înviat 
din morţi, noi „[avem] nădejde prin ispăşirea lui Hristos şi 
prin puterea învierii Lui ca să [fim] înălţaţi la viaţă veşnică 
şi aceasta datorită credinţei [noastre] în El în acord cu făgă-
duinţa” (Moroni 7:41).

În timpul vieţii Sale muritoare, Isus Hristos a invitat 
oamenii să-L urmeze. După moartea şi învierea Sa, desti-
naţia a devenit şi mai clară. Dacă, prin supunere faţă de 
legile şi rânduielile Evangheliei, cultivăm în noi un „spirit 
celestial”, putem „primi acelaşi trup care era un trup natu-
ral” şi putem fi „însufleţiţi printr-o parte din gloria celestială 
[şi vom] primi, atunci, din aceeaşi glorie, chiar o plenitudi-
ne” (D&L 88:28-29). El ne-a arătat calea. El este calea. Prin 
puterea Sa – prin ispăşirea şi învierea Sa – este posibilă 
această plenitudine celestială, care include o plenitudine 
a bucuriei într-un trup înviat. ◼
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mormântului 

gol, învierea lui Isus 
Hristos ne-a adus 
speranţă, deoarece 
vedem în învierea 
Lui propria înviere.

NOTE
 1. Când Isus Hristos S-a arătat oamenilor din 

Lumea Nouă, El le-a cerut să vină – erau 
mii – „unul câte unul” şi să-I atingă mâinile, 
picioarele şi coasta, astfel încât ei să poată 
mărturisi că L-au simţit şi L-au văzut pe  
Domnul înviat (vezi 3 Nefi 11:14-15;18:25).

 2. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph 
Smith (2007), p. 51-52.

 3. Vezi Genesa 1:27; Exodul 33:11; Faptele 
apostolilor 7:56.

 4. Cu toate că idei similare au fost cuprinse în 
crezuri creştine din vechime, această formu-
lare anume rezultă din Thirty-Nine Articles of 
the Anglican Church (1563).

 5. Învăţături: Joseph Smith, p. 44.
 6. Jeffrey R. Holland, „Singurul Dumnezeu ade-

vărat şi pe Isus Hristos pe care El L-a trimis”, 
Liahona, nov. 2007, p. 42.

 7. D. Todd Christofferson, „Învierea lui Isus 
Hristos”, Liahona, mai 2014, p. 113.

 8. Inclusiv revelaţia despre viaţa premuritoare 

a lui Isus Hristos a fost o mărturie despre 
acest fapt, deoarece a arătat că trupul spiritu-
lui Său avea formă umană (vezi Eter 3:16).

 9. Învăţături: Joseph Smith, p. 222.
 10. David A. Bednar, „Noi credem în păstrarea 

castităţii”, Liahona, mai 2013, p. 41.
 11. Învăţături: Joseph Smith, p. 222.
 12. Învăţături: Joseph Smith, p. 225.
 13. D. Todd Christofferson, „De ce căsătoria, 

de ce familia”, Liahona, mai 2015, p. 51.
 14. Învăţături: Joseph Smith, p. 52.
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Nanon Talley
Servicii SZU pentru familii, Texas, S.U.A.

Imaginaţi-vă că staţi pe marginea unei stânci şi vreţi să ajungeţi pe partea cealaltă 
a unei prăpăstii adânci, unde vi s-a spus că veţi avea parte de multă fericire. În 
timp ce căutaţi o modalitate de a trece pe partea cealaltă, găsiţi mai multe com-

ponente care, dacă sunt asamblate corect, vor forma un pod peste canion.
Dacă nu ştiţi cum să construiţi, componentele vor fi inutile şi vă veţi simţi frustraţi 

şi deznădăjduiţi. Dar dacă primiţi ajutor de la cineva care are experienţă în a con-
strui poduri, cunoaşterea şi înţelegerea dumneavoastră vor creşte şi, împreună, veţi 
putea îndeplini această sarcină.

De-a lungul ultimilor 18 ani, sarcina mea a fost să ofer instrumente şi îndrumare 
pentru a ajuta oameni să treacă de partea cealaltă a prăpastiei suferinţei emoţionale 
sau mentale. Dintre toţi oamenii pe care i-am consiliat, niciun alt client nu pare să 
vină atât de rănit ca cei care au fost victime ale abuzului sexual. Am văzut impactul 
pe care această încercare îl are asupra abilităţii unei persoane de a îndura, cu bine, 
până la sfârşit.

Cu toate acestea, am ajuns, de asemenea, să ştiu că alinarea trainică faţă de 
strădaniile şi suferinţele noastre vine prin Salvatorul nostru. Dragostea Sa îi ridică 
pe oameni din întuneric la lumină.

Cu ajutor adecvat, 
victimele abuzului 
sexual pot avea parte 
de tămăduirea pe care 
o doresc atât de mult.
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UN POD SPRE  speranţă ŞI 

tămăduire



De ce provoacă abuzul sexual atât de mult rău?
Victimele abuzului îmi povestesc despre o viaţă plină de 

depresie, neîncredere în sine şi alte dureri emoţionale pro-
funde. Preşedintele Gordon B. Hinckley (1910-2008) ne-a 
ajutat să înţelegem de ce abuzul sexual cauzează o durere 
atât de profundă:

„Există practica teribilă şi vicioasă a abuzului sexual. 
Aceasta este dificil de înţeles. Este un afront adus decenţei 
care trebuie să existe în fiecare bărbat şi fiecare femeie. 
Este o încălcare a ceea ce este sacru şi divin. Este un lucru 
distructiv în vieţile copiilor. Este vrednic de dispreţ şi 
merită condamnarea cea mai aspră.

Ruşine să-i fie oricărui bărbat sau oricărei femei care ar 
abuza sexual un copil. Procedând astfel, agresorul nu doar 
că provoacă cel mai mare rău. El este, de asemenea, con-
damnat înaintea Domnului” 1.

Puterea de a procrea este o putere sacră şi divină pe 
care Tatăl nostru din Cer a dat-o copiilor Săi. Vârstnicul 
David A. Bednar, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a învăţat: „Puterea de a procrea are semnificaţie 

spirituală… Tatăl nostru Ceresc şi Preaiubitul Său Fiu sunt 
creatori şi Ei ne-au încredinţat fiecăruia dintre noi o parte 
din puterea Lor de a crea” 2. Aşadar, nu este de mirare că 
încălcarea acestei puteri sacre „merită condamnarea cea 
mai aspră” şi „provoacă cel mai mare rău”.

Să înţelegem durerea
Abuzul sexual reprezintă orice interacţiune necon-

simţită, care implică atingeri sau nu, în care o persoană 
este folosită pentru satisfacerea sexuală a altei persoane. 
Prea des, victimele abuzului sexual rămân confuze şi cu 
sentimente de nedemnitate şi ruşine care pot fi aproape 
prea greu de îndurat. Durerea şi suferinţa de care au parte 
victimele sunt adesea intensificate de comentariile altora, 
care provin din neînţelegerea abuzului sexual şi a efectelor 
sale. Unele victime sunt acuzate că mint sau li se spune că 
abuzul a fost, cumva, din vina lor. Altele sunt îndemnate, 
în mod greşit, să se pocăiască, de parcă ele ar fi păcătuit 
într-un fel victimizându-se.

Multor clienţi cu care am lucrat, care au trecut printr-un 
abuz sexual în copilărie sau tinereţe, li s-a spus: „Treci 
peste”, „Uită” sau „Pur şi simplu, iartă şi uită”. Aceste tipuri 
de afirmaţii – în special dacă vin de la prieteni apropiaţi, 
membri ai familiei sau conducători ai Bisericii – pot face ca 
victima, mai degrabă, să ascundă şi mai bine secretul şi să 
se simtă şi mai ruşinată, în loc să aibă parte de tămăduire şi 
pace. Asemănătoare unei răni fizice sau unei infecţii, aceste 
răni emoţionale nu se vindecă dacă sunt ignorate. De fapt, 
confuzia, care începe o dată cu abuzul, creşte şi, împreună 
cu stările emoţionale dureroase rezultate pot face ca gândi-
rea acelei persoane să nu mai fie limpede ducând, în cele 
din urmă, la dezvoltarea unor comportamente necores-
punzătoare. Nu este un lucru neobişnuit printre victimele 
abuzului să nu realizeze că ceea ce li s-a întâmplat a fost 
un abuz şi, totuşi, să dezvolte comportamente necorespun-
zătoare şi stări emoţionale dureroase.

Hannah (numele a fost schimbat) a fost abuzată sexual 
când era mică. Asemenea altor victime, ea a crescut 
simţindu-se o persoană îngrozitoare şi fără valoare. Ea şi-a 
petrecut mare parte din viaţă încercând să slujească altora ILL
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suficient de bine, încât să com-
penseze sentimentele ei de a 
nu fi „destul de bună” pentru 
dragostea Tatălui Ceresc sau a 
altora. În relaţiile ei, se temea 
că, dacă cineva ar cunoaşte-o 
cu adevărat, ar crede că este 
atât de îngrozitoare precum 
credea ea. Ea a avut o frică 
intensă de a nu fi respinsă care a dus 
la frica de a încerca lucruri noi în 
viaţă sau de a îndeplini sarcini simple, 
precum faptul de a suna pe cineva la 
telefon. A fost binecuvântată cu talen-
tul pentru artă la care a renunţat de 
teama că nu ar fi capabilă să facă faţă 
criticilor.

Timp de 50 de ani, sentimentele ei 
de neajutorare, neputinţă, frică, mânie, 
confuzie, ruşine, singurătate şi izolare 
i-au influenţat hotărârile zilnice.

Înlocuirea durerii cu pace
Salvatorul a suferit „dureri şi sufe-

rinţe şi ispite de toate felurile”. El a 
făcut acest lucru pentru ca El „să ştie, 
în ce priveşte trupul, cum să-i ajute pe 
oameni” (Alma 7:11-12). Suferinţa Sa 
nu a fost doar pentru păcatele noastre, 
ci şi pentru tămăduirea noastră atunci 
când păcatele altcuiva ne provoacă 
suferinţă.

Dacă El ar fi astăzi aici, îmi ima-
ginez că Salvatorul ar plânge alături 
de cei care au fost abuzaţi sexual şi 
i-ar binecuvânta, aşa cum a plâns 
alături de nefiţi şi i-a binecuvântat 
(vezi 3 Nefi 17). Chiar dacă El nu este 
aici fizic, Spiritul Său poate fi cu noi, 
iar El a ne-a asigurat o cale prin care 

putem fi tămăduiţi, putem simţi pace 
şi putem ierta.

Pentru mulţi dintre cei care au 
fost răniţi, ideea că durerea pe care o 
simt ar putea fi înlocuită cu pace este 
aproape imposibil de crezut. Deseori, 
rănile celui abuzat trec neobservate 
şi nerecunoscute de alţii timp de 
mulţi ani. Durerea este mascată prin 
chipuri zâmbitoare, prin dorinţa de 
a-i ajuta pe alţii şi de a trăi viaţa ca şi 
cum nimic greşit nu s-a întâmplat, deşi 
durerea este mereu acolo.

Să comparăm procesul de tămădui-
re emoţională cu cel privind îngrijirea 
şi tratarea unei răni fizice. Să presu-
punem că, atunci când aţi fost tineri, 
v-aţi rupt piciorul. În loc să mergeţi 
la doctor pentru a vi-l pune în ghips, 
şchiopătaţi până când durerea puter-
nică trece, deşi simţiţi o durere mică 
de fiecare dată când păşiţi. După ani şi 
ani, doriţi ca durerea să dispară, aşa că 
vă duceţi la doctor. Doctorul trebuie 
să reaşeze osul, să îndepărteze orice 
s-a dezvoltat în mod greşit, să îl pună 
în ghips şi să vă trimită la terapie fizică 
pentru întărirea piciorului.

Procesul de tămăduire de pe urma 
unui abuz este similar, deoarece ILL

US
TR

AŢ
II 

©
 N

UV
O

LA
NE

VI
CA

TA
/IS

TO
CK

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

COMPORTAMENTE  
COMUNE ALE VICTIMELOR

Victimele întâmpină adesea greu
tăţi în ceea ce priveşte relaţiile şi 
este posibil să caute, în mod con
stant, aprobarea altora, să devină 
pasive, să ridice bariere pentru a 
ţine oamenii la distanţă pentru a 
evita să fie rănite, să ajungă să fie 
caracterizate prin promiscuitate 
implicânduse în activităţi sexuale 
(inclusiv pornografie şi autostimu
lare) sau să facă exact opusul şi să 
evite orice legat de sex. Ruşinea 
asociată acestor comportamente 
îi inhibă adesea pe indivizi să caute 
ajutorul părinţilor, conducătorilor 
preoţiei sau specialiştilor, deoarece 
ei nu înţeleg legătura dintre ceea 
ce li sa întâmplat şi comportamen
tul lor.

Trăind potrivit Evangheliei, victi
mele tind să treacă de la o extremă 
la alta. Unele devin foarte religioase. 
În încercarea lor de a acoperi ceea 
ce cred ele că este lipsa demnităţii 
lor, ele încearcă să facă totul corect. 
Altele simt că nu vor fi niciodată 
demne de viaţa veşnică şi, uneori, 
renunţă să mai încerce.
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victima trebuie mai întâi să recunoască 
faptul că durerea este reală şi că se poate 
face ceva în acea privinţă. Procesul include 
recunoaşterea lucrurilor care s-au întâmplat 
şi permiterea sentimentelor de a fi rănit, 
speriat şi trist să fie simţite, recunoscute şi 
confirmate. Adesea, este util ca să se lucre-
ze cu un specialist care are experienţă în 
acest proces de tămăduire. (Pentru a afla 
dacă Serviciul SZU pentru familii este dis-
ponibil în zona dumneavoastră, consultaţi 
conducătorul preoţiei.)

Chiar dacă victima are sau nu acces la 
ajutor de specialitate, cel mai bine este să 
se roage, să studieze viaţa Salvatorului şi 
ispăşirea Sa şi să discute cu regularitate cu 
un conducător al preoţiei. El poate ajuta 
la uşurarea poverilor şi poate primi inspi-
raţie pentru a ajuta victima să-şi înţeleagă 
potenţialul divin şi relaţia cu Tatăl din 
Cer şi cu Salvatorul. Carole M. Stephens, 
prima consilieră în Preşedinţia generală a 
Societăţii de Alinare, ne-a învăţat recent: 
„Tămăduirea poate fi un proces lung. Va 
cere să căutaţi, rugându-vă, îndrumare şi 
ajutor potrivit, inclusiv sfătuirea cu con-
ducătorii preoţiei rânduiţi corespunzător. 
În timp ce învăţaţi să comunicaţi deschis, 

stabiliţi limite şi, poate, căutaţi sfaturi profe-
sionale. Menţinerea unei sănătăţi spirituale 
de-a lungul procesului este vitală!” 3.

Pentru Hannah, viaţa devenise atât de 
supărătoare, încât a căutat ajutor. Ea ştia, 
datorită mărturiei ei, că putea să aibă parte 
de pace şi mulţumire în viaţă, însă nu le 
simţea în mod constant. Cu ajutorul rugăciu-
nii şi discutând cu episcopul ei, a fost îndru-
mată spre consiliere, unde a fost capabilă 
să dobândească instrumentele de care avea 
nevoie pentru a scoate adevărul la lumină 
şi a împărtăşi povara îngrozitoare pe care 
a purtat-o de una singură. Făcând astfel, ea 
a putut să scape de durere şi să găsească 
pacea promisă de Salvator (vezi Ioan 14:27). 
Alături de această pace şi alinare, au venit 
dorinţa şi abilitatea de a ierta.

Necesitatea de a ierta
Ideea de a ierta este deseori greu de 

acceptat de victimele unui abuz şi, deseori, 
este înţeleasă greşit. Dacă ele percep ier-
tarea ca fiind faptul de a-l lăsa pe agresor 
nepedepsit sau de a spune că ceea ce el 
a făcut nu mai contează, atunci victima nu 
va simţi că i s-a făcut dreptate. Deşi ni se 
porunceşte să iertăm (vezi D&L 64:10), în 

LECŢII DIN DOCTRINĂ 
ŞI LEGĂMINTE 123

În timp ce profetul 
Joseph Smith se afla în 
închisoarea din Liberty, 
Missouri, el a scris o 
epistolă către Biserică, 
ce este cuprinsă în 
secţiunile 121124 din 
Doctrină şi legăminte în 
care sunt incluse „înda
toririle sfinţilor faţă de 
aceia care îi persecută” 
(D&L 123, introducere la 
secţiune). El nu lea spus 
sfinţilor care au avut 
parte de persecuţii şi 
răni fizice să ţină dure
rea în ei şi să pretindă că 
nu sa întâmplat nimic. 
Gândiţivă la modul 
în care sfatul oferit în 
secţiunea 123 poate fi 
pus în practică în cazul 
abuzului.
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situaţiile în care răul făcut este pro-
fund, tămăduirea trebuie să înceapă 
înainte ca victima să poată ierta agre-
sorul în totalitate.

Cei care au parte de durerile cau-
zate de abuz pot găsi alinare în acest 
sfat din Cartea lui Mormon: „Eu, Iacov, 
aş dori să vă spun vouă, celor care 
sunteţi cu inimile pure. Priviţi către 
Dumnezeu cu fermitatea minţii şi 
rugaţi-vă la El cu credinţă mare, iar El 
vă va consola în suferinţele voastre şi 
vă va lua apărarea şi va trimite drep-
tate asupra acelora care caută să vă 
distrugă” (Iacov 3:1). Nevoia de drep-
tate şi dreptul la repararea greşelii faţă 
de persoanele prejudiciate pot fi lăsate 
în seama Domnului pentru ca El să ne 
poată înlocui durerea cu pace.

În cele din urmă, Hannah a aflat 
că poate să lase în seama Domnului 
nevoia de dreptate şi, în schimb, să 
aibă, în viaţă, parte de o pace pe care 
nu a mai simţit-o vreodată. Înainte, ea 
se temea să participe la evenimentele 
de familie unde agresorul ar fi fost 
prezent. Acum, datorită dorinţei ei de 
a înfrunta rănile emoţionale puternice 
în drumul ei spre tămăduire, ea nu se 
mai teme să fie în prezenţa lui şi poate 
chiar să aibă compasiune faţă de el, 
ajuns acum la bătrâneţe.

Eliberaţi de poveri inutile
Vârstnicul Richard G. Scott (1928-

2015), din Cvorumul celor Doispre-
zece Apostoli, a spus: „Tămăduirea 
completă va veni prin credinţa dum-
neavoastră în Isus Hristos şi în puterea 
şi capacitatea Sa, prin ispăşirea Sa, 

de a vindeca cicatricile lăsate de ceea 
ce este nedrept şi nemeritat…

El vă iubeşte. El Şi-a dat viaţa pen-
tru ca dumneavoastră să fiţi eliberaţi 
de poveri inutile. El vă va ajuta să 
faceţi acest lucru. Ştiu că El are pute-
rea de a vă tămădui” 4.

Duşmanul doreşte să ţină oamenii 
legaţi prin durere şi suferinţă, deoa-
rece el este nenorocit (vezi 2 Nefi 
2:27). Cu ajutor din partea Salvatorului 
nostru, Isus Hristos, durerea poate fi, 
cu adevărat, înlocuită, cu pacea pe 
care doar Salvatorul o poate dărui, 
iar noi putem trăi având bucurie. 
„Adam a căzut, ca oamenii să poată 
fi; iar oamenii sunt ca să poată avea 
bucurie.” (2 Nefi 2:25) Faptul de a trăi 
cu bucurie va face ca perioadele de 
încercare să fie mai suportabile şi ne 
va permite să învăţăm, să creştem şi 
să devenim mai asemănători Tatălui 
nostru din Cer.

