
Găsiți calea spre bizuirea pe 
forțele proprii, p. 32, 40–43
Templul și istoria familiei: o invitație 
din partea președintelui și surorii 
Nelson, p. 14
Recent botezați? Puteți să slujiți în 
templu acum, p. 20
Trei pași pentru rezolvarea conflictelor 
din cadrul căsătoriei, p. 22
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28 Am găsit sprijin după 
moartea lui Nancy
Darren Wilcox
Cum poate fi înlocuită durerea 
mea copleșitoare cu pace?

32 „Să ne bizuim pe forțele proprii 
și să fim independenți”
Care este programul Bisericii 
privind bizuirea pe forțele proprii 
și cum te poate ajuta?

RUBRICI
8 Noi vorbim despre Hristos: 

Nu este prea târziu pentru  
o a doua șansă
Amber Jensen

10 Să predăm în modul Salvatoru-
lui: Elefantul din sala de clasă
Jessica Griffith și Richard M. Romney

38 Portrete de credință: Ilir Dodaj

40 Glasuri ale sfinților din 
zilele din urmă

80 Până ce ne vom revedea:  
Ajutați pe cineva astăzi
Președintele Thomas S. Monson
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MESAJE
4 Mesajul Primei Președinții: 

Să devenim ucenici adevărați
Președintele Henry B. Eyring

7 Mesajul învățătoarelor 
vizita toare: Să-i înconjurăm cu 
dragoste pe cei care se rătăcesc

ARTICOLE DIN ACEST 
NUMĂR
14 Deschideți cerurile prin 

munca din templu și munca 
de istorie a familiei
Președintele Russell M. Nelson  
și Wendy W. Nelson
Exaltarea este o chestiune de 
familie. Doar prin intermediul 
rânduielilor necesare salvării 
ale Evangheliei lui Isus Hristos, 
familiile pot fi exaltate.

20 Bine de știut înainte de a merge:  
botezurile din templu
Heather J. Johnson
În calitate de membru nou, 
puteți să participați imediat la 
rânduielile din templu având 
o recomandare de templu cu 
utilizare limitată. Iată câteva 
răspunsuri la întrebările pe care 
le puteți avea înainte de a merge.

22 Rezolvarea conflictelor din 
cadrul căsătoriei dumneavoastră
S. Brent Scharman
Când conflictele sunt rezolvate, 
un nou mod de viață le poate lua 
locul.

PE COPERTĂ
Fotografie de Leslie Nilsson.
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44 Cinci lecții pentru tinerii adulți 
de la niște apostoli tineri
Matthew C. Godfrey
Ce putem învăța astăzi din 
experiențele unora dintre primii 
apostoli ai restaurării?

T I N E R I  A D U L Ț I

50 Un caracter asemănător 
celui al lui Hristos
Vârstnicul David A. Bednar
Isus, cel care a suferit cel mai mult, 
are cea mai mare compasiune 
pentru noi toți, cei care suferim 
cu mult mai puțin.

54 Cum vă poate schimba viața un 
mesaj din cadrul conferinței
Hadley Griggs

58 Rămâneți fermi
Lindsay Hiller
Colegele mele m-au constrâns 
să beau, dar, apoi, unul dintre 
băieți a spus ceva care mi-a 
schimbat viața.

60 Spargeți tiparele cu privire  
la adolescenți
Charlotte Larcabal
Doriți să dărâmați stereotipurile? 
Acum este momentul să faceți ceva!

62 Afiș: Să creștem în credință

63 Răspunsuri din partea 
conducătorilor Bisericii: Cum să 
cunoașteți pentru voi înșivă
Președintele Henry B. Eyring

64 Întrebări și răspunsuri
Pe lângă rugăciune și studiul 
scripturilor, care este cel mai bun 
mod de a-mi întări mărturia?

T I N E R I

66 Din Paris în Sapporo
Amie Jane Leavitt
Atât copiii din Franța, cât și cei 
din Japonia au așteptat ceva cu 
nerăbdare: un nou templu!

68 Răspunsuri de la un apostol:  
Cum mă poate ajuta 
Duhul Sfânt?
Vârstnicul Robert D. Hales

69 Pagina noastră

70 Călătoria lui Jane
Jessica Larsen
Cum putea familia lui Jane să 
ajungă la Nauvoo fără barcă?

72 Sarah și RMN-ul
Juliann Doman
Sarah s-a temut să facă un RMN. 
Ce putea face pentru a se simți 
mai bine?

74 Personaje importante din 
istoria Bisericii: Un nou profet

75 Adunând creioane pentru 
copiii refugiați
Caleb H.
Caleb a vrut să-i ajute pe refugiați 
– la fel și alți copii!

76 Povestiri despre Isus:  
Isus l-a vizitat pe Joseph Smith
Kim Webb Reid

79 Pagină de colorat:  
Sabatul este o zi sfântă
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În cadrul fiecărei adunări de împărtășanie, avem privi-
legiul de a-I promite Tatălui Ceresc că ne vom aminti 
totdeauna de Salvator și vom ține poruncile Sale pen-

tru a putea avea Spiritul Său cu noi (vezi Moroni 4:3; 5:2; 
D&L 20:77, 79). Faptul de a ne aminti de El va fi întotdeau-
na firesc pentru noi când luăm numele Lui asupra noastră. 
Facem aceasta în multe moduri, dar mai ales când slujim 
altora în numele Său, citim cuvintele Sale sfinte și ne rugăm 
să cunoaștem ceea ce ar dori El să facem.

Mi s-a întâmplat când am înfăptuit botezul unui 
tânăr. Am știut că fusesem chemat de slujitorii rânduiți 
ai Salvatorului în calitate de misionar să propovăduiesc 
Evanghelia Sa și să depun mărturie despre El și Biserica Sa 
adevărată. Colegul meu din misiune și cu mine îi promise-
serăm tânărului că va fi curățat prin puterea ispășirii lui Isus 
Hristos, deoarece s-a pocăit cu credință în Salvator, și a fost 
botezat de unul dintre slujitorii Săi autorizați.

În timp ce l-am ridicat pe tânăr din apa bazinului de 
botez, el mi-a șoptit în ureche: „Sunt curat, sunt curat”. În 
acel moment, mi-am amintit de botezul Salvatorului înfăp-
tuit de Ioan Botezătorul în râul Iordan. Mai mult, mi-am 
amintit că făceam lucrarea de salvare a Salvatorului înviat  
și viu – având prezența Duhului Sfânt, la fel ca Ioan.

Pentru mine și pentru noi toți, faptul de a ne aminti de 
Salvator poate fi mai mult decât a ne baza pe o amintire 
a cunoașterii și experiențelor noastre cu El. Putem lua în 
fiecare zi hotărâri care ne apropie de El acum.

Alegerea cea mai simplă poate fi să citim din scripturi. 
Făcând aceasta, ne putem simți aproape de El. Pentru mine, 
adesea, această apropiere are loc atunci când citesc din 
Cartea lui Mormon. În primele minute în care citesc capito-
lele din 2 Nefi, aud în mintea mea glasurile lui Nefi și Lehi 
descriindu-L pe Salvator de parcă L-ar fi cunoscut personal. 
Mă simt aproape de El.

Pentru dumneavoastră, alte locuri din scripturi vă pot 
apropia în mod special de El. Dar, oriunde și oricând citiți 
cuvântul lui Dumnezeu, cu umilință și intenție adevărată de 
a vă aminti de Salvator, dorința de a lua numele Lui asupra 
dumneavoastră în viața de zi cu zi va crește.

Acea dorință va schimba modul în care slujiți în Biserica 
Domnului. Vă veți ruga Tatălui Ceresc pentru a vă ajuta să 
vă îndepliniți cu credință și sârguință chiar și ceea ce pare 
să fie pentru dumneavoastră o chemare mică. Ajutorul pe 
care îl veți cere este abilitatea de a uita de dumneavoastră 
și a vă concentra mai mult pe ceea ce Salvatorul dorește 
pentru cei cărora sunteți chemați să le slujiți.

Președintele 
Henry B. Eyring
primul consilier în 
Prima Președinție SĂ DEVENIM  

UCENICI ADEVĂRAȚI

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ș E D I N Ț I I
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Am simțit mâna Sa și apropierea 
Sa în slujirea mea față de copiii noștri 
când m-am rugat să știu cum să-i 
ajut să găsească pacea pe care doar 
Evanghelia o poate aduce. În astfel 
de momente, m-a interesat mai puțin 
să fiu văzut ca un părinte de succes, 
însă m-au interesat mai mult succesul 
și bunăstarea copiilor mei.

Dorința de a le oferi celor cărora 
le slujim ceea ce le-ar oferi Salvatorul 
duce la rugăciuni care sunt o implo-
rare către Tatăl Ceresc, cu adevărat 
în numele lui Isus Hristos. Când ne 
rugăm astfel – în numele Salvatorului, 
cu credință în El – Tatăl ne răspunde. 
El trimite Duhul Sfânt pentru a ne 
îndruma, alina și încuraja. Deoarece 
Spiritul depune întotdeauna mărturie 
despre Salvator (vezi 3 Nefi 11:32, 36; 
28:11; Eter 12:41), capacitatea noastră 
de a-L iubi pe Domnul cu toată inima, 
cu tot cugetul și cu toată puterea 

noastră crește (vezi Marcu 12:30; 
Luca 10:27; D&L 59:5).

Binecuvântările faptului de a ne 
aminti zilnic și în prezent de El vor veni 
încet și sigur în timp ce Îl slujim, ne 
ospătăm din cuvintele Sale și ne rugăm 

cu credință în numele Său. Și această 
amintire ne va modela să devenim uce-
nici adevărați ai Domnului Isus Hristos 
în împărăția Sa pe acest pământ – și, 
mai târziu, alături de Tatăl Său în lumea 
glorioasă care va veni. ◼

Președintele Eyring ne sfătuiește 
să ne amintim totdeauna de 

Salvator făcând în fiecare zi alegeri 
care să ne apropie de El. Împreună 
cu cei cărora le predați, puteți citi 
rugăciunile de împărtășanie, care 
enumeră legământul de a ne aminti 
totdeauna de El (vezi Moroni 4:3; 
5:2; D&L 20:77, 79). Aveți în vedere 

să-i invitați pe cei cărora le predați 
să scrie o listă cu lucruri pe care 
le pot face în fiecare zi pentru 
a-și aminti de Salvator. Puteți, de 
asemenea, să-i invitați să se roa-
ge Tatălui Ceresc pentru reușitele 
și bunăstarea altora. Puteți să vă 
rugați și dumneavoastră pentru 
ei în același mod.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ
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Multă dragoste

Când citim scripturile sau ne 
rugăm, putem simți cât de 

mult ne iubesc Tatăl Ceresc și Isus. 
Colorează o inimă de fiecare dată 
când te rogi sau citești scripturile. 
Ce altceva poți face pentru a te 
simți mai aproape de Tatăl Ceresc 
și de Isus?

Prietenii, treburile casei, temele,  
televizorul – sunt atât de multe 

lucruri care ne solicită atenția. Dar,  
în fiecare săptămână, noi Îi promitem 
Tatălui Ceresc „că [ne amintim] tot-
deauna de [Fiul Său, Isus Hristos]”  
(D&L 20:79).

Președintele Eyring spune că 
„putem lua în fiecare zi hotărâri” care 
să ne ajute să ne amintim de Salvator. 
În această lună, puteți stabili obiecti-
vul de a vă aminti, în fiecare zi, mai 
mult de Salvator. Puteți face un calen-
dar și vă puteți lua angajamentul de a 

TINERI

COPII

face un lucru pe zi. Președintele Eyring 
enumeră lucruri precum să citim din 
scripturi, să ne rugăm cu credință și să 
slujim Salvatorului și altora. Putem, de 
asemenea, să scriem în jurnal, să parti-
cipăm la adunările Bisericii, să ascul-
tăm conferința generală, să mergem 
la templu, să cântăm imnuri – și lista 
continuă! Când ne amintim, zilnic, 
de Salvator, președintele Eyring ne 
promite că „binecuvântările… vor veni 
încet și sigur… [și] ne vor modela să 
devenim ucenici adevărați ai Domnului 
Isus Hristos”.

Să ne amintim de Domnul în fiecare zi
O C T O M B R I E
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M E S A J U L  Î N V Ă Ț Ă T O A R E L O R 
V I Z I T A T O A R E

Să-i înconjurăm 
cu dragoste 
pe cei care se 
rătăcesc

„Realitatea este că nu există 
familii perfecte… ”, a spus preșe-
dintele Dieter F. Uchtdorf, al doi-
lea consilier în Prima Președinție. 
„Indiferent de problemele cu 
care se confruntă familia dum-
neavoastră, indiferent de ceea 
ce trebuie să faceți pentru a le 
rezolva, începutul și sfârșitul 
soluției este caritatea, dragostea 
pură a lui Hristos.” 1

Despre cei care nu participă 
pe deplin în Evanghelie, Linda K. 
Burton, fostă președintă generală 
a Societății de Alinare, a spus: 
„Tatăl Ceresc îi iubește pe toți 
copiii Săi… Indiferent de locul 
în care se află – pe cale sau pe 
lângă cale – El dorește ca ei să 
revină acasă” 2.

„Indiferent de cât de neas-
cultători pot fi copiii dumnea-
voastră… când vorbiți cu ei, nu 
o faceți cu mânie, nu o faceți cu 
asprime, cu un spirit de condam-
nare”, ne-a învățat președintele 
Joseph F. Smith (1838–1918). 
„Vorbiți cu ei cu blândețe.” 3

Vârstnicul Brent H. Nielson, 
din Cei Șaptezeci, a repetat 
instrucțiunea Salvatorului pentru 
cei care au 10 monezi de argint 
și pierd una: „Să caute până o 
găsesc. Atunci când cel pierdut 
este fiul sau fiica dumneavoas-
tră, fratele sau sora dumnea-
voastră… după ce facem tot ce 
putem, iubim acea persoană cu 
toată inima…

Mă rog ca dumneavoastră 
și cu mine să primim revelație 
pentru a ști cum să îi abordăm în 
modul cel mai potrivit pe aceia 
din viețile noastre care sunt rătă-
ciți și, atunci când este necesar, 
să avem răbdarea și dragostea 
Tatălui Ceresc și a Fiului Său, pe 
măsură ce iubim, veghem și-l 
așteptăm pe cel risipitor” 4.

Președintele Henry B. Eyring, 
primul consilier în Prima 

Studiați, rugându-vă, acest 
material și căutați inspirație ca 
să știți ce să împărtășiți. În ce fel 
înțelegerea scopului Societății de 
Alinare le va pregăti pe fiicele lui 
Dumnezeu pentru binecuvântările 
vieții eterne?

Aveți în 
vedere 

următoarea 
întrebare:

Cum putem 
continua să 
dăm dovadă 
de caritate 
față de cei 

care nu 
doresc să tră-
iască în acord 
cu principiile 
Evangheliei?

NOTE
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Să-i lăudăm pe 

cei care salvează”, Liahona, mai 2016, 
p. 79, 80.

 2. Linda K. Burton, în Sarah Jane Weaver, 
„Sister Burton, Sister Wixom Visit 
Church’s Pacific Area”, Church News,  
2 apr. 2013, lds .org/ church/ news.

 3. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph F. Smith (1998), 
p. 254.

 4. Brent H. Nielson, „Să-l așteptăm pe 
fiul risipitor”, Liahona, mai 2015, 
p. 103.

 5. Henry B. Eyring, „Nepoților mei”, 
Liahona, nov. 2013, p. 71.

Președinție, a spus: „M-am rugat 
cu credință ca oameni pe care-i 
iubesc să caute și să simtă pute-
rea ispășirii. M-am rugat cu cre-
dință ca oameni cu rol de îngeri 
să le vină în ajutor și le-au venit.

Dumnezeu a pregătit mijloace 
pentru a salva pe fiecare dintre 
copiii Săi” 5.

Scripturi și informații suplimentare
Matei 18:12; Alma 31:35;  
3 Nefi 13:32; D&L 121:41-42;  
reliefsociety .lds .org

Credință  
Familie  
Alinare
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Sandra era o elevă din clasa mea de 
engleză pentru avansați. După câte-

va săptămâni de la începutul anului, 
ea nu își făcuse nicio temă și niciun 
proiect. Ea doar visa cu ochii deschiși 
în bancă. Inventa scuze pentru neîn-
deplinirea sarcinilor și nu dădea dova-
dă nici de atitudinea, nici de dorința 
de a munci necesare într-un curs atât 
de solicitant.

Consilierul ei și cu mine am decis 
să facem o ședință cu Sandra, tatăl ei 
și alți câțiva profesori pentru a stabili 
ce trebuia făcut: trebuia să renunțe la 
cursurile avansate și să le urmeze pe 
cele standard? Lucrul cel mai impor-
tant la care ne gândeam cu toții era: 
puteam găsi o cale pentru a o ajuta 
pe Sandra să reușească?

Crezând că Sandrei i se oferise-
ră multe șanse de a reuși, dar că ea 
alesese să eșueze, m-am dus la ședință 
simțindu-mă foarte descurajată. În 
sinea mea, îmi doream ca ea să decidă 
să renunțe la clasa mea pentru ca eu 
să nu trebuiască să îmi mai fac griji 
pentru ea. Simțeam că făcusem tot 

pentru Sandra. Dar apoi a spus că are 
ceva să-i spună fiicei sale.

M-am speriat. Luasem parte la 
ședințe cu părinți și profesori în care 
părinții și-au criticat copiii în fața pro-
fesorilor și consilierilor pentru lenea, 
neatenția și lipsa lor de motivație. Mă 
pregăteam să o aud din nou.

Ceea ce am auzit în schimb m-a 
luat prin surprindere. Tatăl umil al 
Sandrei s-a întors spre fiica sa în vârstă 
de 16 ani, înlăcrimată și copleșită de 
rușine și regret, și i-a spus: „Nu este 
prea târziu. Nu este prea târziu să 
reușești. Chiar nu este prea târziu”.

Am plecat de la acea întâlnire 
recunoscătoare pentru reacția sa 
plină de dragoste, dar îngrijorată 
din cauza faptului că el nu avea 
nicio idee despre ceea ce trebuia să 
facă fiica sa în acel moment pentru 
a trece clasa. Părea imposibil. Am 
aflat ulterior că ea luase hotărârea să 
renunțe la clasa de istorie, dar nu și 
la clasa mea de engleză.

Mai târziu, în acea zi, în timp ce 
am îngenuncheat gândindu-mă la 

N O I  V O R B I M  D E S P R E  H R I S T O S

NU ESTE PREA TÂRZIU 
PENTRU O A DOUA ȘANSĂ
Amber Jensen

ceea ce mi-a stat în putință și că era 
deja prea târziu.

Pe parcursul întâlnirii, limbajul 
trupului Sandrei a arătat faptul că și 
ea se îndoia de abilitatea ei de a reuși. 
Ea se uita fix la masă în timp ce eu 
povesteam despre eșecul ei de la ora 
de engleză. În timp ce profesorul ei 
de istorie a confirmat faptul că Sandra 
rămânea corigentă și la ora lui, ea s-a 
adâncit în scaun și am putut să văd 
lacrimi curgându-i pe obraji.

Având compasiune, le-am explicat 
ei și tatălui ei că, dacă Sandra dorea să 
reușească la aceste materii solicitante, 
trebuia să își schimbe comportamentul 
care o băgase atât de adânc în această 
groapă și că avea să fie foarte dificil.

Un mesaj de la tatăl ei
Atunci consilierul s-a întors către 

tatăl Sandrei, un om cu puțină edu-
cație care părea să se simtă incon-
fortabil în mediul școlar. Consilierul 
l-a întrebat dacă are întrebări pentru 
profesori. El a spus că nu are și ne-a 
mulțumit pentru ceea ce făcuserăm 

Tatăl uneia dintre elevele mele care nu învăța prea bine i-a spus fiicei sale: „Nu este prea 
târziu să reușești”. Domnul ne transmite același mesaj.
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greșelile mele și cerându-i iertare 
Tatălui Ceresc, am înțeles cât de 
multe am învățat de la tatăl Sandrei. 
Nesiguranța și sentimentele de nepu-
tință din viața mea m-au făcut deseori 
să mă întreb dacă eram demnă sau 
dacă meritam o a doua șansă. În acele 
momente, Domnul, asemenea tatălui 
Sandrei, a ales să nu mă mustre ci, în 
schimb, să mă asigure: „Nu este prea 
târziu, fiica mea. Nu este prea târziu”.

Mesajul Evangheliei
De câte ori am crezut în mesa-

jul dușmanului că nu mai este nicio 
speranță pentru noi? Dar profeții ne 
învață altceva. Isaia a spus: „Să se 
întoarcă la Domnul care va avea milă 
de el, la Dumnezeul nostru, care nu 
obosește iertând” (Isaia 55:7). Mormon ILU
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își adaugă mărturia: „Dar ori de câte 
ori ei s-au pocăit și au căutat iertare 
cu intenții adevărate, au fost iertați” 
(Moroni 6:8). Bucuria Evangheliei vine 
din faptul că nu este niciodată prea 
târziu. Pentru că, de câte ori căutăm 
iertare, ispășirea Domnului ne va per-
mite să o luăm de la început.

Sandra, având motivația să o ia de 
la început, a făcut schimbări impor-
tante încetul cu încetul. Transformarea 
nu a fost ușoară – a fost necesar un 
efort zilnic pentru a depăși obiceiurile 
ei rele – dar ea a văzut recompensa 
eforturilor ei în timp ce notele ei se 
îmbunătățeau treptat.

Din perspectiva Evangheliei, nota 
noastră finală nu va ține cont de cât 
de mult ne-am îndepărtat de Biserică. 
Ci Domnul va judeca viețile noastre în 

funcție de direcția în care ne îndrep-
tăm, de modul în care ne-am pocăit și 
de cât de mult ne-am bazat pe ispăși-
rea Domnului.

În înțelegerea mea limitată, m-am 
îndoit de capacitatea Sandrei de a 
depăși greșelile din trecutului ei. În 
schimb, Tatăl nostru perfect nu Își 
pierde niciodată speranța în capaci-
tatea copiilor Săi de a dobândi mân-
tuirea fiind perfecționați în Hristos. 
Nu contează cât de mult ne-am înde-
părtat, El întotdeauna va avea grijă 
de fiecare în parte. Domnul ne cere 
să nu mai rătăcim ca străini în păcat, 
ci să-L căutăm cu speranță și să ne 
bucurăm de binecuvântările ispășirii 
Sale infinite. Cu adevărat, nu este 
niciodată prea târziu. ◼
Autoarea locuiește în Virginia, S.U.A.
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Jessica Griffith și  
Richard M. Romney
Revistele Bisericii

Mzwakhe Sitole întâmpină o pro-
blemă. În calitate de președinte 

al Școlii de duminica la nivel de epis-
copie, el are responsabilitatea dată de 
Dumnezeu de a ajuta la îmbunătățirea 
învățării și predării Evangheliei în 
episcopia sa.1

Dar membrii episcopiei sale din 
Johannesburg, Africa de Sud, provin 
din medii foarte diferite și au aștep-
tări diferite. Unii sunt educați, alții 
nu. Mulți au fost învățați că elevul 
trebuie să asculte, nu să vorbească. 
Pentru alții, faptul de a înțelege că 
atât bărbații, cât și femeile trebuie să 
fie implicați în procesul de predare 
la biserică și acasă este o provocare 
culturală dificilă.

„Avem, de asemenea, oameni care 
vorbesc limbi diferite”, a spus fratele 
Sitole. „Dar Spiritul vrea să îi îndem-
ne pe fiecare.”

Anul trecut, când au fost introduse 
adunările consiliului învățătorilor și 
Să predăm în modul Salvatorului, 
episcopiile și ramurile din întreaga 
Biserică au început să țină consi-
liile învățătorilor pentru a discu-
ta, a învăța și a pune în practică 
ce înseamnă să predea în modul 
Salvatorului.

Atunci, fratele Sitole a început 
să înțeleagă în ce mod adunările 
consiliului învățătorilor ar putea să-i 
binecuvânteze episcopia. Diferențele 
culturale puteau fi abordate, par-
ticiparea la clase putea crește și 
perspectivele diferite ale membrilor 
puteau deveni binecuvântări.

