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În cele ce urmează, sunt prezentate câteva 
date despre Biserica în India:

Câțiva oameni sunt botezați 
și o mică ramură este înte-
meiată în Calcutta.

India

Este întemeiată Misiunea  
Bangalore, India, cu 1.150 de 
membri în 13 ramuri.

Limbi indiene în care 
Cartea lui Mormon 
este disponibilă  
parțial sau în 
întregime

Un templu va 
fi construit în 
Bengaluru

Membri ai 
Bisericii

Episcopii și ramuri 
(casa de întruniri a 
Episcopiei Convent 
Road se poate vedea 
în fotografie, partea 
de jos, centru)

Misiuni

Limbi principale 
vorbite în India

Președintele Dallin H. Oaks 
organizează primul țăruș în 
Hyderabad.

Este creată Misiunea New Delhi, 
India.
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Cerul are întru totul  
legătură cu aceasta

A fost un privilegiu rar să intervievez fiecare membru al  
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli și să scriu despre  

sfântul apostolat (vedeți „Noi suntem martori”, pagina 12).
După ce m- am întâlnit cu președintele M. Russell Ballard, preșe-

dintele în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, am 
privit înapoi în biroul său. Dânsul stătea la birou, scriind o cuvân-
tare pentru conferința generală. Dânsul este autoritatea generală 
cu cel mai îndelungat timp de slujire – fiind susținut ca membru 
al Primului Cvorum al celor Șaptezeci în anul 1976. Părea obosit 
dar și energic, în același timp. „Ce mai faci?”, tocmai mă întrebase, 
urmat de dojana plină de bunătate: „Nu munci atât de mult încât 
să te extenuezi”. Venind de la cineva care a acceptat chemarea de 
a munci, literalmente, tot restul vieții în slujba Domnului, scurta 
conversație a avut o mare însemnătate pentru mine.

Cei Doisprezece sunt chemați să aibă „grijă de toate treburile 
[Bisericii] în toate națiunile lumii” (Doctrină și legăminte 107:33). Dar 
atunci când ești cu dânșii, nu mai sunt concentrați asupra Bisericii 
răspândite în lumea întreagă, ci asupra persoanei care se află în 
fața dânșilor. Dânșii au venit să slujească în aceste chemări după 
ce au avut funcții considerate foarte importante de către lume, dar, 
când am părăsit birourile dânșilor, cuvintele pentru a- i defini au fost 
întotdeauna aceleași – umili și buni.

„Uneori mă întreb: «Cum am ajuns să fiu aici cu acești bărbați 
minunați?».” Mi- a spus președintele Ballard. Apoi, dânsul a mărturi-
sit: „Cerul are întru totul legătură cu aceasta”. Sper că vă veți bucura 
să aruncați o privire la chemarea unui apostol.

Sarah Jane Weaver
Redactor Church News

Să ducem mai departe 
moștenirea lăsată de 
pionieri

20

Un model mai sfânt  
de slujire
Vârstnicul Patrick Kearon

22

Noi suntem martori:  
Cei Doisprezece  

Apostoli astăzi
Sarah Jane Weaver și  

Jason Swensen

12

Cum putem 
crea, în cadrul 

Bisericii, o 
cultură a 

includerii?

8
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Tineri

50 
El are nevoie de ajutorul Domnului 
pentru a urma facultatea; munca
esteobucurie, nu o povară; poți 
săfiiunmartoralluiHristos; un 
deșert devine un 
paradis spiritual; 
o scrisoare este 
cel mai bun dar; 
și cevețiînvăța
dinCartealui
Mormon.

Copii

Prietenul 
Învățați cum să împărtășiți
Evanghelia cu dragoste. Citiți 
despre membrii 
care trăiesc în 
Cambodgia.  
Hotărăște ce
înseamnăpentru
tinesăfiicreștin.

Pecopertă
Hristos rânduindu- i pe 

cei doisprezece apostoli, 
de Harry Anderson.

Secțiuni
Cuprins

Tineri adulți

42 
Experiențe personale relatate de 
cei care s-auîntors
acasămaidevreme 
din misiunile lor vă 
arată că puteți face 
această tranziție cu
ajutorulSalvatorului.

Relatări scurte

5 Religia:obinecuvântare
pentruviațanoastrăși
comunitățilenoastre
Religia influențează nu 
doar spiritul nostru, ci și 
comunitatea, sănătatea și 
relațiile noastre.

6 Portretedecredință: 
Iona Wikaira – Kaikohe, 
Noua Zeelandă
Iona a învățat importanța 

faptului de a- și menține standardele. Ea este capabilă să facă alegeri 
bune atunci când se concentrează asupra Salvatorului.

8 Principiialeslujirii: 
Cum putem crea, în cadrul Bisericii, o cultură a includerii?
Când avem o atitudine de includere, putem schimba viețile celor care 
s- ar putea simți singuri.

12 Noisuntemmartori:CeiDoisprezeceApostoliastăzi
Sarah Jane Weaver și Jason Swensen
Apostolii de astăzi își împărtășesc gândurile despre chemarea sacră  
pe care o îndeplinesc.

20 Săducemmaidepartemoștenirealăsatădepionieri
Cum puteți onora și împărtăși moștenirea lăsată de pionieri?

22 Unmodelmaisfântdeslujire
Vârstnicul Patrick Kearon
Slujirea este una dintre caracteristicile definitorii ale membrilor  
Bisericii. Învățați cum vă puteți spori capacitatea de a le sluji altora.

28 Formeazăocompanie
În acest fragment, apărut înainte de publicarea volumului, din Sfinții,  
volumul 2, primii membri din perioada de început a Bisericii se  
pregătesc să pornească spre Vest.

32 Glasurialesfințilordinzileledinurmă
Promisiunea ei făcută unui copil devine o binecuvântare; rugăciunea adu-
ce pace în timpul unei încercări cu care se confruntă familia; un moment 
tulburător este înlocuit de blândețe; hotărârea lui duce la înțelegere.

36 Binecuvântărialebizuiriipeforțeleproprii: 
Șase pași pentru a obține un loc de muncă
Bruno Vassel III
Aflați aici șase pași simpli pentru a găsi și a obține un loc de muncă  
potrivit abilităților dumneavoastră.
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ARTICOLE NUMAI ÎN FORMAT DIGITAL

CONTACTAȚI- NE
Ne puteți trimite întrebările și sugestiile dumnea-
voastră prin e- mail, la liahona@ldschurch.org.

Trimiteți povestirile dumneavoastră care promovea-
ză credința la liahona.lds.org sau prin poștă la:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahonaînformatdigital

AFLAȚI MAI MULTE
În aplicația Biblioteca Evangheliei și pe  
liahona .lds .org, puteți:

•  să găsiți numărul curent;

•  să găsiți articole doar în format digital;

•  să studiați numere anterioare;

•  să trimiteți povestirile dumneavoastră, precum și 
întrebări și sugestii;

•  să vă faceți abonament sau să oferiți în dar un 
abonament;

•  să vă îmbunătățiți studiul cu ajutorul instrumen-
telor digitale;

•  să împărtășiți articole și prezentări video 
preferate;

•  să descărcați și să tipăriți articole;

• să ascultați articolele preferate.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Aplicația Biblioteca 
Evangheliei

Să-isprijinimpemisionariicareseîntorcacasă
maidevreme
Kevin Theriot, doctor
Misionarii care se întorc acasă mai devreme au nevoie 
de dragostea și înțelegerea noastră.

Săbiruimdescurajarea
Servicii pentru Sprijinirea Bizuirii pe Forțele Proprii
Viața este plină de încercări. Dar există întotdeauna  
o cale de a găsi, din nou, bucurie și speranță.
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 „ESTE CU APROXIMA-
TIV 33% MAI PRO-
BABIL… SĂ SPUNĂ 
CĂ SUNT FOARTE 
FERICIȚI” 6.

 AU FRECVENȚĂ A 
DEPRESIEI MAI SCĂ-
ZUTĂ ȘI MAI PUȚINĂ 
ANXIETATE 7.

 TIND SĂ TRĂIASCĂ CU 
ȘAPTE ANI MAI MULT 
DECÂT OAMENII CARE 
NU SUNT RELIGIOȘI 8. ◼

 ESTE MAI PROBABIL 
SĂ FACĂ VOLUN-
TARIAT 1, SĂ OFERE 
ORGANIZAȚIILOR 
CARITABILE 2 ȘI SĂ SE 
ALĂTURE CLUBURILOR 
ȘI GRUPURILOR 3.

 AU „RELAȚII SOCIALE 
MAI SĂNĂTOASE ȘI 
CĂSNICII STABILE SAU 
MAI STABILE” ȘI, DE 
ASEMENEA, ÎȘI CRE-
EAZĂ RELAȚII SOCIALE 
MAI EXTINSE 4.

 „ESTE MAI PROBABIL 
SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ 
ȘI MAI PUȚIN PROBA-
BIL SĂ DIVORȚEZE [ȘI] 
EXPRIMĂ UN GRAD 
MAI ÎNALT DE MULȚU-
MIRE FAȚĂ DE SOȚIILE 
SAU SOȚII LOR” 5.

Credința și religia sunt o 
parte importantă a identității 
noastre. Credința noastră și 
religia, în general, influențea-
ză modul în care trăim zi de 

zi. Numeroase studii academice despre 
confesiunile creștine și alte religii au 
descoperit că cei credincioși sunt mai 
sănătoși și mai dispuși să- și aducă aportul 
la comunitățile lor. Aceste descoperiri ale 
cercetărilor, prezentate aici, sunt doar o 
parte dintre multele moduri în care religia 
ne îmbunătățește viața:
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R E L I G I A :  
o binecuvântare pentru viața noastră  

și comunitățile noastre

NOTE
 1. Vedeți Arthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America—and How We Can Get More of It 
(2008), p. 52.

 2. Vedeți Rodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone, Including 
Atheists (2012), p. 4.

 3. Vedeți Robert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), p. 66- 67.

 4. Tyler J. VanderWeele, „Does Religious 
Participation Contribute to Human  
Flourishing?” Big Questions Online,  
14 ian. 2017, bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, p. 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, p. 48.
 7. Vedeți Andrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your Health 
(2009), p. 220.

 8. Vedeți Stark, How Religion Benefits  
Everyone, p. 4, 106- 107, 111.

C o m u n i t a t e

R e l a
ț i i

S ă n ă t a t e

O A M E N I I  
R E L I G I O Ș I :
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P O R T R E T E  D E  C R E D I N Ț Ă

IonaWikaira
Kaikohe, Noa Zeelandă

Deși se confruntă cu încercări în calitatea  
sa de gardian la penitenciar, Iona găsește 
putere și rămâne calmă datorită credinței  
în Isus Hristos.
CHRISTINASMITH,FOTOGRAF

AFLAȚIMAIMULTE
Președintele Thomas S. Monson 
(1927- 2018) a predat despre 
importanța faptului de a fi un 
exemplu pentru toți cei din jurul 
nostru la lds.org/go/7197.
Găsiți mai multe povestiri în 
„Portrete de credință” pe  
lds.org/go/18.