Mă simt umilă datorită binecuvân-
tării pe care am avut-o în viaţa mea, 
aceea de a discuta cu cei care au fost 
răniţi prin abuz şi de a vedea miraco-
lul tămăduirii care are loc, cu adevă-
rat, numai prin Salvator. Dacă suferiţi, 
vă rog să căutaţi, cu ajutorul rugăciu-
nii, ajutor. Nu trebuie să purtaţi singuri 
povara grea. Ştiu că El vindecă, pentru 
că am fost martoră a acestui lucru de 
nenumărate ori. ◼
NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „Save the Children”, 

Ensign, nov. 1994, p. 54; subliniere adăugată.
 2. David A. Bednar, „Noi credem în păstrarea 

castităţii”, Liahona, mai 2013, p. 42.
 3. Carole M. Stephens, „Învăţătorul 

Tămăduitor”, Liahona, nov. 2016, p. 11.
 4. Richard G. Scott, „Să fim eliberaţi de poveri 

grele”, Liahona, nov. 2002, p. 88.

SFATURI PENTRU 
CONDUCĂTORI, MEMBRII 
FAMILIEI ŞI PRIETENI

Când o victimă are destulă încrede
re în dumneavoastră pentru a vă 
împărtăşi durerile şi abuzurile de 
care are sau a avut parte, conver
saţiile cu ea ar trebui să înceapă cu 
dragoste şi empatie faţă de ea. Prea 
multe victime miau împărtăşit că, 
atunci când au încercat să discute cu 
episcopul lor pentru a cere ajutor, 
prima dată sa pus accentul pe ier
tarea agresorului. Acest lucru poate 
face ca victima să simtă că tot ceea 
ce contează este agresorul. Când 
acest lucru se întâmplă, oamenii 
revin rareori la episcopul lor pentru 
ajutor şi pierd tămăduirea spirituală 
care este posibilă prin dragostea şi 
ajutorul ecleziastic.

Iertarea este un pas important 
în procesul de tămăduire şi este o 
poruncă – dar vă rog să aveţi încre
dere că faptul de a permite cuiva ca 
mai întâi săşi simtă suferinţa, săşi 
recunoască sentimentele şi să le 
discute cu o persoană de încredere 
va duce în timp la tămăduirea care 
rezultă atunci când îl poate ierta pe 
agresor.

Pentru mai multe informaţii, 
conducătorii Bisericii pot accesa 
ministering. lds. org pentru a găsi 
„Abuse: Help for the Victim”.
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Moştenirea strămoşilor mei trăieşte 
prin mine influenţându-mi viaţa, 

în bine, în mod continuu.

Amneris Puscasu

Într-o dimineaţă de vară, înainte de al Doilea Război 
Mondial, străbunicul meu s-a trezit, aşa cum făcea 
mereu, înainte de răsărit. S-a dus afară, în faţa casei 

lui, de pe un deal cu vedere spre o vale verde şi spre satul 
său din România şi s-a aşezat pe iarba acoperită de roua 
dimineţii, absorbit în totalitate de gândurile sale – aceleaşi 
gânduri care erau în mintea sa de ceva timp. Fiind un om 
educat, cu o inimă mare şi mereu dornic să înveţe, el a fost 
iubit şi respectat de către toţi cei din sat.

Satul său, situat pe valea străvechiu-
lui râu Olt, era modelul desăvârșit al 

imaginii veșnice a satului românesc, în care arhaismul se 
combină cu peisajul de basm, cu o comoară de obiceiuri 
pitorești și cu o responsabilitate firească de a avea grijă de 
obiectele și tradițiile moștenite de la cei dinainte și de a le 
transmite mai departe generației următoare. După ce soa-
rele a răsărit, el a intrat în casă și i-a spus soției sale că ar 
fi curios să vadă cum ar fi înmormântarea sa și că dorea să 
facă o repetiție generală a înmormântării sale. A stabilit o 
dată, a cumpărat sicriul, a plătit preotul şi bocitoare pro-
fesioniste şi a achiziţionat toate celelalte lucruri necesare 
pentru o înmormântare greco-ortodoxă tradiţională. Ziua 
repetiţiei generale cu costume pentru înmormântare sosise. 
Mesele erau aşezate în mijlocul satului pentru parastas, toţi 
membrii familiei erau îmbrăcaţi în negru, preotul a venit, 
străbunicul meu s-a aşezat în scriu aranjându-şi perna 
pentru a putea vedea bine, iar slujba de înmormântare a 
început. După ce slujba s-a încheiat, tot satul a fost invitat 
la parastas, unde străbunicul meu şi-a împlinit visul de a 
dansa la propria înmormântare. A trăit încă 20 de ani verifi-
când adesea dacă mai încăpea în sicriu.

Nu doar nume şi date
Nu l-am cunoscut niciodată pe străbunicul meu, dar 

povestirea despre el a fost mereu preferata mea fiindu-mi 
împărtăşită de bunicii mei. În fiecare zi, ei ne spuneau mie 

puterea povestirilor de familie
familie –  

Vechiul 
album de  



şi fraţilor mei povestiri despre strămoşii noştri: de unde 
veneau, cum erau, despre valorile, visurile şi speranţele 
lor. În fiecare duminică, după masa de prânz, bunicii mei 
scoteau albumul cu poze al familiei. Cu fiecare pagină 
întoarsă, povestirile prindeau viaţă, trecut şi prezent, în 
timp ce inimile ne erau întreţesute într-o tapiserie a dra-
gostei care sfida trecerea timpului. Acestea nu erau doar 
nişte fotografii vechi cu nume şi date mâzgălite pe verso. 
În spatele fiecărui chip, era un tată sau o mamă, un fiu 
sau o fiică, un frate sau o soră. Pentru noi ei erau oameni 
reali cu speranţe şi visuri, greutăţi şi dezamăgiri, succese şi 
eşecuri. Deşi nu mai sunt prezenţi fizic, povestirile despre 
ei continuă să trăiască, moştenirea lor continuă să strălu-
cească, iar feţele lor continuă să zâmbească dintr-un album 
vechi cu poze ale familiei care astăzi uneşte, prin dragoste, 
inimile a şase generaţii.

Tărie în vremurile de încercare
Până am împlinit vârsta de 19 ani, părinţii şi cei mai 

mulţi dintre membrii familiei mele restrânse muriseră şi 
multe dintre bunurile pe care le moştenisem au fost pier-
dute sau furate. Şi, totuşi, există un lucru pe care timpul, 
calamităţile naturale şi nici măcar moartea nu-l vor putea 
distruge vreodată: puntea care leagă trecutul, prezentul 
şi viitorul clădită de fiecare dintre membrii familiei mele. 

Datorită sârguinţei lor, firul care uneşte inimile noastre 
s-a dovedit a fi mai puternic decât orice încercare de pe 
pământ şi mi-a dat tăria să biruiesc circumstanţele grele.

Când părinţii şi bunicii mei au murit, am simţit o durere 
atât de mare, încât m-am întrebat dacă voi avea destulă 
putere să merg înainte. Dar am simţit influenţa lor de din-
colo de văl, iar acest lucru m-a ajutat să dobândesc o măr-
turie puternică despre viaţa de dincolo de moarte şi, mai 
târziu, despre rânduielile din templu. Nu îmi amintesc cum 
arăta mama mea şi nici nu i-am întâlnit niciodată pe străbu-
nicii mei dar, de fiecare dată când deschid vechiul album 
de familie mă văd pe mine în ochii lor. Sunt cine sunt dato-
rită tuturor celor care au fost înaintea mea. Experienţele 
şi înţelepciunea lor m-au ajutat să îmi formez caracterul şi 
m-au îndrumat pe calea mea.

Mă gândesc des la membrii familiei mele care se află 
de partea cealaltă a vălului şi la sacrificiile pe care le-au 
făcut pentru mine, pentru ca eu să am o viaţă mai bună. 
Mă gândesc la rânduielile din templu care ne permit să fim 
din nou împreună o familie, într-o bună zi. Mă gândesc la 
ispăşirea lui Hristos care a făcut posibile toate acestea. El 
a plătit preţul pentru ca noi să putem trăi. Pentru aceasta, 
noi Îl iubim şi Îl preaslăvim cu recunoştinţă astăzi şi întot-
deauna. ◼
Autoarea locuieşte în New York, S.U.A.



Vârstnicul Larry R. 
Lawrence
din Cei Şaptezeci



 A p r i l i e  2 0 1 7  31

Oricine urmăreşte ştirile internaţionale va fi de acord că trăim 
în vremuri de „războaie şi veşti de războaie” (D&L 45:26). 
Din fericire, fiecare om de pe pământ este veteran de război. 

Ne-am luptat cu oştirile răului într-un război continuu care a început 
în existenţa premuritoare înainte să ne fi născut.

Deoarece nu primisem încă trupuri fizice, ne-am luptat în războiul 
din cer fără săbii, arme sau bombe. Dar lupta a fost la fel de intensă 
ca în oricare alt război modern şi au fost miliarde de victime.

Războiul din existenţa premuritoare a fost dus cu ajutorul cuvintelor, 
ideilor, dezbaterii şi persuasiunii (vezi Apocalipsa 12:7-9, 11). Strategia 
lui Satana era să sperie oamenii. El ştia că frica este cea mai bună 
metodă de a distruge credinţa. Este posibil ca el să fi folosit argumen-
te de genul: „Este prea greu”, „Este imposibil să ne întoarcem curaţi”, 
„Sunt prea multe riscuri”, „Cum ştiţi că puteţi avea încredere în Isus 
Hristos?”. El era foarte gelos pe Salvator.

Din fericire, planul lui Dumnezeu a triumfat asupra minciunilor 
lui Satana. Planul lui Dumnezeu includea libertate morală de a alege 
pentru omenire şi o mare jertfă. Iehova, cunoscut nouă ca Isus Hristos, 
S-a oferit voluntar pentru a fi acea jertfă – să sufere pentru toate păca-
tele noastre. El a fost dispus să Îşi dea viaţa pentru fraţii şi surorile Lui 
pentru ca cei care se pocăiesc să se poată întoarce curaţi şi, în cele din 
urmă, să devină ca Tatăl lor Ceresc. (Vezi Moise 4:1-4; Avraam 3:27.)

Războiul continuă
Războiul care a început în cer continuă şi astăzi. 

De fapt, lupta se încinge pe măsură ce sfinţii se 
pregătesc pentru întoarcerea Salvatorului.
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Celălalt avantaj care L-a ajutat pe 
Iehova să câştige inimile copiilor lui 
Dumnezeu a fost reprezentat de măr-
turiile puternice depuse de susţinătorii 
Săi, conduşi de arhanghelul Mihail (vezi 
Apocalipsa 12:7, 11; D&L 107:54). În 
viaţa premuritoare, Adam era numit 
Mihail, iar Satana era numit Lucifer, 
care înseamnă „cel ce străluceşte sau 
strălucitorul” 1. Acest nume poate părea 
ciudat pentru prinţul întunericului (vezi 
Moise 7:26), dar scripturile ne învaţă că 
Satana a fost „un înger al lui Dumnezeu, 
care avea autoritate în prezenţa lui 
Dumnezeu” înainte să cadă (vezi D&L 
76:25-28).

Cum se poate ca un spirit cu atât de 
multă cunoaştere să se îndepărteze atât 
de mult? Acest lucru s-a întâmplat din 
cauza mândriei sale. Lucifer s-a răzvrătit 
împotriva Tatălui nostru din Cer, deoa-
rece el a dorit împărăţia lui Dumnezeu 
pentru el însuşi.

În binecunoscuta sa cuvântare 
„Beware of Pride (Feriţi-vă de mân-
drie)”, preşedintele Ezra Taft Benson 
(1899-1994) ne-a învăţat că Lucifer „şi-a 
dorit să fie mai slăvit decât toţi ceilalți” 
şi că „dorinţa sa trufaşă era să Îl detro-
neze pe Dumnezeu” 2. Aţi auzit, de 

După o luptă aprinsă, Mihail şi oştirile sale au triumfat. 
Două treimi dintre oştirile cereşti au ales să Îl urmeze pe 
Tatăl (vezi D&L 29:36). Satana şi cei care l-au urmat au fost 
alungaţi din cer, dar nu au fost trimişi imediat în întuneri-
cul de afară. Mai întâi, au fost trimişi pe acest pământ (vezi 
Apocalipsa 12:7-9), unde Isus Hristos avea să Se nască şi 
unde jertfa Sa ispăşitoare urma să fie înfăptuită.

De ce li s-a permis oştirilor lui Satana să vină pe pământ? 
Ele au venit pentru a oferi opoziţie celor care sunt puşi, 
aici, la încercare (vezi 2 Nefi 2:11). Vor fi ei, în cele din 
urmă, alungaţi în întunericul de afară? Da. După Mileniu, 
Satana şi oştirile sale vor fi alungaţi pentru totdeauna.

În războiul din cer, noi L-am iubit şi 
L-am susţinut pe Tatăl nostru din Cer. 

Noi am vrut să devenim ca El.

asemenea, că Satana a dorit să distrugă libertatea de a alege 
a omului, dar acesta nu a fost singurul motiv pentru care el 
nu a mai fost acceptat de Dumnezeu. El a fost izgonit din 
cer pentru că s-a răzvrătit împotriva Tatălui şi a Fiului (vezi 
D&L 76:25; Moise 4:3).

De ce am luptat, dumneavoastră şi cu mine, împotriva 
diavolului? Am luptat din loialitate. Noi L-am iubit şi L-am 
susţinut pe Tatăl nostru din Cer. Noi am vrut să devenim 
ca El. Lucifer a avut un alt ţel. El a vrut să Îl înlocuiască pe 
Tatăl (vezi Isaia 14:12-14; 2 Nefi 24:12-14). Imaginaţi-vă 
cum i-a rănit trădarea lui Satana pe Părinţii noştri Cereşti. În 
scripturi, citim că „cerurile au plâns pentru el” (D&L 76:26).
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Satana ştie că zilele sale sunt numărate. La a Doua 
Venire a lui Isus, Satana şi îngerii lui vor fi legaţi 1.000 de 
ani (vezi Apocalipsa 20:1-3; 1 Nefi 22:26; D&L 101:28). 
Având în vedere că acel termen limită se aproprie, forţe-
le răului se luptă, cu disperare, să captureze cât de multe 
suflete pot.

Lui Ioan Revelatorul i-a fost arătat războiul din cer ca 
parte a unei măreţe viziuni. Lui i s-a arătat cum Satana a 
fost alungat pe pământ pentru a ispiti omenirea. Aceasta 
a fost reacţia lui Ioan: „Vai de voi, pământ şi mare! Căci 
diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, 
fiindcă ştie că are puţină vreme” (Apocalipsa 12:12).

Deci cum îşi petrece Satana zilele ştiind că nu are 
timp de pierdut? Apostolul Petru a scris că „diavolul, 
dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să 
înghită” (1 Petru 5:8).

Ce îl motivează pe Satana? El nu va avea niciodată 
trup, nu va avea niciodată o soţie sau o familie şi nu va 
avea niciodată plenitudinea bucuriei, aşadar el vrea să îi 
facă pe toţi oamenii, bărbaţi şi femei, „nenorociţi la fel ca 
şi el” (2 Nefi 2:27).

Diavolul are în vizor toţi oamenii, dar în special pe 
cei care au cel mai mare potenţial de a dobândi fericirea 
eternă. El este, în mod evident, gelos pe oricine care se 
află pe calea spre exaltare. Scripturile ne învaţă că Satana 
„face război cu sfinţii lui Dumnezeu şi îi înconjoară de 
jur împrejur” (D&L 76:29).

Războiul care a început în cer continuă şi astăzi. De 
fapt, lupta se încinge pe măsură ce sfinţii se pregătesc 
pentru întoarcerea Salvatorului.

Preşedintele Brigham Young (1801-1877) a profeţit „că 
Biserica se va răspândi, va prospera, va creşte şi se va 
extinde şi că, în măsura în care Evanghelia se va răs-
pândi în rândul naţiunilor pământului, în aceeaşi măsură 
va creşte şi puterea lui Satana” 3.

Cred că fiecare dintre noi este de acord că această 
profeţie este împlinită în timp ce observăm cum răul se 
infiltrează în societăţile lumii. Preşedintele Young ne-a 
învăţat că trebuie să studiem tacticile inamicului pentru 
a-l putea învinge. Vă împărtăşesc patru dintre strategiile 
folosite de Satana şi unele idei despre cum să ne împo-
trivim lor.

Strategiile lui Satana
1. Ispita. Diavolul este foarte îndrăzneţ când vine vorba 

să ne pună idei ticăloase în minte. Cartea lui Mormon ne 
învaţă că Satana ne şopteşte gânduri necurate şi neplăcute 
şi plantează îndoiala. El ne încurajează în repetate rânduri 
să acţionăm potrivit imboldurilor care duc la dependenţă şi 
să fim egoişti şi lacomi. El nu vrea ca noi să ne dăm seama 
de unde vin aceste idei, aşa că el ne şopteşte: „Eu nu sunt 
diavolul, căci nu este niciun diavol” (2 Nefi 28:22).

Cum ne putem împotrivi acestei ispite directe? Unul din-
tre cele mai eficiente instrumente este acela de a-l alunga, 
pur şi simplu, pe Satana. Aşa ar face Isus.

Relatarea din Noul Testament despre Salvator când se afla 
pe muntele unde a fost ispitit este instructivă. După fiecare 
ispită pe care diavolul I-o prezenta, Isus a folosit o metodă 
defensivă ce a constat din doi paşi: primul, El i-a poruncit lui 
Satana să plece; al doilea, El a citat din scripturi.

Să vă dau un exemplu: „Pleacă, Satano”, i-a poruncit Isus, 
„căci este scris: «Domnului, Dumnezeului tău să te închini 
şi numai Lui să-I slujeşti»” (Matei 4:10). Următorul verset 
spune: „Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la 
Isus nişte îngeri, şi au început să-I slujească” (Matei 4:11). 
Defensiva Salvatorului a fost foarte eficientă!

Biografia preşedintelui Heber J. Grant (1856-1945) oferă 
detalii despre modul în care preşedintele Grant, când era tânăr 
băiat, s-a împotrivit diavolului. Când preşedintele Grant şi-a dat 
seama că Satana îi şoptea încercând să-i planteze îndoieli în 
inimă, el a spus simplu, cu glas tare: „Domnule diavol, taci” 4.

Aveţi dreptul să îi spuneţi lui Satana să plece atunci când 
vă confruntaţi cu ispita. Scripturile ne învaţă: „Împotriviţi-vă 
diavolului, şi el va fugi de la voi” (Iacov 4:7).

Cealaltă parte a defensivei Salvatorului a fost să citeze 
din scripturi. Există multă putere în faptul de a memora 
scripturi, aşa cum a făcut Isus. Versetele scripturale pot 
deveni un arsenal de muniţie spirituală.

Când sunteţi ispitiţi, puteţi recita porunci, cum ar fi: 
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti”, „Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri” sau „Virtutea să înfrumuseţeze, fără înce-
tare, gândurile tale” (Exodul 20:8; Luca 6:27; D&L 121:45). 
Puterea scripturilor nu doar că îl intimidează pe Satana, ci 
aduce şi Spiritul în inima dumneavoastră, vă linişteşte şi vă 
întăreşte împotriva ispitei.
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2. Minciuni şi înşelăciune. Scripturile ne dezvăluie că 
Satana este „tatăl minciunilor” (2 Nefi 9:9). Să nu îl credeţi 
când vă şopteşte mesaje cum ar fi: „Nu faci nimic bine”, 
„Eşti prea păcătos ca să poţi fi iertat”, „Nu te vei schimba 
niciodată”, „Nimănui nu-i pasă de tine” şi „Nu ai niciun 
talent”.

O altă minciună de-a lui des folosită este: „Trebuie să 
încerci totul măcar o dată – doar pentru a dobândi expe-
rienţă. Dacă încerci doar o dată, nu ţi se va întâmpla nimic”. 
Micul secret urât pe care el nu vrea să-l ştiţi este acela că 
păcatul provoacă dependenţă.