ELEFANTUL DIN SALA DE CLASĂ

S Ă  P R E D Ă M  Î N  M O D U L  S A L V A T O R U L U I

Adunările consiliului învățătorilor nu sunt doar pentru a schimba modul în care predăm;  
ele schimbă modul în care învățăm.

Asemenea multora din toată lumea, 
fratele Sitole a realizat că Domnul nu 
folosește adunările consiliului învăță-
torilor doar pentru a schimba modul 
în care predăm. El le folosește, de 
asemenea, pentru a schimba modul 
în care învățăm.

Un elefant cu o modificare
Una dintre descoperirile cele mai 

interesante pentru fratele Sitole a fost 
că, în timp ce învățătorii le permit 
cursanților să participe în procesul lor 
de învățare, ei beneficiază de viziunea 
extinsă pe care o oferă perspectivele 
diferite.

Fratele Sitole a înțeles acest lucru 
în timpul unei adunări a consiliului 
învățătorilor, când un membru al 
episcopiei a împărtășit pilda orbilor 
și a elefantului, dar puțin diferit. Pilda 

EvantaiPereteFrânghie
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povestește cum șase bărbați orbi des-
criu fiecare un elefant în moduri dife-
rite (un picior este ca un stâlp, coada 
este ca o frânghie, trompa este ca un 
burlan de apă și așa mai departe) pen-
tru că fiecare atingea o parte diferită.2

„Dar să presupunem că elefantul 
reprezintă predarea Evangheliei”, 
spune fratele Sitole. „Atunci trebu-
ie să permitem fiecărui membru al 
clasei să împărtășească perspectiva sa, 
astfel încât împreună să ajungem la o 
înțelegere comună a modului în care 
Evanghelia ne binecuvântează pe toți.”

De aceea, învățătorii din episcopia 
fratelui Sitole stau mereu în jurul unei 
mese în timpul adunării consiliului 
învățătorilor – pentru a înlesni discuții-
le. „Acest lucru ne amintește că opinia 
fiecăruia trebuie luată în considerare”, 
spune el.

Potrivit nevoilor lor 
În Tokyo, Japonia, Natsuko Soejima 

se îndoia de faptul că va putea fi o 
învățătoare bună. „Când am fost che-
mată ca învățătoare a Școlii de dumini-
ca pentru tineri, i-am spus episcopului 
că mi-e teamă”, a spus ea. „Dar el 
a spus că acea chemare este de la 
Dumnezeu, așa că am acceptat-o.”

Ca grup, clasa o intimida din cauza 
provocărilor individuale pe care le 
aveau cursanții. Doi dintre tineri aveau 
probleme cu auzul. Unii dintre membrii 
clasei care se mutaseră în Japonia din 
alte țări vorbeau numai limba engleză. 
De asemenea, se temea de diferența de 
vârstă dintre ea și membrii clasei ei.

Apoi, la adunarea consiliului 
învățătorilor, sora Soejima a găsit un 
răspuns. „Am vorbit despre iubirea 
pentru fiecare membru al clasei, faptul 

de a le învăța numele, rugându-ne 
pentru fiecare și predând – îndrumați 
de Spirit – potrivit nevoilor lor ”, a 
spus ea, „deci am început să fac aceste 
lucruri”. A mai făcut ceva ce a învățat 
la consiliu: „Am folosit un limbaj care 
să le transmită cursanților iubirea mea.

Rezultatul? Inima mea s-a schimbat. 
Am început să simt afecțiune pentru 
cursanții mei. Îmi păsa de cei care lip-
seau și mă rugam și pentru ei. Imediat 
ce o lecție se termina, începeam să mă 
pregătesc pentru următoarea pentru 
a avea timp să mă gândesc la ocaziile 
de predare. Eram extrem de fericită”

Răspunsuri concrete
Brad Wilson, un președinte al Școlii 

de duminica din Minnesota, S.U.A., se 
asigură că învățătorii nu pleacă de la 
adunarea consiliului învățătorilor până 

SulițăFurtunStâlp
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nu discută despre cum se vor schimba 
datorită lucrurilor pe care le-au învățat.

„Urmăm planul din Să predăm în 
modul Salvatorului ”, spune fratele 
Wilson. „Discutăm despre experiențe-
le învățătorilor, apoi discutăm despre 
unul dintre subiectele propuse. În cali-
tate de coordonator, adresez întrebări-
le și fac un rezumat a ceea ce s-a spus. 
Apoi, punem în aplicare ceea ce am 
învățat. Ne împărțim în grupuri mici și 
discutăm: „Ce voi face diferit datorită 
adunării noastre de astăzi?”.

Ron Goodson, un instructor al 
cvorumului diaconilor din aceeași 
episcopie, spune că este impresio-
nat de modul în care fratele Wilson 

„antrenează” consiliul. „Vorbim despre 
cum ar preda Salvatorul”, spune el. 
„Apoi, în timp ce simți Spiritul, te 
gândești: «Ar trebui să încerc asta cu 
membrii clasei mele». Faptul de a te 
gândi la Salvator te face să îți schimbi 
abordarea. Nu te mai gândești: 
«Trebuie să pregătesc o lecție», ci «De 
ce anume au nevoie acești diaconi 
și cum pot ajuta pentru ca ei să pri-
mească acel lucru»?”.

Își amintește că a scris în jurnalul 
său: „Am participat la adunarea con-
siliului învățătorilor astăzi și iată ce 
trebuie să fac”. De fapt, întreg jurnalul 
este plin de astfel de notițe. Acum, 
el se pregătește în avans: „Încep 

devreme și primesc îndemnuri toată 
săptămâna”. El îi întreabă pe diaconi 
ce se întâmplă în viețile lor: „Dacă îi 
cunosc mai bine, îi pot ajuta într-un 
mod mai eficient”. Și îi invită pe dia-
coni să ajute la predare: „În timp ce ei 
fac acest lucru, și ei învață mai bine” 3.

Am continuat să cânt
„La consiliul nostru, am vorbit 

despre modul în care muzica poa-
te invita Spiritul”, a spus Jocelyn 
Herrington, o învățătoare de la 
Societatea Primară din aceeași episco-
pie din Minnesota. „Mai târziu pre-
dam copiilor din clasa Rază de soare. 
M-am gândit: «O să cânt în timp ce ei 

MAI MULTE INFORMAȚII
Pentru a afla mai multe despre adunările 
consiliului învățătorilor și Să predăm în modul 
Salvatorului, vizitați teaching .lds .org.
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colorează și va fi frumos». Am început 
să cânt și toți s-au oprit și m-au ascul-
tat. Așa că am continuat să cânt. Acest 
lucru a invitat Spiritul și când am ter-
minat ei erau cuminți așteptând ca eu 
să vorbesc. Am vorbit despre aceasta 
și [la consiliu], despre depunerea 
mărturiei atunci când se ivește ocazia. 
Așa că mi-am depus mărturia folosind 
cuvinte pe care ei le puteau înțelege”.

Sora Herrington spune că apreciază 
faptul că învățătorii de la Societatea 
Primară sunt incluși în adunările con-
siliului învățătorilor. „Vorbim despre 
cum îi învățăm pe adulți”, spune ea, 
„dar apoi fratele Wilson spune: «Dar 
cum predăm tinerilor? Cum predăm 
copiilor?». El ne reamintește că toate 
vârstele sunt prezente.

De la consiliu la consiliu
Adam Martin, președinte la nivel 

de țăruș al Școlii de duminica din 
Calgary, Alberta, Canada, spune că el 
apreciază sugestiile venite din partea 
consiliului episcopiei. „Președinta 
Societății de Alinare sau președintele 
Cvorumului Vârstnicilor spune: «Ne-ar 
plăcea ca învățătorii să se concentre-
ze asupra acestui lucru» și discutăm 
despre aceasta la întâlnirea consiliului 
învățătorilor”, spune el.

Când au început adunările consi-
liului învățătorilor, învățătorii nu știau 
sigur la ce să se aștepte, așa că el a 
trimis o mulțime de invitații personale 
și a prezentat materialele de instruire 
de pe teaching .lds .org. „Acum, adună-
rile au loc cu regularitate”, spune el. 
„Ei știu că este un loc unde se discută 
despre ceea ce se întâmplă.”

O adunare recentă s-a concentrat 
pe ascultarea Spiritului. „Am vorbit 
despre a ne pregăti bine fără teama de 
a preda toată lecția”, a spus el. O soră 

a spus că simțea mereu nevoia să vor-
bească despre fiecare punct din planul 
său de lecție. Puteai vedea că ea a 
înțeles că nu este necesar să predai 
totul când am vorbit despre faptul de 
a căuta inspirație în timp ce conduci 
o discuție.”

Găsind soluții împreună
Fiecare situație de predare include 

propriile ocazii, provocări și posibile 
binecuvântări. De aceea, consiliile 
sunt eficiente, deoarece fac posibil 
ca învățătorii, cu ajutorul Spiritului, 
să caute și să găsească răspunsuri la 
provocările lor concrete.

Geoffrey Reid, președinte al Școlii 
de duminica din Arizona, S.U.A., 
spune că adunările consiliului învăță-
torilor funcționează cel mai bine când 
învățătorii înțeleg că scopul adunărilor 
este acela de a se sfătui: „Atunci ei văd 
că se pot ajuta unii pe ceilalți”.

Țărușul, spune el, se concentrează 
pe faptul de a ajuta învățătorii să nu se 
mai gândească: „Mă descurc bine?”, ci: 
„Cum este primit mesajul?”.

Marisa Canova, învățătoare la 
Societatea Primară din țăruș, spune 
că răspunzând la îndemnul pe care 

MODIFICĂRI ALE 
ADUNĂRILOR DE 
DUMINICA ÎN 2018
Începând cu luna ianuarie, vor avea 
loc schimbări în adunările Preoției lui 
Melhisedec și a Societății de Alinare. 
Aceste schimbări se bazează pe ceea  
ce au învățat membrii în cadrul 
adunărilor consiliului învățătorilor. 
O explicație a schimbărilor, inclusiv 
noile materiale pentru lecții, vor 
fi furnizate – începând de luna 
viitoare – în edițiile de conferință 
ale revistelor, pe aplicația Biblioteca 
Evangheliei și pe LDS .org

l-a simțit la consiliul învățătorilor, îi 
încurajează acum pe cursanții ei din 
clasa Cutezătorul 8 să se roage unii 
pentru ceilalți. A fost eficient, dar 
s-ar putea să nu funcționeze la fel 
pentru o clasă pentru adulți. „Faptul 
de a ne ruga pentru fiecare mem-
bru dintr-o clasă mare de doctrină a 
Evangheliei ar putea fi copleșitor”, 
spune ea. „Din fericire, acei învăță-
tori spun: «Cum credeți că putem să 
ne adaptăm pentru clasa noastră?». 
Și găsim soluții împreună”.

„Ceea ce apreciez la adunările 
consiliului învățătorilor”, spune ea, 
„este că oferă timp pentru a reflecta 
asupra a ceea ce facem și asupra 
modului în care o facem. Este util să 
ai sprijin și recomandări, simțind că 
toți lucrează spre același scop. De 
asemenea, îmi plac diferitele pers-
pective pe care mai mulți oameni le 
aduc în discuție. Mă ajută să iau în 
considerare lucruri la care cu sigu-
ranță nu m-aș fi gândit singură.”

Pe măsură ce participăm și 
împărtășim la adunările consiliu-
lui învățătorilor, viziunea noastră 
asupra elefantului numit „predarea 
Evangheliei” începe să devină mai cla-
ră. Asemenea fratelui Sitole din Africa, 
mulți membri din Biserică descoperă 
că abilitatea noastră de a preda în 
modul Salvatorului se îmbunătățește 
nu numai prin modul în care predăm, 
ci și prin modul în care învățăm. ◼
NOTE
 1. Vezi Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 12.2.2.
 2. Pilda inclusă în cuvântarea lui Dieter F. 

Uchtdorf, „Ce-i adevărul?” (Adunare de 
devoțiune pentru tinerii adulți, organi-
zată de Sistemul Educațional al Bisericii, 
12 ian. 2013), broadcasts .lds .org și Dieter F. 
Uchtdorf, „Ce-i adevărul?” Friend, mart. 
2017, p. 2.

 3. Pentru mai multe informații, vezi Brian K. 
Ashton, „Helping Youth Teach”, Liahona, 
aug. 2016, p. 24-25.
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„Multe [spirite] așteaptă cu nerăbdare ca prietenii 
lor care mai sunt în viață să slujească pentru ei în 
temple”, a spus străbunicul meu decedat când i-a 
apărut bunicului meu A. C. Nelson.
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Președintele Nelson: Când bunicul meu, A.C. Nelson, era un soț și 
tată tânăr de doar 27 de ani, tatăl lui a decedat. După aproximativ trei 
luni, tatăl său decedat, străbunicul meu, l-a vizitat. Data acelei vizite 

a fost noaptea de de 6 aprilie 1891. Bunicul Nelson a fost atât de impresio-
nat de vizita tatălui său, încât a scris acea experiență în jurnalul său pentru 
membrii familiei și prieteni.

„Eram în pat când tata a intrat în cameră”, a scris bunicul Nelson. „A 
venit și a stat pe marginea patului. El a spus: «Ei bine, fiule, deoarece am 
avut câteva minute libere, am primit permisiunea să vin să te văd. Mă simt 
bine, fiule, și am avut foarte multe lucruri de făcut de când am murit»”.

Când bunicul Nelson l-a întrebat ce făcuse, tatăl lui i-a răspuns că fusese 
ocupat cu predicarea Evangheliei lui Isus Hristos în lumea spiritelor.

„Nici nu îți imaginezi, fiule, câte spirite există în lumea spiritelor care 
încă nu au primit Evanghelia”, a spus el. „Însă sunt mulți care o primesc și 
se înfăptuiește o mare lucrare. Mulți așteaptă cu nerăbdare ca prietenii lor 
care mai sunt în viață să slujească pentru ei în temple.”

Bunicul Nelson i-a spus tatălui său: „Tată, intenționăm să mergem la 
templu și să fim pecetluiți cu tine cât de curând posibil”.

Străbunicul meu i-a răspuns: „Acesta este o parte din motivul pentru 
care am venit să te văd, fiule. Vom fi în continuare o familie și vom trăi în 
eternitate”.

Apoi, bunicul Nelson a întrebat: „Tată, este Evanghelia adevărată, așa 
cum este predată în această Biserică?”

Președintele  
Russell M. Nelson
președintele 
Cvorumului celor 
Doisprezece 
Apostoli
și Wendy W. Nelson

În cadrul prezentării lor de la RootTech 2017, președintele 
Russel M. Nelson și soția dânsului, Wendy, i-au invitat pe 

sfinții din zilele din urmă să se gândească și să se roage în 
legătură cu sacrificiile pe care le pot face pentru a munci 

mai mult la istoria familiei și rânduielile din templu.

Deschideți 
cerurile  

PRIN MUNCA DIN TEMPLU 
ȘI MUNCA DE ÎNTOCMIRE 
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Tatăl său i-a arătat o fotografie a Primei Președinții de pe 
peretele din dormitorul lui.

„Fiul meu, la fel de sigur ca faptul că poți vedea foto-
grafia aceea, Evanghelia este adevărată. Evanghelia lui Isus 
Hristos are în ea puterea de a salva fiecare bărbat și fiecare 
femeie care se va supune ei și nu există niciun alt mod 
prin care aceștia pot fi salvați în împărăția lui Dumnezeu. 
Fiul meu, să rămâi mereu credincios Evangheliei! Fii umil, 
roagă-te, fii supus preoției, fii fidel, fii credincios legămin-
telor pe care le-ai făcut cu Dumnezeu. Să nu faci niciodată 
nimic ce L-ar supăra pe Dumnezeu! O, ce binecuvântare 
este Evanghelia! Fiul meu, fii bun!”

Sora Nelson: Îmi plac foarte mult acele îndemnuri care 
încep cu „Fii”. „Fii umil, roagă-te, fii supus preoției, fii fidel, fii 
credincios legămintelor pe care le-ai făcut cu Dumnezeu… 
Fii bun!” Șase îndemnuri de la străbunicul tău plecat dintre 
noi. Aceste șase îndemnuri îmi amintesc de cele oferite de 
președintele Gordon B. Hinckley (1910-2008)1.

Președintele Nelson: Nu-i așa? Aceste consemnări pe 
care ni le-a lăsat bunicul meu sunt atât de prețioase pen-
tru mine! Am aflat că toți copiii tatălui său au fost, ulterior, 
pecetluiți cu el. Așadar, motivul vizitei sale a fost îndeplinit.

Spiritul lui Ilie
Președintele Nelson: Un nume cu o importanță mare 

în scripturi explică motivul pentru care familia este atât 
de importantă. Acel nume este Ilie. În limba ebraică, ILIE 
înseamnă literalmente „Iehova este Dumnezeul meu” 2. 
Gândiți-vă la aceasta! În numele lui Ilie sunt incluse terme-
nele ebraice folosite atât pentru Tatăl, cât și pentru Fiul.

Sora Nelson: Ilie a fost ultimul profet care a deținut pute-
rea de pecetluire a Preoției lui Melhisedec înainte de timpul 
lui Isus Hristos. Misiunea lui Ilie a fost aceea de a întoarce 
inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copiii lor 
pentru a fi pecetluiți și, dacă nu ar fi așa, „întreg pământul ar 
fi complet pustiit la venirea Lui” ( Joseph Smith – Istorie 1:39; 
subliniere adăugată). Acesta este un limbaj destul de dur.

Președintele Nelson: Îmi place să mă gândesc la 
spiritul lui Ilie ca la „o manifestare a Duhului Sfânt care 
depune mărturie despre natura divină a familiei” 3. Conform 
Ghidului pentru scripturi, „Puterea lui Ilie este puterea de 
pecetluire a preoției prin care lucrurile sunt legate sau dez-
legate pe pământ și legate sau dezlegate în cer” („Ilie”).

Sora Nelson: Deci, atunci când spunem că spiritul lui 
Ilie îi influențează pe oameni pentru a-i îndemna să-și 
caute strămoșii decedați, de fapt spunem că Duhul Sfânt ne 
îndeamnă să facem acele lucruri care le vor permite familii-
lor să fie pecetluite pentru eternitate.

Președintele Nelson: Este minunat să întoarcem inima 
copiilor către strămoșii lor relatând povestiri importante 

A. C. Nelson, bunicul președintelui 
Russell M. Nelson.
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din istoria familiei în mod memorabil și accesibil. 
Poate faptul de a avea întotdeauna documente 
din istoria familiei, povestiri, fotografii și lucruri 
memorabile în fața ochilor ne poate întări mărtu-
riile (vezi Mosia 1:5). Când le punem pe pereții 
casei, pe mesele, calculatoarele, iPad-urile și chiar 
telefoanele noastre mobile, vom fi, poate, îndru-
mați să facem alegeri mai bune și să ne apropiem 
de Domnul și de familiile noastre.

Totuși, dacă facem doar aceste lucruri, nu 
facem destul! Ca membri ai Bisericii, interesul 
nostru în munca de întocmire a istoriei familiei 
este motivat de instrucțiunea Domnului cu privire 
la faptul că strămoșii noștri nu pot fi făcuți perfecți 
fără noi și că noi nu putem fi făcuți perfecți fără 
ei (vezi D&L 128:15). Aceasta înseamnă că trebuie 
să fim legați unii de alții prin rânduielile de pecet-
luire din templu. Noi trebuie să fim verigi puter-
nice în lanțul care îi leagă pe 
strămoșii noștri de posteritatea 
noastră. Dacă povestirile și foto-
grafiile pe care le colecționăm 
vor fi rezultatul final al faptelor 
noastre – dacă știm cine sunt 
strămoșii noștri și știm lucruri 
minunate despre ei, dar îi lăsăm 
să rătăcească în lumea cealaltă 
fără rânduieli – acest lucru nu le 
va fi de niciun ajutor strămoși-
lor noștri care rămân închiși în 
închisoarea spiritelor.

Sora Nelson: Este important 
să păstrăm povestiri despre 
strămoși, dar nu trebuie să 
lăsăm niciodată munca din tem-
plu pentru ei nefăcută. Trebuie 
să ne facem timp să adunăm 
informațiile necesare despre 
strămoșii noștri pentru a le 
înfăptui rânduieli în templu.

Președintele Nelson: Și aceasta înseamnă să 
sacrificăm timpul pe care îl petrecem în mod nor-
mal făcând alte lucruri. Trebuie să petrecem mai 
mult timp în templu și făcând cercetări cu privire 
la istoria familiei, inclusiv indexarea.

Sora Nelson: Sacrificiul aduce cu adevărat 
binecuvântările cerului.4 Am fost binecuvântată 
să găsesc mulți strămoși care sunt sigură că erau 
pregătiți să facă legăminte cu Dumnezeu și să 
primească rânduielile esențiale. De-a lungul 
timpului, mi-am dat seama că, dacă lucram la un 
proiect mare și rămâneam fără timp, energie și 
idei, dacă îmi sacrificam din timp să găsesc infor-
mații necesare pentru a înfăptui rânduieli în tem-
plu pentru niște strămoși sau să merg la templu 
să le înfăptuiesc, cerurile se deschideau și energia 
și ideile începeau să curgă. Aveam cumva destul 
timp să-mi termin proiectul la timp. Părea absolut 
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imposibil, dar așa se întâmpla de fiecare dată. Munca din 
templu și de întocmire a istoriei familiei îmi aduc o bucurie 
din altă lume.

Istoria familiei și munca misionară
Președintele Nelson: Dacă aș fi astăzi misionar, doi 

dintre cei mai buni prieteni ai mei din episcopia sau ramu-
ra în care aș sluji ar fi conducătorul muncii misionare la 
nivel de episcopie și consultantul în domeniul istoriei 
familiei.

Oamenii au o dorință înnăscută de a cunoaște ceva 
despre strămoșii lor. Acea dorință devine o ocazie firească 
pentru misionarii noștri. Pe măsură ce misionarii învață să-i 
iubească pe oamenii cărora le predau, ei îi vor întreba în 
mod firesc despre familiile lor. „Părinții dumneavoastră sunt 
în viață? Bunicii dumneavoastră sunt în viață? Îi cunoașteți 
pe cei patru bunici ai dumneavoastră? Conversațiile decurg 
în mod natural când cei care vorbesc cu misionarii sunt 
invitați să vorbească despre oamenii pe care îi iubesc.

În acel moment, poate fi firesc ca misionarii, inclusiv 
membrii misionari, să întrebe: „Cunoașteți pe vreunul dintre 
străbunicii dumneavoastră? Le știți numele?” Probabil că sim-
patizanții nu vor ști numele tuturor celor opt străbunici ai lor.

Atunci, misionarii le pot face această sugestie: „Am un 
prieten la Biserică care vă poate ajuta. Dacă am putea găsi 
numele unora sau poate ale tuturor străbunicilor dumnea-
voastră, ar merita câteva ore din timpul dumneavoastră 
pentru a afla cine vă sunt străbunicii?” Acel prieten de la 
Biserică este, desigur, consultantul în domeniul istoriei 
familiei și muncii în templu la nivel de episcopie.

Sora Nelson: Cred că, pentru misionari, faptul de a ști 
că nu sunt niciodată singuri când îi găsesc și învață pe cei 
receptivi la adevărurile Evangheliei restaurate ale lui Isus 
Hristos este de mare ajutor. Președintele George Q. Cannon 
(1827-1901), care a slujit în calitate de consilier pentru 
patru președinți ai Bisericii, ne-a învățat că, în aceste zile 
din urmă, cei care se alătură Bisericii se alătură tocmai pen-
tru că strămoșii lor s-au rugat ca unul dintre urmașii lor să 
se alăture Bisericii pentru ca ei, strămoșii, să-și poată primi 
rânduielile esențiale prin intermediul acestora.5

Exaltarea: o chestiune de familie
Președintele Nelson: Exaltarea este o chestiune de 

familie. Doar prin intermediul rânduielilor necesare salvă-
rii ale Evangheliei lui Isus Hristos, familiile pot fi exaltate. 
Țelul final pe care ne străduim să-l atingem este să fim feri-
ciți ca familii – înzestrați, pecetluiți și pregătiți pentru viața 
eternă în prezența lui Dumnezeu.