Am descoperit că, atunci când oamenii de 
la locul tău de muncă știu că ești membru 
al Bisericii, au respect pentru tine și pentru 
Biserică văzând că nu- ți schimbi standar-
dele în funcție de situația în care te afli. De 
aceea este important pentru mine să încerc 
să fiu un bun exemplu de sfânt din zilele 
din urmă.

În fiecare situație, mă gândesc: „Cum 
ar dori Salvatorul să mă port?” sau „Cum 
ar dori El să rezolv această problemă?”. 
În toate experiențele mele, încerc să mă 
asigur că faptele mele arată ceea ce ar face 
Salvatorul. Aceasta mă ajută să fiu mult mai 
rezonabilă și mult mai calmă chiar și în tot 
haosul unui mediu dur de muncă.
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Când ne uităm în jur, în episcopiile și ramurile noastre, vedem oameni care par să 
se integreze ușor. Ce nu ne dăm seama este că, inclusiv printre cei care par să se 
integreze, sunt mulți care se simt excluși. De exemplu, un studiu a indicat recent 

că aproape jumătate dintre adulții din Statele Unite au declarat că se simt singuri, 
excluși sau izolați de ceilalți.1

Este important să ne simțim incluși. Este o nevoie umană esențială și, când ne simțim 
excluși, suferim. Excluderea poate da naștere la sentimente de tristețe sau mânie.2 Când 
nu simțim că facem parte din ceva, avem tendința să căutăm un loc în care să ne simțim 
mai confortabil. Trebuie să- i ajutăm pe toți să se simtă incluși la biserică.

Să-iajutămpealțiisăsesimtăincluși,așacumafăcutSalvatorul
Salvatorul a fost exemplul perfect în ceea ce privește aprecierea și includerea alto-

ra. Când Și- a ales apostolii, nu a acordat atenție poziției sociale, averii sau profesiilor 
respectate. El a prețuit- o pe femeia samariteană de la fântână depunându- i mărturie 
despre divinitatea Sa, în pofida faptului că iudeii îi desconsiderau pe samariteni (vedeți 
Ioan 4). El se uită la inimă și nu este părtinitor (vedeți 1 Samuel 16:7; Doctrină și legă-
minte 38:16, 26).

Salvatorul a spus:
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v- am iubit Eu, așa să vă iubiți 

și voi unii pe alții.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii 

pentru alții” (Ioan 13:34– 35).

Ceputemface?
Uneori, este greu de spus dacă cineva se simte exclus. Cei mai mulți oameni nu spun 

acest lucru – cel puțin nu atât de clar. Dar cu o inimă iubitoare, cu îndrumarea Duhului 

Principii ale slujirii

Cum putem crea,  
în cadrul Bisericii,  
o cultură a includerii?
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ÎMPĂRTĂȘIȚI 
EXPERIENȚELE 
DUMNEAVOASTRĂ
Trimiteți- ne experiențele  
pe care le- ați avut când  
le- ați slujit altora sau ați  
fost slujiți. Mergeți la  
liahona .lds .org și apăsați 
„Submit an Article or 
Feedback”.

Sfânt și fiind atenți, ne putem da seama 
când cineva nu se simte inclus în timpul 
adunărilor și activităților Bisericii.

Posibile semne că cineva se simte 
exclus:

•  are un limbaj închis al trupului, cum 
ar fi brațele încrucișate strâns și ochii 
privind întotdeauna în jos;

•  stă în spatele încăperii sau stă singur;
•  nu participă la adunările bisericii sau 

nu participă cu regularitate;
•  părăsește devreme adunările sau 

activitățile;
•  nu participă la conversații sau la lecții.

Acestea pot fi, de asemenea, semne 
ale altor sentimente, cum ar fi timiditate, 
anxietate sau faptul de a nu se simți con-
fortabil. Membrii se pot simți „diferiți” 
când sunt membri noi ai Bisericii, sunt 
din altă țară sau altă cultură, sau au avut 
parte recent de o schimbare traumatizantă 
a vieții, cum ar fi divorțul, moartea unui 
membru al familiei sau întoarcerea mai 
devreme din misiune.

Indiferent de motiv, nu trebuie să ezităm 
să- i ajutăm cu dragoste. Ceea ce spunem și 
ceea ce facem poate crea sentimentul că toți 
sunt bineveniți și că este nevoie de toți.
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Binecuvântatădefaptuldeasesimțiinclusă
Christl Fetcher s- a mutat în altă țară după ce războiul i- a 

distrus țara natală. Ea nu vorbea bine limba și nu cunoștea pe 
nimeni în noul ei cartier, așa că, la început, s- a simțit izolată și 
singură.

În calitate de membră a Bisericii, ea și- a făcut curaj și a 
început să participe la adunările din noua ei episcopie. S- a 
temut că accentul ei puternic avea să- i împiedice pe oameni să 
dorească să vorbească cu ea sau că avea să fie judecată pentru 
că era o femeie necăsătorită.

Dar a întâlnit alte persoane care n- au acordat atenție faptu-
lui că ea era diferită și au întâmpinat- o cu bucurie în comuni-
tatea lor de prieteni. Ei au ajutat- o cu dragoste și, în curând, a 
fost foarte ocupată ajutând la predare într- o clasă a Societății 
Primare. Copiii au fost exemple minunate de acceptare și 
sentimentul că este iubită și că este nevoie de ea i- a întărit 
credința și a ajutat- o să- și înnoiască devotamentul pe care l- a 
avut toată viața față de Domnul.

•  Nu stați întotdeauna lângă aceiași oameni la biserică.

•  Nu fiți distrași de înfățișarea exterioară a oamenilor, 
pentru a putea vedea adevărata persoană. (Pentru  
mai multe informații despre acest subiect, vedeți 
„Ministering Is Seeing Others as the Savior Does”, 
Liahona, iun. 2019, p. 8- 11.)

•  Includeți pe alții în conversații.

•  Invitați pe alții să facă parte din viața dumneavoastră.  
Îi puteți include în activități pe care le planificați deja.

•  Găsiți și cultivați interese comune.

•  Nu ezitați să vă împrieteniți cu cineva doar pentru că 
nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră.

•  Când vedeți ceva unic la o persoană, fiți interesați de 
acel lucru în loc să- l treceți cu vederea sau să- l evitați.

•  Exprimați dragoste și oferiți complimente sincere.

•  Acordați- vă timp pentru a vă gândi ce înseamnă cu  
adevărat când spunem că Biserica este pentru toți,  
fără să conteze că sunt diferiți. Cum putem face din 
acest lucru o realitate?

Uneledintremodurileîncareîiputemincludepeceilalțișiîiputemfacesăsesimtăbineveniți
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PUNERE ÎN PRACTICĂ
Sora Linda K. Burton, care a slujit ca președintă generală a 
Societății de Alinare, ne- a învățat: „Mai întâi observați, apoi 
slujiți” (Liahona, nov. 2012, p. 78). Urmând acest sfat, putem 
ajuta la crearea de episcopii și ramuri în care fiecare simte 
că este inclus și că este nevoie de el. Mai jos sunt alte câteva 
idei pe care le puteți avea în vedere.

•  Când intrăm în casa noastră de întruniri, putem 
să ne uităm în jur și să observăm pe cine ar dori 
Domnul să aducem în cercul nostru de prieteni în 
acea zi.

•  Uneori, îi evităm pe cei care sunt diferiți de noi sau 
pe cei care trec prin perioade dificile pentru că ne 
este teamă să nu spunem lucruri nepotrivite. Acest 
lucru îi poate face să se simtă izolați, întrebându- se 
de ce nu vorbește nimeni cu ei. Stați alături de ei, 
exprimați dragoste și adresați întrebări sincere. 
Întrebați- i despre experiențele prin care au trecut 
datorită încercărilor și cum puteți ajuta.

•  În cuvântările noastre sau în lecțiile de duminica, 
putem alege să folosim exemple care arată că per-
soanele și familiile, într- o diversitate de situații, 
pot trăi conform Evangheliei și se pot bucura de 
binecuvântările acesteia.

•  Membrii clasei pot fi foarte binecuvântați când 
învățătorii includ în clasă membri de diferite vârs-
te, naționalități și cu diferite situații familiale. 
Avem multe de învățat de la mulți membri credin-
cioși ai Bisericii care trăiesc experiențe diferite față 
de ale noastre.

•  Învățătorii pot crea un loc în care fiecare să se simtă 
dornic să- și împărtășească experiențele avute trăind 
conform Evangheliei. De fiecare dată când este 
împărtășit un comentariu, învățătorul poate să răs-
pundă în mod pozitiv la o informație care a fost 
oferită. Este mai probabil ca membrii clasei să se 
simtă, apoi, mai încrezători și să le fie mai confortabil 
să- și împărtășească gândurile.

DESCOPERIȚI MAI MULTE
Pentru a găsi mai multe idei, citiți „We Can Do Better: Welcoming 
Others into the Fold”, Liahona, sept. 2017.

Nu este întotdeauna ușor să ne simțim confortabil alături 
de oameni care sunt diferiți de noi. Dar exersând, putem să 
progresăm în faptul de a găsi valoare în diferențe și de a apre-
cia contribuțiile unice pe care le aduce fiecare persoană. Așa 
cum ne- a învățat vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, diferențele ne pot ajuta să fim 
oameni mai buni, mai fericiți: „Veniți, ajutați- ne să clădim și să 
întărim o atitudine de vindecare, bunătate și milă față de toți 
copiii lui Dumnezeu” 3. ◼
NOTE
 1. Vedeți Alexa Lardieri, „Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So”, U.S. News, 1 mai 2018, usnews.com.
 2. Vedeți Carly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones, 

„Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses  
to Ostracism”, Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 6, nr. 3  
(iun. 2011), p. 277- 285.

 3. Dieter F. Uchtdorf, „Credeți, iubiți, acționați”, Liahona, nov. 2018, p. 48
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Sarah Jane Weaver și Jason Swensen
Church News

În cei 189 de ani care au trecut de la organizarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele 
din Urmă, 102 bărbați au fost chemați să slujească în calitate de membri ai Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli. Cu toate că, de atunci, Domnul a îndrumat multe schimbări în cadrul 

Bisericii, îndatoririle de bază ale unui apostol rămân aceleași.
Din biroul dânsului de lângă Piața Templului, președintele M. Russell Ballard, președin-

tele în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a vorbit despre responsabilitatea 
spirituală atribuită apostolilor de a depune mărturie despre Salvator în întreaga lume, despre 
legătura specială pe care apostolii o au cu misionarii și despre câteva concepții greșite, des 
întâlnite, despre a fi „apostol, văzător și revelator”. Când a fost întrebat dacă ar fi alți membri 

Noi suntem martori:  
Cei Doisprezece Apostoli astăzi
Apostolii de astăzi își împărtășesc gândurile despre chemarea 
sacră pe care o îndeplinesc.
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ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli pe care i- ar reco-
manda să vorbească, în acest articol, despre chemarea sacră a 
dânșilor, președintele Ballard a răspuns repede: „Da. Pe toți”.