O altă minciună eficientă pe care Satana o va încerca 
este: „Toţi ceilalţi fac acest lucru. Este în regulă”. Nu este în 
regulă! Deci, spuneţi-i diavolului că nu vreţi să mergeţi în 
împărăţia telestială – chiar dacă toţi ceilalţi se duc acolo.

Deşi Satana vă va minţi, vă puteţi baza pe Spirit să vă 
spună adevărul. De aceea darul Duhului Sfânt este atât de 
important.

Diavolul a fost numit „marele înşelător”5. El încercă să fal-
sifice fiecare principiu adevărat pe care Domnul îl prezintă.

Amintiţi-vă, lucrurile falsificate nu sunt la fel cu cele opu-
se. Opusul albului este negrul, dar albul fals poate fi un alb 
murdar sau gri. Falsurile se aseamănă cu lucrurile adevărate 
cu scopul de a înşela oamenii creduli. Ele sunt o versiune 
răstălmăcită a ceva ce este bun şi, asemenea banilor falşi, nu 
au nicio valoare. Vă voi oferi un exemplu.

Una dintre imitaţiile lui Satana pentru credinţă este 
superstiţia. Imitaţia lui pentru dragoste este pofta. El imită 
preoţia prezentând vicleşuguri preoţeşti şi imită miracolele 
lui Dumnezeu prin vrăjitorie.
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Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de 
Dumnezeu, dar căsătoria între persoane de acelaşi sex este 
doar o imitaţie. Nu aduce nici urmaşi şi nici exaltare. Deşi 
imitaţiile lui înşeală mulţi oameni, ele nu sunt lucrul origi-
nal. Ele nu pot aduce fericire de durată.

În Doctrină şi legăminte, Domnul ne-a avertizat despre 
imitaţii. El a spus: „Ceea ce nu edifică nu este de la 
Dumnezeu şi este întuneric” (D&L 50:23).

3. Cearta. Satana este tatăl certurilor. Salvatorul ne înva-
ţă: „El agită inimile oamenilor ca să se certe cu mânie unul 
cu altul” (3 Nefi 11:29).

Diavolul a învăţat, datorită experienţei de secole pe 
care o are, că acolo unde este ceartă, Spiritul Domnului 
pleacă. De când l-a convins pe Cain să îl omoare pe 
Abel, Satana a influenţat fraţii să se certe. De asemenea, 

el aţâţă problemele în căsnicii, între membrii episcopiei 
şi între colegii misionari. El se bucură când vede oameni 
buni certându-se. El încearcă să pornească certuri în 
familie, duminica, chiar înainte de biserică, înainte de 
seara în familie de lunea seara şi oricând un cuplu plă-
nuieşte să participe la o sesiune în templu. Sincronizarea 
lui este previzibilă.

Când există ceartă în căminul dumneavoastră sau la 
muncă, opriţi-vă imediat din ceea ce faceţi şi căutaţi să 
faceţi pace. Nu contează cine a început.

Cearta începe deseori cu învinovăţirea altora. Joseph 
Smith ne-a învăţat că „diavolul ne linguşeşte că suntem 
neprihăniţi atunci când ne concentrăm asupra greşe-
lilor altora” 6. Dacă stăm şi ne gândim, faptul de a te 
crede mai neprihănit ca alţii este o imitaţie a adevăratei 
neprihăniri.

Lui Satana îi place să răspândească ceartă în Biserică. 
El este specialist în a scoate în evidenţă greşelile conducă-
torilor Bisericii. Joseph Smith i-a avertizat pe sfinţi că primul 
pas spre apostazie este pierderea încrederii în conducătorii 
Bisericii.7

Aproape toată literatura anti-mormonă este bazată pe 
minciuni despre caracterul lui Joseph Smith. Duşmanul 
lucrează din greu pentru a-l discredita pe Joseph, deoa-
rece mesajul restaurării se bazează pe relatarea profetului 
despre ceea ce s-a întâmplat în Dumbrava Sacră. Astăzi, 
diavolul lucrează mai asiduu ca niciodată pentru a-i face pe 
membri să se îndoiască de mărturia lor despre restaurare.

În primele zile ale dispensaţiei noastre, mulţi fraţi  
deţinători ai preoţiei, spre regretul lor, nu au rămas 
loiali profetului. Unul dintre ei a fost Lyman E. Johnson, 
care a fost excomunicat pentru conduită necorespun-
zătoare. Ulterior, el a regretat că a părăsit Biserica: „Aş 
suporta să-mi fie tăiată mâna dreaptă doar să mai pot 
crede din nou. Atunci eram plin de bucurie şi veselie. 
Visele mele erau plăcute. Când mă trezeam dimineaţa, 
spiritul meu era vesel. Eram fericit ziua şi noaptea, plin 
de pace, bucurie şi recunoştinţă. Dar acum, este întuneric, 
durere, regret şi nefericire extremă. De atunci, nu am mai 
fost fericit” 8.

Gândiţi-vă la aceste cuvinte. Ele sunt o avertizare către 
toţi membrii Bisericii.

Vă puteţi baza pe Spirit să vă spună 
adevărul. De aceea darul Duhului 
Sfânt este atât de important.
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Eu sunt convertit la Biserică. Am 
fost botezat când eram un tânăr de 
23 de ani, necăsătorit, care urma cur-
surile şcolii de medicină din Arizona, 
S.U.A. Ştiu, din propria experienţă, cum 
lucrează Satana pentru a-i induce în 
eroare pe simpatizanţi şi a-i descuraja 
atunci când ei caută adevărul.

Pe parcursul tinereţii mele, am 
urmărit exemplele prietenilor mei care 
erau sfinţi din zilele din urmă. Am fost 
impresionat de modul în care îşi trăiau 
viaţa. Am luat hotărârea de a afla mai 
multe despre Biserică, dar nu am vrut 
să spun nimănui că studiam mormonis-
mul. Pentru a evita presiunea din parte 
prietenilor mei, am hotărât să fac din 
studiul meu o investigaţie privată.

Acest lucru s-a întâmplat cu mulţi ani 
înainte de apariţia Internetului, aşa că 
m-am dus la o bibliotecă publică. Am 
găsit un exemplar al Cărţii lui Mormon 
şi o carte intitulată A Marvelous Work 
and a Wonder (O lucrare minunată 
şi un miracol), a vârstnicului LeGrand 
Richards (1886-1983), din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. Am început 
să citesc, cu mare dorinţă, aceste cărţi şi 
le-am găsit a fi surse de inspiraţie.

Young. Ea m-a invitat să o vizitez în Utah, promiţându-mi 
că îmi va plăcea peisajul. Ea nu ştia că eu studiam, în secret, 
despre Biserica ei.

Am acceptat invitaţia ei. Prietena mea mi-a sugerat să 
mergem în oraşul Salt Lake pentru a vizita Piaţa Templului. 
A fost surprinsă de răspunsul meu plin de entuziasm. Habar 
n-avea de cât de interesat eram să aflu adevărul despre 
Joseph Smith şi restaurare.

Surorile misionare care slujeau în Piaţa Templului au fost de 
foarte mare ajutor. Fără să ştie, ele au răspuns la multe dintre 
întrebările mele. Mărturiile lor m-au influenţat „[să mă îndoiesc 
de îndoielile mele]” 9, iar credinţa mea a început să crească. 
Puterea unei mărturii sincere nu poate fi subestimată.

În timp ce sufletul meu dorea să afle mai multe, Satana 
a început să-mi şoptească la ureche. El mi-a spus că, pen-
tru a fi cu adevărat obiectiv, trebuia să citesc şi ceea ce era 
scris de criticii Bisericii. M-am întors la bibliotecă şi am 
început să caut. Desigur, am găsit o carte care îl discredita 
pe profetul Joseph.

Citirea acestei cărţi anti-mormone m-a derutat. Am pier-
dut acel spirit minunat şi acea influenţă care mi-au îndru-
mat investigaţia. Am devenit frustrat şi aproape am renunţat 
să caut adevărul. M-am rugat pentru un răspuns în timp ce 
citeam literatura anti-mormonă!

Spre surprinderea mea, am fost sunat la telefon de o 
prietenă din liceu care urma cursurile Universităţii Brigham FO
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Prietena mea şi-a împărtăşit, de asemenea, mărturia şi 
m-a invitat să mă rog şi să Îl întreb pe Dumnezeu dacă 
Biserica este adevărată. Pe durata drumului lung înapoi 
spre Arizona, am început să mă rog cu credinţă – pen-
tru prima dată „cu inimă sinceră, cu intenţie adevărată” 
(Moroni 10:4). Într-un anumit moment al acelei călătorii, 
mi s-a părut că întreaga mea maşină s-a umplut de lumină. 
Am învăţat singur că lumina poate risipi întunericul.

După ce am hotărât să mă botez, diavolul a pus la cale 
o luptă finală. El i-a influenţat pe membrii familiei mele, 
care au făcut tot ce le-a stat în putinţă să mă descurajeze 
şi au refuzat să vină la botezul meu.

Am mers înainte şi am fost botezat şi, treptat, inimile lor 
s-au înmuiat. Ei au început să mă ajute să cercetez istoria 
familiei mele. După câţiva ani, l-am botezat pe fratele meu 
mai mic. Prietena care m-a invitat să o vizitez în Utah este 
acum soţia mea.

4. Descurajarea. Satana foloseşte acest instrument pen-
tru cei mai credincioşi sfinţi atunci când toate celelalte dau 
greş. Pentru mine, atunci când încep să mă simt descurajat, 
este de ajutor să înţeleg cine încearcă să mă descurajeze. 
Acest lucru mă supără atât de tare încât mă înveselesc – 
doar să îi fac în ciudă diavolului.

În urmă cu mai mulţi ani, preşedintele Benson a rostit 
o cuvântare intitulată „Do Not Despair (Nu disperaţi)”. 
În această cuvântare remarcabilă, el a avertizat: „Satana 
se străduieşte din ce în ce mai mult să îi învingă pe sfinţi 
prin intermediul disperării, descurajării, deznădejdii şi 
depresiei” 10. Preşedintele Benson i-a îndemnat pe membrii 
Bisericii să fie alerţi şi a oferit 12 sugestii realistice pentru 
a combate descurajarea.

Sugestiile lui includ: slujirea celorlalţi, munca asiduă şi 
evitarea leneviei, punerea în practică a obiceiurilor bune 
şi sănătoase care includ exerciţiile fizice şi consumul de 
alimente în starea lor naturală, primirea unei binecuvântări 
a preoţiei, ascultarea muzicii care inspiră, numărarea bine-
cuvântărilor şi stabilirea de ţeluri. Şi, mai presus de orice, 
aşa cum ne învaţă scripturile, trebuie să ne rugăm mereu 
pentru a-l putea învinge pe Satana (vezi D&L 10:5).11

Satana tremură şi e descurajat
Când vede pe cel mai slab sfânt îngenuncheat.12

Este important să ştim că există limite ale puterii răului. 
Dumnezeirea stabileşte aceste limite, iar Satana nu are voie 
să le depăşească. De exemplu, scripturile ne asigură că 
„Satana nu are puterea de a ispiti copiii mici” (D&L 29:47).

O altă limită importantă este faptul că Satana nu ne 
cunoaşte gândurile dacă nu i le spunem. Domnul a expli-
cat: „Nu există nimeni altul în afară de Dumnezeu care să 
cunoască gândurile şi intențiile inimii tale” (D&L 6:16).

Poate că acesta este motivul pentru care Domnul ne-a 
dat porunci, cum ar fi: „Nu murmura împotrivă” (D&L 9:6) 
şi „Să nu vorbeşti rău de aproapele tău” (D&L 42:27). Dacă 
învăţaţi să vă înfrânaţi limba (vezi Iacov 1:26), nu veţi ajun-
ge să oferiţi prea multe informaţii diavolului. Atunci când 
aude murmur de dezaprobare, plângeri şi critici, el îşi ia, cu 
atenţie, notiţe. Cuvintele dumneavoastră negative îi expun 
duşmanului slăbiciunile dumneavoastră.

Am veşti bune pentru dumneavoastră. Oştirile lui 
Dumnezeu sunt mai numeroase decât oştirile lui Lucifer. 
Poate că vă uitaţi în jur şi vă gândiţi: „Această lume devine 
din ce în ce mai ticăloasă. Probabil că Satana câştigă răz-
boiul”. Nu vă lăsaţi păcăliţi. Adevărul este că suntem mai 
numeroşi ca inamicul. Aduceţi-vă aminte, două treimi din 
copiii lui Dumnezeu au ales planul Tatălui.

Dragi fraţi şi surori, asiguraţi-vă că luptaţi de partea 
Domnului. Asiguraţi-vă că aveţi cu dumneavoastră sabia 
Duhului.

Mă rog ca la sfârşitul vieţii dumneavoastră să puteţi spune, 
alături de apostolul Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, 
mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). ◼

NOTE
 1. Ghid pentru scripturi, „Lucifer”, scriptures.lds.org.
 2. Ezra Taft Benson, „Beware of Pride”, Ensign, mai 1989, p. 5.
 3. Discourses of Brigham Young, selecţie realizată de John A. Widtsoe 

(1954), p. 72.
 4. Vezi Francis M. Gibbons, Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet of God 

(1979), p. 35-36.
 5. Vezi, de exemplu, Dieter F. Uchtdorf, „Dumneavoastră contaţi pentru 

El”, Liahona, nov. 2011, p. 20; Gordon B. Hinckley, „The Times in 
Which We Live”, Liahona, ian. 2002, p. 86.

 6. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 479.
 7. Vezi Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith, p. 335.
 8. Lyman E. Johnson, în Brigham Young, Deseret News, 15 aug. 1877, 

p. 484.
 9. Dieter F. Uchtdorf, „Veniţi, alăturaţi-vă nouă”, Liahona, nov. 2013, p. 23.
 10. Ezra Taft Benson, „Do Not Despair”, Ensign, nov. 1974, p. 65.
 11. Vezi Ezra Taft Benson, „Do Not Despair”, p. 65-67.
 12. William Cowper, în Robert Andrews, comp., The Concise Columbia 

Dictionary of Quotations (1987), p. 78.

Diavolul are în vizor pe toa-
tă lumea, dar în special pe cei 
care au cel mai mare potenţial 
de a dobândi fericirea eternă.
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P O R T R E T E  D E  C R E D I N Ţ Ă

Skaidrīte Bokuma
Liepāja, Letonia

Skaidrīte este una dintre cele mai fericite 
persoane pe care le cunosc. Viaţa ei pare 
complet perfectă. Însă, când era copil, 
ea a locuit cu mama sa alcoolică, care 
nu a putut să aibă grijă de ea şi de sora 
ei. Skaidrīte şi-a ţinut sora în braţe când 
aceasta a murit de foame. Începând de la 
vârsta de 8 ani, Skaidrīte a trecut printr-o 
serie de plasamente familiale. A fost lovită, 
bătută şi i s-a interzis să se roage. A fost 
tratată ca o sclavă. De-a lungul anilor, ea 
s-a gândit la sinucidere. 

După mai mulţi ani, căutând speranţă, 
Skaidrīte a intrat într-o casă de întruniri 
SZU.
FOTOGRAF LESLIE NILSSON

„O soră misionară m-a întâmpi-
nat zâmbindu-mi. Am crezut că 
era un înger. Din acea zi, viaţa 
mea s-a schimbat. Au trecut 
17 ani de atunci şi gândurile 
mele de a îmi lua viaţa au dis-
părut. Astăzi, am o atitudine 
pozitivă. Când am greutăţi, le 
împărtăşesc cu Dumnezeu. Am 
învăţat să mă bizui pe El în orice 
situaţie. Pentru mine, viaţa este 
frumoasă.”

Învaţă cum să-i recunoşti şi să-i ajuţi pe cei care se 
gândesc să se sinucidă accesând lds.org/go/41739.
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În urmă cu ceva timp, familia mea şi 
cu mine locuiam în Veracruz, Mexic, 

unde copiii mei mergeau la şcoala 
primară. În fiecare dimineaţă, în timp 
ce îmi ajutam cei trei copii să se pre-
gătească pentru şcoală, noi ascultam 
radioul – cel mai popular post din 
oraş – cu un program foarte plăcut 
prezentat de un tânăr prezentator.

Am început să ascultăm un cântec 
foarte uşor de reţinut. Pe măsură ce 
am început să fiu mai atentă la ver-
suri, mi-am dat seama că lucrurile 
care erau spuse, deşi nu vulgare, 
erau sugestive şi aspre.

Fără nicio ezitare, le-am spus 
copiilor: „Nu putem să ascultăm acest 
tip de limbaj”. Este posibil ca ei nici 
măcar să nu fi fost atenţi la versurile 
cântecului, dar, cu siguranţă, fusese-
ră suficient de atenţi pentru a putea 
fredona melodia.

VĂ ROG, NU DIFUZAŢI ACEL CÂNTEC!
M-au văzut că am oprit volumul 

aparatului nostru și m-au întrebat ce 
făceam. „Voi spune prezentatorului 
să scoată acel cântec din program.” 
Surprinderea lor m-a încurajat să 
acţionez mai departe.

Nu le venea să creadă, nici mie 
nu-mi venea să cred, dar am pus 
mâna pe telefon şi am sunat la pos-
tul de radio. Nu mă aşteptam să mi 
se răspundă, dar, spre surpriza mea, 
acelaşi prezentator pe care tocmai îl 
auzisem în program a răspuns aproa-
pe imediat apelului meu telefonic.

I-am spus că nu eram de acord 
cu difuzarea acelui cântec, având în 

vedere că multe familii ascultă radioul 
în acea perioadă a dimineţii. M-a 
întrebat cu ce aş sugera să-l înlocuias-
că, însă comportamentul lui a fost atât 
de manierat, încât l-am rugat doar să 
nu difuzeze acel cântec în perioada în 
care copiii sunt acasă.

Nu am aflat niciodată dacă apelul 
meu a fost difuzat în direct, dar am 
fost recunoscătoare pentru că prezen-
tatorul a ascultat. Şi, de-a lungul urmă-
toarelor câteva zile, am putut spune că 
cererea mea fusese îndeplinită.

Acea experienţă mi-a confirmat 
că trebuie să fim curajoşi atunci 
când depinde de noi să luăm 
hotărâri şi să facem ce este necesar 
pentru a ne proteja copiii de influen-
ţele negative. Când facem astfel, 
Duhul Sfânt poate continua să ne 
fie însoţitor permanent. ◼
Maria Hernandez, Texas, S.U.A.

Când am auzit, la radio, un cântec 
foarte uşor de reţinut, am început 

să fiu mai atentă la versuri.
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De curând, m-am mutat în casă 
nouă şi am rugat câţiva 

membri ai Bisericii să 
mă ajute cu un pro-
iect la casa mea. În 
mijlocul proiectului, 
am plecat să cumpăr 
nişte materiale de care 
aveam nevoie pentru a 
putea termina. După ce 
am terminat proiectul, mi-am dat 
seama că nu-mi găseam potrofelul. 
M-am panicat, pentru că în portofel 
aveam toate actele, alături de banii 
pe care tocmai îi primisem în acea 
dimineaţă de la un client. M-am întors 
pe acelaşi drum spre locul în care am 
făcut cumpărăturile, dar n-am avut 
noroc. M-am dus acasă şi am căutat să 
văd dacă l-am scăpat pe undeva, însă 
tot nu l-am găsit. Am început să mă 
gândesc la posibilitatea că va trebui 
să-mi fac acte noi. Apoi, înainte să 
plec de acasă, un prieten m-a întrebat: 
„Te-ai rugat deja?”.

M-am gândit imediat: „Bineînţeles 
că m-am rugat deja!”.

Dar în realitate, nu mă rugasem 
cu intenţie adevărată. În schimb, am 
vrut să-mi impun voia asupra Tatălui 
Ceresc şi, într-un fel, să fac din ea 
datoria Lui de a mă ajuta să-mi găsesc 
portofelul. Dar, apoi, mi-am amintit 
de scriptura din Isaia 55:8: „Căci gân-
durile Mele nu sunt gândurile voastre, 
şi căile voastre nu sunt căile Mele, 
zice Domnul”.