Sora Nelson: Fiecare clasă la care participăm la 
Biserică, de fiecare dată când slujim, fiecare legământ pe 
care îl facem cu Dumnezeu, fiecare rânduială a preoției pe 
care o primim, tot ceea ce facem în Biserică ne conduce la 
templul sfânt, casa Domnului. Există atât de multă putere 
la dispoziția unui cuplu și a copiilor lor prin rânduiala de 
pecetluire atunci când își țin legămintele.

Președintele Nelson: În fiecare zi, alegem unde vrem 
să locuim în eternitate prin modul în care gândim, ne 
simțim, vorbim și acționăm. Tatăl nostru Ceresc a decla-
rat că lucrarea Sa și gloria Sa sunt să realizeze nemurirea 
și viața veșnică a copiilor Săi (vezi Moise 1:39). Dar El 
dorește ca noi să alegem să ne întoarcem la El. El nu 
ne va forța în niciun fel. Precizia cu care ne ținem legă-
mintele Îi arată cât de mult dorim să ne întoarcem să 
trăim alături de El. Fiecare zi ne aduce mai aproape sau 
mai departe de posibilitatea noastră măreață de a avea 
viață veșnică. Noi toți trebuie să ne ținem legămintele, 
să ne pocăim zilnic și să căutăm să fim mai asemănă-
tori Salvatorului nostru. Numai atunci familiile pot fi 
împreună pentru totdeauna.
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Sora Nelson: Mărturia mea este că, oricât de 
minunată ar fi viața dumneavoastră acum sau 
oricât de descurajatoare și grea ar fi, munca din 
templu și de istorie a familiei o va face mai bună. 
De ce aveți nevoie în viața dumneavoastră acum? 
Mai multă iubire? Mai multă bucurie? Mai multă 
stăpânire de sine? Mai multă pace? Mai multe 
momente frumoase? Un sentiment mai puternic 
de mulțumire că faceți ceva semnificativ? Mai 
multă distracție? Mai multe răspunsuri la între-
bările sufletului dumneavoastră? O legătură mai 
strânsă cu ceilalți? O înțelegere mai profundă a 
lucrurilor pe care le citiți în scripturi? O capacitate 
mai mare de a iubi și a ierta? O capacitate mai 
mare de a vă ruga cu putere? Mai multă inspirație 
și mai multe idei creative pentru munca și proiec-
tele dumneavoastră? Mai mult timp pentru ceea 
ce contează cu adevărat?

Vă rog fierbinte să-I oferiți Domnului 
un sacrificiu de timp petrecând mai mult 
din timpul dumneavoastră făcând munca 
în templu și munca de istorie a familiei 
și, apoi, observați ceea ce se întâmplă. 
Mărturia mea este că, atunci când Îi ară-
tăm Domnului că suntem serioși în ce 
privește ajutarea strămoșilor noștri, cerurile 
se vor deschide și vom primi tot ceea ce 
avem nevoie.

Președintele Nelson: Putem fi inspirați 
cât e ziua de lungă de experiențele legate 
de munca în templu și munca de întocmire 
a istoriei familiei pe care le-au avut alții. Dar 
trebuie să facem ceva pentru ca noi înșine 
să avem acele experiențe. Aș dori să trans-
mit fiecăruia dintre noi o provocare astfel 
încât sentimentul minunat al acestei lucrări 
să continue și chiar să se dezvolte. Vă 
invit să cugetați și să vă rugați la ce fel de 
sacrificiu – preferabil un sacrificiu de timp 
– puteți să faceți pentru a acorda mai mult 

timp în acest an muncii din templu și muncii de 
întocmire a istoriei familiei. 

Noi suntem implicați în lucrarea 
Atotputernicului Dumnezeu. El trăiește! Isus este 
Hristosul. Aceasta este Biserica Sa. Noi suntem 
copiii Săi de legământ. El Se poate baza pe noi. ◼
De la o prezentare din cadrul Conferinței despre Istoria Familiei 
RootsTech2017 din orașul Salt Lake, Utah, S.U.A., din data de 
11 februarie 2017. Pentru a viziona înregistrarea prezentării 
în limba engleză, portugheză sau spaniolă, accesați lds .org/ go/ 
1017Nelson.

NOTE
 1. Vezi Gordon B. Hinckley, „Sfatul unui profet și rugăciunea 

pentru tineret”, Liahona, apr. 2001, p. 30-41.
 2. Ghidul pentru scripturi, „Ilie”.
 3. Russell M. Nelson, „A New Harvest Time”, Ensign, 

mai 1998, p. 34.
 4. Vezi „Laudă profetului”, Imnuri, nr. 21.
 5. Vezi Gospel Truth: Discourses and Writings of President 

George Q. Cannon, selecții de Jerreld L. Newquist, 
2 volume (1974), 2:88-89.
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botezurile  

Heather J. Johnson
Revistele Bisericii

„Să fim cu adevărat un popor care 
merge la templu și care iubește 
templul”, a spus președintele 

Howard W. Hunter (1907–1995). 
„Să ne grăbim către templu… cât 
de des ne permit circumstanțele 
personale. Ar trebui să mergem nu 
doar pentru rudele noastre decedate, 

Nu e nevoie să așteptați. Toți membrii demni, inclusiv 
tinerii și membrii noi, pot sluji acum în templu.

ci și pentru binecuvântarea personală 
de a preaslăvi în templu, pentru 
sacralitatea și siguranța care există 
între acești pereți sfințiți și consacrați” 
(„A Temple-Motivated People”, Ensign, 
febr. 1995, p. 5).

Acest sfat este pentru toți membrii 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din 
Zilele din Urmă, inclusiv pentru cei 
care au fost botezați de curând. Atâta 

timp cât sunteți demn, nu trebuie să 
așteptați pentru a merge la templu. De 
îndată ce sunteți botezați și confirmați, 
puteți obține o recomandare pentru 
templu cu utilizare limitată.

Această recomandare vă permite 
să intrați în templu pentru a înfăptui 
botezuri pentru cei morți și confir-
mări pentru strămoși decedați. Pe 
măsură ce slujiți și preaslăviți în tem-
plu, vă puteți întări mărturia despre 
Evanghelie.

Natalia Lorena Figueroa din 
Argentina a spus despre prima ei 
experiență la templu: „În bazinul de 
botez, am privit cum un frate era bote-
zat pentru bunicul și unchii mei. După 
aceea, am fost botezată eu pentru 
bunica și mătușile mele. Bucuria pe 
care am simțit-o a fost incredibilă. Am 
început să plâng și am simțit cum îmi 
ardea inima în piept mai puternic ca 
niciodată”. Binecuvântări asemănătoa-
re îi așteaptă pe cei care sunt demni și 
folosesc o recomandare pentru tem-
plu cu utilizare limitată. ◼

BINE DE ȘTIUT ÎNAINTE DE MERGE: 

DIN  templu
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ÎNTREBĂRI ADRESATE FRECVENT

Ce trebuie să fac pentru a 
planifica o vizită la templu?

•  Rugați un conducător al episcopiei 
sau ramurii, cum ar fi conducătorul 
muncii misionare sau președinta 
Societății de Alinare să vă ajute în 
planificarea unei vizite la templu.

•  Programele tuturor bazinelor 
de botez sunt afișate online pe 
temples .lds .org. De asemenea, 
puteți să sunați la templu pentru 
mai multe informații.

•  Dacă mergeți pentru prima oară, 
puteți suna la templu pentru a face 
o programare. În acest fel, lucrăto-
rii din templu vor fi pregătiți să vă 
primească și să vă explice ceea ce 
veți face în templu.

•  Când mergeți la templu, îmbrăcați-vă 
cu hainele bune de duminică.

•  Aduceți un schimb de lenjerie albă. 
Unele temple oferă lenjerie albă, 
dar altele nu. Templul vă pune la 
dispoziție o salopetă albă și un 
prosop.

La ce să mă aștept când merg la 
templu pentru a face botezuri și 
confirmări pentru și în folosul 
celor decedați?

•  Când intrați în templu, prima 
oară mergeți la recepție. Un 
lucrător din templu vă va verifica 
recomandarea.

•  Apoi, bărbații și femeile merg să se 
schimbe în vestiare separate. Există 
dulapuri și cabine de probă indivi-
duale în care vă puteți schimba într-o 
salopetă albă care vă este pusă la 
dispoziție.

•  Lucrătorii din templu vă vor îndruma 
unde să mergeți pentru a face bote-
zuri și confirmări pentru și în folosul 
celor decedați.

•  Botezurile și confirmările la care veți 
lua parte vor semăna cu propriul 
dumneavoastră botez și propria 
dumneavoastră confirmare, dar veți 
acționa pentru și în folosul unei per-
soane care a decedat.

•  După ce terminați cu aceste rându-
ieli, vă veți întoarce la vestiar și vă 
veți schimba în hainele cu care ați 
venit.

•  Nu trebuie să aveți emoții cu privire 
la participarea la rânduielile din 
templu. Lucrătorii din templu sunt 
la dispoziția dumneavoastră peste 
tot pe unde mergeți în templu. Ei vă 
vor ajuta.

Cum pot obține o recomandare 
cu utilizare limitată?

•  Trebuie să aveți peste 12 ani și să 
fiți membru credincios al Bisericii. 
Bărbații trebuie să primească Preoția 
aaronică, ceea ce, de obicei, se face 
la o săptămână după ce au fost 
botezați.

•  Pentru a primi o recomandare, veți fi 
intervievat de episcopul sau preșe-
dintele dumneavoastră de ramură. 
Interviul seamănă cu cel pe care l-ați 
avut înainte de a fi botezat. Veți dis-
cuta despre mărturia dumneavoas-
tră despre Evanghelie și supunerea 
dumneavoastră față de porunci.

•  Recomandarea este valabilă un an.

Care sunt câteva dintre bine-
cuvântările faptului de a avea 
o recomandare cu utilizare 
limitată?

•  Puteți sluji strămoșilor dumneavoas-
tră decedați și altor persoane care 
au decedat înfăptuind botezuri și 
confirmări pentru și în folosul lor.

•  Vă puteți aminti de propriul dum-
neavoastră botez și confirmare și de 
legămintele pe care le-ați făcut.

•  Chiar dacă nu puteți merge des la 
templu, puteți purta recomandarea 
la dumneavoastră ca să vă aducă 
permanent aminte de templu și de 
angajamentul de a fi demn să intrați 
în templu.

•  Faptul de a trăi demn pentru a 
deține o recomandare pentru templu 
cu utilizare limitată vă ajută să vă 
pregătiți să primiți înzestrarea și să 
fiți pecetluiți în templu.
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din cadrul căsătoriei  
dumneavoastră

Rezolvarea conf ictelor  



 o c t o m b r i e  2 0 1 7  23

S. Brent Scharman
Psiholog pensionat, Servicii SZU pentru familii

Matt și Margaret (toate numele 
au fost schimbate) au oprit 
televizorul după încheierea 

sesiunii conferinței generale. Mesajele 
au fost inspirate și s-au bucurat de 
atmosfera pozitivă care le-a umplut 
căminul în acel sfârșit de săptămână.

Nimeni nu ar fi putut fi mai deza-
măgit decât Matt și Margaret când, la 
mai puțin de 24 de ore după aceea, 
aveau o ceartă aprinsă deoarece nu 
cădeau de acord dacă să economi-
sească o primă neașteptată pe care 
Matt o primise la muncă sau s-o chel-
tuiască pe haine pentru școală pentru 
copiii mai mari. Disputa nu a fost 
rezolvată, iar Matt și Margaret au trecut 
la alte lucruri, simțindu-se neînțeleși.

Pentru a clădi o căsnicie durabilă 
și fericită, cuplurile trebuie să învețe 
cum să rezolve conflictele, astfel încât 
fiecare persoană să se simtă înțeleasă, 
iar deciziile luate să presupună un 
compromis acceptabil.

Atenționare și îndrumare spirituale
Scripturile și cuvintele profeților și 

apostolilor oferă multe atenționări cu 
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privire la ceartă. În 3 Nefi citim: „Cel 
care are spiritul de ceartă nu este de-al 
Meu, ci este de-al diavolului, care este 
tatăl certurilor” (3 Nefi 11:29). Vârstnicul 
M. Russel Ballard, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, ne-a învățat că 
Satana „lucrează pentru a produce cear-
tă și separare între un tată și o mamă. El 
îi îndeamnă pe copii să fie neascultători 
față de părinții lor… Satana știe că cea 
mai sigură și mai eficientă modalitate 
de a întrerupe lucrarea Domnului este 
diminuarea eficienței familiei și a sfințe-
niei căminului” 1.

Diferențele de opinie, cele pri-
vind obiceiurile sau trecutul sunt 
inevitabile, dar avem resurse ample 
care ne ajută să știm cum să le facem 
față. Doctrina și învățătura predate 
în cadrul preaslăvirii de duminica și 
publicațiile Bisericii, pot ajuta și pot fi 
îmbunătățite cu informații importante 
de calitate, după cum este necesar. 
Cuplurile pot învăța metode pentru a 
face față conflictelor. Inspirația poate 
face ca inimile soților să se înmoaie și 
să se schimbe din interior.

Președintele Thomas S. Monson ne-a 
avertizat: „Unele dintre ocaziile noas-
tre cele mai mari de a da dovadă de 

Rezolvarea 
confictelor 

într-o atmosferă 
de dragoste 

aduce 
binecuvântări 

minunate.
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dragoste vor avea loc între pereții pro-
priilor noastre cămine. Dragostea ar 
trebui să fie cel mai important aspect 
al vieții de familie și, totuși, uneori nu 
este. Poate că există prea multă nerăb-
dare, prea multă ceartă, prea multe 
dispute, prea multe lacrimi” 2.

Când supărările persistă și devin 
nocive vieții de familie, pot exista 
motive mai serioase de conflict, cum 
ar fi imaturitatea, egoismul, dorința 
de a domina și mândria. Președintele 
Gordon B. Hinckley (1910-2008) 
ne-a învățat: „Am învățat de mult 
că cel mai important factor pentru 
o căsnicie fericită este preocuparea 
deosebită pentru confortul și bunăs-
tarea soțului sau soției. În majoritatea 
cazurilor, egoismul este principalul 
factor care duce la ceartă, separare, 
divorț și inimi zdrobite” 3.

De asemenea, vârstnicul Marvin J. 
Ashton (1915-1994), din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a spus: 
„Când o persoană se gândește la 
sentimentul negativ și la neplăcerile 
cauzate de ceartă, este bine să se 
întrebe: «Pentru ce să mă cert?»…

Este important să știm că suntem 
liberi să ne alegem comportamen-
tul. La originea acestei probleme stă 
vechea problemă care este mândria” 4.

Oricare ar fi cauza, trebuie să 
deprindem noi abilități și să ne înmu-
iem inimile atunci când problemele 
persistă.

faptul că 
sunt proaspăt 

căsătoriți 
care învață să 
se adapteze 

stilului celuilalt;

deosebirile 
firești dintre 

bărbați și 
femei;

nervozitatea 
cauzată de 
epuizare;

opiniile diferite 
despre modul 

de a crește 
cel mai bine 
copiii sau de 
a gestiona 
finanțele;

copiii care 
învață să-și 
folosească 

libertatea de 
a alege;

simpatiile și 
antipatiile 

privind diferite 
lucruri;

exagerările 
pricinuite de 

stres;

lipsa înțelegerii 
sau a priceperii 

de a rezolva 
conflicte.

Cauzele conflictelor
Există numeroase cauze ale conflictelor, de la preferințele personale 

superficiale până la modurile personale de comunicare profund înrădă-
cinate. Pe lângă înlăturarea egoismului și a imaturității, cuplurile se vor 
confrunta cu alte cauze de conflict obișnuite, inclusiv factori precum:
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7  

SUGESTII  
DESPRE CUM  

SĂ VĂ LINIȘTIȚI
Găsiți altceva 

de făcut.  
Alegeți să vă gândiți 
la altceva sau faceți 

o plimbare.

Scrieți-vă gândurile.  
Pentru unii, acest lucru ajută la creșterea 

gradului de conștientizare.

Exprimați-vă sentimentele 
în moduri productive.  

Vorbind pe un ton ridicat despre 
sentimentele dumneavoastră 
nu vă va ajuta să „scăpați de 

ele”. Cu cât izbucniți mai tare, 
cu atât mai intense vor deveni 
sentimentele dumneavoastră.

Ascultați muzică liniștitoare  
sau citiți literatură care vă înalță spiritual.

Luați-o de la capăt.  
Opriți-vă la începutul unei 

neînțelegeri. Cercetările au arătat 
că primele trei-cinci minute 

dintr-o conversație sunt temelia a 
ceea ce este probabil să urmeze. 

Spuneți: „Această discuție se 
îndreaptă într-o direcție greșită. 

S-o luăm de la capăt”.

Analizați-vă rapid gândurile.  
În exemplul nostru, Marilyn ar fi putut să-și spună: „Se pare că 
am dreptate, dar exagerez. Relația cu soțul meu contează mai 

mult pentru mine decât motivul pentru care ne certăm”.

Lăsați emoțiile să se 
domolească  

înainte de a încerca să 
rezolvați o problemă. 

Așteptați până când au 
loc reacțiile chimice în 
corpul dumneavoastră.

Atenționări despre mânie
Multe conflicte conjugale sau familiale apar din cauza 

mâniei necontrolate. Dacă nu suntem atenți, după un 
incident furios cu soțul sau soția, ne putem gândi constant 
la modul în care am fost nedreptățiți. Cu cât ne gândim mai 
mult, cu atât vom găsi motive care vor justifica punctul nos-
tru de vedere. O astfel de gândire negativă persistentă ne 
poate împiedica să ne liniștim, iar atunci când apare un al 
doilea val de furie, înainte ca primul să fie rezolvat, reacțiile 
hormonale pot duce la alte răbufniri.

De exemplu, într-o sesiune de consiliere, Marilyn 
a descris cât de frustrant a fost să se întindă în pat 
după ce ea și soțul ei au ridicat vocea unul la 

altul. „Știam că aveam dreptate”, a spus ea. „Credeam că 
va aprinde lumina și își va cere scuze, dar nu a făcut-o 
niciodată. Cu cât mă gândeam mai mult la acest lucru, cu 
atât deveneam mai supărată. Când l-am auzit că a început 
să sforăie, nu am putut să suport – am sărit din pat, am 
țipat din nou la el, după care am mers jos. Îți vine să crezi 
că tot nu și-a cerut scuze?” Experiența lui Marilyn este un 
bun exemplu despre cum să nu ne lăsăm pradă sentimen-
telor de furie.

Obiceiurile, chiar și cele mici, pot părea greu de oprit. 
Însă, soții pot deprinde abilități care îi vor ajuta. Iată 
câteva obiceiuri utile:
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1. Exprimarea punctelor de vedere 2. Examinarea problemelor 3. Căutarea soluțiilor 
acceptate de ambii soți

Fiecare împărtășește opinii 
într-un mod cinstit, dar fără 
a ataca. Uneori, o reflectare 
atentă rezolvă problema 
când devine clar că dezacor-
dul era doar o neînțelegere. 
De exemplu, o soție care 
crede că soțul ei insistă în 
mod egoist ca ea să meargă 
cu el la un joc de baschet la 
un liceu, în loc să meargă la 
cină împreună, ar putea să 
înțeleagă că soțul ei este mai 
puțin interesat de baschet și 
dorește să-i dea atenție unui 
jucător care nu mai frecven-
tează Școala de duminică.

Cuplurile examinează 
problemele într-un mod mai 
profund. Accentul se pune 
pe înțelegerea și accepta-
rea preocupărilor celuilalt. 
Continuând exemplul ante-
rior, soția, în timp ce înțelege 
preocuparea soțului ei pen-
tru cursant, ar putea crede 
că el își creează obiceiul de 
a pune întotdeauna nevoile 
altora înaintea celor ale căsă-
toriei. În acest caz, trebuie să 
aibă loc o discuție mai atentă 
în care fiecare își exprimă 
sentimentele într-o manieră 
sensibilă, iar opoziția se 
trans formă în cooperare.

Cuplurile se gândesc împreună 
la soluții posibile și hotărăsc care 
sunt cele acceptate de ambele părți. 
Accentul se pune pe ceea ce poate 
face fiecare în parte pentru a rezolva 
problemele, și nu pe ceea ce poate 
face partenerul de viață. O astfel de 
negociere poate testa maturitatea și 
răbdarea, dar, în timp, duce la convin-
gerea că există siguranță în exprima-
rea sentimentelor și încredere că se 
vor avea în vedere dorințele fiecărei 
persoane. Cuplul din exemplul nostru 
poate fi de acord să petreacă împreu-
nă o seară de vineri la un meci de bas-
chet, o seară de vineri soțul să meargă 
singur la meci, iar două seri de vineri 
să facă alte activități de cuplu. Nu este 
atât de important modul în care cuplul 
alege să-și petreacă seara de vineri, pe 
cât este ca procesul de luare a decizii-

lor să fie pe placul amândurora.

Măsuri pentru rezolvarea conflictelor
Strengthening Marriage (Întărirea căsătoriei), un manual al Serviciilor SZU pentru familii, recomandă 

trei măsuri pentru rezolvarea conflictelor: (1) exprimarea punctelor de vedere, (2) examinarea probleme-
lor și (3) căutarea soluțiilor acceptate de ambii soți 5. Aceste măsuri se bazează pe un model de comuni-
care și dăruire care presupune cooperarea și abordează problemele tuturor celor implicați.
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Reguli privind abordarea 
problemelor
Mai jos sunt prezentate câteva idei 
care cresc probabilitatea rezolvării cu 
succes a conflictelor.

•  Căutați sprijin spiritual.
•  Alegeți momentul și locul pentru a 

vorbi dacă există o serie de proble-
me mai vechi.

•  Căutați să înțelegeți în loc să vă 
certați.

•  Lăsați-vă soțul sau soția să 
vorbească.

•  Vorbiți pe un ton blând și fiți buni.
•  Faceți o pauză dacă și când este 

necesar.
•  Folosiți un limbaj adecvat.
•  Concentrați-vă asupra subiectului. 

Discutați doar problema curentă.
•  Nu folosiți niciodată violența.
•  Nu amenințați cu divorțul sau 

despărțirea.
•  Găsiți soluții potrivite, cum ar fi 

„eu voi invita familia la rugăciune 
și tu vei conduce seara în familie”.

•  Planificați excepțiile.
•   Acceptați mementouri 

neutre, cum ar fi „vom 
nota în calendar pentru a 

ști al cui este rândul să 
spele vasele”.

•   Reevaluați și revizuiți 
soluțiile după cum este 
necesar.

Rezultatele rezolvării conflictelor
Rezolvarea conflictelor într-o atmosferă de dragoste aduce binecuvân-

tări minunate. Acestea includ siguranță; dezvoltare personală care duce 
la liniște sufletească; credință mai mare; caracter îmbunătățit și neprihă-
nire personală.

Când conflictele sunt rezolvate, un nou mod de viață le poate lua 
locul. Se deschide apoi o portiță pentru ca soții să-și exprime gândurile 
pozitive și să arate susținere. Sora Jean B. Bingham, președinta generală 
a Societății de Alinare, a spus: „Cuvintele au o putere surprinzătoare, de 
a edifica, precum și de a distruge. Cu toții ne amintim, probabil, cuvinte 
negative care ne-au întristat și alte cuvinte, rostite cu dragoste, care au 
făcut ca spiritele noastre să se înalțe. Alegând să spunem numai ce este 
pozitiv celorlalți și despre ceilalți îi înălțăm și îi întărim pe cei din jurul 
nostru și îi ajutăm să urmeze calea Salvatorului” 6.

Cuplurile care au făcut progrese pe termen lung în rezolvarea con-
flictelor, culeg roadele mult dorite. Având în trecut o relație tumultoasă, 
un soț a spus: „Este greu pentru mine să privesc înapoi la cum a fost și 
să cred că s-a întâmplat cu adevărat. Cum am putut să-mi tratez soția în 
acel mod? Sunt recunoscător pentru faptul că Spiritul mi-a atras atenția și 
pentru răbdarea pe care a avut-o soția mea”.