Săfieînarmonie
Apostolii de astăzi se confruntă cu încercări mari. Dânșii 

slujesc congregațiilor din lumea întreagă care sunt încercate 
prin agitație politică, despărțirea familiilor, presiuni neînceta-
te cauzate de rețelele de socializare și nesiguranță economică. 
Este important ca apostolii să înțeleagă încercările și circum-
stanțele cu care se confruntă membrii.

În calitate de conducători ai Bisericii, apostolii trebuie să 
cunoască oamenii și circumstanțele lor pentru a putea să- i 
slujească mai bine.

„Trebuie să învățăm despre lucrurile care influențează viața 
oamenilor”, a spus vârstnicul Ulisses Soares. „Apostolii trebu-
ie, în mod continuu, să învețe, să se informeze și să primească 
inspirație și revelație”.

Oricât de important este să înțeleagă cu ce se confruntă 
membrii, este chiar și mai important ca apostolii să asculte cu 
atenție glasul îndrumător al lui Dumnezeu și să fie în armo-
nie cu voia Domnului, a spus președintele Ballard. „Aceasta 

este Biserica Domnului și încercarea noastră majoră este să 
fim siguri că suntem în armonie cu modul în care El dorește 
să lucrăm în împărăția Sa aici, pe pământ”, a spus președin-
tele Ballard.

Martorispeciali
Pe măsură ce fiecare apostol vorbește despre chemarea 

sa, devine repede evident faptul că nu problemele adminis-
trative sunt cea mai importantă preocupare a dânșilor.  
Responsabilitatea principală a dânșilor este exact aceeași 
care a fost întotdeauna – trebuie să fie „martori speciali  
ai numelui lui Hristos în toată lumea” (Doctrină și legă-
minte 107:23).

Ultima îndrumare a Salvatorului oferită apostolilor Săi 
(vedeți Matei 28:19- 20) a fost să se ducă și „să propovăduias-
că, să boteze și să stabilească și întărească Biserica Sa”, a spus 
președintele Ballard.

Astăzi, responsabilitatea apostolilor nu s- a schimbat. 
„Lucrul cel mai important este că, tot timpul, suntem martori 
ai realității vii a Domnului Isus Hristos”, a spus vârstnicul 
David A. Bednar. „Noi nu suntem administratori; noi suntem 
propovăduitori ai Evangheliei lui Isus Hristos”.
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Apostolii sunt însărcinați „să fie martori care călătoresc”, care 
se duc în „toată lumea”, a spus vârstnicul Jeffrey R. Holland. 
„Noi dorim ca și cele mai îndepărtate unități ale acestei Biserici,  
vorbind din punct de vedere geografic, să simtă că este o legă-
tură strânsă între ele și profetul Domnului”, a spus dânsul. 
„Deseori se spune: «Biserica face ca lumea să fie mică». În cazul 
legăturilor apostolice, sperăm că este întotdeauna așa.”

Săajungălafiecarețăruș
Vârstnicul Quentin L. Cook a explicat că, pe parcursul 

unei perioade de patru ani, fiecare țăruș și episcopie, district 
și ramură din Biserică are un membru dintre Cei Doisprezece  
care vine și se întâlnește cu respectivii conducători – și îi 
instruiește în privința priorităților profetice.

„Conferințele conducătorilor ne- au permis să ne îndepli-
nim responsabilitatea doctrinară de a «clădi Biserica și a avea 
grijă de toate treburile acesteia în toate națiunile» [Doctrină 
și legăminte 107:34] sub îndrumarea Primei Președinții”,  
a spus dânsul.

În mod colectiv, experiențele puternice și instructive ale 
membrilor Cvorumului celor Doisprezece Apostoli îi ajută pe 
acești conducători locali în timp ce iau hotărâri importante 
pentru a încuraja și sprijini membrii în încercările lor, a spus 
vârstnicul Bednar.

„Când mergem în diferite locuri, simțim bunătatea mem-
brilor”, a spus vârstnicul Gerrit W. Gong. „Aflăm despre 
diferite experiențe și învățăm lucruri care ne ajută să înțele-
gem, când ne sfătuim împreună în cvorum, ce se întâmplă 
în diferite părți ale lumii și în diferite grupuri din cadrul 
Bisericii.”

Faptul de a călători pentru a participa la conferințele 
conducătorilor „ne oferă ocazia să interacționăm cu oameni 
buni, minunați”, a spus vârstnicul Cook. „Mergem acasă 
la ei și avem posibilitatea să le slujim… Faptul că le slujim 
sfinților ne impresionează în mod profund. Facem acest lucru 
cu îndrumarea Duhului Sfânt și a Salvatorului și cu ajutorul 
cunoașterii învățate prin experiență, cunoaștere prea sacră, 
uneori, pentru a fi împărtășită”, a spus dânsul.
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Săslujeascăfiecăruia
În cei 43 de ani de slujire în calitate de autoritate gene-

rală și, acum, în al patrulea deceniu de slujire în cadrul 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, îndatoririle 
președintelui Ballard l- au dus în majoritatea țărilor lumii, 
permițându- i să le slujească îndeaproape unor nenumă-
rați membri și misionari. Milioane de oameni au ascultat 
cuvântările sale rostite în cadrul conferințelor generale sau 
adunărilor de devoțiune. Dar, în timp ce dânsul are o res-
ponsabilitate globală, Duhul Sfânt îi permite să stabilească 
o legătură cu persoane individuale și să le binecuvânte-
ze. Acest aparent paradox este calea Salvatorului, a spus 
dânsul. „Uneori, primesc scrisori de la oameni care spun: 
«Eram la o adunare și dumneavoastră ați spus ceva care 
mi- a schimbat viața». Aceasta este puterea Duhului Sfânt. 
Domnul este preocupat și de cele mai mici detalii din  
Biserica Sa.”

„Nenumărate experiențe încântătoare, simple, trăite ală-
turi de membrii Bisericii din întreaga lume” definesc slujirea 

apostolică, a spus vârstnicul Bednar. „Domnul trimite un 
membru al Cvorumului celor Doisprezece, în anumite perioa-
de, în anumite locuri în care întâlnim sfinți din zilele din 
urmă credincioși și pe alții care, deseori, se străduie sau au 
nevoie de alinare și asigurare. Dumnezeu pregătește aceste 
interacțiuni”, a spus vârstnicul Bednar.

Vârstnicul Ronald A. Rasband a spus că, după chemarea 
dânsului la apostolat, a învățat că avea nevoie de mai mult 
timp pentru fiecare activitate din viața dânsului, astfel încât să 
poată întâmpina membri ai Bisericii și pe alții. „Nu este vorba 
despre mine”, a apus dânsul. „Este vorba despre respectul 
și prețuirea pe care membrii Bisericii o au pentru oficiul de 
apostolat.”

Vârstnicul Rasband a spus că, în timpul rânduirii la oficiul 
de apostol, dânsul a fost instruit: „«Te numim în poziția de a 
fi un martor special al numelui lui Hristos în întreaga lume… 
în toate timpurile și în toate circumstanțele.» Aceste cuvinte 
au fost incluse în rânduirea mea: «în toate timpurile și în toate 
circumstanțele»”.

Olegăturăimportantă
Apostolii și cei peste 70.000 de misionari cu timp deplin ai 

Bisericii împărtășesc o legătură sacră, chiar interdependentă.
Cuvântul apostol vine de la un cuvânt de origine greacă 

însemnând „a fi trimis”, a explicat vârstnicul Dale G. Renlund.  
Gândiți- vă la însărcinarea definitorie pe care le- a dat- o Salva-
torul apostolilor Săi din vechime: „Duceți- vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se 
va boteza, va fi mântuit” (Marcu 16:15– 16).

Urmând acea poruncă, Cei Doisprezece sunt „angajați în 
mod justificat” în munca misionară și în transmiterea mesaju-
lui Evangheliei, a spus președintele Ballard.

Asemenea lui Pavel din vechime, apostolii de astăzi 
deleagă, rugându- se, îndatoririle lor de a împărtăși altora 
Evanghelia. Și, la fel ca apostolii, misionarii sunt trimiși pe 
tot globul pentru a propovădui Evanghelia lui Hristos. „Cei 
Doisprezece, exercitând cheile pe care le dețin, îi desemnează 
în misiuni”, a spus vârstnicul Bednar. „Și, astfel, îi trimitem.”

Cuvântul apostol vine de la un cuvânt de origine grea-
că însemnând „a fi trimis”. Așa cum a făcut cu apostolii 
de la început, Salvatorul încă Își trimite apostolii „în 
toată lumea” (Marcu 16:15– 16).

DU
CE

ȚI
- V

Ă 
ȘI

 F
AC

EȚ
I U

CE
NI

CI
 D

IN
 T

OA
TE

 N
EA

M
UR

ILE
, D

E 
H

AR
RY

 A
N

DE
RS

O
N



16 L i a h o n a

Domnul rămâne îndrumătorul muncii misionare. El îi 
autorizează pe apostolii Săi în viață, care sunt desemnați la 
momente diferite să slujească în Consiliul executiv pentru 
munca misionară, să comunice dorințele Sale pentru misio-
narii cu timp deplin care lucrează în câmpul misiunii. Aceste 
îndatoriri administrative merg dincolo de simpla „adminis-
trare a organizării”, a spus vârstnicul Bednar. Apostolii dețin 
cheile preoției pentru adunarea lui Israel. „Noi oferim supra-
veghere și îndrumare spirituale, astfel încât lucrarea să fie 
făcută în modul în care dorește Domnul”, a spus dânsul.

Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf conduce Consiliul execu-
tiv pentru munca misionară al Bisericii. Deasupra biroului 
dânsului se află o mică sculptură de bronz înfățișând o echipă 
de misionari care pedalează năprasnic pe biciclete, probabil 
grăbindu- se la o întâlnire pentru a preda despre Evanghelie.  
Ori de câte ori dânsul studiază această piesă de bronz, își 
amintește de legătura de nezdruncinat dintre apostoli și 
misionari. „Fiecare dintre cei 70.000 de misionari îndeplinește 
o slujire sacră și este chemat de Domnul printr- o scrisoare de 
la profetul lui Dumnezeu, pentru a fi reprezentant al Salvato-
rului. Ei sunt brațul extins al Celor Doisprezece.”