Duminica m-am dus la Biserică 
şi un membru care fusese cu mine 

PORTOFELUL 
PIERDUT

ziua precedentă mi-a spus că el s-a 
rugat cu ardoare Tatălui Ceresc ca eu 
să-mi găsesc portofelul. Mi-a spus că 
a simţit că îl voi găsi. Mai târziu, când 
m-am aşezat pentru studiul perso-
nal, am început să citesc Receiving 
Answers to Our Prayers de vârstnicul 
Gene R. Cook, membru emerit din 
Cei Şaptezeci. Prima pagină relata o 
poveste despre o problemă asemănă-
toare cu a mea: fiul vârstnicului Cook 
îşi pierduse portofelul, prin urmare 
membrii familiei s-au adunat împreu-
nă şi s-au rugat Domnului pentru ca 
ei să-l poată găsi.

După ce am citit acea experien-
ţă, am pus în practică ceea ce am 
învăţat şi i-am adunat împreună pe 
soţia şi copiii mei. Am format un 
cerc şi fiecare persoană s-a rugat, 

implorându-L pe Domnul să ne ajute 
să găsim portofelul, dacă aceasta era 
voia Sa.

Fusesem înainte martor la puterea 
rugăciunii, dar, după aceea, când 
m-am rugat în particular, L-am rugat 
pe Tatăl Ceresc să răspundă rugăciunii 
noastre pentru a întări credinţa soţiei 
mele şi a copiilor mei.

A doua zi, m-a sunat un bărbat. 
Mi-a spus că mi-a găsit portofelul, 
inclusiv banii. Am plâns ca un copil, 
pentru că rugăciunea mea îşi primise 
răspunsul şi pentru că şi credinţa fami-
liei mele fusese întărită.

Ştiu că Tatăl Ceresc, chiar dacă Se 
îngrijeşte de atât de mulţi copii, răs-
punde fiecăruia dintre noi la timpul 
stabilit de El şi în felul Său. ◼
Luiz Marcelino, Goiás, Brazilia

L-am rugat pe Tatăl Ceresc să răspundă rugăciunii 
noastre pentru a întări credinţa soţiei mele şi a 

copiilor mei.
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Soţul meu trebuie să lucreze 
adesea duminica lăsându-mă să-i 

duc singură pe cei patru fii ai noştri 
la Biserică. Într-o duminică anume, 
în timpul adunării de împărtăşanie, 
doi dintre copiii mei nu se înţelegeau 
unul cu celălalt. Dacă făceam ca 
unul dintre băieţi să fie interesat de o 
carte, fratele lui dorea acea carte. Am 
încercat gustările, jucăriile şi colora-
tul, dar nimic nu a funcţionat. Eram 
copleşită de băieţii mei, care pur şi 
simplu nu păreau să poată sta liniştiţi 
timp de o oră.

Am scos, din geantă, o jucărie 
mică şi i-am dat-o băieţelului meu 
de un an. Imediat s-a auzit un ţipăt 
de la Tyson, băieţelul meu de trei 
ani, în timp ce s-a năpustit asupra 
fratelui său mai mic încercând să-i ia 
jucăria. Mă simţeam ruşinată în timp 
ce ieşeam pe hol cu doi băieţei care 
ţipau şi se certau.

Chipul mi s-a umplut imediat de 
lacrimi. De ce trebuia să fie atât de 
greu? Făceam ceea ce Tatăl Ceresc 
dorea să fac aducându-mi familia la 
Biserică, corect? Dar nu mai puteam 
continua aşa. Era extenuant şi stânje-
nitor să mă lupt singură cu băieţii mei 
în timpul adunării de împărtăşanie, în 
fiecare săptămână. Mi-am dorit să nu 
mai vin niciodată.

Am avut aceste gânduri doar apro-
ximativ 15 secunde şi, apoi, o soră pe 
care abia dacă o cunoşteam, a ieşit, 
pe hol, după mine. Era sora Beus. De 
obicei, ea stătea singură, deoarece 
soţul ei slujea în episcopat şi copiii 

SALVATĂ ÎN HOL

Eram copleşită de 
băieţii mei, care pur 

şi simplu nu păreau să 
poată sta liniştiţi timp de 
o oră.
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Într-o duminică după-amiază, în 
timpul interviurilor mele în calitate 

de episcop, am avut plăcerea de a sta 
şi a discuta cu un bun prieten despre 
unele dintre încercările de care avea 
parte. După ce i-am ascultat îngrijoră-
rile timp de câteva minute, am simţit 
că lucrul de care avea nevoie era 
consecvenţa privind citirea scripturi-
lor. Mi-am amintit, de asemenea, că, 
în calitate de episcop, şi eu trebuia să 
fiu mai consecvent în ceea ce priveşte 
studiul personal din scripturi, aspect 
în care întâmpinam dificultăţi. Aşadar, 
am sugerat să devenim „parteneri res-
ponsabili unul de celălalt” în efortul 
nostru de a studia mai consecvent.

În fiecare zi, după ce terminam 
să citim din scripturi, ne trimiteam 
următorul SMS: Făcut! Cunoaşterea 
faptului că fiecare dintre noi aştepta 
să afle dacă celălalt şi-a terminat cititul 
pentru ziua respectivă a fost o motiva-
ţie foarte bună pentru amândoi. Dacă 
unul dintre noi uita, primirea mesaju-
lui era un memento. Dacă celălalt nu 
trimitea mesajul, i se amintea fără a fi 
cicălit. Am acceptat această provocare 
fără să ne facem să ne simţim vinovaţi.

Am început provocarea în urmă 
cu şase luni şi nu-mi amintesc o zi în 

care 
să nu 
fi reuşit 
să ne citim 
scripturile. 
Cu câteva luni 
în urmă, în cadrul 
unei adunări de post 
şi mărturii, acest frate s-a 
dus la pupitru şi şi-a depus 
mărturia despre influenţa bună 
pe care studiul zilnic din scripturi 
o avea asupra sa şi a familiei sale.

Sunt recunoscător pentru acest 
frate şi pentru prietenia lui, precum şi 
pentru mesajele lui zilnice. Am văzut 
cum poate tehnologia, atunci când 
este folosită în mod corespunzător, 
să ne îmbunătăţească vieţile. Sunt de 
asemenea, recunoscător pentru scrip-
turi şi pentru modul în care depun ele 
mărturie despre Hristos. Ştiu că sacrifi-
ciul ispăşitor al Salvatorului face posi-
bil ca fiecare dintre noi să se întoarcă, 
într-o zi, să trăiască alături de El. ◼

Alex Whibley, Columbia Britanică, 
Canada

FĂCUT!
ei erau mari deja. Ea a spus: „Tu eşti 
întotdeauna, aici, singură! Văd că 
încerci să faci tot ce poţi. Ar putea 
Tyson să stea cu mine?”. Nici nu mă 
puteam gândi la un răspuns! Doar am 
dat din cap când ea l-a luat de mână şi 
l-a condus, acum calm şi fericit, înapoi 
în capelă.

Mi-am şters lacrimile, mi-am luat 
în braţe copilaşul şi, cu umilinţă, am 
intrat înapoi în capelă pentru a mă 
bucura, în linişte, de restul adunării.

Următoarea duminică, atunci când 
am ajuns la adunarea de împărtăşanie, 
Tyson îşi căuta noua prietenă. Seara, 
el se ruga: „Îţi mulţumesc, Tată Ceresc, 
pentru sora Beus. O iubesc foarte 
mult!”.

Au trecut mai mult de trei ani şi 
Tyson încă se uită adesea, în capelă, 
după sora Beus. Anul trecut, ea a fost 
chemată să fie învăţătoarea lui Tyson 
la Societatea Primară. El a fost cel mai 
fericit băieţel.

Sunt atât de recunoscătoare 
pentru sora Beus şi pentru dorinţa 
ei de a iubi pe alţii şi de a le sluji. 
Ştiu că putem binecuvânta vieţile 
altora când slujim aşa cum a făcut 
Salvatorul. ◼
Kristi Lewis, Utah, S.U.A.

Am devenit „parteneri 
responsabili unul de 

celălalt” în efortul de a studia 
scripturile mai consecvent.

Făcu
t!

Făcut!
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LIAHONA DUMNEAVOASTRĂ 
PERSONALĂ
„Binecuvântarea dumneavoas-
tră nu v-a fost dată pentru a fi 
împăturită şi pusă deoparte. Nu 
v-a fost dată pentru a fi pusă în 
ramă sau pentru a fi publicată. 
Ci pentru a fi citită. Pentru a o 
preţui. Pentru a fi pusă în practică. 
Binecuvântarea dumneavoastră 
patriarhală vă va călăuzi în momen-
tele cele mai dificile. Vă va ajuta să 
treceţi cu bine de pericolele vieţii… 
Binecuvântarea dumneavoastră 
patriarhală este pentru dumnea-
voastră o Liahona personală care 
vă trasează drumul şi vă îndrumă 
calea.”
Preşedintele Thomas S. Monson, „Your 
Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, 
Ensign, nov. 1986, p. 66.
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Cum puteţi să ajungeţi să vă înţelegeţi  
binecuvântarea 
Allie Arnell şi Margaret Willden

Viaţa este plină cu ape neexplo-
rate: La ce şcoală ar trebui să 
mă duc? Ce ar trebui să stu-

diez? Ar trebui să mă duc în misiune? 
Cu cine ar trebui să mă căsătoresc? 
Dacă vi s-ar oferi o hartă personală 
care să vă ofere îndrumare legată de 
hotărârile vieţii, aţi urma-o?

Tatăl Ceresc şi Isus Hristos ne-au  
dat o astfel de hartă – binecuvântarea  
patriarhală – pentru a ne oferi îndru-
mare în viaţă. Deşi ne este dat darul 
libertăţii de a alege pentru a lua 
hotărâri aşa cum dorim, binecuvân-
tările patriarhale ne pot indica ce căi 
ne vor aduce cea mai mare fericire.

Însă, simplul fapt de a avea o hartă 
nu este suficient. Trebuie să studiem, 
să înţelegem şi să punem în practică 
ceea ce conţine harta. În acelaşi mod, 
când ajungeţi să înţelegeţi limbajul 
folosit în binecuvântarea voastră 
patriarhală – ghidul vostru personal 
în viaţă – veţi putea discerne cine 
sunteţi în ochii lui Dumnezeu şi ceea 
ce puteţi deveni.

Descoperiţi-vă descendenţa
Mai presus de orice, binecuvântarea 

voastră patriarhală vă declară descen-
denţa, sau tribul anume dintre cele 
douăsprezece triburi ale lui Iacov (care, 
ulterior, a fost numit Israel) din care 
faceţi parte. Deşi nu suntem toţi, în sens 
strict al cuvântului, descendenţi ai lui 
Iacov, scripturile ne învaţă că membrii 
Bisericii sunt adoptaţi în casa lui Israel: 
„Pentru că toţi aceia care vor primi 
această Evanghelie vor fi numiţi după 
numele tău şi vor fi consideraţi seminţia 
ta şi se vor ridica şi te vor binecuvânta 
ca pe tatăl lor” (Avraam 2:10).

Shelisa Schroeppel din Utah, S.U.A., 
a spus: „Cunoaşterea faptului că sunt 
din casa lui Iacov mă ajută să-mi 
înţeleg scopul în această viaţă şi de 
ce sunt chemată să slujesc în cadrul 
anumitor chemări în Biserică”.

Binecuvântarea voastră patriarhală 
poate descrie, de asemenea, toate bine-
cuvântările care aparţin tribului din care 
faceţi parte. De exemplu, mulţi membri 
ai Bisericii aparţin tribului lui Efraim, 
trib care are responsabilitatea unică de 

a răspândi, în lume, mesajul Evangheliei 
restaurate (vezi Deuteronomul 33:13-17; 
D&L 133:26-34).

Găsiţi sfaturi personale
Când este folosită în mod cores-

punzător, o hartă îl ajută pe călător să 
nu se rătăcească. În mod similar, în 
această călătorie pe pământ, binecu-
vântarea voastră patriarhală vă poate 
oferi sfaturi şi îndrumare în viaţă. BĂ
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Identificarea 
părţilor din 

binecuvântarea 
voastră vă 

poate ajuta să 
aveţi parte de 
îndrumare în 
viaţa voastră.

patriarhală
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Binecuvântarea voastră patriarhală nu 
vă spune pur şi simplu ce trebuie să 
faceţi, dar vă poate oferi înţelegere 
menită, în mod special, pentru voi 
despre căile care – dacă sunt urma-
te cu credinţă – vă pot ajuta să ştiţi 
când este viaţa voastră în acord cu 
voia Tatălui Ceresc. Când vă studiaţi 
binecuvântarea patriarhală şi căutaţi 
să trăiţi într-un mod care invită Spiritul 
Domnului, aveţi parte de siguranţă, 
bucurie şi îndrumare.

Gabriel Paredes din Lima, Peru, a 
spus: „O parte din sfaturile care mi-au 
fost date în binecuvântarea mea le-am 
putut pune în practică în totalitate 
doar împreună cu familia mea, după 
ce am fost pecetluit cu soţia mea.

De curând, ne gândeam ce am putea 
face pentru a ne întări şi clădi noua 
familie. Întrebarea noastră a primit răs-
puns prin binecuvântarea mea patriar-
hală. În ea, sunt sfătuit ca, în cadrul 
familiei, să dau întâietate respectului, 
toleranţei şi dragostei, pentru că acestea 
sunt unele dintre temeliile importante 
ale Evangheliei lui Isus Hristos.

Concentrându-ne asupra acestui 
lucru, soţia mea şi cu mine am putut 
să depăşim problemele. Din când în 
când, mai avem dificultăţi în familie, 
dar suntem fericiţi. Am simţit că Dom-
nul îmi amintea cum pot avea familia 
pe care El mi-a promis-o. Ştiu că 
Domnul ne vorbeşte prin binecuvân-
tarea patriarhală şi că sfaturile cuprin-
se în ea sunt date pentru a fi folosite 
în vieţile noastre”.

Daţi ascultare avertizărilor
Pe o hartă nu va fi marcat fiecare 

pericol existent de-a lungul drumului, 

dar din fericire, binecuvântările 
patriarhale ne oferă adesea avertizări 
pentru a ne proteja de-a lungul vieţii. 
Unele dintre aceste avertizări ne ajută 
să fim protejaţi împotriva influenţei lui 
Satana; altele ne pot ajuta să ştim cum 
putem înlătura omul firesc din noi.

Pentru Caitlin Carr, din Utah, unele 
dintre avertizările din binecuvântarea 
ei patriarhală nu erau clare pe 
moment, dar studiul ulterior al binecu-
vântării a ajutat-o să dobândească mai 
multă înţelegere.

„Când mi-am primit binecuvân-
tarea patriarhală, am fost avertizată 
despre oamenii care vor încerca să 
mă convingă să nu urmez adevărul 
prin folosirea unor idei care par bune. 
Nu i-am dat atenţie; aveam o credinţă 
fermă în doctrinele care mi-au fost 
propovăduite.

Cu toate acestea, în următorul 
an, am dat de idei şi filosofii care, 
la prima vedere, păreau să se baze-
ze pe corectitudine şi dragoste, dar 
nu era aşa. Aceste mesaje păreau să 
vină de pretutindeni: media, şcoală, 
chiar şi de la prieteni apropiaţi. Cu 
toate că ştiam că aceste filosofii erau 
contrare planului lui Dumnezeu, am 
simţit că doream să sprijin atât aces-
te noi idei lumeşti, cât şi Biserica. În 
curând, mi-am dat seama că «nimeni 
nu poate sluji la doi stăpâni» (Matei 
6:24) şi că nu trebuie să mă încred în 
înţelepciunea oamenilor. Tatăl Ceresc 
mi-a rezolvat îndoielile prin scripturi 
şi mi-a transmis pace în suflet şi în 
inimă. Drept rezultat, mărturia mea a 
fost întărită şi am devenit mai fermă în 
apărarea lucrurilor despre care ştiu că 
sunt adevărate”.

INDICII PENTRU  
STUDIU

• Identificaţi sfaturile,  
avertizările, talentele şi  
promisiunile din binecuvân
tarea voastră patriarhală. 
Rugaţivă pentru a şti cum 
se aplică actualei perioade a 
vieţii voastre.

• Studiaţivă binecuvântarea în 
detaliu şi adesea dea lungul 
vieţii. Aceeaşi propoziţie poate 
avea mai multe înţelesuri pen
tru voi, la momente diferite.

• Amintiţivă că binecuvântarea 
patriarhală nu menţionează 
fiecare aspect al vieţii. Chiar 
dacă un obiectiv important 
nu este menţionat în binecu
vântarea voastră, acesta tot 
poate fi un lucru important 
de îndeplinit.

• Trăiţi potrivit Evangheliei. 
Binecuvântările din binecu
vântarea voastră patriarhală 
depind de neprihănirea 
voastră.

• Stabiliţivă obiective de a 
căuta darurile şi de a dezvolta 
talentele menţionate în bine
cuvântarea voastră.

• Cugetaţi asupra direcţiei pe 
care o urmaţi în viaţă şi cum 
doriţi să fie viaţa voastră. Cum 
vi se potrivesc obiectivele cu 
binecuvântarea patriarhală?

• Pentru studiu, puteţi folosi 
un exemplar al binecuvântării 
voastre patriarhale. Puteţi 
să vă scrieţi gândurile, să 
subliniaţi cuvinte care ies în 
evidenţă şi să notaţi scripturi 
care au o legătură cu binecu
vântarea voastră.
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Dezvoltaţi daruri şi talente
Binecuvântarea voastră patriarhală 

poate menţiona, de asemenea, daruri şi 
talente spirituale pe care Domnul vi le-a 
dat pentru a clădi împărăţia Sa. Dacă 
binecuvântarea voastră menţionează un 
talent care nu vă este cunoscut, aceasta 
poate însemna că nu aţi avut încă oca-
zia de a descoperi sau dezvolta acest 
talent. Prin cercetare făcută cu sârguinţă 
şi cu ajutorul Domnului, puteţi deveni 
foarte pricepuţi în a folosi acest talent 
şi multe altele.

Dezvoltarea talentelor voastre vă 
ajută să recunoaşteţi lucrurile unice 
prin care ajutaţi în lucrarea Domnului. 
Johanna Blackwell, din California, 
S.U.A., cugetă asupra darurilor şi 
talentelor din binecuvântarea ei atunci 
când se simte tentată să se compare 
cu alţii: „Când mă uit peste cuvintele 
din binecuvântarea mea patriarhală, 
mi se aminteşte că am fost binecuvân-
tată cu darurile de care aveam nevoie 
pentru a birui încercări şi pentru a lua 
parte la grăbirea lucrării Domnului.

Binecuvântarea mea îmi spune 
despre capacitatea mea de a iubi, de a 
ierta şi de a avea curajul de a interac-
ţiona cu cei din jur. Pe măsură ce am 
pus în practică aceste daruri, Domnul 
m-a binecuvântat cu o dorinţă mai 
mare de a cunoaşte şi de a interacţiona 
cu oameni şi culturi noi. În consecinţă, 
mărturia mea despre faptul că noi, toţi, 
suntem copiii unui Tată Ceresc iubitor 
a crescut şi am putut să slujesc altora 
în timp ce fiecare caută să devină mai 
asemănător lui Hristos”.

Căutaţi binecuvântări promise
În cele din urmă, binecuvântările 

noastre patriarhale ne revelează 
binecuvântările promise de Tatăl 
Ceresc, dacă Îi rămânem credincioşi. 
Nu există nicio garanţie cu privire la 
timpul când aceste promisiuni vor fi 
îndeplinite, dar putem şti că, atât timp 
cât suntem supuşi şi trăim conform 
Evangheliei, ele vor fi îndeplinite, fie 
în această viaţă, fie în viaţa următoare.