Concluzie
Rezolvarea conflictelor necesită un efort conștient și consecvent. 

Următorul lucru pe care îl spuneți sau îl faceți poate fi începutul unui 
mod pozitiv de comunicare în căsnicia dumneavoastră. Și dumnea-
voastră puteți culege roadele Spiritului la fel cum au făcut nefiții: „Și 
s-a întâmplat că nu era niciun conflict în țară datorită dragostei lui 
Dumnezeu care trăiește în inimile oamenilor.

Și nu erau nici invidie, nici certuri, nici tumulturi… și cu siguranță 
nu a putut să fie niciun popor mai fericit” (4 Nefi 1:15-16). ◼
Autorul articolului locuiește în Utah, S.U.A.
NOTE
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Darren Wilcox

În februarie 2016, soția mea Nancy a decedat după o 
luptă de 11 ani cu cancerul la sân. Tristețea copleșitoa-
re pe care am simțit-o în primele luni după ce a murit 

ar fi imposibil de descris cuiva care nu a simțit o astfel de 
pierdere. Întristare, agonie, suferință, durere – niciunul 
dintre aceste cuvinte nu descrie îndeajuns ceea ce am simțit 
atunci. A fost insuportabil.

Puterea tămăduitoare a Salvatorului
Am înțeles de mult timp că Isus Hristos „a coborât sub 

toate lucrurile” (D&L 88:6) pentru ca El să fie capabil să 
„să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor” (Alma 7:12). 
Acest lucru înseamnă că puterea ispășirii Mântuitorului se 
extinde dincolo de faptul de a ne asigura învierea și mân-
tuirea. Prin această putere, El ne poate vindeca și atunci 
când suferim și avem nevoie de ajutor. În suferința mea 
am încercat imediat – aproape frenetic – să învăț ceea ce 
era nevoie să fac pentru a accesa acest aspect al puterii 
Mântuitorului în viața mea. Timp de câteva săptămâni, am 
cercetat scripturile și cuvântările autorităților generale ale 
Bisericii. Credeam cu sinceritate că, prin durerile și jertfele 
Sale considerabile, Mântuitorul cunoștea durerea pe care o 
simțeam. Dar cum mă ajuta faptul că El știa? Din moment 
ce a suferit acest lucru pentru mine, ce trebuia să fac pen-
tru a primi ajutorul pe care El știe cum să îl ofere?

După multă căutare, studiu, rugăciune și preaslăvire în 
templu, am început să înțeleg. Mai întâi de toate, am înce-
put să văd mai clar că Domnul deja ne-a ajutat, alinat și 
susținut familia, mai ales în săptămânile dinaintea morții lui 

Nancy. Au fost experiențe spirituale minunate pe care acum 
le recunosc ca fiind binecuvântări care vin din puterea 
vindecătoare și reconfortantă pe care o avem la dispoziție 
datorită ispășirii Mântuitorului. Iar simplul fapt de a ști că 
Mântuitorul avea deja grijă de noi în mod individual era, în 
sine, foarte liniștitor. Asemenea lui Șadrac, Meșac și Abed-
Nego din vechime, El a fost alături de noi în „cuptorul 
aprins” (Daniel 3:17) al necazurilor noastre.

Încredeți-vă în Domnul
De asemenea, am aflat că sunt necesare anumite lucruri 

pentru a primi alinarea și vindecarea Domnului. Cel mai 
important, trebuie să avem încredere în El. Acesta poate 
un lucru dificil de făcut. De ce ar trebui să am încredere în 
Dumnezeu când ar fi putut preveni moartea lui Nancy? Ca 
răspuns la această întrebare, m-am gândit mereu la ce i-a 
spus Domnul profetului Joseph Smith:

„Voi nu puteți vedea, în prezent, cu ochii voștri naturali, 
planul Dumnezeului vostru cu privire la acele lucruri care 
vor veni mai târziu și slava care va urma după multă sufe-
rință” (D&L 58:3).

Am fost binecuvântați cu multe semne că felul și tim-
pul morții lui Nancy au fost conform voinței Domnului. 
Am ajuns să înțeleg că un Tată atotștiutor și iubitor ne-a 
permis să suferim aceste lucruri deoarece, în planul Său 
perfect pentru exaltarea familiei noastre, această suferință 
este oarecum necesară. Știind asta, înțeleg că partea mea în 
planul Său nu este doar de a îndura, ci de a „îndura bine” 
(D&L 121:8). În măsura în care pot să-I consacru această 

Am găsit sprijin  
după moartea lui Nancy

Ce trebuia să fac pentru a accesa puterea vindecătoare 
a lui Isus Hristos în viața mea?
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suferință, voi fi nu numai ajutat, ci și sfințit. Am trăit deja 
acest lucru în multe feluri.

I-am sfătuit pe copiii noștri să facă ceea ce am învățat eu 
din acest proces:

•  lăsați durerea experiențelor grele să vă facă ucenici 
mai buni;

•  rugați-vă din adâncul inimii voastre;
•  dacă simțiți mânie față de Dumnezeu pentru că per-

mite să se întâmple tragedii, rugați-L să înlocuiască 
acea mânie cu credință și supunere;

•  faceți un legământ că Îl veți iubi și veți fi credincioși 
până la sfârșit;

•  studiați cuvântul lui Dumnezeu în mod constant – 
din scripturi, cuvântări și scrieri ale profeților în viață 
și ale învățătorilor inspirați;

•  duceți-vă la templu dornici să învățați lucrurile 
eternității;

•  găsiți oameni pentru care o tragedie personală devi-
ne o criză a credinței și întăriți-i cu mărturia voastră 
despre aceste doctrine.

Mărturia unui apostol
Într-o noapte, la aproximativ o lună după moartea 

lui Nancy, durerea pe care o simțeam era de nesuportat. 
Simțisem o durere și o tristețe profunde toata ziua. Mi-am 
amintit ce ne-a învățat vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Calea către salvare 
a fost mereu… prin Ghetsimani” 1. Deși durerea mea nu se 
poate compara cu cea a Salvatorului, în acea noapte mă 
aflam în mijlocul propriei „perioade întunecate și amare”. 2

După ce am trăit acest lucru ceva timp și m-am rugat 
pentru ajutor, mi-a venit în minte ceva ce citisem și mar-
casem în calculatorul meu cu câțiva ani înainte. Am găsit 
documentul și am derulat pagina în jos până am găsit 
ceea ce căutam. Era un interviu cu vârstnicul Richard G. 
Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli (1928–
2015), în care era întrebat despre pierderea soției sale, 
Jeanene, din pricina cancerului, în anul 1995. Vârstnicul 
Scott a răspuns: „În primul rând… nu am pierdut-o. Ea 
se află de partea cealaltă a vălului. Noi am fost pecetluiți 
prin acea rânduială în templu și vom fi împreună pentru 
totdeauna” 3.

În noaptea aceea, acele cuvinte au răsunat în mintea 
mea cu o putere pe care nu o mai simțisem niciodată 
înainte. Era ca și cum lumina unui far s-a aprins într-o 
noapte întunecată. Nu am citit niciodată ceva care să 
aibă un efect atât de neașteptat și profund asupra mea. 
Întunericul și durerea dispăruseră. Mă simțeam ca Alma 
când nu-și mai putea aminti durerile sale. (vezi Alma 
36:19). Această mărturie a unui apostol mi-a pătruns adânc 
în suflet. M-am minunat că un concept care-l înțelesesem 
din copilărie putea să pară dintr-o dată atât de remarcabil. 
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M-am trezit întrebându-mă cum era posibil ca vârstnicul 
Scott să știe așa ceva. Și în acel moment mi-am dat seama 
că și eu știam acest lucru. Dacă am credință, pot avea toată 
speranța pe care vârstnicul Scott o avea. Deși, cu sigu-
ranță, au mai existat tristețe și durere de atunci, nu am mai 
simțit niciodată profunzimea durerii și a tristeții pe care am 
trăit-o în acea noapte.

Aceasta este puterea pe care Mântuitorul ne-o oferă 
pentru a ne ajuta în încercările noastre. Știu că durerea 
familiei noastre nu va dispărea niciodată complet, dar ea 
se preschimbă în ceea ce au fost numite binecuvântările 
„întăririi” și „perfecționării” datorate ispășirii Salvatorului. 4 
Ne-am apropiat mai mult de Salvator, am simțit încredință-
rile Sale și am fost susținuți de temeliile sigure ale legămin-
telor noastre. ◼
Autorul articolului locuiește în Georgia, S.U.A.
NOTE
 1. Jeffrey R. Holland, „Lessons from Liberty Jail” (Devoțional la 

Universitatea Brigham Young, 7 sept. 2008), 6, speeches .byu .edu.
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Encircled in His Gentle Arms” Liahona,  

mart. 2015, p. 5.
 3. „A Sure Witness of Jesus Christ: Elder Richard G. Scott,”  

lds .org/ prophets -and -apostles.
 4. Vezi Bruce C. Hafen și Marie K. Hafen, The Contrite Spirit: How  

the Temple Helps Us Apply Christ’s Atonement (2015), p. 34-52.

ÎNTĂRIT DE ISUS HRISTOS
„Isaia ne-a învățat că Mesia avea să poarte «sufe-
rințele» și «durerile» noastre (Isaia 53:4). Isaia ne-a 
învățat, de asemenea, despre faptul că El ne întă-
rește: «Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita 
cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău: Eu te 
întăresc, tot Eu îți vin în ajutor» (Isaia 41:10)…

Și, astfel, vedem că, datorită ispășirii Sale, 
Salvatorul are puterea de a ajuta în orice durere sau 
suferință din viața muritoare. Uneori, puterea Sa 
vindecă o infirmitate, însă scripturile și experiențele 
noastre ne învață că, alteori, El ne ajută dându-ne 
tăria sau răbdarea de a ne purta infirmitățile.

Ispășirea Salvatorului nostru face mai mult decât 
doar să ne asigure de nemurire printr-o înviere uni-
versală și ne oferă ocazia de a fi curățați de păcate 
prin pocăință și botez. Ispășirea Sa ne oferă, de 
asemenea, ocazia să apelăm la Cel care a avut parte 
de toate infirmitățile noastre din viața muritoare 
pentru a ne oferi tăria de a purta poverile vieții muri-
toare. El ne cunoaște chinul și este gata să ne ajute. 
Asemenea bunului samaritean, când El ne găsește 
răniți pe marginea drumului, ne leagă rănile și are 
grijă de noi (vezi Luca10:34). Puterea vindecătoare 
și întăritoare a lui Isus Hristos și a ispășirii Sale este 
pusă la dispoziția noastră, a tuturor celor care vom 
cere. Depun mărturie despre aceasta și depun, de 
asemenea, mărturie despre Salvatorul nostru, care 
face totul posibil.”
Vârstnicul Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece apostoli, 
„Întăriți de ispășirea lui Isus Hristos”, Liahona, nov. 2015, p. 62, 64.

După o luptă de 11 ani cu cancerul la sân,  
Nancy Jean Newton Wilcox a decedat în 2016.
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Înainte de a deveni membru al Bisericii, Peter Uglow și-a 
petrecut majoritatea vieții de adult alergând după bani. 
Conform aparențelor, părea că a găsit ce căuta. La urma 

urmei, avusese și condusese mai multe afaceri.
Când un conducător local al Bisericii din West Midlands, 

Anglia, i-a spus lui Peter să se alăture unui grup care studia 
finanțele personale, prin programul de bizuire pe forțele pro-
prii al Bisericii, s-a îndoit că ar putea învăța ceva la acel curs. 
După ce a început să participe la lecțiile acelui grup, Peter și-a 
dat repede seama, totuși, cât de multe mai avea de învățat.

„Cursul nu este numai despre finanțe; este mai mult 
decât atât”, a spus el. „Cel mai important lucru pentru mine 
a fost să învăț să am credință în Tatăl Ceresc – în faptul că 
El ne oferă toate binecuvântările temporale și deschide 
ușa spre adevărata bizuire pe forțele proprii dacă Îi urmăm 
îndrumarea spirituală.”

Ca membru al grupului care studia finanțele personale, 
Peter a dezvoltat abilități practice precum ținerea unei 
evidențe, crearea unui buget și respectarea lui, reducerea 

cheltuielilor și economisirea pentru viitor. Folosind aceste 
abilități și exercitând credință în Isus Hristos, Peter și soția 
lui au plătit o datorie mare.

„Mă simt mult mai ușurat și liber fără teama de a fi dator-
nic și dezorganizat din punct de vedere financiar”, a spus 
el. „Simt binecuvântările imense ale Tatălui Ceresc într-un 
mod în care nu le-am mai simțit până acum. Am învățat 
cum să-I cer ajutorul și să ascult răspunsurile Lui când am 
nevoie de ajutor în treburile temporale”.

Programul de bizuire pe forțele proprii
Bizuirea pe forțele proprii înseamnă mai mult decât a 

avea un loc de muncă bun, cămara plină sau bani în bancă. 
Ci „bizuirea pe forțele proprii este capacitatea, angajamen-
tul și efortul de a satisface nevoile spirituale și materiale 
ale dumneavoastră și ale familiei. Pe măsură ce membrii 
[Bisericii] ajung să se bizuie pe forțele proprii, ei ajung să 
slujească și să se îngrijească mai bine de alții” 1 când munca 
este reîntronată ca principiu călăuzitor în viețile lor.

Pe măsură ce sfinții din zilele din urmă din toată lumea îmbrățișează  
principiile și doctrinele programului de bizuire pe forțele proprii  

al Bisericii, ei primesc binecuvântări precum „mai multă  
speranță, pace și progres”.

„SĂ NE  
BIZUIM  

PE FORȚELE PROPRII ȘI  
SĂ FIM INDEPENDENȚI”
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Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat: „Bizuirea 
pe forțele proprii este un rezultat al muncii noastre și susține 
toate celelalte procedee de asigurare a bunăstării. Este atât 
un element esențial al bunăstării noastre spirituale, cât și 
temporale… «Să muncim pentru ceea ce ne trebuie. Să ne 
bizuim pe forțele proprii și să fim independenți. Salvarea nu 
poate fi obținută prin niciun alt principiu. Salvarea este o res-
ponsabilitate individuală și trebuie să ne ducem la bun sfârșit 
propria salvare, în lucrurile lumești și în cele spirituale»” 2.

Începând din 2014, sub îndrumarea conducătorilor locali 
ai preoției, mai mult de 500.000 de sfinți din zilele din urmă 
din peste 100 de națiuni au participat la programul de 
bizuire pe forțele proprii. Biserica introduce acum progra-
mul în America de Nord.

Acest program include cursuri și resurse „pentru a 
ajuta membrii Bisericii să învețe și să pună în practică 
principiile cu privire la credință, educație, muncă asiduă 
și încredere în Domnul. Prima Președinție ne-a spus: 
„Acceptarea acestor principii și trăirea conform lor [ne] 

vor da dreptul să [primim] binecuvântările temporale 
promise de Domnul” 3.

Fericită și plină de speranță
Maria Edilene Romão își pierduse speranța. Nu-și 

găsea un loc de muncă, era mamă singură și avea mai 
mulți copii de hrănit.

În acel moment, doi membri din episcopia sa din Santa 
Catarina, Brazilia, au invitat-o la o adunare de devoțiune 
despre bizuirea pe forțele proprii. La sfârșitul adunării de 
devoțiune, Maria s-a alăturat unui grup care urma să o 
ajute să-și găsească o slujbă.

„Pentru prima dată în viața mea, am crezut într-un viitor 
în care puteam să am grijă de familia mea”, își amintește 
ea. „Am crezut că acest grup de bizuire pe forțele proprii 
avea să mă ajute să-mi schimb viața.”

Așa a fost.
În timpul următoarelor 12 săptămâni, Maria s-a dedi-

cat grupului de bizuire pe forțele proprii, studiilor și 
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angajamentelor ei. A muncit, având forțe noi, pentru a-și 
îndeplini țelurile. A exersat tehnici de a răspunde la între-
bările adresate într-un interviu pentru ocuparea unui loc de 
muncă. În două săptămâni, ea a mers la un interviu pro-
mițător. Acel interviu i-a adus un loc de muncă.

„Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna”, a spus 
Maria, care nu se mai chinuie să-și hrănească familia. 
„Acum sunt fericită, entuziasmată, răbdătoare și plină de 
speranță. Cred că Tatăl Ceresc trăiește și mă iubește. Știu 
că, atunci când dau dovadă de credință în Isus Hristos, 
sunt binecuvântată”.

„Cea mai grozavă unealtă”
Bizuirea pe forțele proprii este mijlocul atingerii unui 

scop mai măreț, a spus vârstnicul Robert D. Hales, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Țelul nostru suprem 
este acela de a deveni asemenea Salvatorului, iar acel țel 
este întărit de slujirea noastră altruistă. Capacitatea noastră 
de a sluji crește sau descrește în funcție de nivelul nostru 
de bizuire pe forțele proprii”.

Doar atunci când ne bizuim pe forțele proprii, a adău-
gat vârstnicul Hales, „putem urma mai bine exemplul 
Salvatorului de a sluji și a-i binecuvânta pe alții” 4.

Sergio Galbuchi a învățat acest adevăr când și-a pornit 
afacerea, la scurt timp după ce președinția de țăruș l-a 
chemat să slujească în calitate de specialist în bizuirea pe 
forțele proprii. Înarmat cu credință, îndemânare și cunoaș-
tere dobândite în calitate de membru al comitetului, Sergio 
și soția sa, Silvia, au deschis un magazin de „alimente și 
obiecte artizanale” în Buenos Aires.

„Cred că faptul de a ne bizui pe forțele proprii este un 
mod de a ne pune în practică credința”, a spus Sergio. La 
început, el și Silvia nu s-au bucurat de succesul pe care l-au 
sperat, deci a trebuit să meargă mai departe mânați de cre-
dință. Însă, în timp ce au așteptat să culeagă roadele finan-
ciare, ei au muncit din greu și i-au binecuvântat pe clienții 
lor cu produsele lor și eforturile lor misionare.

„Avem șansa de a cunoaște mulți oameni”, a spus Sergio. 
„Și am putut să dăruim exemplare ale Cărții lui Mormon.”

Inițial, Comitetul de bizuire pe forțele proprii al țărușului 
a identificat 10 membri din țărușul lui Sergio care aveau 
nevoie de ajutor în ceea ce privește bizuirea pe forțele pro-
prii. Dar apoi, episcopii s-au implicat.

Deoarece efortul depus era mai mare, Sergio a spus: 
„Acum, noi cunoaștem 35 de persoane aflate în nevoie”. 

EȘTI INVITAT

Drumul spre bizuirea pe forțele proprii începe cu o 
invitație la o adunare de devoțiune cu titlul „Calea 

mea către bizuirea pe forțele proprii”. În cadrul acelei 
adunări de devoțiune, veți fi încurajați să vă evaluați 
situația curentă, să vă faceți un plan de viitor și să-l pre-
zentați Domnului. La sfârșitul adunării de devoțiune, veți 
fi invitat să alegeți un grup de bizuire pe forțele proprii 
care vă poate ajuta:

•  să găsiți un loc de muncă sau să obțineți unul 
mai bun;

•  să administrați mai bine finanțele personale  
și ale familiei;

•  să vă alegeți meseria și să reușiți la școală;
•  să puneți bazele sau să vă dezvoltați o mică afacere.

În grupul dumneavoastră pentru bizuirea pe forțele 
proprii:

•  veți participa la o adunare săptămânală de două 
ore timp de trei luni;

•  veți dezvolta și lucra la angajamentele personale 
pentru a vă atinge țelurile care duc la bizuire pe 
forțele proprii;

•  veți învăța, vă veți sfătui și îi veți sprijini pe alți 
membri ai grupului;

•  veți dobândi o mai mare credință în Isus Hristos și 
în puterea Sa de a vă ajuta să vă bizuiți pe forțele 
proprii.

Grupul de bizuire pe forțele proprii funcționează ca 
un consiliu. Participanții se ajută unii pe alții și își asumă 
răspunderea unii pentru alții. Coordonatorii grupurilor 
invită interacțiunea, încurajează participarea, arată filme 
de instruire și îi ajută pe membrii grupurilor de bizuire pe 
forțele proprii să urmeze procesul după cum este enunțat 
în materialele ajutătoare.

Membrii pot găsi prezentări video și alte materiale 
folosite la instruirea privind bizuirea pe forțele proprii 
pe srs .lds .org sau pe aplicația pentru dispozitive mobile 
Biblioteca Evangheliei.



REVELAȚIA ȘI BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII

Președințiile de țăruș și de district implementează, 
conduc și îndrumă programul de bizuire pe forțele 

proprii al Bisericii. Ei fac aceasta lucrând îndeaproape cu 
Societatea de Alinare și organizând un Comitet al bizuirii 
pe forțele proprii.

Din comitet fac parte un membru al înaltului consiliu 
al țărușului, o membră a președinției Societății de Alinare 
la nivel de țăruș, președintele consiliului de bunăstare al 
episcopului și specialiștii țărușului cu privire la bizuirea 
pe forțele proprii. Comitetul instruiește și încurajează 
consiliile de episcopie să se roage și să îi invite pe membri 
să participe la acest program. Ei organizează grupuri de 
bizuire pe forțele proprii și lucrează cu administratorul 
local al serviciilor pentru sprijinirea bizuirii pe forțele pro-
prii pentru a aduna și împărtăși resursele comunității.

„[Programul] de bizuire pe forțele proprii al Bisericii 
[ajută] persoanele să primească revelație personală prin 
supunere față de principii cheie ale Evangheliei. Coor-
donatorii sunt chemați să creeze un mediu [prin discuții 
interactive] în care… Duhul Sfânt… poate învăța [partici-
panții] «toate lucrurile pe care trebuie să le [facă]» (2 Nefi 
31:3; 32:5, vezi, de asemenea, 2 Nefi 32:3)” 5.

Află mai multe informații pe srs .lds .org.

SĂ NE BIZUIM PE FORȚE-
LE PROPRII ȘI SĂ FIM 
INDEPENDENȚI
„Domnul poruncește Bisericii și 
membrilor ei să se bizuie pe forțele 
proprii și să fie independenți.” 
(Vezi D&L 78:13-14)

„Responsabilitatea pentru bunăstarea socială, 
emoțională, spirituală, fizică sau economică a fiecărei 
persoane depinde, în primul rând, de acea persoană, 
în al doilea rând de familia sa, iar în al treilea rând de 
Biserică, dacă este un membru credincios al acesteia.”
Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 
p. 116.

„Episcopii lor i-au invitat în mod individual să se alăture 
grupurilor.”

Credința lor a înflorit, au făcut schimbările necesare și au 
dobândit îndemânări noi.

Sergio a adăugat: „De fiecare dată când vorbesc cu 
conducătorii preoției, încerc să le spun că aceasta este 
cea mai grozavă unealtă pe care am primit-o de la Prima 
Președinție. Este mai bună decât orice sumă de bani care 
ar putea fi dată cuiva, iar învățăturile ei sunt mai clare decât 
majoritatea lucrurilor pe care le-am învățat la facultate”.

Cel mai important, persoanele care încheie cursul de 
bizuire pe forțele proprii de 12 săptămâni devin ucenici 
mai buni ai lui Isus Hristos și învață cum să-și folosească 
îndemânările pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu.

„Acest grup de [bizuire pe forțele proprii] nu se con-
centrează numai pe afacerea noastră; se concentrează pe 
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relația noastră cu Dumnezeu și cu alții”, a spus Sergio. 
„În timpul celor trei luni petrecute în acest grup, devenim 
ucenici mai buni ai lui Isus Hristos. La urma urmei, poate 
că o afacere ne va ajuta să ne bizuim pe forțele proprii, dar 
scopul suprem este să slujim.”

Creștere și acțiune
Președintele Joseph F. Smith (1838-1918) a spus: „Sfinții 

din zilele din urmă cred și predau faptul că o religie care 
nu are puterea să salveze oamenii din punct de vedere 
temporal și să îi facă prosperi și fericiți aici, nu poate să-i 
salveze din punct de vedere spiritual, să îi exalte în viața 
care va veni” 6.