„Ori de câte ori avem timp, ne întâlnim cu ei”, a spus preșe-
dintele Ballard. „Le oferim ocazia să ne adreseze întrebări. 
Încercăm să- i ajutăm să găsească, să învețe, să boteze și să 
întărească pe copiii Tatălui nostru Ceresc.”

Lucrând împreună, ambele grupuri sunt trimise să împăr-
tășească vestea bună a Evangheliei în întreaga lume. „Noi  
îi considerăm pe misionarii cu timp deplin colegii noștri”,  
a spus vârstnicul D. Todd Christofferson.

Concepțiigreșite
În timp ce unii observatori din afară pot crede că Biserica 

este condusă ca o corporație, apostolatul „nu este ca și cum ai 

fi un director administrativ; este cu totul diferit”, a spus vârst-
nicul Gary E. Stevenson. „Rolul unui apostol al Domnului 
Isus Hristos este, cu adevărat, un rol de slujire, de păstorire.” 
Rolul de a fi martor al lui Isus Hristos în lume „ne formează și 
ne definește”.

Vârstnicul Neil L. Andersen a spus că, în Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, nu există fracțiuni, influențe sau centre 
de putere. Există „opinii diferite”, dar „nu există vanități”.

Domnul adună împreună o mulțime de oameni care provin 
din diferite profesii și medii sociale, a spus vârstnicul Andersen.  
Dar „ei sunt la fel în ceea ce privește mărturia lor despre 
Salvator și umilința lor. Ei nu caută funcții; nu încearcă să fie 
cea mai deșteaptă persoană din încăpere. Domnul poate lucra 
cu aceste calități. Nu am văzut niciodată pe cineva [din cadrul 
Celor Doisprezece] să arate mânie și nu am văzut niciodată pe 
cineva insultând o altă persoană”.

Umilința definește apostolatul, a spus vârstnicul Uchtdorf. 
Chemarea dânșilor îi face să fie recunoscuți aproape oriunde 
călătoresc, „dar noi știm că nu este datorită nouă – este datori-
tă Lui. Noi Îl reprezentăm pe El… Este datorită măreției Lui”.

Președintele Ballard în Spania Vârstnicul Holland în Anglia Vârstnicul Uchtdorf în Rusia

Vârstnicul Christofferson în Mexic
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Cutoțiisuntemchemațisăslujim
După moartea și învierea Salvatorului, El i- a instruit pe 

ucenicii Săi timp de 40 de zile și, apoi, S- a înălțat la cer. 
Existând un loc liber în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
– creat prin trădarea și moartea lui Iuda iscarioteanul –  
membrii cvorumului s- au adunat și s- au rugat Domnului.

Doi bărbați, Matia și Barsaba, au fost identificați și apos-
tolii s- au rugat ca Domnul să le arate „pe care dintre aceștia 
doi l- ai ales… și sorții au căzut pe Matia, care a fost numărat 
împreună cu cei unsprezece apostoli” (vedeți Faptele aposto-
lilor 1:23– 26).

Atunci și acum, „să fii chemat în calitate de apostol nu este 
o realizare”, a explicat vârstnicul Renlund. „Nu este o chema-
re câștigată. Matia, conform celor scrise în Faptele apostolilor, 
capitolul 1, a fost ales de Dumnezeu în locul lui Barsaba. 
Dumnezeu nu ne- a spus de ce. Dar lucrul pe care trebuie să- l 
știm este că mărturia lui Barsaba, care- L onora pe Salvator și 
învierea Sa, era egală cu cea a lui Matia.”

Dumnezeu a ales, a explicat vârstnicul Renlund. „Dacă 
Barsaba și- a îndeplinit chemarea, indiferent care ar fi fost ea, 

răsplata lui nu a fost diferită de cea pe care a primit- o Matia, 
dacă și- a îndeplinit cu credință și sârguință chemarea.”

După cum mărturia lui Barsaba a fost egală cu mărturia lui 
Matia, fiecare membru al Bisericii este îndreptățit și poate să 
„dezvolte o legătură asemenea celei apostolice cu Domnul”, a 
spus președintele Ballard.

Să slujești Domnului și Bisericii este „un privilegiu și o 
binecuvântare. Este o onoare”, a spus vârstnicul Uchtdorf. 
„Domnul Își arată dragostea pentru noi și noi ne putem arăta 
dragostea față de Domnul făcând orice ne cere El să facem.”

Oexperiențăsacră
Să faci parte dintr- un Înalt Consiliu care călătorește este o 

experiență sacră, a spus vârstnicul Andersen. „Când depunem 
mărturie, acea mărturie merge în inima oamenilor datorită, în 
parte, rânduirii noastre.”

Vârstnicul Christofferson a spus că, la începutul slujirii 
apostolice a dânsului, s- a simțit copleșit de așteptările perce-
pute. Dar, apoi, a primit un mesaj simplu de la Domnul: „Uită 
de tine și de ceea ce oamenii pot crede despre tine, dacă sunt 
impresionați ori dezamăgiți sau orice altceva. Concentrează- te 
doar asupra lucrurilor pe care doresc să le ofer lor prin tine. 
Concentrează- te asupra lucrurilor pe care Eu doresc să le 
audă prin tine”.

Cu câțiva ani în urmă, vârstnicul Christofferson vizita 
Mérida, Venezuela, când un băiețel, de vreo 7 ani, l- a observat 
printr- o fereastră și a început să țipe: „El Apostol, el Apostol!” 
(„Apostolul , apostolul!”).

„Acesta este un incident foarte simplu, dar ilustrează 
pentru mine aprecierea profundă pe care chiar și copiii o au 
pentru această chemare”, a spus dânsul. „Nu era vorba de per-
soana care deține chemarea. Acel copil a învățat să aprecieze 
această chemare și ceea ce reprezintă.” ◼

Vârstnicul Bednar în Peru Vârstnicul Cook în Argentina

Vârstnicul Andersen în Brazilia
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Cum putem să- i susținem 
pe conducătorii noștri?
Sarah Jane Weaver și Jason Swensen
Church News

În zilele triste, după ce un foc mistuitor a devastat cartiere întregi în Ținutul Sonoma 
din California, în luna octombrie a anului 2017, vârstnicul Ronald A. Rasband, din 

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a călătorit în comunitățile afectate pentru a fi 
alături de sfinții din zilele din urmă.

Dânsul a fost într- o misiune de slujire. Dânsul și sora Melanie Rasband au alinat 
membrii care au suferit din cauza incendiilor și care se aflau în casele de întruniri și la 
marginea caselor lor arse.

Și, oriunde s- a dus, membrii au venit să- i strângă mâna. Era un gest de apreciere.  
Ei i- au mulțumit apostolului pentru sprijinul său. Dar fiecare strângere de mână a 
comunicat același mesaj: „Vă susțin”.

Unactdecredință
Susținerea este un act sacru care îi leagă pe membrii Bisericii de conducătorii  

Bisericii, spune vârstnicul Gary E. Stevenson. Fiind mai mult de 16 milioane de membri 
în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, relativ puțini membri ai 
Bisericii vor vorbi vreodată față în față cu un apostol sau vor strânge mâna unui apos-
tol. Dar fiecare membru are ocazia să stabilească o legătură personală cu aceștia și cu 
alți conducători ai Bisericii prin votul său oficial de susținere și prin fapte zilnice care 
arată acea susținere, spune președintele M. Russell Ballard, președintele în exercițiu al 
Cvorumului celor Doisprezece.

„Noi susținem cu mâna ridicată, dar, de asemenea, cu inima noastră și cu faptele 
noastre”, spune vârstnicul Gerrit W. Gong. „Noi susținem conducătorii Bisericii în ace-
lași mod în care ne susținem unii pe alții. Știm că suntem legați prin legământ.”

Faptul de a ne ruga pentru apostoli rămâne o parte importantă a susținerii, spune 
vârstnicul Ulisses Soares. „Noi suntem oameni obișnuiți și Domnul ne- a chemat să 
facem ceva ce nu putem face singuri. Dar simțim că putem îndeplini acele sarcini dato-
rită faptului că oamenii se roagă pentru noi.”

Credința precedă și urmează susținerea, adaugă vârstnicul Soares. „Susținându- i pe 
apostoli, Îl ajutați pe Salvator să realizeze lucrarea Sa. Credința dumneavoastră Îl ajută 
pe Domnul să îndeplinească lucrurile comunicate prin profeții și revelatorii Săi.”

„Îmi place imaginea brațelor ridicate în unghi drept și înțelesul din spatele acesteia”, 
spune vârstnicul Jeffrey R. Holland. Pentru apostoli, să fie susținuți de membrii Bisericii 
este similar, din punct de vedere spiritual, cu a primi hrană care oferă viață, adaugă 
dânsul. „Fiecare glas contează și fiecare mână care ajută este căutată. Nimeni nu trebuie 
să slujească în Biserică singur, oricare ar fi chemarea lui.”

Alegând să- i susțină 
pe Cei Doisprezece 
Apostoli, membrii 
Bisericii își arată 
încrederea în 
angajamentul 
fiecărui apostol de 
supunere față  
de Salvator.



Opracticăîndelungată
Susținerea apostolilor este o practică din zilele din urmă 

care datează de la restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos. 
Din prima zi în care Biserica a fost organizată, sfinții de la 
început au fost invitați să- și arate acordul la chemarea con-
ducătorilor Bisericii și să- i susțină în acea chemare.

În data de 6 aprilie 1830, Joseph Smith și cei nou botezați 
care- l urmau s- au adunat într- o casă mică de bârne de la fer-
ma care- i aparținea lui Peter Whitmer sr., la Fayette, Ținutul 
Seneca, New York.

Joseph s- a ridicat în picioare și i- a întrebat pe cei care 
participau dacă doreau organizarea Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinților din Zilele din Urmă.

Exercitând principiul acordului comun, noii membri 
au ridicat mâinile și și- au arătat acordul prin vot unanim. 
Apoi, ei au arătat că sunt de acord să- i accepte pe Joseph 
Smith și Oliver Cowdery ca învățători ai lor și sfătuitori 
spirituali.

„Calitatea de membru în Biserică este un aspect foarte 
personal”, spune vârstnicul Holland. „Fiecare persoană con-
tează. De aceea funcționăm pe principiul acordului comun. 
Dorim ca fiecare să aibă o opinie, să se exprime și să fim 
uniți în a merge mai departe.”

Unactcareneînalțăpetoți
Când acceptă chemarea la apostolat, membrii Cvorumului 

celor Doisprezece Apostoli „sunt siliți” să urmeze voința 
Domnului, spune vârstnicul Dale G. Renlund. Alegând să- i 
susțină pe Cei Doisprezece, membrii își arată încrederea în 
angajamentul fiecărui apostol de supunere față de Salvator.