Sergio Gutierrez, din Nevada, S.U.A., 

se bazează pe o promisiune din bine-
cuvântarea sa patriarhală de fiecare 
dată când este îngrijorat cu privire la 
planurile sale viitoare de alegere a 
unei cariere: „Uneori, sunt neliniştit cu 
privire la nesiguranţa din viitorul meu, 
dar, în binecuvântarea mea patriarhală, 
este o promisiune care mă linişteşte 
întotdeauna. Această promisiune mă 
ajută să ştiu că, atât timp cât muncesc 
din greu şi rămân credincios, voi avea 
resursele necesare pentru a putea avea 
grijă de familia mea şi clădi Biserica. 
Încă nu ştiu exact ce carieră doresc să 
urmez, dar această promisiune îmi dă 
credinţă şi încredere”.

Dacă v-aţi întrebat vreodată care 
este voia Tatălui Ceresc pentru voi, 
nu sunteţi singuri. Domnul a înţeles 
că veţi avea parte de multe căi diferite 
pe care le-aţi putea urma în viaţă, prin 
urmare El v-a oferit o hartă personală 
care să vă menţină viaţa în acord 
cu Evanghelia Sa. Binecuvântările 
patriarhale nu pot lua hotărâri în locul 
nostru, dar ne pot conduce către reve-
laţie personală. Prin binecuvântările 
noastre patriarhale, ni se arată cum ne 
încadrăm în planul Domnului de a-l 
aduna pe Israel aflând de tribul nos-
tru; ne sunt transmise sfaturi, avertizări 
şi promisiuni personale; şi suntem 
învăţaţi despre darurile şi talentele 
unice pe care Tatăl Ceresc ni le-a dat 
pentru a-I sluji. Cât timp încercaţi să 
trăiţi potrivit tuturor acestor elemente 
din binecuvântarea voastră patriarhală, 
veţi putea şti că hotărârile voastre au 
fost luate potrivit voinţei Domnului în 
ceea ce priveşte viaţa voastră. ◼

Autoarele locuiesc în Illinois, S.U.A.  
şi în New York, S.U.A.

Domnul v-a oferit o hartă personală care să vă menţină viaţa în acord cu Evanghelia Sa.



Karina Martins Pereira Correia de Lima

În săptămânile premergătoare căsă-
toriei şi pecetluirii mele în templu, 
am început să fiu puţin neliniştită 

în legătură cu toate lucrurile pe care 
trebuia să le fac înainte de a-mi înte-
meia noua familie. Deşi simţeam o 
mare bucurie, eram stresată cu orga-
nizarea noului nostru program, rezol-
varea aspectelor financiare, găsirea 
unui spaţiu de depozitare a bunurilor 
noastre şi cu toate noile mele respon-
sabilităţi în calitate de soţie. Doream 
să mă asigur că ne începeam căsnicia 
aşa cum trebuie asigurându-ne că, 
în activităţile noastre, erau incluse 
lucruri importante, precum ţinerea 
poruncilor şi petrecerea timpului 
împreună ca soţ şi soţie, chiar dacă 
vieţile noastre erau ocupate.

Pe măsură ce se apropia ziua 
nunţii, am avut o serie de coşmaruri 
despre probleme de toate felurile care 
pot afecta o familie. Deoarece pro-
veneam dintr-o familie iubitoare, dar 
care a avut parte de multe supărări din 

cauza certurilor constante şi puternice 
şi a inimilor frânte, coşmarurile m-au 
afectat mai mult decât ar fi trebuit. 
Astfel, într-o noapte, după multe 
alte nopţi asemănătoare, m-am trezit 
transpirată şi am hotărăt să urmez 
sfatul oferit de sora Neill F. Marriott, a 
doua consilieră în Preşedinţia generală 
a Tinerelor Fete, în cuvântarea dân-
sei, intitulată „Să ne supunem inimile 
lui Dumnezeu” (Liahona, nov. 2015, 
p. 30-32). Mi-am închis ochii şi m-am 
rugat: „Dragă Tată Ceresc, ce pot să 
fac pentru a ţine aceste lucruri rele 
departe de familia mea?”.

Răspunsul a venit foarte repede şi 
foarte puternic, de parcă cineva îmi 
deschisese o uşiţă în cap şi pusese 
gândul acolo. Glasul blând şi încet 
m-a îndemnat: „Fă doar ce trebuie să 
faci. Fii credincioasă în fiecare pas”. 
Spiritul mi-a şoptit un sfat concret 
şi am simţit că, dacă făceam acele 
lucruri, totul avea să fie bine.

Am zâmbit şi am avut un sentiment 
de căldură spirituală. Dintr-o dată, am 

uitat de toate îngrijorările mele, pen-
tru că ştiam că acel sfat era adevărat. 
L-am simţit pe Duhul Sfânt şi înainte, 
dar niciodată atât de puternic ca în 
acea noapte. Am simţit dragostea 
Tatălui nostru Ceresc şi a Salvatorului 
nostru în jurul meu şi am ştiut că 
alinarea şi salvarea familiei mele era 
la fel de importantă pentru Ei, cât era 
şi pentru mine.

Aşa cum Nefi a 
navigat spre necu-
noscut, eu a trebuit 
să-mi exercit cre-
dinţa în Domnul 
pentru a-mi înte-
meia o familie.

călătorieSă ne pregătim pentru o nouă  
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Ca asigurare suplimentară, mi-a 
venit în minte o povestire din scripturi 
– momentul în care Domnul i-a 
poruncit lui Nefi să construiască o 
corabie: „Şi s-a întâmplat că Domnul 
mi-a vorbit, zicând: Vei construi o 
corabie după felul în care îţi voi arăta 
Eu, pentru ca să pot să-i duc pe oame-
nii tăi peste aceste ape” (1 Nefi 17:8; 
subliniere adăugată).

Nefi şi familia lui au fost în pustiu 
timp de mai mulţi ani îndurând tot 
felul de suferinţe. Ar fi putut să se sim-
tă speriat de începerea unei călătorii 
pe mare şi să-şi lase temerile să devină 
mai puternice decât credinţa sa. Dar 
el nu a făcut acest lucru. A acceptat 
instrucţiunile lui Dumnezeu şi s-a 
supus lor. El a avut credinţa că promi-
siunile Sale aveau să se împlinească. 
Domnul nu i-a spus niciodată lui Nefi 
că nu vor fi furtuni sau că valurile 
nu vor lovi corabia. Dar El i-a spus 
lui Nefi că, dacă urma instrucţiunile 
Sale, atunci urma să-şi poată îndruma 
familia, în siguranţă, peste ocean către 
pământul făgăduit.

Mi-am dat seama că şi eu am călă-
torit prin pustiu mulţi ani, dar, acum, 
eram în faţa mării pregătindu-mă pen-
tru o nouă călătorie: căsătoria. Am fost 

chemată – şi cred că este la fel în cazul 
tuturor familiilor de sfinţi din zilele 
din urmă – să construiesc o corabie 
urmând instrucţiunile lui Dumnezeu.

După ce soţul meu şi cu mine 
ne-am căsătorit, problemele nu au 
întârziat să apară. M-am îmbolnăvit, 
am întâmpinat dificultăţi legate de 
aspectele financiare şi de punerea în 
practică a tuturor obiceiurile bune pe 
care hotărâsem să le urmăm.

Însă, sfatul pe care l-am primit în 
acea noapte mi-a rămas în inimă. Am 
încercat în fiecare zi să învăţăm şi să 
păstrăm, ca pe o comoară, în inimile 
noastre cuvântul lui Dumnezeu, să 
urmăm exemplul bun al conducători-
lor noştri – inclusiv al lui Hristos – şi 
să ne îmbunătăţim comportamentul. 
Am dobândit o mărturie mai puterni-
că despre rugăciune şi am gustat, cu 
adevărat, din dragostea Tatălui pentru 
noi. Am început să mă încred mai 
mult şi să mă tem mai puţin. Ne-am 
dat seama că greutăţile de care am 
avut parte au devenit paşi spre 
îmbunătăţire. Astăzi, casa noastră 
pare precum o părticică din cer.

Încă suntem la începutul 
călătoriei noastre, dar faptul că 
m-am căsătorit şi am întemeiat 

o familie a fost cea mai bună alegere 
pe care am făcut-o vreodată. Inima 
mea este plină de bucurie când mă 
gândesc la rânduiala din templu pe 
care am primit-o şi ştiu că a fost pecet-
luită prin autoritatea lui Dumnezeu. 
Cu cât înţeleg mai multe despre 
importanţa familiei în planul Tatălui 
Ceresc şi caracterul sacru al legămân-
tului pe care l-am făcut, cu atât mai 
mult îmi doresc să ajut alte familii să 
primească aceeaşi rânduială.

Am învăţat că nu trebuie să ne 
îngrijorăm cu privire la ceea ce 
urmează să se întâmple, deoarece 
„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de 
frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă” (2 Timotei 1:7). Trebuie 
doar să fim supuşi, să urmăm instruc-
ţiunile date prin intermediul scripturi-
lor şi al cuvintelor profeţilor din zilele 
noastre şi să cerem, în rugăciune, 

mai multe instrucţiuni persona-
le. Dacă facem aceste lucruri, 
putem traversa oceanul acestor 
ultime zile fiind convinşi că, 
indiferent de necazul de care 
avem parte, cei dragi vor fi 
în siguranţă. ◼

Autoarea locuieşte în 
Paraná, Brazilia.
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Ce ar trebui să faceţi când aveţi o întrebare despre ceva doctrinar, istoric sau personal? 
Cum găsiţi un răspuns? Domnul promite: „Eu îţi voi spune ţie, în inima şi în mintea 
ta, prin Duhul Sfânt” (D&L 8:2). Cum vă folosiţi mintea şi inima pentru a recunoaşte 

inspiraţia? Iată câteva idei.

Aflaţi ce puteţi face când aveţi întrebări.

Cum pot să studiez cu MINTEA şi cu 
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Studiaţi

Rugaţi-vă

Ascultaţi

Vorbiţi

MINTEA

Studiaţi, rugaţi-vă, ascultaţi
Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus că, atunci 
când luăm „decizii importante în viaţă… Tatăl Ceresc Se aşteaptă să [ne] folosim 
libertatea de a alege, să studiem profund situaţia în mintea noastră potrivit principii-
lor Evangheliei şi să Îi prezentăm, prin rugăciune, hotărârea noastră” („Duhul Sfânt”, 
Liahona, mai 2016, p. 105).

Este valabil în cazul oricărei întrebări. Când studiaţi, rugaţi-vă, cu sinceritate, cu 
privire la răspunsurile pe care le găsiţi pe parcursul studiului. Duhul Sânt vă va da 
îndemnuri – prin idei, cuvinte în mintea voastră sau prin alte metode de aducere 
aminte personale – pentru a vă îndruma spre răspunsurile de care aveţi nevoie.

Folosiţi resursele
Studiaţi scripturile, inclusiv Ghidul pentru scripturi şi celelalte ajutoare pentru studiu. 
Puteţi să studiaţi, de asemenea alte resurse SZU, cum ar fi cuvântări din cadrul confe-
rinţei generale, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie) pe LDS.org, revistele Bisericii, 
Joseph Smith Papers Project şi multe altele. (Vezi pagina 54 care conţine o listă cu 
resurse utile ale Bisericii.)

Vorbiţi despre aceasta
Nu vă temeţi să cereţi ajutor. Vârstnicul Ronald A. Rasband, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne-a încurajat: „Vă invit să faceţi ceva… Trebuie să vă gândiţi la cineva [care vă poate ajuta să găsiţi 
răspunsuri] – un prieten de încredere, un părinte sau părinţii, bunicii, un învăţător, episcopatul [sau] 
un consultant… – şi trebuie să găsiţi răspunsurile la acele întrebări” (transmisiune Face to Face, 20 ian. 
2016). Încercaţi! Vorbiţi cu cineva în care aveţi încredere despre întrebările voastre şi găsiţi răspun-
surile împreună.
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RĂSPUNSURI DE LA DUMNEZEU
„Rezolvarea întrebărilor sincere constituie 
o parte importantă în dezvoltarea cre-
dinţei, iar pentru aceasta ne folosim atât 
de intelect, cât şi de sentimente. Domnul 
a spus: «Eu îţi voi spune ţie, în inima şi în 

mintea ta» [D&L 8:2]. Nu toate întrebările vor primi răspuns 
imediat, dar [cele mai multe] pot fi rezolvate prin studiu 
sincer şi prin rugăciune adresată lui Dumnezeu.”
Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, „Credinţa 
nu este o întâmplare, ci o alegere”, Liahona, nov. 2015, p. 66.

INIMA?

Studiaţi

Studiaţi

Rugaţi-vă

Ascultaţi

Răbdare

INIMA

Studiaţi, rugaţi-vă, ascultaţi
Aceştia sunt paşi importanţi pentru a cugeta atât cu mintea, cât şi cu inima voastră. 
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Preşedinţie, a spus: „Dacă 
doriţi să recunoaşteţi adevărul spiritual, trebuie să folosiţi instrumentele corespunză-
toare. Nu puteţi dobândi o înţelegere cu privire la adevărul spiritual cu instrumente 
care nu-l pot detecta” („Să primim o mărturie despre lumină şi adevăr”, Liahona, 
nov. 2014, p. 22). Duhul Sfânt este instrumentul prin care aflăm lucruri spirituale. 
Aşadar, când vă rugaţi şi daţi ascultare Spiritului, cu timpul, veţi putea găsi răspunsuri.

Aveţi răbdare
Preşedintele Uchtdorf a mai explicat: „Cu cât ne îndreptăm mai mult inima şi mintea către 

Dumnezeu, cu atât mai multă lumină cerească se revarsă asupra sufletului nostru… Treptat, lucruri 
care înainte păreau neclare, întunecate şi vagi devin clare, luminoase şi cunoscute nouă” („Să primim o 

mărturie despre lumină şi adevăr”, p. 22). Căutarea răspunsurilor poate fi un proces lung. Dar, dacă sunteţi 
dornici să ascultaţi răspunsurile, chiar dacă durează, le veţi găsi.

Exersaţi recunoaşterea îndemnurilor
Cu cât recunoaşteţi mai bine îndemnurile şi sunteţi dornici să acţionaţi când Spiritul şopteşte inimii voastre, cu atât mai 
uşor vă va fi în viitor să recunoaşteţi alte îndemnuri. Puteţi „simţi că este drept” sau puteţi avea parte de o „amorţire a 
gândurilor” dacă este greşit (vezi D&L 9:8-9). Puteţi simţi, de asemenea, că vi se amintește cu blândețe, puteți avea un 
sentiment de pace sau un alt sentiment care vă este menit. Domnul vă cunoaşte şi ştie cum veţi înţelege Spiritul. El vă 
va oferi cu dragoste îndrumarea care vă este menită. Aşadar, continuaţi să ascultaţi şi continuaţi să exersaţi. ◼



Examinaţi aceste sugestii 
privind studiul scripturilor 
şi găsirea răspunsurilor la 
întrebările voastre de natu-
ră spirituală.

PERSONALIZAŢI-VĂ 
STUDIUL EVANGHELIEI

Cum studiaţi când căutaţi  
răspunsuri la o întrebare de 
natură spirituală sau chiar 

şi când doar încercaţi să înţelegeţi 
mai bine scripturile? Mă refer la voi 
– personal. Fiecare dintre noi are 
obiceiuri de studiu diferite pentru 
şcoală, dar, uneori, uităm că ne putem 
personaliza şi studiul Evangheliei. 
Data viitoare când aveţi o întrebare 
de natură spirituală sau doctrinară, 
încercaţi câteva dintre aceste sugestii 
pentru a afla ce ar funcţiona cel mai 
bine pentru voi.

Bethany Bartholomew
Revistele Bisericii
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CREAŢI O LISTĂ, UN TABEL SAU O HARTĂ

Uneori, este util să vă organizaţi gândurile vizual în timpul studiului Evangheliei 
punându-le într-o listă, într-un tabel sau în vreun fel de hartă. Iată un exemplu privind 

tipul de tabel pe care cineva l-ar putea crea când studiază epistolele lui Pavel din Noul 
Testament. Puteţi crea o listă, un tabel sau o hartă folosind orice format care vă ajută cel 
mai mult. Fiţi creativi! Găsiţi modalităţi distractive pentru a vă organiza studiul Evangheliei.

EPISTOLĂ ALĂTURI DE UN COLEG? SCRIIND DIN… ? SUBIECTE PRINCIPALE ALE EPISTOLEI

Exemplu: 
1 Timotei

Nu este menţionat Laodicea (vezi nota  
de la sfârşitul lui 
1 Timotei 6, în versiu-
nea în limba engleză)

Doctrină adevărată, Salvatorul, rugăciune,  
credinţă şi caritate, calităţi ale conducătorilor, 
apostazie, grija faţă de cei săraci, să rămânem 
credincioşi, evitarea bogăţiilor lumeşti

STUDIUL EVANGHELIEI

2. SCRIEŢI

Scrieţi, într-un jurnal pentru studiu, 
gândurile şi impresiile pe care le pri-
miţi în timpul studiului din scripturi şi 
uitaţi-vă adesea peste ele.

Scrieţi-vă gândurile şi impresiile 
după rugăciunile voastre, chiar dacă 
impresiile nu au o legătură directă cu 
subiectul pe care îl studiaţi. Fiţi atenţi 
la ce vă învaţă Spiritul de-a lungul 
timpului.

Notaţi-vă întrebările într-un caiet 
de notiţe, în telefon sau într-un 
carneţel aproape de patul vostru 
pentru a vă aminti şi a vă ajuta să 
continuaţi să vă gândiţi la ce învă-
ţaţi în fiecare zi.

1. CREAŢI

Faceţi o listă, un tabel sau o  
hartă. (Vezi, mai jos, un exemplu.)

Faceţi o diagramă de studiu. 
Scrieţi cuvinte şi idei, iar, apoi, 
conectaţi-le cu linii şi cerculeţe  
pentru a indica legătura dintre ele.

EPISTOLELE LUI PAVEL
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4. CERCETAŢI

Căutaţi ajutoare pentru studiu  
în scripturi şi online (vezi, mai jos, 
o listă cu resurse SZU utile).

Căutaţi pe LDS.org prezentări 
video şi cântece despre ceea ce 
studiaţi.

Studiaţi contextul. Cercetaţi isto-
ria sau capitolele care au legătură 
cu subiectul sau scriptura pe care 
o studiaţi.

3. ASCULTAŢI ŞI DISCUTAŢI

Vorbiţi cu un părinte sau cu un 
conducător de încredere. Încercaţi 
să înţelegeţi împreună. Poate dura 
o vreme, dar amândoi veţi progresa 
în acest timp.

Învăţaţi pe altcineva. Împărtăşiţi, 
pe rând, ceea ce ştiţi. Discutaţi 
despre ceea ce aţi învăţat unul de 
la altul.

Ascultaţi scripturile sau alte 
povestiri şi resurse SZU cu sonorul 
suficient de tare încât să le auziţi.

LĂSAŢI AJUTOARELE DE STUDIU 
SĂ VĂ AJUTE

Există foarte multe resurse preţioase 
disponibile în scripturi şi online care să 

vă ajute când studiaţi subiecte importante. 
Iată o listă cu câteva dintre resursele care 
vă sunt disponibile şi locul în care le găsiţi.