Nu ar trebui să fim surprinși de faptul că, întărind lucru-
rile temporale, le întărim și pe cele spirituale. Vârstnicul 
David și sora Theresa Nish, care au slujit în calitate de 
misionari responsabili cu bizuirea pe forțele proprii în 
Insulele Solomon, au văzut acea corelare în rândul mem-
brilor Bisericii de acolo.

„Creșterea spirituală și participarea la rânduielile din 
templu se atribuie în mod clar principiilor, îndemânărilor 
și obiceiurilor predate în Temelia mea și explicației cuprin-
zătoare din Calea mea către bizuirea pe forțele proprii,” au 
spus dânșii despre broșurile din cadrul acestui program. 
„[Ele] îi ajută pe oameni să progreseze din punct de vedere 

spiritual și temporal, ducând la bizuirea pe forțele proprii 
din punct de vedere spiritual și temporal”.

Cheryl Redd, coordonator în bizuirea pe forțele proprii 
din Utah, S.U.A., explică modul în care principiile spirituale 
ale acestui program au ajutat-o să progreseze din punct 
de vedere temporal: „Mi-am dat seama că aceste principii 
și temelii pot fi valabile în toate aspectele vieții noastre. 
Aceste ateliere m-au ajutat să mă concentrez mai mult pe 
responsabilitățile mele de soție și mamă. Acum, am uneltele 
necesare pentru a înțelege mai bine finanțele familiei. Văd 
că faptul de a conlucra cu soțul sau soția pentru a admi-
nistra finanțele este, într-un fel, o afacere. Avem nevoie de 
aceste unelte pentru ca familiile noastre să aibă succes”.

În Biserică, această viziune mărită duce la mai multă 
credință și tărie spirituală. Drept rezultat, membrii și-au 
respectat mai bine angajamentele de a merge la Biserică, 
de a plăti zeciuiala și de rămâne demni pentru de a merge 
la templu.

Despre programul de bizuire pe forțele proprii, George 
Echevarria spune: „Mi-a captat atenția”. George, un taxime-
trist din Peru, spune că acest program l-a ajutat să dobân-
dească o mărturie despre Evanghelie sporindu-i în același 
timp dorința de se dezvolta. Acum, el speră să devină elec-
trician și să repare micile moto-taxiuri pe care le-a condus 
ani de zile.
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„Nu trebuie să așteptăm ca lucrurile să ni se întâmple din 
senin”, a spus el. „Trebuie să avem inițiativă.”

„Viața dumneavoastră va fi binecuvântată”
Sfinții din zilele din urmă din întreaga lume culeg bine-

cuvântările promise de Domnul în timp ce învață, trăiesc 
și pun în practică principiile bizuirii pe forțele proprii din 
punct de vedere temporal și spiritual. În timp ce cu toții pot 
beneficia de pe urma lui, acest program i-a binecuvântat în 
special pe cei care au nevoie să fie întăriți pentru a se bizui 
pe forțele proprii. Fondul Permanent pentru Educație spriji-
nă programul de bizuire pe forțele proprii ajutându-i pe cei 
care au un plan de studii să acceseze resursele necesare.

Scripturile promit că Domnul ne va ajuta pe măsură ce 
lucrăm pentru a ne putea bizui pe forțele proprii. El a spus: 
„Scopul Meu este să am grijă de sfinții Mei” (D&L 104:15).

Vorbind despre acest scop, Prima Președinție a declarat: 
„Această revelație este o promisiune din partea Domnului 
conform căreia El va oferi binecuvântări temporale și 
va înlesni calea către bizuirea pe forțele proprii, ceea ce 
înseamnă că vom putea să asigurăm cele necesare vieții 
pentru noi și pentru membrii familiei noastre”.

Pe măsură ce studiem, punem în practică și predăm 
aceste principii membrilor familiilor, Prima Președinție 
promite că „viața dumneavoastră va fi binecuvântată. Veți 

învăța cum să acționați pe calea dumneavoastră către o 
bizuire mai mare pe forțele proprii. Veți fi binecuvântați 
cu speranță mai mare, cu pace și veți progresa” 7. ◼
NOTE
 1. Manualul 2: Administrarea Bisericii (2010), 6.1.1
 2. Thomas S. Monson, „Guiding Principles of Personal and Family Wel fare”, 

Ensign, sept. 1986, p. 3; vezi, de asemenea, Marion D. Romney, 
în Raportul ședinței Comitetului de bunăstare, 2 oct. 1976, p. 13.

 3. Prima Președinție, în Temelia mea: principii, îndemânări, obiceiuri 
(broșură, 2015), p. 2.

 4. Robert D. Hales, „A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” în 
Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (broșură, 2009), p. 12.

 5. You’re Invited: A Leader’s Guide to the Self-Reliance Initiative  
(broșură, 2016), p. 9.

 6. Învățături ale președinților Bisericii: Joseph F. Smith (1998), p. 164.
 7. Prima Președinție, în Temelia mea, p. 2.

ESENȚA RELIGIEI NOASTRE
„Asemenea celor două fețe ale unei 
monede, lucrurile temporale și spiritua-
le sunt inseparabile…

Această lucrare de a asigura strictul 
necesar în felul Domnului nu este 
doar un alt articol simplu din catalogul 

programelor Bisericii. Nu poate fi neglijată sau lăsată 
deoparte. Este un punct central al doctrinei noastre; este 
esența religiei noastre.”
Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Președinție, 
„Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului”, Liahona, nov. 2011, 
p. 53, 55-56.
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P O R T R E T E  D E  C R E D I N Ț Ă

Ilir Dodaj
Durrës, Albania

O soră mai în vârstă din episcopie a 
avut o tumoare la stomac și a avut 
nevoie de ajutor zilnic deoarece nu 
se putea da jos din pat. În cele din 
urmă, a întrebat dacă pot veni eu, 
nu alt deținător al preoției sau altă 
persoană, deoarece ea era foarte 
bolnavă și avea să moară. Ea s-a 
simțit bine avându-l pe episcopul 
ei lângă ea.

Într-o zi, m-am operat la ini-
mă și, o perioadă scurtă de timp, 
nu am putut să o vizitez. Când 
am vizitat-o, din nou, ea a spus: 
„Episcope, cum poți să vii să mă 
ajuți dacă tocmai te-ai operat de 
inimă?”.

I-am spus: „Chemarea mea este 
să slujesc altora”.

Slujirea nu este mereu un lucru comod, 
dar, ca tată și episcop, Ilir Dodaj a 
încercat să le arate copiilor săi că este un 
lucru care merită întotdeauna osteneala.
FOTOGRAF CODY BELL

Pentru mai multe poze cu episcopul Dodaj și familia sa 
accesați lds .org/ go/ 101738.
Pentru a învăța mai multe despre munca de episcop, 
vizitați lds .org/ go/ 101739.
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G L A S U R I  A L E  S F I N Ț I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă  –  B I Z U I R E A  P E  F O R Ț E L E  P R O P R I I

Ca mamă singură a cinci copii am 
simțit povara responsabilității de a 

asigura cele necesare familiei mele. Fac 
curat în casele oamenilor, dar nu câștig 
destui bani pentru a-mi întreține fami-
lia. M-am alăturat unui grup de bizuire 
pe forțele proprii pentru a învăța cum 
să îmi îmbunătățesc situația.

Am fost inspirată de grupul numit 
„Cum să-mi încep și să-mi dezvolt afa-
cerea” și am decis că pot coase și vinde 
pungi termoizolante pentru aparate 
de gătit. Puteam coase pungile până 

TATĂLUI CERESC ÎI PASĂ DE AFACEREA MEA
noaptea târziu când ajungeam acasă de 
la locul de muncă din timpul zilei.

Într-o noapte, lucram la o comandă 
mare care trebuia livrată a doua zi, 
când mașina mea de cusut s-a stricat. 
Era miezul nopții, deci nu era dispo-
nibil niciun mecanic. Mașina avea o 
trusă mică de unelte, dar nu mai repa-
rasem niciodată o mașină de cusut. Nu 
aveam nicio idee de unde să încep.

Mi-am amintit de lecția din manua-
lul Temelia mea intitulată „Exercită 
credință în Isus Hristos”. În acel 

moment, am știut că trebuie să îmi 
pun încrederea în Domnul. M-am așe-
zat în genunchi și m-am rugat: „Tată 
Ceresc, te rog să mă ajuți să repar 
mașina de cusut ca să pot să termin 
comanda pentru ca, dimineață, clien-
tul meu să poată veni să o ridice. Tată 
Ceresc, ajută-mă!”

Apoi am simțit că trebuie să iau 
șurubelnița din trusă și să o folosesc 
pentru a apăsa pe o anume parte a 
mașinii de cusut. Am făcut acest lucru 
bazându-mă în întregime pe credința 
mea. Mi-am ținut respirația în timp ce 
am pornit mașina. A mers!

Am putut să respect termenul limită 
pentru acea comandă. Am descoperit 
ce înseamnă să Îi ai pe Tatăl Ceresc și 
pe Isus Hristos ca parteneri în afacerea 
ta. Voi continua să fiu binecuvântată în 
timp ce caut ocazii de a pune în prac-
tică ceea cea am învățat în grupul de 
bizuire pe forțele proprii. ◼
Buyisile Zuma, KwaZulu-Natal,  
Africa de Sud
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Într-o noapte, 
lucram la o 

comandă mare 
care trebuia livrată 
a doua zi, când 
mașina mea de 
cusut s-a stricat.
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După ce am fost desemnat să 
conduc un comitet de bizuire pe 

forțele proprii la nivel de țăruș, mi-am 
dat seama că nici eu nu aveam un loc 
de muncă bun. Realizând acest lucru, 
mi-am dorit mai mult de la viața mea 
profesională.

Am simțit o dorință nouă de 
a găsi un loc de muncă mai 
bun și am cerut ajutor 
pentru a scrie un CV. 
Am trimis noul CV la 
mai multe companii și 
am fost sunat la scurt 
timp pentru interviuri.

La un interviu, per-
soana care m-a intervie-
vat a subliniat un rând din 
CV-ul meu în care era mențio-
nată munca mea în calitate de consi-
lier în președinția țărușului și a întrebat: 
„Îmi poți spune în cinci secunde în ce 
constă această slujire în Biserica?”.

Am spus că fac parte din condu-
cerea unei organizații responsabile 
de îndrumarea și bunăstarea a peste 
2.500 de persoane. Intervievatorul 
a devenit interesat și a spus: „Ai un 
minut pentru a decide cum să-mi oferi 
un răspuns de cinci secunde la aceas-
tă întrebare: Cum îi îndrumați pe cei 
2.500 de oameni?”.

UN RĂSPUNS INSPIRAT LA UN INTERVIU
„Îi ajutăm să-și stabilească țeluri”, 

am răspuns.
Intervievatorul s-a ridicat în picioa-

re, mi-a întins mâna și a spus: „Ești 
angajat”.

Este minunat cum Dumnezeu m-a 
ajutat și mi-a răspuns la rugăciu-

ne. Sunt recunoscător Tatălui 
Ceresc pentru condu-

cătorii noștri inspirați 
care au creat progra-
mul de bizuire pe 
forțele proprii. Am 
fost binecuvântat 
în mod personal de 

acesta și am văzut 
procesul simplu și 

inspirat al programului 
de bizuire pe forțele proprii 

binecuvântându-i pe mulți alții 
din țărușul nostru. Sunt atât de con-
vins de abilitatea principiilor bizuirii 
pe forțele proprii de a îmbunătăți 
viețile oamenilor încât, atunci când 
am devenit conducătorul a peste 15 
angajați la noul meu loc de muncă, 
am început să-i învăț principiile bizui-
rii pe forțele proprii.

M-am dezvoltat din punct de vedere 
profesional și sunt mai capabil decât 
credeam că aș putea fi. Acum câștig 
un salariu cu care mă pot întreține pe 
mine și pe familia mea. Acest program 
ne ajută să ne îmbunătățim în fiecare 
zi ajutându-ne să ne bizuim mai mult 
pe forțele proprii. ◼
Gibrair Padilha Dos Santos,  
São Paulo, Brazilia

Am știut că acesta va fi un moment 
important al interviului. M-am rugat 
și am cerut ajutorul Tatălui Ceresc și 
mi-am amintit rapid lecțiile pe care 

le învățasem în cadrul grupului de 
bizuire pe forțele proprii. M-am simțit 
încrezător.

După un minut, intervievatorul 
a întrebat: „Cum îi îndrumați pe cei 
2.500 de oameni?”.
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Am știut că aceste cinci secunde 
vor fi un moment important al 

interviului. M-am rugat și am cerut 
ajutorul Tatălui Ceresc.
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Voiam să îl trimit în misiune pe fiul 
meu, dar vânzarea a numai un 

kilogram de bibingka (prăjitură de 
orez) pe săptămână nu era de ajuns 
pentru a-l întreține într-o misiune.

Fiul meu ajuta familia din punct de 
vedere financiar și era prea îngrijorat 
de situația noastră financiară pentru 
a pleca liniștit. Mă străduiam în mod 
constant pentru ca familia noastră să 
câștige bani. Eram mândră de dorința 
neprihănită a fiului meu în vârstă de 
25 de ani de a-L sluji pe Domnul, dar 
am realizat că aveam nevoie de un 
miracol pentru a face ca visul fiului 
meu de a sluji în misiune să devină 
realitate.

DEZVOLTAREA AFACERII MELE 
CU PRĂJITURI DE OREZ

M-am alăturat unui grup de bizui-
re pe forțele proprii. Căutând lucruri 
de făcut și exercitându-mi credința, 
știam că familia mea avea să fie bine-
cuvântată. În timpul unei întâlniri, am 
fost îndemnată să merg într-o piață 
publică. Acolo, am văzut femei care 
vindeau gustări tradiționale. Am făcut 
o înțelegere cu o femeie. I-am spus că 
îmi voi lăsa produsele dimineața pen-
tru ca ea să le vândă și voi veni după 
bani la sfârșitul zilei. Înțelegerea era 
benefică pentru amândouă. În curând, 
am găsit mai mulți vânzători. Afacerea 
mea a crescut la 10 vânzători cât timp 
am făcut parte din grupul pentru 
bizuirea pe forțele proprii.

Am învățat să îmi separ banii 
personali de banii pentru afacere și 
să îmi plătesc un salariu. Am învățat 
să nu îmi mai pierd timpul făcând 
produse care nu se vând și să mă 
concentrez pe produsele care adu-
ceau profit. De asemenea, am învățat 
despre comercializare prin interme-
diul rețelelor de socializare. Parte-
nerul meu de acțiune din grupul de 
bizuire pe forțele proprii m-a ajutat să 
îmi creez un cont de Facebook. După 
aceea, am învățat despre mărci și 
ambalare. Afacerea mea a crescut în 
cele din urmă până în punctul în care 
soțul meu a putut să renunțe la slujba 



sa grea din punct de vedere fizic și să 
lucreze alături de mine.

Cineva m-a întrebat de curând cum 
merg vânzările. I-am spus cu mândrie 
că acum vând 12 kilograme de prăjitu-
ri de orez.

„Doisprezece kilograme pe săptă-
mână este minunat!”, a spus el.

„Nu, frate”, am spus. „Vând 12 kilo-
grame pe zi.”

Mai târziu, fiul meu mi-a spus că 
era foarte fericit că afacerea mea ne 
putea asigura cele necesare.

„Se pare că pot sluji în misiune cu 
timp deplin”, a spus el.

El slujește acum în Misiunea San 
Pablo, Filipine. Sunt foarte recunoscă-
toare pentru programul de bizuire pe 
forțele proprii. Domnul a vorbit serios 
când a spus: „Scopul Meu este să am 
grijă de sfinții Mei” (D&L 104:15). ◼
Lordita Yagomyom, Misamis Occidental, 
Filipine

Eram căsătorit, aveam trei copii și 
eram șomer. Lipsa locurilor de 

muncă m-a lăsat fără speranță. Eram 
îngrijorat de siguranța familiei mele și 
încetasem să mai cred în mine.

Soția mea, Carla, m-a încurajat să 
particip la cursurile unui grup de 
bizuire pe forțele proprii. Mi-a fost 
jenă să recunosc că nu aveam un loc 
de muncă, dar ea m-a încurajat să 
particip la cursuri, ca să pot avea grijă 
de familia noastră.

Am încercat fără tragere de inimă. 
În timp ce participam la cursuri, am 
realizat că abilitățile mele lingvistice 
ar putea fi un atu valoros pe care 
angajatorii îl caută pe piața muncii. 
Studiasem engleza în timpul misiu-
nii mele, dar știam să vorbesc doar 
despre religie. M-am înscris la cur-
surile de limba engleză oferite de 
Biserică pentru a-mi îmbogăți voca-
bularul. Într-o zi, când m-am întors 
acasă de la cursul de limba engleză, 
Carla mi-a dat telefonul.

„Cine e?”, am întrebat.
„Nu știu”, a răspuns ea. „Vorbește 

în engleză.”
Era un reprezentant al resurselor 

umane din partea uneia dintre cele 

mai mari companii din Costa Rica, 
care m-a chemat la un interviu. Am 
fost uimit, dar interviul a mers extrem 
de bine. Mai târziu, am aflat că soția 
mea, Carla, aranjase interviul.

Am obținut locul de muncă și 
mi-am amintit cum mă ajutase grupul 
de bizuire pe forțele proprii. Apoi, 
m-am gândit la cum pot pune mai 
bine în practică ceea ce am învățat. 
Am început să îmi caut un loc de 
muncă și mai bun și am obținut unul. 
Apoi am lucrat pentru a-mi deschide 
propria afacere de construcții.

Nu-mi pot imagina unde am fi 
familia mea și cu mine fără startul 
pe care l-am avut prin programul de 
bizuire pe forțele proprii. Am învățat 
să fiu umil și să cer ajutorul Domnului. 
De asemenea, am învățat să primesc 
ajutorul celor care au vrut să mă ajute 
să-mi binecuvântez viața. Avem atât 
de multe binecuvântări. Acum am 
respect față de mine însumi și îmi pot 
binecuvânta familia cu banii câștigați. 
Știu că Spiritul ne binecuvântează 
atunci când suntem umili. ◼

José Alberto Navas (după cum i-a 
povestit-o lui Miriam Sweeney),  
San José, Costa Rica

DOBÂNDIREA RESPECTULUI 
DE SINE PRIN BIZUIREA 
PE FORȚELE PROPRII
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În timpul unei întâlniri a grupului de 
bizuire pe forțele proprii, am fost 

îndemnată să merg într-o piață publică. 
Am făcut o înțelegere cu o femeie să-mi 
vândă prăjiturile de orez.



Ce putem 
învăța astăzi 

din experiențele 
primilor apostoli 

ai restaurării?

Matthew C. Godfrey
Departamentul de Istorie a Bisericii

Ei aveau vârsta cuprinsă între 23 
și 35 de ani, cu toate acestea, au 
ajutat la schimbarea lumii. Primii 

apostoli ai Bisericii restaurate au fost 

„Era mult peste așteptările mele”,  
a spus Heber mai târziu.1 Însă el a fost 
dornic să accepte chemarea, iar în 
binecuvântarea de rânduire i s-a spus 
că „multe milioane” vor fi „convertite 
datorită influenței sale” 2.

În calitate de apostol, a slujit în 
două misiuni pline de succes în Anglia. 
A convertit foarte multe persoane ai 
căror urmași pot fi de ordinul milioa-
nelor astăzi. Pentru Heber, faptul de 
a merge înainte chiar și atunci când a 
simțit că avea puțin de oferit i-a bine-
cuvântat atât pe el, cât și pe mulți alții.

tineri. Unii s-au simțit nepotriviți. Unii 
au făcut greșeli. Însă, toți au realizat 
lucruri remarcabile. Mai jos sunt cinci 
lecții pe care le putem învăța din 
experiențele lor.

1. Nu trebuie să simțiți că 
sunteți suficient de buni 
pentru a fi suficient de buni

Heber C. Kimball s-a simțit nepo-
trivit când și-a primit chemarea să 
slujească în cadrul Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, în februarie 
1835. El fusese membru al Bisericii 

mai puțin de trei ani și avea doar 
33 de ani.

Cinci lecții  
pentru tinerii adulți  

de la niște apostoli tineri
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2. Ne definesc deciziile, 
nu împrejurările

Thomas B. Marsh a fugit de aca-
să, din New Hampshire, la vârsta de 
14 ani. A muncit ca fermier în Vermont; 
ca ospătar în Albany, New York; la un 
hotel din orașul New York; apoi, ca 
servitor pe Long Island. Circumstanțele 
lui au fost instabile până când s-a întâl-
nit și s-a căsătorit cu Elizabeth Godkin.

El și cu Elizabeth, în cele din urmă, 
au fost îndrumați de Spirit spre vestul 
statului New York. Acolo, au auzit de 
Cartea lui Mormon. Thomas a văzut 

exemplare ale primelor 16 pagini 
după ce au fost tipărite și tipogra-
ful i-a permis să citească tiparul de 
probă. Crezând că acea carte era de 
la Dumnezeu, Thomas a ales să se 
alăture Bisericii. A fost botezat în data 
de 3 septembrie 1830.3

Thomas a propovăduit Evanghelia 
în diverse zone. A îndurat suferințe 
când sfinții au fost dați afară din 
Ținutul Jackson, Missouri, în noiem-
brie 1833. A fost unul dintre primii 
membri ai Înaltului Consiliu din 
Missouri când acesta a fost organizat 

în iulie 1834. După ce a fost chemat 
în calitate de apostol la vârsta de 34 
de ani, a slujit în calitate de președin-
te al Cvorumului Celor Doisprezece 
Apostoli. Deși, la început, l-a apărat cu 
sinceritate pe Joseph Smith de disi-
denți, Thomas însuși, în cele din urmă, 
a devenit dezamăgit. În anul 1838, el a 
ales să părăsească Biserica.4

De la Thomas Marsh putem învăța 
că circumstanțele instabile nu trebuie 
să ne țină departe de binecuvântările 
Evangheliei – sau de a binecuvânta 
viețile altora.ILU
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3. Aveți grijă: nimeni nu este 
prea bun ca să cadă

Lyman Johnson a fost cel mai tânăr dintre 
cei chemați – la momentul respectiv, el avea 23 
de ani și patru luni. A fost rânduit înalt preot la 
doar câteva zile după ce a împlinit 20 de ani, în 
anul 1831, și deja slujise în mai multe misiuni 
pentru Biserică. În timp ce slujea într-una dintre 
acele misiuni, a rostit o cuvântare despre care 
se spune că a fost „una dintre cele mai puter-
nice mărturii cu privire la misiunea lui Joseph 
Smith și măreața lucrare din zilele din urmă”.5

Din nefericire, slujirea lui Lyman în calitate 
de apostol nu a durat mult. În timpul instabi-
lității economice din Kirtland, Ohio, în anul 
1837, s-a întors împotriva lui Joseph Smith. 
Lyman a fost excomunicat în anul 1838.