Sfinții din zilele din urmă care își oferă votul de susținere 
unui apostol, susțin în același timp cvorumul consolidat, 
spune vârstnicul Quentin L. Cook.

Acest vot sacru îi sprijină și îi binecuvântează pe apostoli 
– dar, de asemenea, îi înalță spiritual pe susținători, adaugă 
vârstnicul Cook. „Îi împuternicește, îi binecuvântează și le 
oferă îndrumare.”

Aceasta înseamnă că, tot așa cum membrii afectați de 
incendiile de la Santa Rosa au oferit sprijinul lor vârstni-
cului Rasband, membrii din lumea întreagă pot fi înălțați 
spiritual în timp ce sprijină pe fiecare membru dintre Cei 
Doisprezece. ◼

Vârstnicul Rasband în India; vârstnicul 
Stevenson în Hong Kong; vârstnicul 
Renlund în Brazilia; vârstnicul Gong în 
Shanghai, China; vârstnicul Soares la 
Universitatea Brigham Young
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Să ducem mai 
departe moștenirea 
lăsată de pionieri



MOȘTENIRE DE 
CREDINȚĂ

„Trebuie să ne 
asigurăm că 
moștenirea de 

credință primită de la [pionieri] nu 
va fi niciodată pierdută. Să lăsăm 
viața lor eroică să ne atingă inima și, 
în special, inima celor tineri, astfel 
încât focul mărturiei sincere și al 
dragostei neclintite pentru Domnul 
și Biserica Sa să ardă strălucitor în 
fiecare dintre noi așa cum a ars în 
credincioșii noștri pionieri.”
Președintele M. Russell Ballard, președintele 
în exercițiu al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, „Faith in Every Footstep”, Ensign, 
nov. 1996, p. 25.
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DESPRE PIONIERI
Pentru a afla mai 
multe despre istoria și 
pionierii Bisericii din 
țara dumneavoastră, 
vizitați history.lds.org/
GlobalHistories.

În luna iulie a anului 1847, prima companie de pionieri a intrat în Valea 
Salt Lake după ce au traversat Vestul Americii în căutarea unui nou ținut 
în care sfinții să- L poată preaslăvi pe Domnul fără să fie persecutați. Mulți 

membri din America de Nord sunt urmași ai acestor strămoși pionieri. Dar, 
pentru majoritatea membrilor Bisericii din lumea întreagă, moștenirea pionie-
rilor, în cazul lor, își are începuturile în alt moment, fie când strămoși recenți 
s- au alăturat Bisericii, fie când chiar ei înșiși au devenit prima persoană din 
familia, comunitatea sau națiunea lor care a acceptat Evanghelia.

În această lună, când îi sărbătorim pe strămoșii noștri pionieri, poate vă 
întrebați: Unde a început moștenirea mea de credință? Ce sacrificii au făcut 
strămoșii mei pionieri pentru a- și dedica viața Bisericii? Cum pot onora și 
împărtăși moștenirea lor? Ce pot face pentru a- i ajuta pe alții să- și înțeleagă  
și să- și onoreze propriii strămoși pionieri? ◼

În sensul acelor de ceasornic, 
începând cu partea stângă sus: 

Femeie ținând Cartea lui Mormon 
și un coș cu flori, de Jubal Aviles 
Saenz

Să clădim acum pentru eternitate, 
de Sylvia Huege de Serville

Trezește- te, trezește- te, îmbracă- te 
în podoaba ta, de Natalie Ann 
Hunsaker

Vizita, de Chu Chu

* Joseph William Billy Johnson: 
Sfințenie Domnului, de Emmalee 
Rose Glauser Powell

Studiu în familie, de Jose Manuel 
Valencia Arellano

Un popas de- a lungul drumului, 
de Carmelo Juan Cuyutupa 
Cannares

Fructele bucuriei, de Nanako 
Hayashi

Cu excepția celei notate cu*, 
acestea și alte ilustrații din 
competițiile internaționale de artă 
ale Muzeului de Istorie a Bisericii 
pot fi văzute online la lds .org/ go/ 
71921.



22 L i a h o n a



 i u l i e  2 0 1 9  23

Când aveam vârsta de 15 sau 16 ani, eram foarte cufundat în propriile gânduri 
și, la fel ca mulți dintre noi când suntem adolescenți, eram neliniștit, nesigur și 
vulnerabil. Mă simțeam pierdut, stângaci și ciudat. Faptul că părinții mei trăiau 

departe, în Arabia Saudită, în timp ce eu eram la o școală cu internat aflată într- o zonă 
izolată de pe coasta Angliei nu m- a ajutat. În ceea ce privește școala, prin comparație, 
școala Hogwarts cu Snape ar fi părut mai primitoare.

Vremea rea nu era neobișnuită de- a lungul acelei coaste însă, într- o iarnă, o furtună  
deosebit de puternică a lovit Marea Irlandeză cu vânturi ce suflau cu o forță de ura-
gan. Aproximativ 5.000 de case au fost inundate, mâncarea era pe terminate și oamenii 
au rămas izolați, fără electricitate sau orice fel de mijloace de încălzire și iluminare în 
casele lor.

Când apele au început să se retragă, am fost trimiși de conducerea școlii pentru a 
ajuta la curățenie. Am fost uimit să trăiesc un astfel de dezastru natural de aproape. Era 
apă și noroi peste tot. Cei ai căror case fuseseră inundate erau palizi și trași la față. Nu 
dormiseră de zile întregi. Colegii mei și cu mine am trecut la treabă, mutând diferite 
bunuri pline de apă la etajele superioare și scoțând covoarele distruse.

Dar ceea ce m- a uimit cel mai mult a fost sentimentul de unitate care s- a dezvoltat. 
Era pur și simplu un sentiment minunat de bunătate împărtășit de oameni uniți într- o 
cauză demnă, în circumstanțe grele. Ulterior, am reflectat la faptul că, în timp ce eram 
implicat în acest mare efort de ajutorare a aproapelui, nu am mai avut parte de toate 
acele sentimente de nesiguranță care, de obicei, îmi ocupau o mare parte din gânduri în 
adolescență.

Descoperirea faptului că a- i ajuta pe alții era antidotul la starea mea depresivă, 
egocentrică ar fi trebuit să fie o experiență transformatoare. Însă nu a fost așa, deoarece 

Vârstnicul  
Patrick Kearon
din Președinția 
celor ȘaptezeciUn model mai sfânt de 

Fie ca noi să- L urmăm pe Hristosul cel Viu cu mai multă 
dorință, într- un mod tot mai concret, pe măsură ce ne 
străduim să devenim ucenicii Săi adevărați printr- o 
slujire asemenea celei pe care ar face- o El.
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această descoperire nu a pătruns suficient de adânc în sufletul meu și nu am 
reflectat cu mai multă atenție la ceea ce se întâmplase. Acea înțelegere am 
dobândit- o mai târziu.

Invitațielaslujire
M- am gândit la acest lucru în timpul Conferinței Generale din aprilie 

2018, când am auzit chemarea repetată de a sluji așa cum slujește Salvatorul 
– și de a face acest lucru din dragoste, ca semn al recunoașterii faptului că 
suntem, toți, copii ai Tatălui nostru Ceresc.

Vom sluji nu pentru că se ține evidența și se măsoară slujirea noastră, ci 
pentru că îl iubim pe Tatăl nostru din Cer și suntem motivați de un scop 
mai înalt și mai nobil – de a- i ajuta pe prietenii noștri să găsească acea cale 
către El și să rămână pe aceasta. Ne iubim și slujim aproapele așa cum ar 
face Isus dacă ar fi în locul nostru, străduindu- ne cu adevărat să ușurăm 
poverile oamenilor și să le îmbunătățim viața. Acesta este modul în care, 
noi, atât cel care oferă cât și cel care primește, putem avea parte de bucu-
rie și împlinire trainică, pe măsură ce împărtășim roadele cunoașterii și 
sentimentului valorii noastre infinite și faptul că Dumnezeu are o dragoste 
veșnică pentru fiecare dintre noi.

„O caracteristică a Bisericii adevărate și vii a Domnului va fi mereu 
efortul organizat și îndrumat de a sluji fiecărui copil în parte al lui Dumne-
zeu și familiei sale”, a spus președintele Russell M. Nelson. „Deoarece este 
Biserica Sa, noi, în calitate de slujitori ai Săi, vom sluji fiecăruia în mod 
individual, la fel cum a făcut El. Vom sluji în numele Său, cu puterea și 
autoritatea Sa și cu dragostea Sa blândă” 1.

Știu că dacă vom răspunde la această chemare de a sluji, vom putea să 
ne gândim și la alții și nu doar la noi înșine, să avem parte de mai multă 
credință, încredere și fericire și să depășim egocentrismul nostru și aceste 
sentimente de goliciune și deprimare care îl însoțesc.

Slujireanetransformă
Frumusețea acestui fel de slujire constă în faptul că îi ajută pe alții, însă, 

de asemenea, ne transformă eliberându- ne de grijile, temerile, anxietățile 

și îndoielile noastre. La început, a- i sluji pe alții 
poate să ne distragă pur și simplu atenția de 
la problemele noastre, însă acest lucru se tran-
sformă repede în ceva mult mai remarcabil și 
mai frumos. Începem să simțim lumină și pace, 
aproape fără să ne dăm seama de acest lucru. 
Suntem calmați, îmbrățișați și alinați. Și recu-
noaștem o bucurie de care nu puteam avea parte 
în niciun alt mod.

Președintele Spencer W. Kimball (1895– 1985) 
a explicat: „Viața abundentă descrisă în scripturi 
este reprezentată de suma spirituală la care ajun-
gem prin sporirea slujirii noastre față de alții și 
investirea talentelor noastre în slujirea lui Dumne-
zeu și a oamenilor”. El a adăugat: „Noi devenim 
mai puternici când le slujim altora – într- adevăr, 
este mai ușor să ne «găsim» pe noi înșine, deoare-
ce este mult mai mult din noi de găsit!” 2.

OchemareadresatădeÎnvățător
Când Salvatorul i- a chemat pe Petru, Andrei, 

Iacov și Ioan să- L urmeze, aceștia și- au schimbat 
imediat direcția și lucrurile asupra cărora își 
concentrau atenția: „Îndată, ei au lăsat mrejele și 
au mers după El” (Matei 4:20).

Dar, după ce Salvatorul fusese luat de la ei  
în cel mai crud mod posibil, ei s- au întors la 
pescuit, la ceea ce simțeau că știu să facă. O dată, 
Salvatorul înviat a venit la ei când aceștia pescu-
iau fără a avea succes.