ÎN SCRIPTURI
• Ghid pentru scripturi
• Bible Chronology (Cronologie) (eveni-

mente din Vechiul şi Noul Testament 
aranjate în ordine cronologică cu date 
aproximative)

• Paralelă între Evanghelii (povestiri 
despre Salvator din Evangheliile după 
Matei, Marcu, Luca şi Ioan, organizată 
în funcţie de evenimente, locuri şi date 
aproximative)

• Traducerea Bibliei de Joseph Smith
• Hărţi şi fotografii
•  Ghid de abrevieri

PE LDS.ORG
• Scripturi ( www. lds. org/ scriptures?lang=ron)
• Conferinţă generală ( www. lds. org/ 

 general -conference/ conferences?lang=ron)
• Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie) 

(topics. lds. org)
• Reviste ( www. lds. org/ liahona/ 

lang=ron?lang=ron& _r=1)
• Church history (Istoria Bisericii)  

(history. lds. org)
• Study helps (Ajutoare pentru studiu) 

(scriptures. lds. org)
• Lessons and teaching resources 

(Resurse privind lecţiile şi predarea)  
(lds. org/ go/ 41754a)

• LDS Media Library (Biblioteca media SZU) 
(lds. org/ media -library)

• Help with challenges (Ajutor în  
încercări)) (lds. org/ go/ 41754b)

ALTE RESURSE ONLINE
• Family history (Istoria familiei)  

(familysearch. org)
• Mormon Channel (Canal mormom)  

(mormonchannel. org)
• Scripturi citate în cadrul conferinţei 

generale (scriptures. byu. edu)
• Redacţia de ştiri mormonă  

( www. mormonii -stiri. ro/ )
• Muncă misionară şi împărtăşirea 

Evangheliei mormon. org/ ron
• Joseph Smith Papers Project  

(josephsmithpapers. org)
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5. FACEŢI

Interpretaţi rolul personajelor 
din scripturi şi alte resurse. Cum vă 
ajută faptul de a vă pune în locul 
unei anumite persoane să înţelegeţi 
mai bine ceea ce studiaţi? Cum ar 
arăta situaţiile asemănătoare în viaţa 
voastră?

Faceţi un lanţ din scripturi care 
leagă răspunsurile pe care le găsiţi 
în scripturi. (Vezi, mai jos, un 
exemplu.)

LANŢ DE STUDIU AL SCRIPTURILOR

Scripturi despre speranţă:

FACEŢI UN LANŢ DE STUDIU  
AL SCRIPTURILOR

Uneori, este util să notăm mai 
multe versete care cuprind acelaşi 

subiect. Uitaţi-vă în Ghidul pentru 
scripturi la scripturile care au legătură cu 
subiectul pe care îl studiaţi. Apoi, folosiţi 
notele de subsol şi contextul pentru a 
ajunge la scripturi cu mai multe informaţii 
privind acelaşi subiect. Scrieţi scriptura 
care urmează în lanţ, pe marginea paginii, 
lângă scriptura precedentă şi aşa mai 
departe. Puteţi căuta, de asemenea, 
cuvântări din cadrul conferinţei despre 
un anumit subiect pentru a vă ajuta în 
studiul vostru (vezi lista cu subiecte pe 
conference.lds.org). Lanţul de studiu al 
scripturilor despre subiectul speranţă 
este un exemplu.

Cuvântări despre speranţă:
• episcopul Dean M. Davies, 

„Binecuvântările preaslăvirii”, 
Conferinţa Generală din oct. 2016;

• vârstnicul Paul V. Johnson, „Şi moartea 
nu va mai fi”, Conferinţa Generală din 
apr. 2016,

• preşedintele Dieter F. Uchtdorf, „Vă 
va pune pe umerii Săi şi vă va duce 
acasă”, Conferinţa Generală din apr. 
2016;

• vârstnicul Whitney Clayton, „Alegeţi 
să credeţi”, Conferinţa Generală din 
apr. 2015;

• preşedintele Boyd K. Packer (1924-
2015), „Motivul speranţei noastre”, 
Conferinţa Generală din oct. 2014;

• preşedintele Henry B. Eyring, 
„Speranţa, o moştenire nepreţuită”, 
Conferinţa Generală din apr. 2014. ◼

Început: Moroni 7:40

Moroni 7:3

Eter 12:4

Doctrină şi legăminte 138:14

Moroni 7:41

Sfârşit: Alma 46:39  
(Scrieţi Moroni 7:40 pe marginea  
paginii, lângă această scriptură.)
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Dorinţa dreaptă a oamenilor buni 
de pretutindeni a fost şi va fi 
mereu aceea de a fi pace în 

lume. Nu trebuie să renunţăm nicio-
dată la îndeplinirea acestui obiectiv. 
Însă, preşedintele Joseph F. Smith 
(1838-1918) ne-a învăţat: „Acel spirit al 
păcii şi al dragostei nu va putea veni 
deloc în lume… până când omenirea 
nu va primi adevărul şi mesajul lui 
Dumnezeu… şi nu va recunoaşte pute-
rea şi autoritatea Sa, care sunt divine”.

Sperăm şi ne rugăm, cu sinceritate, 
să avem pace universală, dar ca indi-
vizi sau familie putem primi acea pace 
care ne este promisă ca răsplată a 
neprihănirii. Această pace este un 
dar promis al misiunii Salvatorului şi 
al sacrificiului Său ispăşitor.

Pacea nu înseamnă doar sigu-
ranţă sau lipsa războiului, a violen-
ţei sau a conflictelor. Pacea rezultă 
din cunoaşterea faptului că 
Salvatorul ştie cine suntem, 
că ştie că avem credinţă în El, 
că Îl iubim şi că ţinem porunci-
le Sale, mai ales în timpul încercări-
lor şi tragediilor devastatoare din viaţă 
(vezi D&L 121:7-8).

CUM  
SĂ GĂSIM PACEA ADEVĂRATĂ

Vârstnicul  
Quentin L. Cook
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

R Ă S P U N S U R I  D I N  P A R T E A  C O N D U C Ă T O R I L O R  B I S E R I C I I

„Unde găsesc pace? Şi consolare? 
Când, singur în lume, mă întristez?” 
(„Unde găsesc pace?”, Imnuri, nr. 81). 
Răspunsul este la Salvator, 
care este sursa şi Dumnezeul păcii. El 
este „Domnul păcii” (Isaia 9:6).

Umilirea de bunăvoie în faţa 
lui Dumnezeu, rugăciunea con-
tinuă, pocăinţa, intrarea în apele 
botezului având o inimă frântă 
şi un spirit smerit şi faptul de a 
deveni ucenici adevăraţi ai lui 
Isus Hristos sunt exemple profunde 
de neprihănire care este răsplătită cu 
pace trainică.

Biserica este un loc de refugiu 
unde cei care-L urmează pe Hristos 
găsesc pace. Unii tineri din lume 
spun că sunt spirituali, dar nu reli-
gioşi. Să ne simţim spirituali este 
un prim pas bun. Totuşi, Biserica 
este locul în care suntem înfrăţiţi, 
învăţaţi şi hrăniţi de cuvântul 
cel bun al lui Dumnezeu. Şi mai 
important, autoritatea preoţiei din 
Biserică este cea care ne pune la dis-
poziţie rânduielile şi legămin-
tele sacre care unesc familii şi ne 
fac să fim demni să ne întoarcem la 

Dumnezeu Tatăl şi la Isus Hristos în 
împărăţia celestială. Aceste rânduieli 
aduc pace, deoarece sunt legăminte 
făcute cu Domnul.

Templele sunt locurile în care 
sunt înfăptuite aceste rânduieli 
sacre şi sunt, de asemenea, locurile 
în care te poţi adăposti de lume. 
Cei care vizitează împrejuri-
mile templului sau participă la o 
casă deschisă a templului pot simţi 
această pace.

Salvatorul este sursa păcii ade-
vărate. Chiar şi cu greutăţile vieţii, 
datorită ispăşirii Salvatorului şi harului 
Său, trăirea unei vieţi neprihănite va fi 
răsplătită cu pace personală (vezi Ioan 
14:26-27; 16:33). ◼

Din cuvântarea adresată în cadrul Conferinţei 
Generale din luna aprilie a anului 2013.
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Abegail D. Ferrer

Într-un an, am avut obiectivul de 
a-mi îmbunătăţi procesul de învă-
ţare spirituală. Duceam cu mine, 

peste tot, cărţi ale Bisericii, broşuri, 
manuale şi scripturi, inclusiv la şcoală, 
pentru că flămânzeam după cuvintele 
lui Dumnezeu. Dar eforturile mele au 
încetinit când am devenit ocupată cu 
studiul pentru un viitor test.

Într-o zi, profesoara noastră a con-
dus o discuţie în care i-a rugat pe toţi 
elevii din încăpere, care nu erau cato-
lici, să se ridice. Eram singura sfântă 
din zilele din urmă din clasă. S-au mai 
ridicat alţi şase elevi.

Apoi, am fost întrebaţi: Din ce 
Biserică faci parte? Cine a fost înteme-
ietorul? Cum a fost stabilită biserica ta?

Rândul meu să răspund a fost ulti-
mul. Am avut emoţii când mi-am dat 
seama că nu-mi adusesem cărţile de la 
Biserică, dar am încercat să-mi amin-
tesc lucrurile despre care am studiat. În 
minte, mi-a venit un verset din Biblie:

„Încrede-te în Domnul din toată 
inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciu-
nea ta!

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El 
îţi va netezi cărările” (Proverbele 3:5-6).

Am stat în faţa clasei cu mult curaj 
şi am uitat de temerile mele. Am spus 
că sunt membră a Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. ILU
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Am împărtăşit povestirea despre un 
tânăr băiat, Joseph Smith, care L-a 
văzut pe Dumnezeu. Am simţit cum 
inima îmi ardea în piept şi mi-au dat 
lacrimile. Am împărtăşit că Biserica 
a fost organizată în data de 6 aprilie 
1830 şi am depus mărturie că a fost 
chemat un profet al lui Dumnezeu şi 
că preoţia a fost restaurată. Am depus 
mărturie că ştiu că toate aceste lucruri 
sunt adevărate.

Numeroasele ore de studiu al 
Evangheliei au meritat efortul. M-au 
ajutat să-mi apăr credinţa şi să împăr-
tăşesc Evanghelia. Am fost mândră 
când, după mai multe săptămâni, 
patru dintre colegii mei de clasă au 
venit cu mine la Biserică.

Acea experienţă m-a învăţat despre 
importanţa unei mărturii. La început, 
m-am întrebat de ce Domnul nu m-a 
îndemnat să-mi aduc cărţile în acea zi. 
Ele m-ar fi ajutat să răspund perfect la 
întrebările adresate. Dar, apoi, mi-am 
dat seama că nu trebuie să memorăm 
totul despre Biserică sau să ne bazăm 
pe referinţe – noi trebuie să studiem, 
să trăim şi să împărtăşim Evanghelia 
bazându-ne pe Duhul Sfânt. Nu 
aveam cărţile cu mine, dar aveam 
mărturia mea. ◼

Autoarea articolului locuieşte în Cagayan, 
Filipine.

Cărţi uitate,  
mărturie amintită
Toţi ochii erau aţintiţi asupra mea. Pot să apăr Biserica  
doar cu mărturia mea simplă?
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Cum credeţi că ar fi să fiţi martori ai Salvatorului înviat? 
În vremea lui Isus, sute de oameni nu au trebuit să-şi 
imagineze acest eveniment – ei l-au trăit. Scripturile rela-

tează despre cel puţin douăsprezece situaţii în Noul Testament 
şi multe altele în Cartea lui Mormon în care Domnul înviat li S-a 
arătat oamenilor. Aceste persoane au fost martore la unul dintre 
cele mai mari miracole din istorie: Isus Hristos a învins moartea 
şi a făcut posibil ca fiecare dintre noi să trăiască din nou. Este 
uimitor, nu-i aşa?

Aşadar, ce înseamnă exact să fii martor al lui Hristos? Să reca-
pitulăm câteva dintre aceste evenimente din scripturi şi să ne 
gândim cum putem, chiar fără a-L vedea fizic, să fim şi noi mar-
tori ai lui Hristos.

||||||||||||||||

E I  L - A U 

VĂZUT

IMAGINI © ISTOCK/GETTY IMAGES

Aceşti oameni L-au văzut, cu adevărat, 
pe Salvatorul înviat, dar şi voi puteţi fi, 

în felul vostru, martori ai lui Hristos.

Maria Magdalena
Maria Magdalena a fost prima martoră. În dimineaţa duminicii de 

după răstignire, ea a venit la mormânt, împreună cu alte câteva femei, 
pentru a unge trupul Domnului. Când a văzut că mormântul era gol, 
Maria a plâns. Cineva s-a apropiat de ea venind din spate şi a între-
bat: „Femeie, de ce plângi?”. Imaginaţi-vă ce uimită a fost când şi-a 
dat seama că era Isus, înviat din morţi (vezi Ioan 20:1-18).
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A ÎNVIAT, DE GREG K. OLSEN, COPIEREA INTERZISĂ
DRUMUL CĂTRE EMAUS, DE JON MCNAUGHTON
UITAŢI-VĂ LA MÂINILE ŞI PICIOARELE MELE, DE HARRY ANDERSON

Doi ucenici pe drumul către Emaus
Cleopa şi un alt ucenic mergeau pe drumul către Emaus 

când li s-a alăturat un străin. Nu L-au recunoscut pe noul 
lor tovarăş de drum, dar, în timp ce luau cina împreună, 
străinul a frânt pâinea. Atunci li s-au deschis ochii şi şi-au 
dat seama că, tot timpul, călătoriseră alături de Salvator. 
„Nu ne ardea inima în noi… ?”, s-au întrebat unul pe celă-
lalt gândindu-se la confirmarea pe care o simţiseră că El 
fusese, într-adevăr, cu ei (vezi Luca 24:13-34).

Cei zece apostoli
Cei doi ucenici care 

călătoriseră către Emaus 
împreună cu Hristos s-au 
întors în Ierusalim şi găsind 
zece dintre apostoli le-au 
spus despre experienţa trăi-
tă de ei. În timp ce vorbeau, 
Salvatorul Însuşi li S-a arătat 
spunând: „Uitaţi-vă la mâinile 

şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh 
n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu” (vezi Luca 
24:36-41, 44-49).
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Apostolul Toma
Apostolul Toma nu a fost prezent când 

Salvatorul li S-a arătat prima dată celorlalţi 
apostoli, de aceea nu a crezut că Hristos 
înviase. După o săptămână, Hristos li S-a 
arătat, din nou, apostolilor. De data aceasta, 
Toma a fost acolo şi, pentru că L-a văzut pe 
Hristos, a crezut că El înviase. Salvatorul l-a 
avertizat pe Toma în legătură cu faptul de 
a crede numai după ce a văzut: „Pentru că 
M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au 
văzut, şi au crezut” (vezi Ioan 20:24-29).

Cei unsprezece apostoli la 
Marea Tiberiadei

Într-o zi, nu la mult timp după învie-
re, mai mulţi dintre apostoli s-au dus 
să pescuiască în Marea Tiberiadei, 
dar nu au avut prea mult succes. În 
dimineaţa următoare, Salvatorul li S-a 
arătat şi i-a sfătuit să arunce mreaja 
în partea dreaptă a corabiei. Când 
au făcut acest lucru, mreaja a prins 
atât de mulţi peşti, încât cu greu au 
putut să o tragă. După ce au mâncat 
împreună, Salvatorul a propovăduit 
despre importanţa faptului de a sluji 
altora spunând: „[Paşteţi] oile mele”. 
Apostolii aveau să-şi petreacă res-
tul vieţii făcând tocmai acest lucru 
– propovăduind oamenilor despre 
Hristos – şi, în unele cazuri, dându-şi 
chiar şi viaţa pentru acest scop (vezi 
Ioan 21:1-22).
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Nefiţii de pe meleagurile americane
În timpul răstignirii, meleagurile americane au fost devastate de cutremure de 

pământ, de incendii, de alte dezastre naturale şi de trei zile de întuneric pentru a se 
semnala moartea Salvatorului. Ulterior, Hristos a coborât din cer şi a vorbit unui grup 
de 2.500 de oameni care se adunase lângă templul din ţara Abundenţa. El i-a invitat 
pe oameni să simtă urmele rănilor din mâinile şi picioarele Sale şi din coasta Sa, a 
rostit o cuvântare şi a binecuvântat copiii nefiţilor, unul câte unul. A doua zi, s-au adu-
nat şi mai mulţi oameni, iar Salvatorul li S-a arătat şi le-a propovăduit. În final, ucenicii 
au întemeiat Biserica lui Hristos iar nefiţii au dobândit o mărturie atât de puternică, 
încât ei şi, de asemenea, lamaniţii s-au convertit la Domnul (vezi 3 Nefi 11-18; vezi, de 
asemenea, 3 Nefi 8-10; 4 Nefi 1).

ÎNVĂŢAŢI DESPRE EL
„Pe măsură ce simţiţi mărturia Spiritului Sfânt 
despre [Hristos], confirmată şi reconfirmată spiritului 
dumneavoastră în multe feluri şi în multe locuri, pe 
măsură ce vă străduiţi să ţineţi sus lumina exemplului 
Său în viaţa dumneavoastră de zi cu zi şi pe măsură 
ce vă depuneţi mărturia în faţa celorlalţi şi îi ajutaţi 

să înveţe despre El şi să-L urmeze, dumneavoastră sunteţi martori ai lui 
Isus Hristos.”
Vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli,  
„Să devenim martori ai lui Hristos”, Liahona, mart. 2008, p. 63.
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Martori atunci şi martori acum
Hristos S-a arătat, de asemenea, multor altora, inclusiv mai multor 

femei care veniseră la mormânt pentru a o ajuta pe Maria Magdalena să 
ungă trupul lui Hristos, unui grup de peste 500 de bărbaţi, lui Iacov şi lui 
Pavel (vezi Matei 28:9; Faptele apostolilor 9:4-19; 1 Corinteni 15:6-7; vezi, 
de asemenea, 3 Nefi 19; 26:13).

S-ar putea să nu avem ocazia de a-L vedea pe Salvator aşa cum L-au 
văzut aceşti martori, dar voi puteţi fi totuşi martori ai lui Hristos. Îl puteţi 
căuta personal pe Salvator, aşa cum a făcut Maria când s-a dus la mor-
mânt, învăţând mai mult despre El. Sau vă puteţi exercita credinţa în El 
ţinând poruncile şi urmând sfaturile profeţilor. Sau puteţi să recunoaş-
teţi binecuvântările Salvatorului în viaţa voastră, aşa cum au făcut cei 
doi ucenici care mergeau către Emaus. În această perioadă de Paşte, 
gândiţi-vă ce înseamnă să fii martor al lui Hristos. Aceşti oameni au fost 
literalmente martori care chiar L-au văzut pe Hristosul înviat – dar acesta 
nu este singurul mod în care puteţi să fiţi martorii Lui în viaţa voastră. ◼
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SPAŢIUL NOSTRU

DUMNEZEU NE OFERĂ INSTRUMENTE

Unchiul meu este artist şi face corăbii mici din lemn în sticle. 
Pentru a le face, este nevoie de mult timp, de multă concen-

trare şi de mult efort.
Într-o zi, am văzut toate instrumentele lui şi am observat cum 

fiecare instrument era folosit pentru un anume detaliu sau piesă a 
corabiei. În timp ce-l urmăream cum lucrează, am fost uimită de 
modul în care folosea instrumentele pentru a face aceste corăbii. 
Mi-am amintit de relatarea lui Nefi despre construirea unei coră-
bii (vezi 1 Nefi 17-18). El a construit-o după modul Domnului, nu 
după modul oamenilor. Dumnezeu ne oferă instrumente pentru a ne 
construi propriile corăbii în modul Său. Scripturile, credinţa şi dragos-
tea pentru Dumnezeu sunt instrumente pe care trebuie să le folosesc în 
viaţa mea pentru a construi cu grijă şi fără fisuri propria corabie. Învăţ în 
fiecare zi să fiu o ucenică a Domnului. ◼
María Mercedes G., Monagas, Venezuela
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Era o primăvară rece în Danemarca. 
Tocmai îmi începusem misiunea cu 

timp deplin, iar mărturia mea întâm-
pina probleme. Eram convertit de 
numai 19 luni şi eram plin de temeri 
pentru că trebuia să trăiesc într-o ţară 
străină, să vorbesc o limbă pe care nu 
o cunoşteam şi să-mi găsesc drumul 
printr-un labirint de străzi prin care 
nu puteam înţelege cum să navighez. 
Rugăciunile mele, care odată erau 
pline de recunoştinţă, au devenit în 
curând acuzaţii amare: „Dumnezeule, 
de ce m-ai lăsat atât de singur?”.