În pofida faptului că putea propovădui atât 
de bine, în pofida oficiului pe care îl deținea 
în Biserică, Lyman tot s-a îndepărtat. Brigham 
Young a spus că Lyman a recunoscut, mai 
târziu, că ar fi dorit să mai poată să creadă în 
Evanghelie: „Eram plin de bucurie și vese-
lie… Eram fericit atât ziua, cât și noaptea… 
Dar acum, este întuneric, durere, regret și 
nefericire extremă” 6.
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4. Supunerea nu asigură o 
viață ușoară, dar merită

După ce Parley P. Pratt a fost rânduit apos-
tol, Oliver Cowdery, unul dintre cei desem-
nați să ajute la selectarea apostolilor, i-a dat 
o însărcinare specifică lui Parley, spunând 
că „va avea parte de aceleași dificultăți în 
îndeplinirea acestei slujiri precum apostolii 
din vechime”. A spus că Parley va avea de 
îndurat „temnițe și închisori întunecate”, dar 
asemenea circumstanțe nu trebuie să-l des-
curajeze deoarece încercările îi vor da posibi-
litatea „să primească slava” pe care Domnul 
o avea pentru el.7

Aceste lucruri s-au împlinit în viața lui 
Parley. Din când în când, a trăit într-o sără-
cie cruntă. A fost ridiculizat în timp ce pro-
povăduia Evanghelia. A fost întemnițat în 
anii 1838 și 1839 cu acuzații care au avut 
legătură cu dificultățile de care aveau parte 
membrii Bisericii în Missouri. Totuși, Parley 
a avut parte și de binecuvântările promise 
de Oliver. La scurt timp după eliberarea 
lui din închisoare, a scris: „Suntem bine, și 
am prosperat foarte mult în Domnul, după 
toată suferința noastră” 8.
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5. Vârsta nu contează atât 
de mult precum credința

Orson Pratt, fratele lui Parley, a 
fost următorul ca vârstă după Lyman 
Johnson. Rânduit la vârsta de 23 de 
ani, era cu doar câteva săptămâni 
mai în vârstă decât Lyman Johnson. 
Slujirea pe care Orson deja o oferea 
Bisericii ne oferă un exemplu excelent 
cu privire la felul în care tinerii adulți 
pot fi o forță în bine.

Orson a fost botezat în data de  
19 septembrie 1830 – ziua în care a 
împlinit 19 ani. La scurt timp după 
aceea, Joseph Smith a primit o reve-
lație pentru el în care se spunea că 
Orson era fiul lui Dumnezeu, că 
fusese binecuvântat pentru că crezuse 
și că responsabilitatea lui era să pro-
povăduiască Evanghelia (vezi D&L 
34:3-6). Prin urmare, Orson a slujit în 
numeroase misiuni, inclusiv una cu 
Lyman Johnson în anul 1832, timp în 
care au botezat aproape 100 de per-
soane și au rânduit mai mulți vârstnici.

Când Orson a fost chemat apostol, 
el nu se afla în Kirtland. În data de 
23 aprilie 1835, în orașul Columbus, 
a aflat că în 26 aprilie trebuia să fie 
prezent la o adunare în Kirtland.

Neștiind scopul adunării, el s-a dus 
imediat. Fără să știe că fusese chemat 
în calitate de apostol, a intrat în timp 
ce congregația „se ruga și dorea ca el 
să sosească” 9. Simțind susținerea sfinți-
lor, Orson a acceptat chemarea.

Ca apostol, el a pregătit o broșură 
care cuprindea prima relatare tipărită 
despre Prima Viziune a lui Joseph 
Smith. În calitate de pionier în anul 
1847, a păstrat o înregistrare detaliată 
despre călătoria spre vest. El a scris, 
de asemenea, multe broșuri pentru 
munca misionară și a fost un apărător 
puternic al Cărții lui Mormon.

Astăzi este diferit… sau nu?
În multe moduri, tinerii adulți de 

astăzi sunt diferiți de cei din anul 
1835. Și, totuși, aceste lecții îi pot ajuta 

astăzi pe tinerii adulți în eforturile lor 
de a trăi la nivelul potențialului lor. 
Iată rezumatul:

•  chiar dacă vă simțiți nepotriviți, 
mergeți înainte;

•  toată lumea are parte de încer-
cări. Le puteți birui pe ale 
voastre;

•  veți fi mai fericiți dacă rămâneți 
activi în Biserică;

•  rămâneți dedicați. Fiți supuși și 
credincioși. Binecuvântările vor 
veni;

•  aveți ceva important de oferit. 
Domnul Se bazează pe voi. ◼

NOTE
 1. „Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 

Times and Seasons, 15 apr. 1845, p. 868.
 2. „Minutes, Discourse, and Blessings, 14–15 

February 1835”, în The Joseph Smith Papers, 
Documents, Volumul 4: aprilie 1834 – 
septembrie 1835, redactată de Matthew C. 
Godfrey și alții (2016), p. 229.

 3. Vezi „History of Thos. Baldwin Marsh”, 
The Deseret News, 24 mart. 1858, p. 18.

 4. Vezi „History of Thos. Baldwin Marsh”, 
The Deseret News, 24 mart. 1858, p. 18; Kay 
Darowski, „The Faith and Fall of Thomas 
Marsh”, în Revelations in Context: The Stories 
behind the Sections of the Doctrine and 
Covenants, redactori Matthew McBride și 
James Goldberg. (2016), p. 57–59.

 5. Edward W. Tullidge, Tullidge’s Histories 
(1889), vol. 2 (supliment), p. 175.

 6. Brigham Young, Discourse, 17 iunie 1877, 
în Journal of Discourses, 19:41.

 7. Oliver Cowdery, în „Minutes and Blessings, 
21 February, 1835”, în Joseph Smith Papers, 
Documents, Volume 4: April 1834 – 
September 1835, p. 240–241.

 8. „Letter from Parley P. Pratt, 22 November 
1839”, josephsmithpapers.org/paper- 
summary/letter-from-parley-p-pratt- 
22-november-1839/1.

 9. „Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 
Times and Seasons, 15 apr. 1845, p. 869.
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Chemarea 
 primilor apostoli  

ai restaurării
În data de 8 februarie 1835, Joseph 

Smith le-a cerut fraților Brigham și 
Joseph Young să-i cânte. Profetul a pri-
mit apoi revelația că era timpul să fie 
chemați primii doisprezece apostoli 1.

Joseph Smith i-a cerut lui Brigham 
să trimită o înștiințare prin care se 
anunța că în următoarea sâmbătă 
urma să aibă loc o conferință. El i-a 
spus lui Brigham că avea să fie unul 
dintre cei doisprezece 2.

Sfinții s-au adunat șase zile mai 
târziu. Joseph Smith a afirmat că unul 
dintre scopurile principale ale întâl-
nirii era ca cei trei martori ai Cărții 
lui Mormon – Oliver Cowdery, David 
Whitmer și Martin Harris – „să aleagă 
ca apostoli doisprezece bărbați din 
Biserică” 3. Oliver și David primiseră 
anterior această misiune în luna iunie 
a anului 1829, dar, deși „Îl căutaseră 
pe Domnul prin post și rugăciune” 
pentru a-i identifica pe cei doispreze-
ce, nu era încă timpul potrivit 4. Acum, 
Joseph a afirmat că sosise timpul.

Cei doisprezece (în ordinea pre-
zentată în cadrul adunării) au fost: 
Lyman Johnson, în vârstă de 23 de ani; 
Brigham Young, în vârstă de 33 de ani; 
Heber C. Kimball, în vârstă de 33 de 
ani; Orson Hyde, în vârstă de 30 de ani;  
David W. Patten, în vârstă de 35 de  
ani; Luke Johnson, în vârstă de 27 de 
ani; William E McLellin, în vârstă de 29 

de ani; John F. Boynton, în vârstă de 
23 de ani; Orson Pratt, în vârstă de 23  
de ani; William Smith, în vârstă de  
23 de ani; Thomas B. Marsh, în vârstă 
de 34 de ani; și Parley P. Pratt, în vârstă 
de 27 de ani. Cu toții slujiseră anterior 
în misiune. Opt dintre ei îl însoțiseră 
pe Joseph Smith în expediția Tabăra 
Sionului cu o vară în urmă 5.

După desemnarea lor, fiecare 
dintre apostoli a fost rânduit 6. 
Binecuvântările lor din cadrul rânduie-
lii au fost pline de promisiuni privind 
succesul muncii misionare. Heber C. 
Kimball și-a amintit mai târziu că bine-
cuvântările „au prezis multe lucruri 
care aveau să se întâmple, că urma să 
avem puterea de a-i vindeca pe cei 
bolnavi, de a alunga diavoli, de a rea-
duce la viață pe cei morți, de a reda 
vederea celor orbi… de a muta munții 
și toate aceste lucruri ne vor fi date 
prin numele lui Isus Hristos” 7.

De asemenea, Oliver Cowdery a 
subliniat dificultățile cu care aveau 
să se confrunte: „Fiți pregătiți în ori-
ce moment să faceți un sacrificiu în 
viețile voastre, dacă Dumnezeu l-ar 
cere pentru progresul și clădirea 
cauzei Sale”. Oliver i-a încurajat pe 
apostoli să caute cunoașterea perso-
nală despre Isus Hristos, pentru ca ei 
să poată depune cu siguranță mărtu-
rie despre existența Sa: „Nu încetați 

niciodată să luptați până nu Îl vedeți 
pe Dumnezeu în fața voastră” 8.

Începând cu luna mai a anului 
1835, apostolii au întreprins multe 
misiuni de prozelitism pentru Biserică 
și, de asemenea, au binecuvântat 
mulți oameni prin conducerea lor 
generală. ◼

NOTE
 1. Vezi History, 1838-1856 (Manuscript History 

of the Church), volumul B-1 [1 septembrie 
1834 – 2 noiembrie 1838], anexă, nota A, 
pagina 1, josephsmithpapers.org/
paper-summary/history-1838-1856-volume- 
b-1-1-september-1834-2-november- 
1838/304.

 2. Vezi Joseph Young, History of the 
Organization of the Seventies (1878), p. 1.

 3. „Minutes, Discourses, and Blessings, 14–15 
February 1835”, în Scrierile lui Joseph Smith, 
documente, volumul 4: aprilie 1834 – 
septembrie 1835, p. 224–228.

 4. „Minutes and Blessings, 21 February 1835”, 
în Scrierile lui Joseph Smith, documente, 
volumul 4: aprilie 1834 – septembrie 1835,  
p. 242, 243.

 5. Cei patru care nu au făcut parte din tabără 
erau David W. Patten, Thomas B. Marsh, 
William E. McLellin și John F. Boynton.

 6. Doar nouă dintre cei doisprezece au fost 
prezenți la adunarea din 14 februarie 1835. 
Parley P. Pratt a fost rânduit pe 21 februarie 
1835, în timp ce Thomas B. Marsh și Orson 
Pratt au fost rânduiți pe 26 aprilie 1835.

 7. „Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 
Times and Seasons, 15 apr. 1845, p. 868.

 8. „Minutes and Blessings, 21 February 1835”, 
în Scrierile lui Joseph Smith, documente, 
volumul 4: aprilie 1834 – septembrie 1835, 
p. 244.

Pentru a afla mai multe despre chemarea primilor 
doisprezece apostoli din această dispensație, acce-
sați history .lds .org.
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Isus, cel care a suferit cel mai mult, are cea mai mare compasiune 
pentru noi toți, cei care suferim cu mult mai puțin.

Vârstnicul  
David A. Bednar
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

Vârstnicul Neal A. Maxwell (1926–2004) ne-a învățat un principiu care m-a 
impresionat profund și mare parte a studiului, meditării și cugetării mele s-a 
concentrat asupra acestuia. Dânsul a spus: „Nu s-ar fi putut înfăptui ispășirea 

fără caracterul lui Hristos!” 1. De când am auzit această afirmație directă și pătrun-
zătoare, am încercat să aflu mai multe și să înțeleg mai bine cuvântul „caracter”. De 
asemenea, am cugetat asupra legăturii dintre caracterul lui Hristos și ispășirea Sa – 
și ceea ce implică acea legătură pentru fiecare dintre noi ca ucenici.

Caracterul Domnului Isus Hristos
Probabil că cel mai bun indicator al caracterului este capacitatea de a recunoaște 

și a reacționa în mod corespunzător față de alți oameni care au parte de aceeași 
încercare sau adversitate care ne apasă cu putere chiar acum. Adevăratul nostru 
caracter este revelat, de exemplu, de puterea de a discerne suferința altor oameni 
atunci când și noi suferim; de abilitatea de a detecta foamea altora când și nouă ne 
este foame; și de puterea de a ajuta și a avea compasiune față de agonia spirituală a 
altora când ne confruntăm cu propriile probleme spirituale. Astfel, ne arătăm adevă-
ratul caracter preocupându-ne de bunăstarea altora și ajutându-i pe alții atunci când 
răspunsul nostru natural și instinctiv este de a ne concentra asupra propriilor pro-
bleme și dificultăți. Dacă o asemenea trăsătură este, cu adevărat, cel mai important 
criteriu în ceea ce privește caracterul moral, atunci Salvatorul lumii este exemplul 
perfect al unui asemenea caracter consecvent și caritabil.

Un  
CARACTER  
asemănător celui 

al lui Hristos
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Exemple privind caracterul  
lui Hristos

În camera de sus, în seara Cinei 
celei de taină, chiar seara în care El 
urma să aibă parte de cea mai mare 
suferință care a avut loc vreodată în 
toate lumile create de El, Hristos a 
vorbit despre Mângâietor și pace:

„V-am spus aceste lucruri cât mai 
sunt cu voi.

Dar Mângâietorul, adică Duhul 
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăța toate lucru-
rile, și vă va aduce aminte de tot ce 
v-am spus Eu.

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu 
v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimân-
te” (Ioan 14:25–27).

Recunoașterea faptului că El Însuși 
urma să simtă foarte puternic și perso-
nal absența alinării și păcii și, într-un 
moment în care poate că inima Sa 
era tulburată și speriată, Învățătorul 
i-a ajutat pe alții și le-a oferit celorlalți 

suferința Sa și trădarea Sa din grădină: 
Cum putea să Se roage pentru bunăs-
tarea și unitatea celorlalți chiar înaintea 
propriei agonii? Ce L-a ajutat să ceară 
alinare și pace pentru cei ale căror 
nevoi erau cu mult mai neînsemnate 
decât ale Lui? În timp ce natura decăzu-
tă a lumii pe care a creat-o Îl împovăra, 
cum S-a putut concentra în întregime 
și exclusiv asupra stării și grijilor altora? 
Cum a putut să-i ajute Învățătorul pe 
alții când o ființă inferioară s-ar fi con-
centrat asupra propriilor probleme? O 
declarație rostită de vârstnicul Maxwell 
ne oferă răspunsul la fiecare dintre 
aceste întrebări importante:

„Inevitabil, caracterul lui Isus a 
asigurat ispășirea Sa remarcabilă. Fără 
caracterul sublim al lui Isus nu ar fi 
putut să existe o ispășire sublimă! 
Caracterul Său este de așa natură, 
încât El «[a răbdat] ispite de toate felu-
rile» (Alma 7:11), «dar nu le-a luat în 
seamă» (D&L 20:22)”.2

Isus, cel care a suferit cel mai mult, 
are cea mai mare compasiune pentru 
noi toți, cei care suferim cu mult mai 
puțin. Într-adevăr, profunzimea sufe-
rinței și compasiunii este strâns legată 
de profunzimea dragostei simțite de 
cel care slujește.

Să căutăm activ să 
dobândim caritate

În viața muritoare, putem căuta 
să fim binecuvântați cu elementele 
esențiale ale unui caracter asemănător 
celui al lui Hristos și să le dezvoltăm. 
Într-adevăr, este posibil pentru noi 

aceleași binecuvântări care L-ar fi 
putut întări pe El.

În măreața Sa rugăciune de mijlo-
cire, rostită tocmai înainte ca Isus să 
treacă alături de ucenicii Săi pârâul 
Cedron spre Grădina Ghetsimani, 
Învățătorul S-a rugat pentru ucenicii 
Săi și pentru toți „cei ce vor crede în 
[El] prin cuvântul lor.

Ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești 
în Mine…

Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit 
una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit 
pe Mine…

Eu le-am făcut cunoscut Numele 
Tău, și li-L voi mai face cunoscut, 
pentru ca dragostea cu care M-ai iubit 
Tu, să fie în ei, și Eu să fiu în ei” (Ioan 
17:20, 21, 23, 26).

Mă surprind, în mod repetat, 
adresându-mi următoarele întrebări în 
timp ce cuget asupra acestui lucru și 
asupra altor evenimente care au avut 
loc la atât de scurt timp înainte de CE
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ca muritori să ne străduim să trăim în 
mod neprihănit pentru a primi daruri-
le spirituale asociate cu acea capacita-
te de a-i ajuta pe alții și de a reacționa 
în mod corespunzător față de alți 
oameni care au parte de aceeași încer-
care sau adversitate care ne apasă cu 
putere chiar acum. Nu putem dobândi 
o asemenea capacitate prin voință 
pură sau hotărâre personală. Mai 
degrabă, depindem și avem nevoie 
de „meritele și mila și harul lui Mesia 
cel Sfânt” (2 Nefi 2:8). Dar, „rând după 
rând, precept după precept” (2 Nefi 
28:30) și „în decursul timpului” (Moise 
7:21), suntem capabili să-i ajutăm pe 
alții când tendința noastră naturală 
este să ne concentrăm asupra proprii-
lor probleme.

Permiteți-mi să sugerez că dum-
neavoastră și cu mine trebuie să ne 
rugăm, să tânjim, să ne străduim și să 
muncim pentru a cultiva un caracter 
asemănător celui al lui Hristos dacă 
sperăm să primim darul spiritual al 
carității – dragostea pură a lui Hristos. 
Caritatea nu este o trăsătură sau o 
caracteristică pe care o dobândim în 
mod exclusiv prin propria persistență 
și hotărâre intenționate. Într-adevăr 
trebuie să ne onorăm legămintele și să 
trăim în mod demn și să facem tot ce 
putem pentru a fi demni de acest dar; 
însă, în cele din urmă, darul carității va 
pune stăpânire pe noi – nu noi îl vom 
stăpâni (vezi Moroni 7:47). Domnul 
hotărăște dacă și când primim toate 
darurile spirituale, dar trebuie să 
facem tot ce ne stă în putință să 

dorim, să tânjim, să invităm și să fim 
demni de astfel de daruri. Pe măsură 
ce acționăm în mod congruent carac-
terului asemănător celui al lui Hristos, 
atunci, poate că arătăm cerului, în cel 
mai puternic mod, dorința noastră 
pentru darul spiritual divin al carității. 
Și, în mod clar, suntem binecuvântați 
cu acest dar minunat în timp ce îi aju-
tăm pe alții din ce în ce mai mult când 
bărbatul firesc sau femeia firească din 
noi s-ar concentra în mod obișnuit 
asupra propriilor probleme.

Isus este Hristosul, Singurul Fiu 
Născut al Tatălui Etern. Știu că El 
trăiește. Și depun mărturie că, datorită 
caracterului Său, este posibil ca noi să 
avem parte de nemurire și viață eter-
nă. Fie ca noi să-i ajutăm pe alții când 
tendința noastră firească ar fi să ne 
concentrăm asupra propriilor proble-
me și dificultăți. ◼

Dintr-o cuvântare rostită în cadrul unui Simpozion 
de religie desfășurat la Universitatea Brigham 
Young-Idaho în data de 25 ianuarie 2003.

NOTE
 1. Neal A. Maxwell, „The Holy Ghost: 

Glorifying Christ”, Ensign, iulie 2002, p. 58.
 2. Neal A. Maxwell, „O How Great the Plan of 

Our God!” (cuvântare adresată învățătorilor 
de religie din cadrul Sistemului Educațional 
al Bisericii, 3 febr. 1995), p. 6; si .lds .org.
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Cum vă poate  

SCHIMBA  
VIAȚA  un mesaj din  

cadrul conferinței
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Hadley Griggs

Aveți nevoie de revigorare spirituală? Credeți că aveți nevoie 
de îndrumare spirituală? Ei bine, aveți noroc, deoarece con-
ferința generală poate fi cheia! Vârstnicul Robert D. Hales, 

din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Tinerilor din 
Biserică, vă promit că, dacă veți asculta [conferința generală], veți 
simți cum influența Spiritului va crește în voi. Domnul vă va spune 
ceea ce dorește să faceți cu privire la viața voastră” 1.

Iar conferința nu se încheie la sfârșitul săptămânii – puteți conti-
nua să simțiți influența Spiritului studiind ulterior cuvântările!

Conferința ne ajută în multe feluri. Poate cel mai important este 
că ne ajută să ne apropiem de Salvator, învățându-ne cum să deve-
nim mai asemănători Lui. O modalitate excelentă de a profita cât 
mai mult de pe urma conferinței este de a acorda o atenție deo-
sebită învățăturilor despre însușirile asemănătoare cu cele ale lui 
Hristos – fie în timpul transmisiunii, fie după aceea, când studiați 
cuvântările. Pe măsură ce ascultați sau citiți, având în minte anumi-
te însușiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos, cuvintele și Spiritul 
vă pot ajuta să învățați să fiți mai asemănători lui Hristos.

Completați acest test pentru a vedea asupra căror însușiri ați dori 
să vă concentrați în timp ce studiați mesajele de la conferință. (Pentru 
un test mai detaliat, verificați numărul din luna octombrie 2016 al 
revistei New Era sau capitolul 6 din Predicați Evanghelia Mea.)

Pentru fiecare dintre cele nouă însușiri asemănătoare cu cele ale 
lui Hristos de mai jos, alegeți afirmația care vă descrie cel mai bine.

Puteți deveni cu adevărat mai asemănători lui 
Isus Hristos. Aceste instrumente vă vor ajuta 

să vedeți cum puteți face acest lucru.

La școală există un grup mic de 
copii pe care ceilalți elevi îi 

consideră a fi „nulități”, deoarece 
sunt diferiți. Nu obișnuiam să vor-
besc cu ei. Nu eram răutăcios, dar 
nici nu eram prea drăguț.

Când am ascultat cuvântarea 
președintelui Dieter F. Uchtdorf, 
al doilea consilier în Prima 
Președinție, „Cei milostivi obțin 
milă” (conferința generală, aprilie 
2012), ceva s-a schimbat. Dânsul 
a spus că putem face un singur 
lucru când vine vorba de a judeca: 
„Să ne oprim!”. Cuvântarea sa m-a 
ajutat să înțeleg că, în loc să-i judec 
pe acești copii de la școală, trebuie 
să înlocuiesc gândurile și senti-
mentele mele critice cu o „inimă 
plină de iubire față de Dumnezeu 
și copiii Lui”.

În acea zi de luni, când m-am 
dus la școală, în loc să mă întâl-
nesc cu prietenii mei obișnuiți, 
m-am dus acolo unde era grupul 
de copii pe care oamenii îi con-
siderau a fi niște „nulități”. Am 
început să vorbim și mi-am dat 
seama că acești oameni nu erau 
deloc diferiți față de alte persoane. 
Pe măsură ce am petrecut timp 
alături de ei, am dezvoltat o relație 
puternică cu aceștia. Îmi făcusem 
cinci prieteni noi.

Mi-am dat seama că noii mei 
prieteni nu erau „nulități” deloc 
– pentru Dumnezeu ei au fost 
întotdeauna importanți. Sunt atât 
de fericită că am aflat mai multe 
despre dragostea lui Dumnezeu 
față de copiii Săi.
Holly H., 19 ani, California, S.U.A.

1. CREDINȚĂ:
a.  Nu sunt sigur că Isus Hristos este Salvatorul meu.
b.  Cred în Isus Hristos și Îl accept ca fiind Salvatorul meu.
c.  Sper că Isus Hristos este Salvatorul meu.

DRAGOSTE PENTRU 
CINCI NOI PRIETENI
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2. SPERANȚĂ:
a.  Am un sentiment de pace și de 

optimism cu privire la viitor.
b.  Viitorul mă înspăimântă!
c.  De obicei ignor viitorul – dacă nu 

mă gândesc la acesta, nu trebuie 
să-mi fac griji.

3. CARITATE ȘI DRAGOSTE:
a.  Încerc să-i iubesc pe alții, dar 

sunt unii oameni care par să mă 
calce întotdeauna pe nervi.

b.  Sunt atât de ocupat încercând 
să-mi văd de viață, încât îmi este 
greu să mă gândesc la altcineva.

c.  Doresc bunăstarea și fericirea 
eternă a celorlalți oameni.

4. VIRTUTE:
a.  „Să fiu pur în gând și faptă.” Asta 

nu e foarte distractiv!
b.  Am inima curată și pură.
c.  Îmi este greu să rămân curat 

și pur.

5. CUNOAȘTERE:
a.  Am atât de multe lucruri de făcut, 

încât nu găsesc timp să caut 
răspunsuri la întrebările mele.

b.  Of. Să studiez? Uneori este atât 
de plictisitor să încerc să învăț 
ceva.

c.  Încerc cu sinceritate să înțeleg 
adevărul și să găsesc răspunsuri 
la întrebările mele.