„El le- a zis: «Aruncați mreaja în partea dreaptă a 
corăbiei, și veți găsi». Au aruncat- o deci, și n- o mai 
puteau trage de mulțimea peștilor” (Ioan 21:6).
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Aceasta a fost nu numai o demonstrație că El 
nu- și pierduse din puterea Sa ci, de asemenea, 
o dovadă puternică a faptului că ei se uitau în 
direcția greșită și se concentrau pe ceva greșit.  
În timp ce mâncau pește împreună pe mal, Salva-
torul l- a întrebat pe Petru de trei ori dacă acesta 
Îl iubește. De fiecare dată, având un sentiment de 
neliniște tot mai puternic, Petru a răspuns că Îl 
iubea. După fiecare dintre răspunsurile lui Petru, 
Isus i- a cerut lui Petru să- i hrănească oile. (Vedeți 
Ioan 21:15- 17.)

De ce l- a întrebat Salvatorul pe Petru de trei 
ori dacă Îl iubește? Petru mai fusese chemat să- L 
urmeze pe Isus și răspunsese imediat, renunțând 
la pescuit. Dar când Isus a fost luat de la ei, Petru 
a fost mâhnit, era pierdut. S- a întors la singurul 
lucru pe care simțea că știa să- l facă – să pescu-
iască. Isus dorea ca Petru să- L asculte acum cu 
adevărat și să înțeleagă, de această dată, impor-
tanța invitației. El avea nevoie ca Petru să înțe-
leagă ce înseamnă să fii un ucenic al Hristosului 
înviat, acum când El nu avea să mai fie alături de 
ei în mod fizic.

Ce dorea Domnul de la Petru? El dorea ca 
Petru să hrănească oile Sale, mielușeii Săi. Aceas-
ta era lucrarea care trebuia să fie făcută. Petru a 
recunoscut această chemare blândă și directă a 
Învățătorului său și, apostolul senior a răspuns în 
mod curajos oferindu- și restul vieții sale pentru a 
face această slujire la care fusese chemat.

Începețicuorugăciune
Avem un alt apostol senior pe pământ, astăzi. 

Președintele Nelson ne invită pe dumneavoastră 
și pe mine să hrănim oile lui Isus. Având în vedere 
toate lucrurile din jurul nostru care ne distrag și 
atât de multe lucruri mai puțin importante care ne 
solicită atenția, încercarea cu care ne confruntăm 
este să răspundem la această invitație și să acționăm 
– să facem ceva cu adevărat, să facem o schimbare 
cu adevărat și să trăim într- un mod diferit.

Întrebarea dumneavoastră poate fi acum: „De 
unde să încep?”.

Începeți cu o rugăciune. Președintele Nelson ne- a chemat pe toți să „[ne 
dezvoltăm] actuala capacitate spirituală de a primi revelație personală” 3. 
Întrebați- L pe Tatăl dumneavoastră din Cer ce puteți să faceți și pentru 
cine. Răspundeți la orice impresie pe care o primiți, oricât de nesemnifi-
cativă pare a fi. Acționați potrivit cu aceasta. Orice faptă bună ne face să 
privim în exterior și aduce propriile binecuvântări. Ar putea fi un mesaj 
text amabil, neașteptat, adresat cuiva. Poate oferiți o floare, niște prăjituri 
sau un cuvânt bun. Poate curățați o grădină sau o curte, spălați niște rufe, 
spălați o mașină, tăiați iarba, curățați zăpada sau doar ascultați.

Așa cum a spus sora Jean B. Bingham, președinta generală a Societății 
de Alinare: „Uneori ne gândim că trebuie să facem ceva măreț și eroic 
pentru a «fi luat în considerare» ca slujire față de aproapele nostru. Totuși, 
faptele simple de slujire pot avea efecte profunde asupra altora – și asupra 
noastră” 4.
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Puteți să ezitați să faceți primul pas, fiind convinși că nu aveți timp sau 
că nu puteți, cu adevărat, să schimbați ceva, dar veți fi uimiți de impactul 
pe care îl are chiar și un lucru mic. Președintele Nelson ne- a prezentat un 
model mai măreț și mai plin de sfințenie de a sluji. Când acționăm potrivit 
acestuia, vom descoperi cât de împliniți, eliberați și calmi ne simțim și cum 
putem să aducem schimbare și să fim un sprijin în viața altora.

Uneori, după ce îndeplinim o astfel de misiune, ne putem simți ispitiți să 
spunem: „Ei bine, am făcut- o. Să mai slujească și altcineva. Am nevoie de o 
pauză”. Însă, de la slujirea adevărată nu se ia pauză. Este un mod de viață. 
Putem lua pauză de la activitățile noastre obișnuite și concedii pentru a ne 
odihni și reface, însă nu putem lua pauză de la responsabilitatea noastră, 
asumată prin legământ, de a ne iubi unul pe altul așa cum ne- a iubit El și 
de a hrăni oile Sale.

SlujireaBisericiimondiale
Sunt atât de mândru că fac parte dintr- o Biserică în care se slujește. 

Doar în anul 2017, membrii noștri au oferit peste șapte milioane de ore de 
muncă voluntară pentru a crește, culege și distribui hrană pentru cei săraci 
și nevoiași. Biserica a asigurat apă potabilă pentru jumătate de milion de 
oameni și scaune rulante pentru 49.000 de oameni din 41 de țări. Voluntarii 

au oferit ochelari și servicii oftalmologice și au 
instruit 97.000 de îngrijitori pentru cei cu pro-
bleme legate de vedere în 40 de țări. Treizeci și 
trei de mii de îngrijitori au fost instruiți privind 
problemele noilor mame și ale nou- născuților în 
38 de țări. Fără să menționăm programul „Mâini 
care ajută”, prin care, în ultimii ani, sute de mii 
dintre oamenii noștri au prestat milioane de ore 
de muncă voluntară. Membrii Bisericii lui Isus 
Hristos sar în ajutorul celor afectați de dezastre 
mici și mari și, de asemenea, ajută la îmbunătăți-
rea cartierelor și comunităților din care fac parte.

Inițiativa Bisericii numită JustServe prinde 
contur și este un loc foarte bun de unde puteți 
afla dacă există ocazii de a sluji în apropiere de 
zona în care locuiți. Această inițiativă are deja 
peste 350.000 de voluntari înregistrați, care au 
oferit milioane de ore de muncă voluntară în 
comunitățile lor locale.5

Aceasta este o Biserică a acțiunii. Aceasta este 
ceea ce facem. Aceasta este ceea ce faceți. Faceți 
ca acest lucru să fie o trăsătură care vă definește.

Treifelurideslujire
Doresc să subliniez trei feluri mari de slujire la 

care putem lua cu toții parte.
1. Slujirea la care suntem desemnați sau la 

care suntem invitați să participăm în cadrul 
responsabilității pe care o avem în Biserică. Ne 
vom strădui să facem o slujire care să fie prețuită, 
nu măsurată, în cadrul căreia să ne gândim, să 
ne rugăm și să îi ajutăm pe cei care ne- au fost 
desemnați pentru a- i avea în grijă.

2. Slujirea pe care alegem să o facem din pro-
prie inițiativă. Este o continuare a primului fel 
de slujire și se va face simțită în toate acțiunile și 
interacțiunile noastre zilnice pe măsură ce cău-
tăm să uităm de noi înșine și privim în exterior 
către alții. Nu există nicio însărcinare oficială, 
dar suntem motivați de dorința de a- L urma pe 
Hristos, începând prin a fi mai buni și mai atenți 
cu cei din jurul nostru.

3. Slujirea publică. Dacă este potrivit, 
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implicați- vă în politică având ca scop slujirea și 
sprijinirea persoanelor și comunităților. Evitați 
divizările politice care au devenit atât de anta-
gonice, de neplăcute și de distructive la nivel de 
comunități, țări și continente. Alăturați- vă altor 
politicieni care găsesc cauze comune pentru a 
aduce vindecare celor loviți de necazuri în zona 
lor de jurisdicție și mai departe. Puteți să fiți o 
voce a echilibrului și a rațiunii, militând pentru 
corectitudine în toate colțurile societății. Este 
din ce în ce mai multă nevoie să contribuiți cu 
energia dumneavoastră la aceste feluri de angaja-
mente civice demne.

Neputemschimbalumea
Când citim știrile, putem simți că lumea are 

standarde diferite de ale noastre. Dacă fiecare 
dintre noi acționează în moduri mari și mici în 
fiecare zi, putem să schimbăm lumea noastră 
și pe cea a celor din jurul nostru. Pe măsură ce 
slujiți aproapelui și, împreună, slujiți în cadrul 
comunității dumneavoastră, vă veți face prieteni 
care vă împărtășesc dorința de a ajuta. Aceste 
legături vor deveni prietenii puternice, con-
struind punți între culturi și credințe.

Dacă veți răspunde la invitația de a sluji așa 
cum o face Isus, veți fi transformați devenind din 
ce în ce mai altruiști. Veți descoperi bucuria care 
vine ca rezultat al slujirii în modul Salvatorului,  
lăsând în urmă anxietățile și incertitudinile 

dumneavoastră și depresia care vine ca urmare a faptului că vă observați 
imperfecțiunile.

Poate că un nume sau o cauză v- a venit în minte în timp ce ați ascultat. 
Probabil aceasta este o invitație din partea Spiritului și poate este vorba 
despre una pe care ați mai primit- o. Ajutați, concentrați- vă asupra nevoilor 
altora și înălțați spiritual. Alegeți să răspundeți la această invitație și rugați- 
vă astăzi pentru a ști ce puteți să faceți. Când veți vedea și simți binecuvân-
tările pe care le veți primi dumneavoastră și cei cărora le slujiți, veți dori să 
faceți din această slujire un model zilnic.

Cel mai nobil și bun demers al nostru este acela de a împărtăși lumina,  
speranța, bucuria și scopul Evangheliei lui Isus Hristos tuturor copiilor lui 
Dumnezeu și de a- i ajuta să găsească drumul spre casă. Să- i ajutăm și să le slu-
jim sunt manifestări ale Evangheliei în acțiune. Pe măsură ce facem din aceas-
ta un mod de viață, vom descoperi că este o împlinire unică și este modul în 
care putem să găsim pacea și bucuria de care poate că nu am avut parte.

Salvatorul a trăit astfel și acesta este motivul pentru care a trăit – să vă 
ofere dumneavoastră și mie leacul perfect și cea mai bună vindecare prin 
darul măreț și infinit al ispășirii Sale. Fie ca noi să- L urmăm pe Hristosul 
cel Viu cu mai multă dorință, într- un mod tot mai concret, pe măsură ce ne 
străduim să devenim ucenicii Săi adevărați printr- o slujire asemenea celei 
pe care ar face- o El. ◼
Cuvântare din cadrul unei adunări de devoțiune pentru tineri adulți din întreaga lume, intitulată 
„A Hallmark of the Lord’s True and Living Church”, organizată la Universitatea Brigham Young- 
Idaho, la data de 6 mai 2018.