Într-o dimineaţă, L-am implorat 
prin intermediul rugăciunii. Dar, în 

E RÂNDUL TĂU

Liahona aşteaptă cu bucurie expe-
rienţele şi cunoştinţele tale legate de 

trăirea conform Evangheliei. Trimite poves-
tea ta la liahona. lds. org sau prin e-mail la 
liahona@ ldschurch. org. Te rugăm să incluzi 
numele tău complet, episcopia şi ţăruşul 
tău, precum şi permisiunea părinţilor.

loc să întreb „de ce” cu inima plină 
de mânie, L-am rugat fierbinte să 
primesc o mărturie despre adevărul 
Evangheliei şi să-mi dispară îndoielile.

După ce m-am rugat, mi-am des-
chis scripturile la întâmplare. S-au des-
chis la Deuteronomul 31:6: „Întăriţi-vă 
şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu 
vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul, 
Dumnezeul tău, va merge El Însuşi cu 
tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa”.

Inima mea s-a umplut de bucurie 
când am înţeles răspunsul la rugăciunea 
mea: Dumnezeu fusese tot timpul cu 
mine. El aştepta doar rugăciunea mea 
sinceră şi nu acuzaţii că mă abandonase.

Dumnezeu nu mă va părăsi nicio-
dată, nici măcar atunci când totul pare 
fără speranţă. Şi putem simţi căldura 
dragostei Sale prin intermediul rugă-
ciunii şi al scripturilor Sale. ◼
Clayton E., Texas, S.U.A.



ÎNAINTE,  
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„Bărbaţii şi femeile care doresc să intre în împărăţia celestială,  
îşi vor da seama că trebuie să se lupte în fiecare zi.”

(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], p. 294.)

VOI CREŞTINI



64 L i a h o n a

„Cum pot să ştiu că 
Dumnezeu îmi ascultă 
rugăciunile?”

Rugăciunea este o mare binecuvântare şi ni se promite 
că Tatăl Ceresc ascultă întotdeauna, dar, deseori, este 
nevoie să se depună un oarecare efort pentru a recu-
noaşte răspunsurile Sale.1

Gândiţi-vă la acest lucru: Domnul fie ne aude, fie 
nu. Dacă El nu ne aude, atunci, desigur, nu are niciun rost să ne 
rugăm. Dar, dacă El ne aude (şi El chiar o face!), atunci trebuie să 
învăţăm cum să comunicăm, cu adevărat, cu El prin rugăciune, 
să recunoaştem răspunsurile şi să mergem înainte cu credinţă.

Când simţim că El nu ascultă, poate că avem nevoie de un 
anumit progres personal. Ne putem adresa câteva întrebări: Sunt 
eu curat? Sunt motivele mele demne? Sunt pregătit să fac ceea ce 
cere El? 2 Dacă răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este da, 
puteţi avea încredere că „Domnul, Dumnezeul tău… îţi va răs-
punde la rugăciunile tale” (D&L 112:10). Amintiţi-vă că, uneori, 
răspunsurile vin în moduri subtile sau neaşteptate.

Dacă aţi răspuns nu la unele dintre aceste întrebări, nu este 
niciodată prea târziu! Faceţi schimbările necesare în viaţa voastră, 
astfel încât să puteţi avea Spiritul. Fiţi pregătiţi să acţionaţi con-
form îndemnurilor pe care le primiţi.

Şi nu uitaţi că fiecare primeşte răspunsuri în mod diferit. 
Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să vă înveţe cum puteţi recunoaşte 
răspunsurile. S-ar putea ca, la început, să nu vă fie uşor să le 
recunoaşteţi, dar este la fel precum cu oricare altă deprindere: 
exersarea o perfecţionează. Aveţi credinţă şi încredere că Tatăl 
Ceresc ascultă întotdeauna.

Daţi ascultare 
Spiritului
Încercaţi să daţi ascul-
tare Duhului Sfânt. 
Oamenii Îl aud pe 
Duhul Sfânt în diferite 

moduri, aşadar, poate că voi ascultaţi 
un glas liniştit şi slab când îndemnul 
poate veni sub forma unui sentiment. 
Ştiu că Duhul Sfânt vă va spune tot ce 
aveţi nevoie să ştiţi – trebuie doar să 
ascultaţi.
Elise G., 13 ani, Alberta, Canada

Răspunsuri primite la Biserică
Odată, am avut o mare îndoială 
în legătură cu faptul de a ieşi la 
întâlnire cu un băiat care nu era 
membru. Într-o duminică, în cadrul 
adunării de împărtăşanie, o soră a 
rostit o cuvântare care părea să-mi 
fie adresată. În acel moment, am 
primit încredinţarea că Domnul îmi 
răspunsese la rugăciune. Înainte, 
fusesem confuză în legătură cu ceea 
ar fi trebuit să fac, dar, apoi, am fost 
alinată de Duhul Sfânt, care mi-a 
umplut inima cu bucurie şi curaj. 
Dumnezeu ne răspunde prin inter-
mediul sentimentelor, gândurilor, 
scripturilor şi chiar al vorbitorilor 
de la Biserică!
Karen V., 19 ani, Minas Gerais, Brazilia

Amintiţi-vă cine 
sunteţi
Ştiu că Dumnezeu 
ne ascultă, pentru că 
rugăciunea aduce un 
sentiment de pace, 

alinare şi dragoste în inima mea. Eu 
ştiu că El mă protejează, zi de zi, de 

Răspunsurile sunt menite să ajute şi să ofere perspectivă, nefiind declaraţii oficiale privind doctrina Bisericii.

Î N T R E B Ă R I  Ş I  R Ă S P U N S U R I

NOTE
 1. Vezi Matei 7:7; Iacov 1:5-6; Alma 33:4-11; Doctrină şi legăminte 8:1-2.
 2. Vezi Richard G. Scott, „Learning to Recognize Answers to Prayer”, Ensign, 

nov. 1989, p. 32.
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multe pericole şi că El îmi protejează 
familia şi mă simt iubită de El. Înainte 
de a merge la şcoală, spun întotdeau-
na crezul Tinerelor Fete; mă ajută 
să-mi amintesc că sunt o fiică a Tatălui 
Ceresc, care mă iubeşte.
Nicol M., 19 ani, Lima, Peru

Rugăciunea unui 
copil
Ştiu că Tatăl Ceresc îmi 
aude rugăciunile dato-
rită acestor cuvinte din 
cântecul „Rugăciunea 

unui copil”, de la Societatea Primară 
(Cântece pentru copii, p. 6): „Tată, 
în ceruri eşti cu adevărat? Tu chiar 
auzi şi răspunzi când eşti întrebat? 
Ceru-i departe, spun toţi mereu. Dar, 
când mă rog eu îl simt în jurul meu”. 
Când îmi amintesc acest cântec, ştiu 
că El ascultă, pentru că simt Spiritul 
şi dragostea Sa infinită pentru mine. 
Când îmi amintesc că El mă iubeşte, 
mă simt alinată şi ştiu că El îmi aude 
rugăciunile.
Elaine B., 16 ani, Carolina de Nord, S.U.A.

Încredeţi-vă în El
Tatăl Ceresc ne ascultă întotdeauna 
rugăciunile, dar, câteodată, pare că 
El nu ne răspunde la rugăciuni pen-
tru că s-ar putea să nu ne răspundă 
aşa cum vrem noi sau când vrem 
noi. Trebuie să fim dornici să facem 
voia Sa şi să avem încredere că El 
ştie ce este cel mai bine pentru noi. 
Tatăl Ceresc ne iubeşte şi va încerca 
întotdeauna să ne ajute să învăţăm şi 
să progresăm în timp ce ne răspunde 
la rugăciuni.
Mosiah M., 17 ani, Utah, S.U.A.

NU RENUNŢAŢI
„Fiţi supuşi, 
amintiţi-vă de 
perioadele din 
trecut în care 
aţi simţit Spiritul 

şi cereţi cu credinţă. Răspunsul 
va veni şi veţi simţi dragostea şi 
pacea Salvatorului. S-ar putea să 
nu vină atât de repede sau în forma 
în care vă doriţi, dar răspunsul va 
veni. Nu renunţaţi!”
Vârstnicul James B. Martino, din Cei Şaptezeci, 
„Întoarceţi-vă către El şi veţi primi răspunsuri”, 
Liahona, nov. 2015, p. 59.

ÎNTREBARE A VI ITOARE

Cereţi şi veţi primi
Prin intermediul scripturilor, suntem 
învăţaţi că Dumnezeu ne va auzi 
întotdeauna rugăciunile şi ne va 
răspunde la ele dacă ne adresăm Lui 
cu credinţă şi cu intenţie adevărată. În 
inima noastră, vom simţi confirmarea 
faptului că El ne aude, un sentiment 
de pace şi linişte. Vom putea simţi, 
de asemenea, că totul va fi bine dacă 
facem voia Tatălui. Dacă ne îndoim că 
El ne aude, trebuie să căutăm îndru-
mare în scripturi şi, apoi, să întrebăm 
dacă cele citite sunt adevărate.
Constanza L., 20 de ani, Bío Bío, Chile

Cercetaţi
Odată, m-am întrebat dacă Dumnezeu 
îmi auzea rugăciunile şi, apoi, am sim-
ţit răspunsul în inima mea. Am auzit 
pe cineva depunând mărturie despre 
rugăciune şi am putut simţi Duhul 
Sfânt. Un alt sfat al meu ar fi să vă 
întrebaţi părinţii, episcopul sau pe alţi 
membri din episcopia voastră. Puteţi 
chiar să vă rugaţi pentru a primi ajutor 
în legătură cu acest subiect!
Joshua S., 13 ani, Oregon, S.U.A.

„Cum le pot cere prie-
tenilor mei să nu vor-
bească cu răutate sau 
într-un mod nepotrivit 
despre alţii?”

Trimiteţi răspunsurile voastre şi, dacă doriţi, o poză 
cu rezoluţie mare până la data de 15 mai 2017 
la liahona.lds.org (apăsaţi „Submit an Article”) sau 
prin e-mail la liahona@ ldschurch. org.

Vă rugăm să includeţi următoarele informaţii: 
(1) numele întreg, (2) data naşterii, (3) episcopia 
sau ramura, (4) ţăruşul sau districtul, (5) acordul 
vostru scris şi, dacă aveţi sub 18 ani, acordul scris 
al părinţilor voştri (se acceptă prin e-mail) pentru 
a publica răspunsul vostru şi fotografia.

Răspunsurile pot fi redactate pentru a fi mai clare 
sau a se încadra în spaţiul rubricii.

Rugaţi-vă cu sinceritate
După ce v-aţi rugat, fiţi atenţi la sen-
timentele şi îndemnurile care vă vin 
în inimă. Unul dintre ele poate fi 
răspunsul la rugăciunea voastră. Când 
ne rugăm cu intenţie adevărată şi cu 
inima sinceră, Tatăl nostru Ceresc ne 
răspunde potrivit credinţei pe care o 
avem în El. El nu ne răspunde doar 
pentru a ne satisface curiozitatea.
Jean-Claude N., 16 ani, Kasaï-Central,  
Republica Democrată Congo
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Julie C. Donaldson
Bazat pe o întâmplare adevărată

„Voi încerca să mă pocăiesc, să fiu mai bun, 
să mă rog” (Children’s Songbook, p. 98).

„Crezi că eşti mai bun decât toţi ceilalţi pentru 
că nu înjuri”, a spus Nikolai în pauză.

„Nu-i adevărat”, a spus Andrei.
„Atunci, de ce nu spui un cuvânt urât? Doar unul! 

Nu ai să mori din asta. Toţi ceilalţi înjură.”
Andrei a ridicat din umeri. „Pur 

şi simplu nu vreau.”
Andrei ştia că a înjura este 

un lucru rău, care Îl face pe 
Duhul Sfânt să ne părăseas-
că. Andrei dorea ca Duhul 
Sfânt să fie cu el. Aşa că 
nu a înjurat.

Andrei era nou în 
şcoală şi, până atunci, 
Nikolai era singurul 
din clasa a şasea care 
dorea să-i fie prieten. 
Dar Nikolai îl bătea 
la cap cu înjuratul 
în fiecare zi. Şi, în 
fiecare zi, Andrei 
era tot mai 
obosit să spună 
nu. Mai mult, 
lui Andrei îi 
era teamă că 
Nikolai avea 
să înceteze 
să-i mai fie 
prieten şi, 
atunci, ar fi fost 
cu adevărat singur.

„Spune doar un cuvânt 
urât”, a spus Nikolai după 

orele de curs. „După 
aceea, te voi 

lăsa în pace.”
În cele 

din urmă, 
Andrei s-a 
săturat atât 

de tare să fie 
bătut la cap, 
încât a spus 
un cuvânt 

urât – unul 
care nu era prea urât.

Nikolai a încuviinţat. 
„Bine, acum eşti unul de-al 
nostru.”

După aceea, ceilalţi prie-
teni ai lui Nikolai au vorbit 
şi ei cu Andrei. În pauză, 
au luat gustarea şi au jucat 

Andrei  
şi 

cuvântul  
urât
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fotbal împreună cu el. Dar, să faci parte din grupul de 
prieteni al lui Nikolai era ca şi mersul pe nisipuri miş-
cătoare. Cu cât Andrei petrecea mai mult timp cu ei, cu 
atât mai mult vorbea şi se purta ca ei. Şi ei, toţi, înjurau. 
Foarte mult. Râdeau unul de altul şi se insultau unul pe 
altul. Spuneau lucruri necuviincioase despre profesorii 
lor. Se înfuriau şi se purtau urât tot timpul. Încet-încet, 
Andrei a început să se supere mai des şi să găsească tot 
mai multe motive ca să înjure.

Într-o seară, când mama şi tata erau plecaţi, Andrei şi 
sora lui mai mare, Katya, au avut o neînţelegere în legă-
tură cu programul pe care să-l urmărească la televizor. 
Chiar înainte ca să gândească, lui Andrei i-a scăpat un 
cuvânt urât.

Katya a fost şocată. „Îi spun mamei.”
Andrei a fugit în camera lui şi a trântit uşa. Ce se întâm-

pla cu toată lumea? De ce îl înfuriau tot timpul? Când 
părinţii au venit acasă, Andrei a întredeschis uşa şi a 
auzit-o pe Katya spunând: „Mamă, Andrei m-a înjurat”.

„Cum?” Mama era surprinsă. „Andrei nu ar înjura 
niciodată.”

Andrei a închis uşa şi s-a prăbuşit pe pat. S-a gândit 
cât se schimbase de când începuse să înjure. Trecuse 
mult timp de când nu mai simţise Duhul Sfânt.

Andrei a îngenuncheat lângă pat şi s-a rugat. „Dragă 
Tată Ceresc, îmi pare foarte rău că am fost rău şi furios. 
Îmi pare rău că am început să înjur. Voi fi mai bun.”

În timp ce se ruga, Andrei a simţit o căldură care-i 
umplea inima. Pentru prima dată de când începuse să 
înjure, s-a simţit, cu adevărat, fericit. A ştiut că Dumnezeu 
îl iubea şi a putut simţi Duhul Sfânt. S-a simţit iertat şi a 
ştiut că se putea schimba şi putea deveni mai bun.

După ce s-a rugat, i-a spus mamei adevărul şi i-a cerut 
scuze Katyei. După aceea, Andrei s-a simţit mai bine. 
Pocăinţa l-a făcut să se simtă bine.

Ziua următoare, la şcoală, Andrei nu a luat gustarea 
împreună cu grupul lui Nikolai. În schimb, a stat lângă 
nişte copii pe care nu-i cunoştea. Avea să-i ia ceva timp, 
dar Andrei ştia că avea să găsească prieteni care să fie 
buni şi să nu înjure. Aşa cum era el. ◼
Autoarea articolului locuieşte în Utah, S.U.A.

PROVOCARE

 Pe una din părţile unei foi de hârtie, scrie sau desenează 
cum te fac să te simţi cuvintele frumoase. Pe verso, scrie 
sau desenează cum te fac să te simţi cuvintele urâte.

 Citeşte Leviticul 19:12. De ce este important să folosim 
numele Tatălui Ceresc şi pe cel al lui Isus Hristos cu 
respect?

 Întreabă un părinte sau un conducător de ce trebuie să 
folosim un limbaj frumos şi cum i-a binecuvântat pe ei 
acest lucru.

 Îmi iau angajamentul să…

„Voi folosi numele Tatălui Ceresc şi pe cel 
al lui Isus Hristos cu respect. Nu voi înjura 
şi nu voi folosi cuvinte urâte.” (Standardele 
Evangheliei mele)
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Din „Mai sârguincioşi şi preocupaţi acasă”, Liahona, nov. 2009, p. 17-20.

Cum îmi pot ajuta  
familia să fie puternică?

R Ă S P U N S U R I  D E  L A  U N  A P O S T O L
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Vârstnicul  
David A. Bednar

din Cvorumul 
celor Doisprezece 

Apostoli

Spunele membrilor familiei tale că îi iubeşti 
şi aratăle prin felul în care te porţi.

Alăturăte de bunăvoie membrilor familiei 
tale când spun rugăciunea în familie şi 

când studiază scripturile. Implicăte în seara 
în familie şi făo să fie distractivă.

Depuneţi mărturia cu privire la lucrurile 
care ştii că sunt adevărate prin Duhul Sfânt. 

Împărtăşeşte mărturia ta persoanelor 
pe care le iubeşti cel mai mult.

Învaţă, iubeşte şi trăieşte potrivit 
Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos.
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Când aveam nouă ani, am avut, la Societatea Primară, 
o învăţătoare minunată care se numea sora Kohler. 

Eu eram foarte timidă şi ea era atât de blândă, încât îmi 
plăcea să fiu în preajma ei. Într-o zi, ne-a dat fiecăruia 
câte o foaie de hârtie. Cu toţii am scris ce doream să 
facem când aveam să creştem mari. Eu am scris: „Mă 
duc la facultate şi mă căsătoresc în templu”. Mi-am lipit 
această foaie de hârtie deasupra uşii de la încăperea în 
care îmi ţineam hainele. Noaptea, lumina lămpii de pe 
stradă strălucea în fereastra mea. Priveam în sus la foaia 
mea de hârtie. Îmi amintea că doream să merg la templu.

Pe vremea aceea, existau doar 12 temple în toată 
lumea. Doream să merg la fiecare dintre ele.

Ori de câte ori mama mea şi tatăl meu planificau 
o vacanţă, ei ne duceau mereu la templu. Locuiam în 
Oregon, S.U.A. Templul cel mai apropiat se afla la 965 
de kilometri depărtare, în Cardston, Alberta, în Canada. 
Maşina noastră nu avea aer condiţionat. Fratele meu, 
sora mea şi cu mine stăteam pe locurile din spate. 
Atârnam un prosop umed pe partea exterioară a geamu-
lui maşinii. Apoi, ni-l puneam pe gât ca să ne răcorim.

Era o adevărată încântare când, în sfârşit, vedeam 
templul. Nu ştiam prea multe despre ce se întâmpla 
acolo, dar părinţii mei erau întotdeauna fericiţi când 
ieşeau din templu. Ştiam că templul era foarte important. 

Ştiam că era casa Domnului. (În fotografie, eu sunt cea 
cu cămaşa albă.)

După ce am împlinit 12 ani, am fost să înfăptuiesc 
botezuri în mai multe temple. Când l-am întâlnit pe vii-
torul meu soţ, am aflat că şi el îndrăgea templul! Ne-am 
căsătorit în Templul Manti, Utah.