6. RĂBDARE:
a.  Pot să aștept fără să mă supăr 

sau să fiu frustrat.
b.  Cred că pot să aștept, dar mă 

cam supăr.
c.  Așteptarea este cel mai rău lucru. 

Vreau totul acum.

7. UMILINȚĂ:
a.  Vreau să mă asigur că fac totul 

singur.
b.  Mă bazez pe Domnul pentru 

ajutor.
c.  Deseori, uit că pot să-I cer 

ajutorul Tatălui Ceresc când 
lucrez la ceva.

8. SÂRGUINȚĂ:
a.  Petrec aproape tot timpul 

uitându-mă la televizor, stând 
cu prietenii și evitând să devin 
responsabil!

b.  Adesea îmi este greu să mă 
concentrez asupra lucrurilor 
importante din viața mea, dar 
încerc.

c.  Îmi petrec timpul și îmi 
concentrez eforturile asupra 
lucrurilor celor mai importante.

9. SUPUNEREA:
a.  Urmez de bună voie sfatul 

conducătorilor și părinților mei.
b.  De obicei sunt propriul meu 

șef – mi-e greu să ascult de alte 
persoane.

c.  Urmez sfatul conducătorilor 
și al părinților mei, dar uneori 
mă plâng.
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ÎNSUȘIRE ASEMĂNĂTOARE CELEI A LUI HRISTOS: CARITATEA!

Cuvântări din cadrul conferinței generale sau citate despre aceasta.

În timpul conferinței generale din 
octombrie 2015, am remarcat 

o anumită cuvântare. Vârstnicul 
Dale G. Renlund, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a 
rostit o cuvântare intitulată „Prin 
ochii lui Dumnezeu”. El a vorbit 
despre importanța de a-i vedea pe 
alți oameni prin ochii unor părinți 
iubitori. Când am auzit acest lucru, 
am simțit că trebuie să depun mai 
mult efort pentru a-i iubi pe cei 
din jurul meu.

În dimineața de după confe-
rință, am fost atentă să găsesc 
momentul potrivit pentru a 
face pe cineva să se simtă feri-
cit. M-am dus în clasa mea de 
orchestră și am văzut un băiat 
căruia, de obicei, nu-i acordam 
prea multă atenție. Mi-am dat sea-
ma că era supărat, deci m-am dus 
și l-am întrebat ce face. Nu era 
prea vorbăreț, așa că l-am întrebat 
ce îi plăcea la clasa de orchestră. 
Mi-a spus că nu știa bine parti-
tura și că era îngrijorat din cauza 
concertului. M-am oferit să repet 
cu el și am cântat piesa împreu-
nă. A sunat minunat! După aceea, 
am început să vorbim despre 
instrumentele noastre muzicale. 
Am devenit mai apropiați și mă 
bucur mult că mi-am făcut timp 
să vorbesc cu el.
Christa M., 12 ani, Texas, S.U.A.

CĂI PRIN CARE ÎMI POT DEZVOLTA CARITATEA

•  Să mă rog pentru a simți dragoste față de alții
•  Să recitesc o cuvântare din cadrul conferinței sau un verset 

despre caritate în fiecare duminică
•  Să îmi ajut frățiorul la treburile casnice

•  Să mă rog pentru a-i remarca pe cei care au nevoie de ajutor

•  Să planific o lecție în cadrul serii în familie despre caritate

Acum, uitați-vă la răspunsurile voastre. La care însușiri doriți să 
lucrați? Pentru a afla cum să le dezvoltați, puteți alege una sau două și 
să le acordați atenție în timp ce ascultați conferința.

Și, dacă ați răspuns pozitiv la fiecare, țineți-o tot așa! Încă puteți 
alege una sau două pe care le-ați remarcat în timpul testului și să vă 
concentrați asupra lor când studiați cuvântările din cadrul conferinței. 
Indiferent de nivelul de spiritualitate pe care l-ați atins în călătoria 
voastră de a deveni mai asemănători lui Hristos, puteți întotdeauna să 
vă îndreptați către învățăturile conducătorilor noștri pentru a vă ajuta 
în drumul vostru.

Dacă nu puteți să alegeți acum o însușire, nu vă îngrijorați! Puteți 
oricând să ascultați conferința și să vedeți ce puteți remarca atunci.

Odată ce ați ales însușirea asupra căreia doriți să vă concentrați, 
ar fi bine să o notați astfel încât să fiți pregătiți să primiți o revelație 
despre aceasta în timp ce ascultați conferința sau după aceea, când 
studiați cuvântările. Pe măsură ce ascultați și studiați, lăsați Spiritul 
să vă călăuzească către anumite căi prin care puteți lucra la această 
însușire. Priviți exemplul de mai jos! ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.
NOTĂ
 1. Robert D. Hales, „Conferința generală – să ne întărim credința și mărturia”, Liahona, 

nov. 2013, p. 6.

IATĂ O SCHIȚĂ CARE TE VA AJUTA SĂ ÎNCEPI!

Însușire asemănătoare celei a lui Hristos:Citate despre aceasta:Ce voi face:
•____________________________________________________________________________ data: _____________________

•____________________________________________________________________________ data: _____________________

•____________________________________________________________________________ data: _____________________

DEZVOLTAREA CARITĂȚII 
ÎN CLASA DE ORCHESTRĂ
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Lindsay Hiller

Am crescut alături de prieteni care erau membri ai Bisericii și am 
fost entuziasmată de gândul că voi fi botezată și voi deveni mem-
bră. Când m-am mutat în cealaltă parte a țării pentru a merge la 

facultate, am început să iau lecții de la misionari. Din păcate, presiunea din par-
tea noilor colegi a făcut dificilă respectarea standardelor Evangheliei. Colegii mei 

din anul întâi petreceau mult timp la petreceri unde consumau alcool. Nu băusem 
niciodată alcool, dar noii mei prieteni mă presau constant să beau.
Știam că Evanghelia este adevărată, dar era greu să rezist ispitei din partea 

colegilor mei.
Am început să mă rog Tatălui Ceresc pentru a avea puterea de a lua decizia corectă. 

Nu-mi coborâsem încă standardele, dar îmi era teamă că nu voi avea puterea să refuz 
alcoolul următoarea dată când mi-ar fi fost oferit. Îmi lipseau prietenii care aveau aceleași 
valori ca și mine.

Într-o sâmbătă seară, am fost la o petrecere cu colegele mele de cameră. De îndată, toți 
prietenii mei au început să bea, încurajându-mă să iau prima mea gură de alcool.

Am fost tentată. Am luat paharul cu bere care îmi fusese oferit. L-am 
îndreptat către gură, stânjenită, dar bucuroasă că aveam atenția prieteni-
lor mei. Apoi, Nick, un băiat cunoscut ca băutor, s-a îndreptat către 
cercul nostru.

„Nu l-ai băut, nu-i așa?”, a întrebat el.
„Nu încă”, i-am răspuns.

„Dacă o vei face”, a spus Nick, „vei regreta în 
fiecare zi pentru restul vieții tale”.

Am fost șocată. Știam că avea dreptate. Nu 
doream să beau. Doream să mă alătur Bisericii. 

Am înapoiat paharul și am părăsit petrece-
rea, fiind recunoscătoare că nu luasem 

o decizie greșită.

Rămâneți FERMI
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În dimineața următoare am mers la Biserică, 
i-am găsit pe misionari și am stabilit data pen-
tru botezul meu. Din acea zi, am stat departe 
de petrecerile la care se consuma alcool. La 
Biserică, mi-am făcut prieteni noi care aveau 
aceleași valori și standarde ca și mine. Eram 
încă prietenă cu colegele mele de cameră, 
dar am clarificat care erau standardele mele. 
Când au aflat cât de importante sunt valori-
le mele pentru mine, ele le-au respectat și 
au încetat să mă constrângă. Ele au respec-
tat standardele mele și au observat când 
plecam din cameră deoarece vizionau filme 
nepotrivite sau ascultau muzică nepotrivită.

Mărturia mea a fost întărită de această 
experiență și mă voi strădui să nu-mi cobor 
niciodată standardele din cauza presiunii 
din partea semenilor. De asemenea, știu că 

cea mai bună modalitate de a lua decizii difi-
cile este cunoașterea standardelor și ținerea 

lor cu fermitate de la început.
Știu că Tatăl Ceresc mi-a răspuns la rugăciu-

nile de a rezista ispitei. Sunt recunoscătoare că 
Duhul Sfânt m-a încurajat să iau decizia corectă. 

Știu că standardele Bisericii există pentru a ne 
proteja și sunt recunoscătoare că alegerea de a le 

respecta m-a ajutat să aleg să mă alătur Bisericii. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.

Prietenii au un rol important în cât 
de ușor – sau de greu – ne este să 

trăim conform standardelor 
noastre.

SĂ SPUNEM NU ISPITELOR
„Persoanele care fac lucruri greșite 
doresc ca dumneavoastră să vă 
alăturați lor, deoarece se simt mai 
confortabil în ceea ce fac atunci 
când și alții fac același lucru. De ase-
menea, poate că ei doresc să profite 
de dumneavoastră. Este ceva normal 
să dorim să fim acceptați de semenii 
noștri, să facem parte dintr-un grup… 
Unul dintre cele mai grele lucruri de 
recunoscut pentru dumneavoastră 
este cât de puternici sunteți deja 
și cum vă respectă alții fără să vă 
arate acest lucru… Nu trebuie să vă 
compromiteți standardele pentru 
a fi acceptați de prietenii buni. Cu 
cât sunteți mai supuși, cu cât apărați 
principii adevărate, cu atât Domnul 
vă va ajuta să învingeți ispitele”.
Vârstnicul Richard G. Scott (1928-2015), din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, „Making 
the Right Choices”, Ensign, nov. 1994, p. 37.
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Charlotte Larcabal
Revistele Bisericii
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Spargeți tiparele cu privire la  
ADOLESCENȚI

Nu contează ce spune lumea. Cum vă vede Tatăl Ceresc? 

cum vă văd Tatăl Ceresc și slujitorii Săi 
aleși. Vreți să doborâți stereotipurile? 
Acum este momentul! Când avea 12 
ani, Hristos le-a amintit părinților săi 
pământeni că El trebuia să „[Se ocupe 
de lucrarea din] casa Tatălui [Său]” 
(Luca 2:49).

Nu era foarte tânăr și nici voi nu 
sunteți. Așadar, următoarea întrebare 
este aceasta: Cum puteți să vă ocupați 
de lucrarea Tatălui vostru Ceresc?

„Lucrarea” Sa este faptul de a 
realiza „nemurirea și viața veșnică a 
omului” (Moise 1:39), așadar puteți să 
vă ocupați de lucrarea Tatălui vostru 

străduindu-vă să vă atingeți potențialul 
și devenind cineva care îi ajută și pe 
alții să-și atingă potențialul.

Acum este timpul pentru a vă 
asuma responsabilitatea pentru viito-
rul vostru. Ce puteți face chiar acum 
pentru a vă asigura că deveniți per-
soana care Tatăl Ceresc știe că puteți 
deveni, nu numai în eternitate ci, de 
asemenea, în această viață?

Vreți să vă căsătoriți în templu? 
Luați acum decizia să fiți puri în gând, 
în cuvânt și în faptă. Vă vedeți stu-
diind la o facultate? Învățați acum. 
Vreți să slujiți în misiune? Adăugați 

Lumea spune multe despre 
adolescenții din zilele noastre. 
Cunoașteți, poate, câteva dintre 

stereotipuri sau ați auzit pe cineva 
plângându-se de „tinerii din ziua de 
azi”. Există, de asemenea, multe studii și 
statistici despre voi – obiceiurile voastre 
de navigare pe rețelele de socializare, 
lucrurile pe care le cumpărați, chiar și 
atenția voastră scăzută la lecții.

Însă, vârstnicul Russell M. Nelson, 
președintele Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, spune că se 
simte „incomod” când îi aude pe cer-
cetători descriindu-și studiile despre 
tineri. „Și, sincer vorbind”, a spus dân-
sul, „mă interesează mult mai puțin ce 
au de spus experții despre voi decât 
ce mi-a spus Domnul despre voi 1”.

Domnul nu are nevoie de studii și 
de stereotipuri pentru a vă cunoaște. 
El nu vă vede ca pe o statistică sau ca 
fiind etichetați în funcție de modul în 
care încearcă să vă descrie „lumea”.

„El vă iubește nu doar pentru 
ceea ce sunteți în această zi, ci și 
pentru ființa de slavă și lumină care 
veți deveni datorită potențialului și 
dorinței voastre”, a spus președintele 
Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier 
în Prima Președinție.2

Dumnezeu nu doar vă vede; El vă 
iubește.

Vreți să schimbați viziunea lumii 
despre voi? Începeți să vă vedeți așa 
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Spargeți tiparele cu privire la  
ADOLESCENȚI

DEVIN CEA MAI BUNĂ 
VERSIUNE A MEA…

Învățând să respect un buget? 
Îmbunătățind studiul Evangheliei? 

Învățând să iubesc faptul de a sluji 
altora? Împărtășiți-ne modul în care vă 
luați viitorul în mâini lăsând un mesaj la 
adresa de e-mail liahona@ ldschurch .org 
sau pe pagina LDS Youth de pe 
Facebook sau Instagram.

Predicați Evanghelia Mea la studiul 
Evangheliei (îndeosebi capitolul 3). 
Vreți să puteți asigura cele necesare 
când veți avea o familie? Învățați să 
întocmiți și să țineți un buget acum.

Puteți, de asemenea, să vă gândiți 
la lucrurile care vă fac fericiți acum. 
Vă place matematica? Vă place să 
cântați la pian? Vă place să scrieți? 
Continuați să studiați aceste lucruri! 
Căutați modalități prin care să vă 
puteți perfecționa: prin participarea la 
cursuri, tutoriale online, concursuri, 
ateliere ș.a.m.d.

Spargeți tiparele și distrugeți stereo-
tipurile! Luați-vă viitorul în mâini. Ce 
faceți pentru a deveni cea mai bună 
variantă a voastră? Scrieți-ne la adresa 

de e-mail liahona@ ldschurch .org sau 
lăsați un mesaj pe pagina LDS 

Youth de pe Facebook sau 
Instagram. ◼

NOTE
 1.  Russell M. Nelson, „Să fim 

oameni ai mileniului adevă-
rați”, Liahona, oct. 2016, p. 46.
2.  Dieter F. Uchtdorf, „Să 

trăim conform Evangheliei 
cu bucurie”, Liahona, 
nov. 2014, p. 123.

Puteți să vă ridicați la nivelul viziunii pe care 
o are El despre potențialul vostru.
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Alim
entați focul credinței voastre pentru a se ridica deasupra pustiului îndoielii.
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Dragii noștri tineri prieteni, dorința noastră pentru fiecare dintre voi este să 
cunoașteți voi înșivă, independent de oricine altcineva, că Dumnezeu din 
Cer este adevărat, că El vă cunoaște și că Fiul Său a ispășit pentru păcate-

le lumii.
Speranța noastră este că veți dobândi o mărturie neclintită despre faptul 

că Evanghelia lui Isus Hristos a fost restaurată pe pământ pentru ultima dată. 
Misiunea lui Joseph Smith a fost unică, totuși rugăciunea sa umilă este un exem-
plu util atât pentru voi, cât și pentru mine. Joseph a pornit către dumbravă 
pentru a se ruga, având credința că un Dumnezeu iubitor avea să-i răs-
pundă la rugăciune și să-l scape de confuzie. El a dobândit încredințare citind 
cuvântul lui Dumnezeu și primind mărturia că acesta este adevărat. 
De asemenea, Joseph nu s-a rugat doar cu scopul de a asculta, ci și de a se 
supune cu orice preț. El și-a luat angajamentul să acționeze asupra a tot 
ceea ce Dumnezeu avea să-i comunice.

Cu acest scop în minte, aș dori să ofer o provocare tinerilor Bisericii. 
Provocarea este aceasta: ajungeți să cunoașteți voi înșivă că aceste lucruri sunt 
adevărate. Puteți face acest lucru urmând exemplul lui Joseph Smith: studiați 
scripturile, lăsați cuvintele să pătrundă adânc în inima voastră, reflectați 
asupra lor din nou și din nou și, apoi, întrebați-L pe Dumnezeu, 
având dorința de a accepta îndrumarea Sa – să se facă, cu adevărat, voia Lui.

Deși această provocare poate părea o invitație simplă, vă promit că este 
posibil să fie nevoie să depuneți eforturi semnificative. Nu vă pot promite că veți 
primi răspunsurile într-o zi sau o săptămână, dar vă pot promite că Dumnezeu 
vă va vorbi în felul Său și la timpul ales de El, dacă vă rugați cu credință. Dacă 
acceptați și acționați potrivit acestei invitații veți afla nu doar 
că veți primi răspunsuri, ci, de asemenea, veți stabili un model de dobândire a 
cunoașterii spirituale care vă va binecuvânta pentru tot restul vieții. ◼

Din cadrul evenimentului Face to Face, care a avut loc în luna martie 2017, cu președintele 
Henry B. Eyring și vârstnicul Jeffrey R. Holland.

CUM SĂ  
CUNOAȘTEȚI VOI ÎNȘIVĂ

Președintele  
Henry B. Eyring
primul consilier în 
Prima Președinție

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

CUM AȚI PUS ÎN  
PRACTICĂ ACEASTA?

Comentând despre evenimentul 
Face to Face: „Principalul lucru 
care m-a impresionat a fost accen-
tuarea clară a importanței studiului 
scripturilor și a răspunsurilor pe 
care le putem primi atunci când le 
studiem. De asemenea, mi-a plăcut 
foarte mult discuția pe tema rugă-
ciunii și cum trebuie să vorbim cu 
Dumnezeu atunci când ne rugăm. 
Mi-am dat seama că rugăciunile 
pot și trebuie să fie personale, dar 
trebuie să fim conștienți de modul 
în care vorbim cu Dumnezeu și să 
vorbim dând dovadă de respect 
în rugăciune, ca Tatălui nostru 
Ceresc, nu ca unui coleg”.
Joshua C., Hawaii, S.U.A.
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„Pe lângă rugăciune și 
studiul scripturilor, care 
este cel mai bun mod de 
a-mi întări mărturia?”

Lucrați alături 
de misionari
Munca misionară a fost 
cel mai bun mod pen-
tru mine de a-mi întări 

mărturia. De fiecare dată când lucrez 
alături de misionari, simt dragostea 
lui Hristos.
Joy D., 19 ani, Leyte, Filipine

Străduiți-vă să fiți ucenic
Vă puteți întări mărturia străduindu-vă 
întotdeauna să fiți un ucenic adevă-
rat al lui Isus Hristos. Supunerea față 
de poruncile lui Dumnezeu ne face 
curajoși în mărturiile noastre, ceea ce 
face ca mărturiile să fie și mai puter-
nice și pregătite pentru împărăția 
lui Dumnezeu (vezi D&L 76:79). De 
asemenea, vă puteți întări mărturia 
împărtășind-o.
Vârstnicul Mule Simon, 23 ani, Misiunea 
Lubumbashi, Republica Democrată Congo

Ascultați de Duhul Sfânt
Faptul că mergeți la Biserică, citiți din 
scripturi, ascultați cuvântări din cadrul 
conferinței și așa mai departe, vă va 
ajuta să vă întăriți mărturia numai 
dacă veți asculta de Duhul Sfânt. El 
vă va depune mărturie despre adevăr. 
Ascultați întotdeauna de Duhul Sfânt, 
deoarece El este acolo și vă va ajuta să 
vă întăriți mărturia.
Alyssa B., 16 ani, Virginia, S.U.A.

Răspunsurile sunt menite să ajute și să ofere perspectivă, nefiind declarații oficiale privind doctrina Bisericii.

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

Mărturia voastră probabil că nu va veni dintr-o 
dată. Va crește prin experiențe spirituale pe care 
le veți avea treptat – precum citim în scripturi: 
„Rând după rând, precept după precept” (2 Nefi 
28:30). Apoi, trebuie să vă hrăniți și să vă întăriți 

mărturia, precum o sămânță care crește (vezi Alma 32:28–43). Și, 
tot așa cum o plantă nu poate supraviețui doar cu apă, nu există 
doar un singur „cel mai bun” mod de a vă întări mărturia. Aveți 
nevoie de o combinație de moduri.

Rugăciunea și studiul scripturilor sunt cu siguranță moduri 
bune de a vă hrăni mărturia. Când studiați Evanghelia și vă 
rugați cu intenție adevărată pentru a cunoaște dacă ceva este 
adevărat, Duhul Sfânt vă va ajuta să simțiți adevărul Evangheliei 
(vezi Moroni 10:4–5).

De asemenea, vă puteți întări mărturia ținând poruncile. 
Când trăiți conform unui principiu al Evangheliei – precum 
postul, ținerea zilei de sabat sfântă sau luarea din împărtășa-
nie – începeți să dobândiți o mărturie despre cum și de ce este 
adevărată, nu doar că este adevărată. Isus a spus că, atunci 
când alegeți să faceți „voia Lui”, veți „ajunge să [cunoașteți] dacă 
învățătura este de la Dumnezeu” (Ioan 7:17).

Un alt mod de a vă hrăni mărturia este împărtășind-o. 
Președintele Boyd K. Packer (1924–2015), președintele 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a spus: „O mărturie 
devine mai puternică atunci când o depui !” („The Candle of 
the Lord”, Ensign, ian. 1983, p. 54; Tambuli, iulie 1983, p. 34). 
Vă puteți împărtăși mărturia la Biserică și la seminar, acasă și 
când sunteți cu prietenii. Când faceți astfel, Duhul Sfânt vă poate 
depune mărturie vouă că ceea ce împărtășiți este adevărat.

Pe măsură ce vă întăriți mărturia prin diverse moduri, aceasta 
va crește și va deveni mai profundă, și veți simți pace și bucurie.
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Slujiți în misiune
Slujirea în misiune 
va întări atât mărturia 
voastră, cât și mărturia 
celor cărora le predați. 

În misiune veți învăța să vă bizuiți pe 
deplin pe Domnul și nu pe propria 
tărie. O misiune vă va întări și, pe 
măsură ce slujiți Domnului și faceți 
lucrarea Sa, vă va întări mărturia.
Vârstnicul Bailey Peaali’I Williams, 19 ani, 
Misiunea Singapore

Împărtășiți ceea ce știți 
că este adevărat
Am învățat că unul dintre cele mai 
bune moduri de a-mi întări mărturia 
este împărtășind-o altora. De fiecare 
dată când împărtășesc ceea ce cred 
și știu că este adevărat – oricât de 
simplu și mic ar fi acel lucru – simt o 
căldură puternică în piept și împreu-
nă cu aceasta vine o confirmare mai 
puternică în inima mea că lucrurile 
pe care le-am spus sunt adevărate. Cu 
alte cuvinte, simt că mărturia mea este 
întărită.
Douglas S., 20 de ani, São Paulo, Brazilia

Deveniți mai 
asemănători lui 
Hristos
Ne putem întări măr-
turiile devenind mai 

asemănători lui Hristos. Mi-am întă-
rit mărturia când am dat dovadă de 
dragostea pură a lui Hristos și am slujit 
altora precum a făcut Salvatorul.
Kyung Jin P.,17 ani, Seoul, Coreea de Sud

HRĂNIȚI-VĂ MĂRTURIA
„Ca orice plantă în creștere, 
[o mărturie] trebuie să fie îngrijită, 
altfel se va veșteji… Supunerea față 
de porunci reprezintă o parte a 
hranei pe care trebuie s-o asigurați 
mărturiei voastre.”
Președintele Henry B. Eyring, primul consilier 
din Prima Președinție, „Recunoștința în ziua 
de sabat”, Liahona, nov. 2011, p. 125.

ÎNTREBARE A VI ITOARE

Depuneți-vă mărturia
Un mod bun de a vă întări mărturia 
este depunând-o. Uneori, când vă 
împărtășiți mărturia, vă dați seama  
că o aveți. Puteți, de asemenea, să 
postiți, pentru a ști că ceea ce sunteți 
învățați este adevărat. Am făcut ambe-
le lucruri și acestea mi-au întărit foarte 
mult mărturia.
Porter S.,12 ani, Idaho, S.U.A.