NOTE
 1. Russell M. Nelson, „Să slujim cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu”, Liahona, mai 2018,  

p. 69.
 2. Spencer W. Kimball, „The Abundant Life”, Ensign, iul. 1978, p. 3.
 3. Russell M. Nelson, „Revelație pentru Biserică, revelație pentru viața noastră”, Liahona,  

mai 2018, p. 95.
 4. Jean B. Bingham, „Să slujim cum slujește Salvatorul”, Liahona, mai 2018, p. 104.
 5. Vedeți JustServe .org. Este disponibil în America de Nord și este testat în Mexic, Regatul 

Unit, Puerto Rico și Australia.
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Mii de sfinți din zilele din urmă au tăcut când glasul lui Lucy Mack Smith a 
răsunat în sala de întruniri de la primul etaj al Templului Navoo, aproape 
terminat.

Era dimineața zilei de 8 octombrie 1845, a treia și ultima zi a conferinței de toamnă 
a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Știind că nu avea să mai aibă 
multe ocazii de a le vorbi sfinților – mai ales acum, când ei se pregăteau să părăsească 
Nauvoo pentru a- și găsi o nouă casă în vestul îndepărtat – Lucy a vorbit cu o putere 
care nu părea posibilă pentru trupul ei plăpând, de șaptezeci de ani.

„S- au împlinit optsprezece ani, în douăzeci și doi septembrie, de când Joseph a scos 
plăcile din pământ”, a mărturisit ea, „și s- au împlinit optsprezece ani, lunea trecută, de 
când Joseph Smith, profetul Domnului –” 1.

Ea a făcut o pauză, amintindu- și de Joseph, fiul ei martirizat. Sfinții din încăpere 
știau deja cum un înger al Domnului îl condusese la un set de plăci de aur îngropate în 
dealul numit Cumora. Ei știau că Joseph Smith tradusese plăcile prin harul și puterea 
lui Dumnezeu și publicase cronica cu numele de Cartea lui Mormon. Cu toate acestea, 
câți sfinți din sala de întruniri îl cunoscuseră cu adevărat?

Lucy putea încă să- și amintească momentul în care Joseph, atunci în vârstă de doar 
douăzeci și unu de ani, îi spusese, pentru prima dată, că Dumnezeu îi încredințase 
plăcile. Ea fusese neliniștită toată dimineața, temându- se că el avea să se întoarcă de la 
acel deal cu mâinile goale, așa cum se întorsese în cei patru ani anteriori. Dar când el 
a sosit, a liniștit- o repede. „Stai liniștită”, a spus el. „Totul este bine.” Apoi i- a înmânat 
tălmăcitoarele pe care Domnul le asigurase pentru traducerea plăcilor, înfășurate într- o 
basma, ca dovadă a faptului că reușise să obțină cronica.

Atunci, erau doar o mână de credincioși, majoritatea dintre ei membri ai familiei 
Smith. Acum, mai mult de unsprezece mii de sfinți din America de Nord și Europa 

Formează o companie
Nota redactorului. Acesta este un extras din capitolul 1 din Sfinții – Nicio mână care nu 

este sfântă, volumul 2 din seria Sfinții. Volumul 1, Standardul adevărului, publicat anul 
trecut, se încheie cu momentul în care primii sfinți din zilele din urmă și- au primit înzestrarea 

în Templul Navoo și se pregăteau să părăsească Nauvoo pentru a călători spre vest.
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trăiau în Nauvoo, Illinois, unde Biserica se adunase în ultimii 
șase ani. Unii dintre ei erau de curând botezați în Biserică și 
nu avuseseră ocazia de a- l întâlni pe Joseph sau pe fratele său, 
Hyrum, înainte ca o gloată să- i împuște și să- i ucidă pe cei doi 
bărbați în luna iunie a anului 1844.2 De aceea, Lucy dorea să 
vorbească despre cei morți. Înainte ca sfinții să plece, ea dorea 
să depună mărturie despre chemarea profetică a lui Joseph și 
despre rolul familiei ei în restaurarea Evangheliei.

De mai bine de o lună, gloatele violente incendiaseră casele 
și magazinele sfinților din așezările apropiate. Temându- se 
pentru viețile lor, multe familii s- au refugiat în siguranța 
relativă a orașului Nauvoo. Dar gloatele deveneau din ce în 
ce mai puternice și mai organizate pe măsură ce săptămânile 
treceau și, nu după mult timp, au izbucnit conflicte armate 
între ele și sfinți. În acest timp, guvernul de stat și cel național 
nu au făcut nimic pentru a proteja drepturile sfinților.3

Crezând că era doar o chestiune de timp până când gloate-
le urmau să atace Nauvoo, conducătorii Bisericii au negociat 
o pace de scurtă durată consimțind să- i evacueze pe sfinți din 
ținut până la primăvară.4

Îndrumați prin revelație divină, Brigham Young și ceilalți 
membri ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli planificau 
să- i mute pe sfinți mai mult de 1.600 de kilometri spre vest, 
dincolo de Munții Stâncoși, chiar în afara graniței Statelor 
Unite. În calitatea de cvorum care prezidează al Bisericii, Cei 
Doisprezece le- au făcut cunoscută această decizie sfinților în 
prima zi a conferinței din toamnă.

„Domnul plănuiește să ne conducă într- un loc în care să 
putem trăi liberi”, a declarat apostolul Parley Pratt, „în care 
să ne putem bucura de principiile pure ale libertății și dreptu-
rilor egale.” 5

Lucy știa că, dacă dorea, sfinții aveau să o ajute să facă 
această călătorie. Prin revelație, li se poruncise sfinților să se 
adune într- un loc și Cei Doisprezece erau hotărâți să înde-
plinească voia Domnului. Dar Lucy era în vârstă și credea 
că nu avea să mai trăiască mult timp. Când murea, ea dorea 

să fie înmormântată în Nauvoo, lângă Joseph, Hyrum și alți 
membri ai familiei care decedaseră, inclusiv soțul ei, Joseph 
Smith sr.

De asemenea, majoritatea membrilor familiei ei care erau 
în viață locuiau în Nauvoo. Singurul ei fiu care supraviețuise, 
William, fusese membru al Cvorumului celor Doisprezece, 
dar respinsese conducerea lor și refuzase să plece în vest. Cele 
trei fiice ale ei – Sophronia, Katharine și Lucy – rămâneau, de 
asemenea. Rămânea și nora ei, Emma, văduva profetului.

Vorbind congregației, Lucy i- a îndemnat pe ascultătorii ei 
să nu se îngrijoreze în privința călătoriei pe care o aveau de 
făcut. „Nu fiți descurajați și nu spuneți că nu puteți lua căruțe 
și lucruri”, a spus ea. În pofida sărăciei și persecuției, familia 
ei îndeplinise porunca Domnului de a publica scriptura  
Cartea lui Mormon. I- a încurajat să- și asculte conducătorii  
și să se poarte bine unii cu alții.

„Așa cum spune Brigham, trebuie să fiți toți cinstiți sau nu 
veți ajunge acolo”, a spus ea. „Dacă vă simțiți jigniți, veți avea 
probleme.”

Lucy a vorbit despre familia ei, despre persecuțiile groaz-
nice pe care le suferiseră în Missouri și Illinois și despre 
încercările care îi așteptau pe sfinți. „Mă rog ca Domnul să- i 
binecuvânteze pe conducătorii Bisericii, pe fratele Brigham și 
pe toți”, a spus ea. „Când voi merge în altă lume, doresc să vă 
întâlnesc pe toți.” 6

În luna ianuarie a anului 1846, Brigham s- a întâlnit adesea 
cu membrii Cvorumului celor Doisprezece și ai Consiliui celor 
Cincizeci, o organizație care supraveghea afacerile temporale 
ale împărăției lui Dumnezeu pe pământ, pentru a planifica 
modul cel mai bun și mai rapid de a evacua Nauvoo și a 
întemeia un nou loc de adunare pentru sfinți. Heber Kimball, 
colegul său apostol, a recomandat ca ei să conducă spre vest, 
cât mai curând posibil, o companie mică de sfinți.

„Formează o companie de sfinți care pot să se pregăteas-
că”, a sfătuit el, „și să fie gata în orice moment în care sunt 
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chemați să meargă înainte și să pregătească un loc pentru 
familiile lor și pentru cei săraci”.

„Dacă va fi o companie care să meargă înainte și să plante-
ze culturi în această primăvară”, a subliniat apostolul Orson 
Pratt, „va fi necesar să înceapă până la întâi februarie”. El se 
întreba dacă nu ar fi mai înțelept să se stabilească undeva 
mai aproape, ceea ce le- ar fi permis să planteze culturi mai 
devreme.

Lui Brigham nu i- a plăcut ideea. Domnul îi îndrumase deja 
pe sfinți să se stabilească lângă Marele Lac Sărat. Lacul făcea 

parte din Marele Bazin, o regiune adâncită masivă, înconjura-
tă de munți. Mare parte a suprafeței bazinului era deșert, ceea 
ce făcea să fie greu de cultivat și făcea ca mulți americani să 
nu dorească să se mute în vest.

„Dacă mergem între munți, în locul pe care îl avem în 
vedere”, a răspuns Brigham, „nu vor fi gelozii din partea altor 
națiuni”. Brigham a înțeles că regiunea era deja locuită de 
americani nativi. Cu toate acestea, spera ca sfinții să poată 
locui pașnic în mijlocul lor.7 ◼

Pentru a citi restul capitolului, vă rugăm să accesați saints .lds .org sau versiunea 
digitală a acestui articol din numărul din iulie al revistei Liahona în Biblioteca 
Evangheliei sau pe liahona .lds .org.

Cuvântul Temă din note indică informații suplimentare care se găsesc online pe 
saints .lds .org.

NOTE
 1. Biroul Istoricului, Minute generale ale Bisericii, 8 oct. 1845; „Conference 

Minutes”, Times and Seasons, 1 nov. 1845, 6:1013- 1014. Un raport complet 
al predicii rostite de Lucy la conferința din octombrie 1845, cu adnotări, 
este disponibil în Reeder și Holbrook, At the Pulpit, p . 21 –26. Temă: Lucy 
Mack Smith

 2. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 5, [7]; Sfinții, volumul 1, capi-
tolele 4 și 44; Black, „How Large Was the Population of Nauvoo?”,  
p. 92– 93. Temă: Moartea lui Joseph și Hyrum Smith

 3. Solomon Hancock și Alanson Ripley către Brigham Young, 11 sept. 1845, 
Brigham Young Office Files, CHL; „Mobbing Again in Hancock!” și  
„Proclamation,” Nauvoo Neighbor, 10 sept. 1845, [2]; Gates, Journal, volu-
mul 2, 13 sept. 1845; Glines, Reminiscences and Diary, 12 sept. 1845; „The 
Crisis” și „The War”, Warsaw Signal, 17 sept. 1845, [2]; „The Mormon War”, 
American Penny Magazine, 11 oct. 1845, p. 570–571; Jacob B. Backenstos 
căte Brigham Young, 18 sept. 1845, Brigham Young Office Files, CHL; 
Orson Spencer către Thomas Ford, 23 oct. 1845; Thomas Ford către George 
Miller, 30 oct. 1845, Brigham Young History Documents, CHL; vedeți, de 
asemena, Leonard, Nauvoo, p. 525–542.