Vă puteţi pregăti în fiecare zi pentru templu. Mergeţi 
la templu când puteţi. Atingeţi zidurile lui. Când nepotul 
meu, Jarret, avea 11 ani, el lucra la istoria familiei în fie-
care duminică împreună cu tatăl lui. A găsit multe nume 
de strămoşi. Acum că are 12 ani, el înfăptuieşte botezuri 
în templu pentru aceşti strămoşi!

Când sunteţi în templu, puteţi păşi pe unde păşeşte 
Isus. Templul este casa Sa. Sper că vă veţi ruga în fiecare 
zi pentru ca Tatăl Ceresc să vă ajute să vă pregătiţi să 
intraţi în templu şi să simţiţi dragostea Sa. ◼

Pregătiţi-vă în 
fiecare zi pentru 

TEMPLU
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Joy D. Jones
preşedinta generală 
a Societăţii Primare
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„It’s nice to be here with 
you in Primary” (Children’s 
Songbook, p. 254).

Steluţa şi-a aranjat haine-
le. Încă se simţea ciudat 

să poarte rochiţă la Biserică. 
La vechea ei biserică, fetele 
purtau duminica pantaloni 
sau pantaloni scurţi. Dar nu 
şi la noua ei Biserică. Ea şi 
mama ei au fost botezate 
de curând în Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă.

Steluţa a oftat în 
timp ce se privea în 
oglindă. Era entuzias-
mată să meargă la Biserică 
pentru prima dată în calitate 
de membră oficială, dar era 
şi emoţionată. Înainte, stătea 
cu mama tot timpul la bise-
rică. Dar, acum, mergea la 
Societatea Primară.

Steluţa a privit printre 
gene la imaginea ei. Dacă 
nu se va acomoda? Dacă celorlalţi copii n-o să le placă 
de ea?

„Steluţa? Eşti gata?”, a întrebat-o mama.
Steluţa a coborât scările. „Arăt bine?”, a întrebat ea.

Mama a zâmbit. 
„Eşti frumoasă.”

Steluţa s-a strâm-
bat. „Tu trebuie să 
spui asta. Tu eşti 
mama mea.”

„Ai dreptate. 
Trebuie să spun 
asta. Pentru că este 
adevărat.”

Steluţa a zâmbit 
puţin. Mama ştia întot-
deauna s-o facă să se 
simtă mai bine. Dar 
încă era emoţionată. 
Dacă niciunul dintre 
ceilalţi copii nu va dori 

să-i vorbească? Avea prieteni la şcoală, dar ei nu erau 
membri ai noii ei Biserici. Ar fi vrut să aibă măcar un 
prieten care să meargă cu ea la Biserică.

„Mi-am amintit că trebuie să fac ceva”, i-a spus mamei.
A alergat, înapoi, pe scări şi a îngenuncheat lângă 

patul ei. „Dragă Tată Ceresc, Te rog ajută-mă să-mi fac 
prieteni. Cred că lucrurile pe care mi le-au predat misio-
narii sunt adevărate, dar sunt speriată.”

Steluţa a stat în genunchi şi a ascultat. După un 
moment, a avut un sentiment minunat, liniştitor şi nu 
a mai fost atât de emoţionată.

La Biserică, Steluţa şi mama ei au stat lângă o familie 
cu trei fetiţe. Înainte ca adunarea să înceapă, părinţii ILU

ST
RA

ŢI
I D

E 
M

EL
IS

SA
 M

AN
W

ILL

Steluţa străluceşte

Jane McBride
Bazat pe o întâmplare adevărată
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s-au prezentat şi au început să 
discute cu mama. Steluţa le-a aju-
tat pe fete să coloreze o imagine 
cu Isus.

Episcopul Andrews s-a 
îndreptat către ele. „Soră 
Cunningham! Steluţa! Mă 
bucur să vă văd astăzi.” Le-a 
întâmpinat pe fiecare cu un 
zâmbet călduros şi o strânge-
re de mână. Steluţa uitase cât 
de drăguţă era toată lumea 
la Biserică. Poate că, la urma 
urmei, avea să-şi facă un prieten.

După adunarea de împărtăşanie, Steluţa s-a dus la 
Societatea Primară. S-a uitat, în treacăt, la ceilalţi copii, în 
timp ce s-a aşezat emoţionată. Vorbeau unii cu ceilalţi şi 
nu păreau să o observe. Steluţa s-a simţit descurajată. La 
urma urmei, avea să fie în largul ei.

Tocmai atunci, o fată de vârsta Steluţei a intrat în încă-
pere. „Şi ea pare emoţionată”, s-a gândit Steluţa. „M-aş 
putea duce să vorbesc cu ea.”

A respirat adânc, apoi s-a îndreptat către fată. „Bună! 
Mă numesc Steluţa. Sunt nouă. Ai vrea să stai lângă 
mine? Steluţa şi-a ţinut respiraţia. Ar dori fata să fie prie-
tena ei?

Fata a schiţat un zâmbet. „Eu sunt Sarah. Şi eu sunt 
nouă. Familia mea tocmai s-a mutat aici din Ontario.”

„Mama şi cu mine am fost botezate acum două săptă-
mâni”, a spus Steluţa. „Nu știu sigur ce trebuie să fac.”

Zâmbetul a luminat şi mai 
mult chipul lui Sarah. „Vom 
descoperi împreună.”

Steluţa şi Sarah s-au 
aşezat împreună cu mem-
brii clasei. Din când în 
când, Steluţa se uita la 
Sarah şi zâmbea. Sarah 
zâmbea şi ea. Steluţa se 
simţea liniştită şi ferici-
tă. Ştia că Tatăl Ceresc 
îi răspunsese la rugă-

ciune şi o ajutase să-şi 
facă o prietenă.

În timpul lecţiei, învăţătoarea le-a rugat pe Steluţa 
şi pe Sarah să se prezinte.

Steluţa s-a ridicat în picioare. „Mă numesc Steluţa 
Cunningham. Mama şi cu mine am fost botezate acum 
două săptămâni.” A făcut o pauză şi un zâmbet i-a 
apărut pe faţă în timp ce s-a uitat la noua ei prietenă. 
„Şi ea este prietena mea, Sarah.” ◼
Autoarea articolului locuieşte în Colorado, S.U.A.

Steluţa străluceşte

Cum puteţi întâmpina cu căldură pe cineva 
care este nou în Biserică?

GÂNDIŢI-VĂ LA ACEST LUCRU
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„Ţineţi sus lumina, pentru ca aceasta să lumineze lumea. Iată, 
Eu sunt lumina pe care voi o veţi ţine înălţată.” (3 Nefi 18:24)

Fiţi o 
lumină!

Fiţi prieteni

Invitaţi

Susţineţi

Nu bârfi
ţi

Ascu
lta

ţi

Încurajaţi

Iertaţi

Iubiţi

Elizabeth Pinborough

1. Iubiţi-i pe ceilalţi. Puteţi avea o mare influenţă pozitivă în 
viaţa lor! Hristos îi iubeşte, aşadar încercaţi să le arătaţi acea 
dragoste.
Cine: ______________________________________________________________________________

2. Iertaţi. Dacă cineva vă răneşte, încercaţi să vedeţi lucrurile 
din punctul lui de vedere. Dacă iertaţi, puteţi face ca inima lui 
să se îmbuneze.
Cine: ______________________________________________________________________________

3. Încurajaţi. Complimentaţi-vă prietenii pentru punctele lor forte. 
Vedeţi ce este mai bun în ei, chiar dacă au nevoie să se perfec-
ţioneze. Faptul de a oferi ce aveţi mai bun îi ajută şi pe ei!
Cine: ______________________________________________________________________________

4. Daţi ascultare Duhului Sfânt. Cuvintele voastre pot transforma 
o situaţie nefavorabilă într-una favorabilă. Duhul Sfânt vă poate 
ajuta să ştiţi ce să spuneţi şi cum să daţi dovadă de bunătate.
Cine: ______________________________________________________________________________

5. Nu bârfiţi niciodată. Cuvintele aspre pot răni.  
Consideraţi-i pe ceilalţi nevinovaţi şi ignoraţi 
gândurile negative.
Cine: ______________________________________________________________________________

6. Susţineţi-vă prietenii. Simplul fapt de a fi prezenţi la eveni-
mentul sportiv al unui prieten sau la o scenetă de la şcoală 
îi poate ajuta să vă simtă dragostea. 
Cine: ______________________________________________________________________________

7. Invitaţi-i pe ceilalţi să înveţe despre Evanghelie. Chiar 
dacă ei nu acceptă ce spuneţi, aţi arătat că vă pasă sufi-
cient de mult încât să împărtăşiţi.
Cine: ______________________________________________________________________________

8. Împrieteniţi-vă cu oameni diferiţi. Ceilalţi au multă bună-
tate de împărtăşit. Hristos i-a ajutat şi i-a iubit pe toţi 
oamenii, indiferent cine erau.
Cine: ______________________________________________________________________________

Putem fi o lumină pentru ceilalţi fiind prieteni adevăraţi. 
Citiţi ideile de mai jos şi adăugaţi unele dintre ale voastre. 

De fiecare dată când scrieţi numele unei persoane căreia doriţi 
să-i arătaţi dragostea voastră, coloraţi încă o parte a soarelui.



 A p r i l i e  2 0 1 7  73

CO
PII 

Samuel Smith

Propovăduirea Evangheliei
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P E R S O N A J E  I M P O R T A N T E  D I N  I S T O R I A  B I S E R I C I I

Folosiţi aceste personaje pentru a împărtăşi povestiri din istoria Bisericii!

Găsiţi mai multe personaje importante din scripturi care se regăsesc în istoria Bisericii pe liahona. lds. org.

După ce Biserica a fost organizată, Tatăl Ceresc a dorit ca toţi oamenii să afle despre Evanghelie. Primul misionar 
a fost Samuel, fratele lui Joseph Smith. Hyrum, fratele mai mare al lui Joseph, le-a propovăduit și el altora despre 
Evanghelie. Într-o zi, un bărbat, pe nume Parley P. Pratt, i-a spus lui Hyrum că îşi petrecuse întreaga zi citind Cartea 
lui Mormon. Hyrum l-a învăţat mai multe despre Biserică, iar Parley a fost botezat. Apoi, Parley a slujit în misiune! 
El a devenit un conducător al Bisericii.

Parley P. PrattHyrum Smith
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Lindsay Tanner
Bazat pe o întâmplare adevărată

Mía era emoţionată. Se afla pentru 
prima dată la Biserică! Misionarii 

le-au spus membrilor familiei ei despre 
această Biserică. Ei au hotărât să vină.

Mía a privit în jur. A văzut o faţă de 
masă albă pe o masă. Era ceva sub ea.

„Ce este sub acea faţă de masă?”, 
a întrebat-o Mía pe una dintre 
misionare.

Sora Hanson a zâmbit. „Este 
împărtăşania.”

Împărtăşanie. Acesta era un cuvânt 

important. Mía le auzise pe misionare 
povestindu-le lui mami şi lui tati 
despre împărtăşanie. Dar nu era sigu-
ră ce însemna.

Toată lumea a interpretat un cântec. 
Doi bărbaţi au ridicat faţa de masă 
albă. Sub ea erau tăviţe cu pâine! Mía 
i-a urmărit în timp ce rupeau pâinea 
în bucăţi.

După cântec, un bărbat a spus 
o rugăciune. Alţi bărbaţi au împărţit 
pâinea tuturor.

Să ne gândim  

la Isus
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„Pâinea ne ajută să ne amintim de 
trupul lui Isus”, a şoptit sora García.

Mía a luat o bucăţică de pâine. Şi 
L-a imaginat pe Isus stând în faţa ei.

Apoi, s-a spus o altă rugăciune. 
Bărbaţii au împărţit păhărele mici 
cu apă care erau aşezate pe tăviţe.

„Apa ne ajută să ne amintim de sân-
gele lui Isus”, a şoptit sora García. „El a 
murit pentru noi, deoarece ne iubeşte.”

Mía a luat un păhărel cu apă. 
S-a gândit cât de mult o iubea Isus. 

A simţit că El o îmbrăţişa.
Mai târziu, sora Hanson i-a dat Míei 

o mică ilustraţie cu Isus. „Mâncăm 
pâinea şi bem apa pentru a ne aminti 
de Isus şi a promite să-L urmăm.” 
Ea a zâmbit. „Ce crezi despre 
împărtăşanie?”

Mía a privit ilustraţia cu Isus. Şi-a 
amintit de căldura pe care a simţit-o. 
A zâmbit. „A fost minunat! Îl iubesc 
pe Isus.” ◼
Autoarea articolului locuieşte în California, S.U.A.

Să ne gândim  
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Isus a instituit împărtăşania
P O V E S T I R I  D E S P R E  I S U S
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Kim Webb Reid

Isus S-a dus într-o grădină să Se roage. 
El a suferit pentru toate păcatele 
şi lucrurile triste din viaţa fiecărei 
persoane. Apoi, El a murit pe cruce 
şi a fost înmormântat.

Isus ştia că timpul Său pe pământ era aproape de sfârşit. El i-a adunat pe 
apostolii Săi pentru Cina cea de taină. El le-a dat împărtăşania şi le-a cerut 
să-şi amintească întotdeauna de El.
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El era viu din nou! Maria Magdalena L-a văzut pe Isus. El i-a vizitat 
pe apostolii Săi pentru ca aceştia să fie pregătiţi să propovăduiască 
Evanghelia după ce El avea să se întoarcă în cer.

În dimineaţa duminicii care 
a urmat după moartea lui 
Isus, câteva femei au venit 
la mormânt. Piatra de la 
intrare fusese dată la o 
parte şi mormântul era 
gol! Unde era Isus?
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Când iau din împărtăşanie, îmi amintesc de Isus. Îmi 
amintesc că El a trăit, a murit şi a înviat pentru mine,  
ca şi eu să pot trăi din nou! ◼
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Crini de Paşte
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Crinii frumoşi şi albi de Paşte ne pot aminti de ziua minunată în care Isus a înviat.  
Cinci crini albi sunt ascunşi în această ilustraţie. De fiecare dată când găsiţi unul,  

spuneţi un lucru pe care l-aţi învăţat despre Isus.
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Dumnezeu este Dumnezeu, deoa-
rece El este întruchiparea întregii 

credinţe şi întregii puteri şi întregii 
preoţii. Viaţa pe care El o trăieşte este 
numită viaţă eternă.

Şi măsura în care devenim ca El 
este măsura în care ajungem să avem 
credinţa Sa, să dobândim puterea Sa şi 
să exercităm preoţia Sa. Şi, când vom 
deveni ca El, în sens deplin şi adevă-
rat, vom avea şi noi viaţă eternă.

Credinţa şi preoţia merg mână în 
mână. Credinţa este putere, iar pute-
rea este preoţie. După ce dobândim 
credinţă, primim preoţia. Apoi, prin 
preoţie, creştem în credinţă până 
când, având toată puterea, devenim 
ca Domnul nostru.

Timpul pe care îl petrecem aici, 
în viaţa muritoare, este rezervat ca 
timp de încercare şi testare. În timp 
ce suntem aici, avem privilegiul de 
a ne desăvârşi credinţa şi de a creşte 
în puterea preoţiei…

În zilele lui Enoh, preoţia sfântă 
a făcut mai mult pentru a-i desăvârşi 
pe oameni decât în oricare alte tim-
puri. Cunoscută atunci drept ordinul 
lui Enoh (vezi D&L 76:57), ea a fost 
puterea prin care el şi poporul său au 
fost înălţaţi la cer. Şi ei au fost înălţaţi 

la cer, deoarece au avut credinţă şi 
au exercitat puterea preoţiei.

Enoh a fost cel cu care Domnul 
a făcut legământul veşnic conform 
căruia toţi cei care au primit preoţia 
vor avea, prin credinţă, puterea de 
a guverna şi controla toate lucrurile 
de pe pământ, de a înfrunta armatele 
naţiunilor şi de a sta, în slavă şi exalta-
re, înaintea Domnului.

Melhisedec a fost un bărbat care a 
avut o astfel de credinţă „şi poporul 
lui a trudit în dreptate şi a dobândit 
cerul, şi a căutat oraşul lui Enoh” 
(Traducerea Bibliei de Joseph Smith, 
Genesa 14:34)…

Atunci, ce este doctrina preoţiei? 
Şi cum trebuie să trăim în calitate de 
slujitori ai Domnului?

Această doctrină este aceea care arată 
că Dumnezeu, Tatăl nostru, este o fiinţă 
glorificată, perfectă şi exaltată care are 

PUTEREA LUI 
DUMNEZEU
Credinţa este putere, iar puterea este preoţie.

P Â N Ă  C E  N E  V O M  R E V E D E A

toată autoritatea, toată puterea şi toată 
stăpânirea, care cunoaşte toate lucrurile 
şi este infinită în toate atributele Sale şi 
care trăieşte în cadrul unei familii.

Este aceea care arată că Tatăl nostru 
Etern Se bucură de acest statut înalt de 
slavă, perfecţiune şi putere, deoarece 
credinţa Sa este perfectă şi preoţia Sa 
este nelimitată.

Este aceea care defineşte preo-
ţia ca fiind însuşi numele puterii lui 
Dumnezeu şi care arată că, dacă 
dorim să devenim ca El, trebuie să 
primim preoţia sau puterea Sa şi s-o 
exercităm aşa cum o exercită El…

Este aceea care arată că, prin cre-
dinţă, avem puterea de a guverna şi de 
a controla toate lucrurile, atât tempora-
le, cât şi spirituale; de a înfăptui mira-
cole şi de a desăvârşi vieţi; de a sta în 
prezenţa lui Dumnezeu şi de a fi ca 
El, deoarece am dobândit credinţa Sa, 
perfecţiunile Sale, puterea Sa sau, cu 
alte cuvinte, plenitudinea preoţiei Sale.

Aşadar, aceasta este doctrina preo-
ţiei, preoţie faţă de care nimic nu este 
şi nici nu poate fi mai măreţ. Aceasta 
este puterea pe care o putem dobândi 
prin credinţă şi neprihănire…

Într-adevăr, există putere în preoţie 
– o putere pe care căutăm să o dobân-
dim pentru a o folosi, o putere în legă-
tură cu care ne rugăm, în mod fervent, 
să rămână asupra noastră şi asupra 
urmaşilor noştri pentru totdeauna. ◼
Dintr-o cuvântare intitulată „The Doctrine of the 
Priesthood (Doctrina preoţiei)”, rostită în cadrul 
unei sesiuni generale a preoţiei, Ensign, mai 1982, 
p. 32-34; ortografia a fost standardizată. O
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Vârstnicul Bruce R. 
McConkie (1915-1985)
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli



Domnul înviat a vizitat „alte oi” ale Sale (3 Nefi 15:21) pe meleagurile americane şi în altă 
parte. Nefiţii „au simţit urmele cuielor în mâinile Lui şi în picioarele Lui; şi au făcut aceasta 
ducându-se unul câte unul până când ei s-au dus cu toţii şi au văzut cu ochii lor şi au simţit 
cu mâinile lor şi au ştiut cu siguranţă şi au depus mărturie că El era Acela despre care s-a scris 
de către profeţi că va veni” (3 Nefi 11:15).

MAI AM ŞI ALTE OI,  
DE ELSPETH YOUNG



De asemenea, în acest număr
PENTRU TINERI ADULŢI
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PENTRU COPII

p. 44

p. 58

p. 76

Cum puteţi să ajungeţi  

Binecuvântarea patriarhală nu ne spune tot ce ni se va 
întâmpla în viaţă, dar ne oferă o hartă a drumului personal 
care ne poate duce la măreaţa fericire pe care Tatăl Ceresc 
o are pregătită pentru fiecare dintre noi.

EI L-AU 

VĂZUT
Ei au fost martori ai lui Hristos Cel Înviat.  

Cum putem noi să fim martori astăzi.

Isus a instituit împărtăşania
Noi luăm din împărtăşanie 
în fiecare săptămână. Dar 
ştiu copiii dumneavoastră 
de ce?

binecuvântarea 
să vă înţelegeţi  

patriarhală