Slujiți altora
În afară de rugăciune și 
studiul scripturilor, cred 
că cel mai bun mod 
de a vă întări mărturia 

este prin slujire. Când slujim altora, Îi 
arătăm lui Dumnezeu că ne îngrijim 
de copiii Săi. De asemenea, putem 
primi Spiritul când facem lucrarea 
Lui Dumnezeu. Știu că de multe ori 
am primit alinare în vremuri grele și 
răspunsuri la întrebări atunci când 
am slujit.
Caroline J., 18 ani, Utah, S.U.A.

Cum pot invita 
Spiritul în casa mea 
când oamenii se 
ceartă sau nu se 
înțeleg?

Trimiteți răspunsurile voastre și, dacă doriți, o poză cu 
rezoluție mare până în data de 15 noiembrie 2017 
la liahona .lds .org (apăsați pe „Submit an Article”) sau 
prin e-mail la liahona@ ldschurch .org.

Vă rugăm să includeți următoarele informații: 
(1) numele întreg, (2) data nașterii, (3) episcopia 
sau ramura, (4) țărușul sau districtul, (5) acordul 
vostru scris și, dacă aveți sub 18 ani, acordul scris 
al părinților voștri (se acceptă prin e-mail) pentru a 
publica răspunsul vostru și fotografia.

Răspunsurile pot fi redactate pentru a fi mai clare sau 
a se încadra în spațiul rubricii.
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Numele meu este Rachel. Locuiesc 
aproape de Templul Paris, Franța.

Templul este foarte important pentru 
familia noastră. Înainte să se construiască 
Templul Paris, noi călătoream împreună cu 
familia la Templul Frankfurt, Germania, de 
câteva ori pe an. Făceam 10 ore dus-întors.

Ne-a plăcut mult să vedem cum se 
construia noul templu. În fiecare săptămâ-
nă, după adunările Bisericii, părinții noștri 
treceau cu mașina pe lângă șantier să 
vedem cum avansau lucrările. La început, 
muncitorii au dărâmat o clădire veche și au 
săpat o groapă mare. Apoi, au început să 
construiască templul cărămidă cu cărămi-
dă. Curând, Casa Domnului a fost isprăvită!

Frații și surorile mele suntem entuzias-
mați să mergem la templu într-o bună zi. 
Sora mea cea mai mare, Esther, va putea 
să înfăptuiască prima botezuri pentru cei 
morți. Suntem cu toții nerăbdători să ne 
vină rândul să mergem. Iubim templul  
și suntem fericiți să avem unul chiar în 
orașul nostru!

Din Paris în SapporoLocuim în părți 
diferite ale lumii, 
dar am simțit ace-
eași bucurie când 
s-a construit un 
templu aproape 
de noi.

Interviuri de Amie Jane Leavitt, Utah, S.U.A.

Scări în spirală, 
Templul Paris, 
Franța
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Interviuri de Amie Jane Leavitt, Utah, S.U.A.

Numele meu este Koshi. Eu locuiesc  
aproape de Templul Sapporo, Japonia. 

Mi-a plăcut mult să stau la fereastra casei 
mele și să mă uit cum era construit templul.

În timpul casei deschise, am 
invitat un bun prieten să vină 
cu noi. Totul i s-a părut foarte 

frumos.
Îmi place să mă gândesc că ziua 

dedicării templului este ca ziua de naș-
tere a acestuia. Acea zi a coincis cu ziua 

mea de naștere. Și cu ziua președintelui 
Monson! Părinții mei și cu mine am fost în 
templu când acesta a fost dedicat. 

Sunt atât de recunoscător să locuiesc 
aproape de templu. După o zi grea la școa-
lă, pot să trec prin curtea templului în drum 
spre casă. Când sunt acolo, simt dragostea 
Tatălui meu Ceresc pentru mine. Aștept cu 
nerăbdare să pot merge înăuntru să înfăp-
tuiesc botezuri și, mai târziu, să mă căsăto-
resc acolo. ◼

Candelabrul din camera 
celestială, Templul 
Sapporo, Japonia
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Din „Duhul Sfânt”, Liahona, mai 2016, p. 105-107.

Cum mă poate ajuta 
Duhul Sfânt?

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 
Robert D. Hales

din Cvorumul 
celor Doisprezece 

Apostoli

Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. 
El depune mărturie despre Tatăl Ceresc și Isus Hristos.

El ne oferă daruri 
spirituale. El ne dă 

cunoaștere și ne ajută 
să ne amintim de 

lucruri importante.

El ne ajută să fim curați de păcate. El ne alină.

El ne învață.  El ne oferă speranță.  El ne ajută să facem bine.

De asemenea, Duhul 
Sfânt ne ajută să luăm 
hotărâri importante.

El vorbește minții și inimii 
noastre cu blândețe. 

Fiecare dintre noi Îl poate 
auzi în mod diferit.
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PAGINA NOASTRĂ

Templul Lima, Peru, Valeria T., 9 ani, Peru

Templul Guayaquil, Ecuador, Landys Z.,  
10 ani, Ecuador

Viziunea lui Lehi, Maria V.,  
10 ani, Brazilia

Templul Salt Lake, Melissa L., 
5 ani și Amelia L., 2 ani, Estonia
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Jessica Larsen
Bazat pe o întâmplare adevărată

New York, S.U.A., 1843

Jane Manning privea cum barca părăsește portul spre 
lacul Erie. Se simțea de parcă visele ei se năruiau 

împreună cu aceasta.
Doar cu un an în urmă, ea se alăturase Bisericii lui 

Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și luase 
hotărârea să se mute pentru a fi alături de ceilalți sfinți 
din Nauvoo. Mama ei și alți șapte membri ai familiei 
călătoriseră cu ea pe canalul Erie spre Buffalo, New 
York. Dar în Buffalo, nu li s-a permis să urce în barcă 
din cauza culorii pielii lor.

„Ce vom face acum?”, a întrebat încet fratele ei, Isaac.
Întrebarea a rezonat în aerul rece. Nauvoo era tocmai 

la 1.287 km depărtare. Puteau să se dea bătuți și să se 
îndrepte spre casă sau să încerce să călătorească mai 
târziu…

Însă Jane nu putea aștepta! Știa că scriptura Cartea 
lui Mormon era adevărată. Dumnezeu a vorbit din nou 
prin profeți. Trebuia să ajungă la Nauvoo împreună cu 
familia ei.

Jane și-a îndreptat umerii și a privit spre vest. 
„Mergem pe jos.”

Și au mers pe jos. Până ce li s-au ros pantofii. Până 
ce li s-au crăpat și le-au sângerat picioarele și a trebuit 
să se roage pentru a fi vindecați. Uneori au dormit afară 
și gerul a fost atât de năprasnic încât părea zăpadă ce 
cădea din cer. Unii oameni i-au amenințat că îi vor duce 
la închisoare, crezând că erau sclavi evadați. Nu știau 
că familia Manning era o familie de culoare, liberă. Și, 
totuși, au mers cântând imnuri ca să treacă timpul.

Se apropiau de Nauvoo când au ajuns la un râu.
„Niciun pod”, a spus Isaac. ILU
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Călătoria lui Jane
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Jane a dat din cap. „Atunci, va trebui să trecem prin 
apă.” Când a pășit în râu, apa îi ajungea până la glezne. 
A înaintat încet. Apa se învolbura până la genunchii 
ei, iar, apoi, peste talie. Când a ajuns în mijlocul râului, 
apa îi ajungea până la gât! Din fericire, nu a devenit mai 
adâncă, și toată familia Manning a traversat în siguranță.

În cele din urmă, au ajuns în Nauvoo. Jane putea să 
vadă pereții frumoși din calcar ai Templului Nauvoo 
sus, pe un deal. Deși nu era încă finalizat, a lăsat-o cu 
gura căscată. Cineva i-a îndrumat spre casa în care trăia 
profetul Joseph.

O femeie înaltă, cu părul închis la culoare, stătea la 
intrare. „Intrați, intrați!”, 

a spus ea. „Sunt 
Emma Smith.”

Următoarele 
minute nu au 

fost clare. Jane s-a 
întâlnit cu profetul 

și el a pus scaune în jurul 
camerei pentru toată familia Manning. 

Jane s-a așezat pe scaun cu recunoștință 
și a ascultat în timp ce Joseph i-a prezentat 
tuturor celor prezenți, inclusiv prietenului său, 
dr. Bernhisel. Apoi, Joseph s-a întors spre Jane și a 
întrebat-o: „Tu ai fost conducătoarea acestui mic grup, 
nu-i așa?”.

„Da, domnule!”, a răspuns Jane.
Joseph a zâmbit. „Dumnezeu să vă 

binecuvânteze! Acum aș dori să aflu despre 
călătoria voastră.”

Jane i-a povestit despre picioarele lor rănite, 
dormitul în zăpadă și traversatul râului. Toată 
lumea asculta în liniște. „Dar, nu a fost teribil”, 
a spus spre final. „Am mers pe drum bucuroși, 
cântând imnuri și mulțumindu-I lui Dumnezeu 
pentru infinita Sa bunătate și milă față de noi, 
pentru că ne-a binecuvântat, ne-a protejat și ne-a 

vindecat 
picioarele.”

S-a făcut 
liniște pentru 
o clipă. „Ce 
credeți despre 
aceasta, doctore?”, a spus în cele din urmă Joseph, cu 
o bătaie pe genunchiul bărbatului. „Nu este aceasta 
credință?”.

„Dacă eram eu, mă tem că mă dădeam bătut și mă 
întorceam acasă!”, a recunoscut dr. Bernhisel.

Joseph a dat din cap și s-a întors spre Jane și familia 
ei: „Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

Sunteți printre prieteni”. ◼
Autoarea articolului locuiește în 

Texas, S.U.A.

Jane Manning a locuit împreună cu Emma 
și Joseph Smith timp de mai multe luni. 
S-a căsătorit cu Isaac James și au fost 
printre primii coloniști din valea Utah. Ea 
a rămas o membră credincioasă a Bisericii, 
deși a avut parte de multe încercări. Când 
a decedat în anul 1908, președintele 
Joseph F. Smith (1838–1918) a vorbit la 
înmormântarea ei.
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Juliann Doman
Bazat pe o întâmplare adevărată

„Isus chiar ne-a promis/ Când a fost pe pământ/ 
Că vom primi să ne-aline/ Pe Eternul Duh Sfânt” 
(Cântece pentru copii, nr. 56).

„Se pare că Sarah va avea nevoie de un RMN la spate”, 
a spus domnul dr. Frank. I-a zâmbit lui Sarah. „Voi 

programa unul pe mâine. Mă întorc în câteva minute.”
Sarah avea dureri de spate de ceva timp. Când s-a 

trezit în acea dimineață, avea dureri atât de mari, încât îi 
era greu să-și îndrepte spatele și de-abia putea umbla. 
Sarah și mama ei s-au dus să-l întâlnească pe dr. Frank 
pentru a afla care era problema.

Sarah și RMN-ul
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„Un alt RMN?”, întreba Sarah, uitându-se sus la mami. 
Mai făcuse un RMN o dată. Și-a adus aminte de cât de 
speriată s-a simțit în tubul cel mare care a făcut fotografii 
ale interiorului trupului ei.

„Îmi pare rău, Sarah”, a spus mama. „Dar fotografiile îl 
vor ajuta pe domnul dr. Frank să afle ce este în neregulă 
cu spatele tău. Știu că poți. Și eu voi fi chiar aici cu tine.” 
Mama a strâns-o pe Sarah de mână.

„Dar tu nu poți veni înăuntru cu mine”, a spus Sarah. 
Și-a plecat capul și i-a curs o lacrimă pe obraz. Mama 
putea fi în aceeași încăpere cu ea, dar, odată ce Sarah 
intra în tunelul aparatului, ea era singură.

Mama și-a pus brațul în jurul lui Sarah. „Este adevărat, 
dar știi cine poate să fie acolo să te aline?”

Sarah și-a adus aminte de un nume pe care a auzit 
pentru Duhul Sfânt: Mângâietorul. Probabil că Duhul 
Sfânt ar putea să o ajute să nu se teamă atât de mult.

„Duhul Sfânt?” A întrebat Sarah.
Mama a dat din cap. „Așa este. Te poți ruga ca 

Duhul Sfânt să te ajute. Tati și cu mine ne vom ruga, de 
asemenea, pentru tine.”

Aceasta i-a dat o idee minunată lui Sarah. „Îl pot ruga 
pe tati să-mi dea o binecuvântare?”

Mama a zâmbit. „Desigur. Știu că i-ar face plăcere să-ți 
dea o binecuvântare.”

În acea seară, tata și-a așezat mâinile pe capul lui 
Sarah și i-a dat o binecuvântare a preoției. Când a 
binecuvântat-o pe Sarah că va fi alinată de Duhul 
Sfânt, o căldură plăcută i-a umplut trupul. A avut acel 
sentiment toată noaptea.

A doua zi, Sarah era întinsă pe patul care putea fi 
glisat în tubul mare al aparatului de RMN. Își repetase 
în gând cuvintele pe care tati le folosise în timpul 
binecuvântării: Duhul Sfânt va fi acolo să te aline. Sarah 
a strâns-o puternic pe mami de mână. Apoi, asistenta 
medicală a glisat-o în interiorul tubului.

Aparatul de RMN făcea zgomote ciudate în timp 
ce făcea fotografii cu spatele ei. Sarah trebuia să stea 
nemișcată pentru ca fotografiile să nu fie neclare. 
S-a panicat pentru un minut, dar, apoi, a simțit acel 

Când aveam 5 ani, am avut nevoie 
de o operație pentru a-mi îndepărta 
amigdalele și polipii. Am fost foarte 
agitată și speriată. Tatăl meu mi-a dat 
o binecuvântare. După binecuvântare, 
nu mai eram agitată și amândoi am fost 
fericiți pentru că am simțit Duhul Sfânt.

sentiment de căldură din nou. Era precum una dintre 
îmbrățișările mamei. Sau ca o pătură confortabilă. Știa că 
totul va fi bine. RMN-ul era gata înainte să-și dea seama!

În biroul lui doctorului Frank, el le-a arătat lui Sarah și 
mamei fotografiile făcute cu spatele lui Sarah. „Ai făcut o 
treabă bună stând nemișcată”, i-a spus domnul dr. Frank 
lui Sarah în timp ce a îngenunchiat lângă ea. „Aceste 
fotografii cu spatele tău arată că vei avea nevoie de o 
operație care să te ajute să mergi mai bine.

Sarah a înghițit în sec.
„Am dori să facem operația în curând”, a spus dr. 

Frank, uitându-se la mama lui Sarah. Apoi, s-a întors 
înapoi spre Sarah. „După operație, va dura probabil 
câteva săptămâni până ce te vei simți ca înainte, dar după 
ce te-am văzut astăzi, știu că te vei descurca de minune.”

Sarah s-a gândit la toate lucrurile pe care urma să 
le facă după ce dr. Frank va rezolva problema spatelui 
ei. Voi putea să alerg și să înot și să sar într-o grămadă 
mare de frunze. Îi era dor să facă toate acele lucruri. Dar 
operația era și mai înfricoșătoare decât un RMN! Apoi, 
Sarah și-a adus aminte de rugăciunile și binecuvântarea 
ei specială. Tatăl Ceresc îi trimisese Mângâietorul. O va 
ajuta din nou.

S-a uitat la domnul dr. Frank. „Apoi, voi putea să sar 
într-o grămadă mare de frunze?”, a întrebat ea.

El a zâmbit. „Apoi, vei putea să sari într-o grămadă 
mare de frunze.” ◼
Autoarea articolului locuiește în Colorado, S.U.A.

Analise F., 6 ani, 
Utah, S.U.A.
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Un nou profet
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
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Puteți găsi mai multe personaje importante din istoria Bisericii pe liahona .lds .org.

Brigham Young

În anul 1844, Joseph și Hyrum Smith s-au dus la închisoarea Carthage pentru a aștepta rezultatul unui 
proces. Niște oameni răi au intrat în închisoare și i-au omorât pe profet și pe fratele său. Sfinții nu știau 
cine trebuia să fie noul profet. Mai târziu, la o adunare la care Brigham Young a vorbit, a avut loc un 
miracol. Mulți oameni au spus că el arăta și vorbea ca Joseph Smith. Ei au știut că el avea să fie următorul 
profet. Acum noi știm că, atunci când un profet moare, președintele Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli devine noul profet. ◼

Joseph și Hyrum

Decupați aceste personaje pentru a 
împărtăși povestiri din istoria Bisericii.
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Mama mea și cu mine am dus pachetele în tabăra 
de refugiați. Nu aș putea spune că era un loc frumos, 
dar avea un loc de joacă și o zonă de studiu. Lângă 
tabără, era un tren foarte zgomotos iar copiii mi-au 
spus că acesta suna ca avioanele care zburau în Siria 
și alte locuri asemănătoare. Poate pentru copiii care le 
auziseră în țările lor natale, sunetul trenului era ca cel 
al bombelor.

Am cunoscut câțiva copii de vârsta mea în tabăra 
pentru refugiați, printre care Daniel, un jucător de șah 
extraordinar. Nu am apucat să joc șah cu el, ceea ce a 
fost păcat, deoarece îmi place șahul, dar m-au invitat să 
mă joc fotbal de masă și ping-pong. Băieții mi-au spus 
că le era dor de casă și că doreau să plece din tabără și 
să meargă din nou la școală.

După ce ne-am jucat fotbal de masă și ping-pong, am 
împărțit pachetele. Mă simt bine că am putut să fac ceva 
pentru copiii din tabăra de refugiați. ◼

Caleb H., 10 ani, Germania

Totul a început când țărușul meu a pus la cale 
un proiect pentru a ajuta refugiații. Mi-a plăcut 

proiectul, așa că i-am zis mamei să-i spună învățătoarei 
mele despre acesta, iar învățătoarea mea a dorit să facă 
ceva împreună cu elevii clasei a patra. Pentru a le oferi 
un exemplu, sora mea, Maddie, și cu mine am mers din 
ușă în ușă să cerem donații.

Ziua în care trebuia să le prezint proiectul colegilor 
din clasa a patra sosise. Eram puțin emoționat. De fapt, 
eram foarte speriat, dar am făcut tot ce am putut. Le-am 
spus tuturor colegilor din clasa a patra de ce aveam 
nevoie pentru a face pachete pentru refugiați. Le-am 
spus despre faptul că am mers din ușă în ușă și le-am 
dat provocarea de a încerca să strângă mai mulți bani 
decât mine. Împreună, am făcut peste 100 de pachete! 
Am pus în ele caiete, creioane și alte rechizite. Am 
mai adăugat un bilețel pe care am scris: „Bine ați venit 
în Germania!”
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Isus l-a vizitat pe Joseph Smith
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

Joseph a citit Biblia. 
Acolo spunea că 
Tatăl Ceresc urma să 
răspundă la întrebările 
noastre dacă ne rugăm 
Lui. Joseph a mers în 
pădure și s-a rugat 
Tatălui Ceresc.

După mulți ani de 
la învierea lui Isus, 
un băiat pe nume 

Joseph Smith a avut 
o întrebare. El nu  

știa la care biserică  
să meargă.
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Tatăl Ceresc și Isus 
au coborât din Cer. 
Isus a spus că Joseph 
nu trebuia să meargă 
la nicio biserică 
pentru că ele nu 
propovăduiau toate 
lucrurile care țineau 
de Biserica Sa.

Când Joseph a crescut, 
el a ajutat la readucerea 

Bisericii lui Isus pe pământ. 
Aceasta se numește Biserica 

lui Isus Hristos a Sfinților 
din Zilele din Urmă. Ea îi 
ajută pe oameni să învețe 

despre Isus și Tatăl Ceresc.
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Faptul că citesc din scripturi mă învață mai multe despre Tatăl Ceresc. 
Când mă rog, El îmi răspunde și mie la rugăciuni. ◼



 o c t o m b r i e  2 0 1 7  79

CO
PII 

P A G I N Ă  D E  C O L O R A T

ILU
ST

RA
ȚI

E 
DE

 A
PR

YL
 S

TO
TT

Sabatul este  
o zi sfântă
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Noi suntem mâinile Domnului.  
El Se bazează pe noi.

Eu sunt încrezător că intenția fiecărui 
membru al Bisericii este de a-i 

sluji și a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. 
La botez, am făcut legământul să 
„[purtăm] greutățile unii altora, pentru 
ca ele să fie ușoare” [Mosia 18:8]. 
De câte ori v-a fost înduioșată inima 
atunci când ați fost martor la nevoia 
altcuiva? Cât de des ați intenționat să 
fiți persoana care oferă ajutor? Și totuși, 
de câte ori nu a intervenit traiul de 
zi cu zi, și i-ați lăsat pe alții să ofere 
ajutor, simțind că „în mod sigur, cineva 
o să aibă grijă de nevoia respectivă”.

Devenim atât de prinși de agitația 
din viața noastră! Totuși, dacă am face 
un pas înapoi și ne-am uita cu atenție 

la ceea ce facem, am putea descoperi 
că… ne petrecem, de prea multe ori, 
cel mai mult timp ocupându-ne de 
lucruri care, dintr-o perspectivă largă, 
nu prea contează și neglijăm proble-
mele mai importante…

Suntem înconjurați de cei care au 
nevoie de atenția, încurajarea, spriji-
nul, alinarea, bunătatea noastră – fie 
ei membri ai familiei, prieteni, cunoș-
tințe sau străini. Noi suntem mâinile 
Domnului aici, pe pământ, având porun-
ca de a-i sluji și de a-i ridica pe copiii Săi. 
El Se bazează pe fiecare dintre noi…

AJUTAȚI PE 
CINEVA ASTĂZI

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

Fie ca aceste cuvinte ale unui imn 
cunoscut să ne pătrundă în adâncul 
sufletului…

Am făcut eu un bine în lume azi,
Ajutând pe cel necăjit?
Oare l-am consolat, bucurie 

i-am dat?
De nu, nimic n-am reușit.
Povara cuiva astăzi s-a ușurat,
Stând lângă el, la greu, și eu?
De bolnavi și de cei slabi m-am 

apropiat,
Ca să-i ajut eu pe ei mereu?
[„Am făcut eu un bine?”, Imnuri 
nr. 140].

Să ne adresăm întrebarea: „Ce-am 
făcut astăzi pentru altcineva?”. Sfatul 
meu pentru membrii din întreaga 
lume ar fi să găsească pe cineva care 
trece printr-o perioadă grea sau este 
bolnav sau singur și să facă ceva pen-
tru acea persoană astăzi. ◼

Din „Ce am făcut astăzi pentru altcineva?” 
Liahona, nov. 2009, p. 84-87. DE
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Președintele  
Thomas S. Monson



BINECUVÂNTĂRI,  
DE LOUISE PARKER

„Și scopul Meu este să am grijă de sfinții Mei, pentru că toate lucrurile sunt ale Mele…
Pentru că pământul este plin și este suficient și chiar din belșug; da, Eu pregătesc toate 
lucrurile” (D&L 104:15, 17).
Pentru a afla mai multe despre bizuirea pe forțele proprii, vezi paginile 32 și 40 din acest număr.



De asemenea, în acest număr
PENTRU TINERII ADULȚI

Cinci lecții pentru tinerii adulți  
de la niște apostoli tineri
„Ne definesc deciziile, nu împrejurările”: una dintre cele cinci 
lecții din viețile a cinci dintre primii doisprezece apostoli ai 
restaurării – care erau tineri adulți. Citiți despre ce alte lecții 
putem învăța de la ei.

PENTRU TINERI

Cum vă poate  

schimba viața  
un mesaj din cadrul conferinței
Conferința generală este mai mult decât un eveniment – 
este o șansă de a vă schimba viața.

PENTRU COPII

ADUNÂND  
creioane pentru  
copiii refugiați
Caleb locuiește în Germania. El a vrut să facă ceva 
pentru a-i ajuta pe copiii dintr-o tabără de refugiați 
din apropiere. Astfel, a întocmit un plan.

p. 75

p. 54

p. 44