 4. To the Anti- Mormon Citizens of Hancock and Surrounding Counties (Warsaw, 
IL: 4 oct. 1845), Chicago Historical Society, Collection of Manuscripts 
about Mormons, CHL; vedeți, de asemenea, Leonard, Nauvoo, p. 536– 542.

 5. Council of Fifty ,  „ Record ”  , 9 sept . 1845, în JSP, CFM:471– 472; „Conference 
Minutes”, Times and Seasons, 1 nov. 1845, 6:1008– 1011.

 6. Doctrină și legăminte 29:8 (Revelation , Sept . 1830 – A, la josephsmithpapers.
org); Doctrină și legăminte 125:2 (Revelation , circa Early Mar . 1841, la 
josephsmithpapers.org); Biroul Istoricului, Minute generale ale Biseri-
cii, 8 oct. 1845; „Conference Minutes”, Times and Seasons, 1 nov. 1845, 
6:1013–1014.

 7. Council of Fifty, „Record”, 11 ian. 1846, în JSP, CFM:514, 515, 518. Temă: 
Consiliul celor Cincizeci

Căutândușurareapersecuției,BrighamYoung(deasupra)
șiCvorumulcelorDoisprezeceApostoliauurmatîndruma-
reaprimitădelaDomnuldea-imutapesfințiidinzilele
dinurmămaimultde1.600dekmsprevest,dincolode
MunțiiStâncoși.
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Cu câțiva ani în urmă, eram extrem de 
deprimată. Singurele persoane pen-

tru care puteam găsi puțină motivare 
erau prietena mea cea mai bună și copiii 
ei. Mergeam la plimbare în weekenduri, 
ceea ce îmi plăcea. Totuși, cu timpul am 
început să mergem la plimbare din ce 
în ce mai rar. Au început să- mi lipsească 
prietena mea și familia ei. Mai târziu, 
am aflat că plimbările noastre au devenit 
din ce în ce mai rare deoarece prietena 
mea și familia ei au reluat un obicei la 
care renunțaseră cu mulți ani înainte – 
acela de a merge la biserică.

Într- o zi, m- au invitat la prânz. Fap-
tul de a- i revedea m- a făcut să mă simt 
foarte fericită. Le- am spus cât de mult 
mi- au lipsit. Fiica în vârstă de șase ani a 
prietenei mele a sugerat să 
rezolvăm această proble-
mă mergând împreună la 
biserică. Așa că, fără să se 
gândească de două ori, m- a 
invitat să merg.

Oh, nu! Cum puteam să 
fac această familie să înțe-
leagă că a merge la biserică 
era bine pentru ei, dar prea 

O promisiune făcută unei fetițe
nu dorești s- o îndeplinești”. Am hotărât 
să- mi țin promisiunea.

Când am ajuns la biserică, am simțit 
ceva diferit, ceva ce nu pot descrie. Încă 
nu pot explica de ce s- a întâmplat, dar, 
duminica următoare, m- am aflat din 
nou acolo, și următoarea și următoarea, 
până când am înțeles ce simțeam: pe 
Duhul Sfânt.

Membrii Bisericii au început să mă 
facă să mă simt ca acasă. Fără nicio 
îndoială, eram curioasă să știu mai 
multe despre Biserică. Am început să mă 
întâlnesc cu misionarii și am început să 
dobândesc o mărturie. Vizitele misiona-
rilor au devenit mai frecvente și înțele-
gerea mea despre Evanghelie a crescut 
până când am simțit o mare dorință să 

fiu botezată. Am fost botezată 
la scurt timp după aceea și 
acum mă bucur de binecuvân-
tările Evangheliei. Datorită 
acestui lucru, sunt foarte recu-
noscătoare pentru că mi- am 
ținut promisiunea făcută unei 
fetițe de șase ani. ◼

Lluvia Paredes Cabrera, 
Yucatán, Mexic

plictisitor pentru mine? Nu mersesem la 
biserică de ani de zile, dar cum puteam 
să- i spun nu unei fetițe? Am spus că voi 
merge, dar adevărul era că nu aveam 
nici cea mai mică intenție să- mi țin acea 
promisiune.

În acea duminică, m- am dus să iau 
micul dejun cu tatăl meu. Telefonul meu 
mobil a sunat încontinuu, amintindu- mi 
că îi promisesem unei fetițe că voi merge 
la biserică cu ea. Am ignorat telefonul 
mobil până când tatăl meu m- a întrebat 
de ce nu răspundeam. Am recunoscut 
că fusesem invitată să merg la o adunare 
a bisericii, dar nu doream să merg. El 
a zâmbit și a spus: „Lluvia, să nu faci 
niciodată o promisiune unui copil dacă 

Telefonul meu mobil 
a sunat încontinuu, 

amintindu- mi că îi 
promisesem unei fetițe că  
voi merge la biserică cu ea.
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Când fiul nostru Marco avea trei 
ani, el și cu mine am suferit o 

criză serioasă datorată unei intoxicații 
alimentare. Marco a fost atât de bolnav 
încât și- a pierdut cunoștința. Soția mea, 
Marianela, și cu mine ne- am grăbit să 
ajungem cu el la spital. Când am ajuns 
acolo, Marco părea că murise. În sfârșit, 
după aproximativ patru ore, el și- a recă-
pătat cunoștința.

De atunci încolo, Marco a suferit 
ocazional atacuri pe parcursul următo-
rilor cinci ani. În fiecare seară, când îl 
puneam la culcare, ne întrebam dacă, 
în mijlocul nopții, nu avea să fie nevoie 
să- l ducem urgent la spital. În timpul 
acelor ani foarte stresanți, nu puteam 
să dormim și ne- am bizuit pe rugăciu-
ne, credință, post și binecuvântări ale 
preoției.

Când Marco avea aproximativ șase 
ani, Marianela m- a sunat când eram 
la muncă și mi- a spus să mă grăbesc la 
spital. Marco suferise un atac grav și era 
în comă. Când ea a sunat, eu lucram la 

Centrul de pregătire a misionarilor, din 
Argentina, situat în apropierea Templu-
lui Buenos Aires, Argentina.

Înainte să plec la spital, un prieten 
și coleg de muncă a spus: „De vreme ce 
suntem atât de aproape de casa Dom-
nului, de ce să nu ne rugăm împreună 
mai întâi?”. Templul era închis pentru 
renovare și extindere, dar ne- am apro-
piat de casa Domnului, unde ne- am 
rugat pentru Marco.

În pofida tuturor lucrurilor prin 
care trecuserăm cu Marco, am simțit 
recunoștință față de Dumnezeu pentru 
timpul pe care Marianela și cu mine am 
putut să- l petrecem cu Marco. În timp 
ce mă rugam, I- am spus Tatălui Ceresc 
că am încercat să fim părinți buni și am 
avut grijă de Marco cât am putut de 
bine. De asemenea, I- am spus că vom 
accepta voința Sa dacă El îl chema pe 
Marco acasă.

Când am ajuns la spital, nu știam 
dacă Marco va supraviețui comei 
sau, dacă ieșea din comă, va putea să IL
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meargă sau să vorbească din nou. După 
două ore chinuitoare, el s- a trezit. Era 
extenuat, dar se simțea bine. Din acel 
moment, în mod miraculos, sănătatea 
lui s- a îmbunătățit. În cele din urmă, 
Marco a ajuns să nu mai ia deloc medi-
camente și a fost externat din spital.

Marianela și cu mine privim înapoi 
spre acea perioadă grea, recunoscători 
că încă îl avem pe Marco și recunos-
cători pentru lucrurile pe care le- am 
învățat. Încercarea noastră ne- a unit și 
ne- a făcut mai puternici din punct de 
vedere spiritual. Fără această încercare, 
am fi putut să nu învățăm să recunoaș-
tem multele moduri în care Domnul Își 
arată influența în viața noastră.

Așa cum spune Marianela: „Am 
văzut un munte de dovezi și experiențe 
care ne- au oferit o mărturie a prezenței 
lui Dumnezeu, că El este cu noi și că ne 
ascultă. Dacă îndurăm și avem răbdare, 
putem primi binecuvântări atunci când 
le așteptăm mai puțin”. ◼
Juan Beltrame, Buenos Aires, Argentina

Să ne rugăm lângă templu

Înainte să plec la spital, un prieten și 
coleg de muncă a spus: „De vreme ce 

suntem atât de aproape de casa Domnului, 
de ce să nu ne rugăm împreună mai 
întâi?”.



Soțul meu și cu mine locuiam în cam-
pusul Institutului Tehnic al Statului 

Texas când copiii noștri mai mari aveau 
patru și doi ani. Era prima noastră 
experiență în ținutul colinelor din Texas 
și îmi plăcea foarte mult! În fiecare pri-
măvară, centrul Texasului este plin de 
flori. În grădini, păduri, pe câmpuri, pe 
marginea drumurilor, oriunde mă uitam 
erau tot mai multe flori de văzut.

Îmi duceam copiii la plimbare cu 
căruciorul aproape în fiecare zi. Găseam 
locuri noi de explorat și îi lăsam pe 
copii să culeagă cât de multe flori săl-
batice doreau. Ne terminam plimbarea 
într- un cartier în care majoritatea case-
lor aveau grădini cu flori bine îngrijite.

Într- o zi, am ajuns după un colț 
și am descoperit o mulțime de hârtii 
risipite pe suprafața uneia dintre grădi-
nile cu flori. Vântul a împrăștiat repede 
hârtiile prin toată curtea. M- am hotărât 

De ce nu m- a avertizat Dumnezeu?
să adun gunoiul înainte să se împrăștie 
mai departe. Am adunat cu mâna multe 
pagini și le- am îndesat în geanta pentru 
scutece.

Când m- am uitat în jos, mi- am dat 
seama că țineam pagini pline de porno-
grafie. Consternată, le- am cerut copiilor 
mei să stea în cărucior în timp ce am 
adunat repede restul paginilor. M- am 
supărat pentru că aruncasem o privire la 
acele lucruri pe care nu doream să le văd 
niciodată. În inima mea, am început să 
mă plâng: „De ce nu m- a avertizat Dum-
nezeu să mă întorc acasă pe alt drum?”.

Apoi, am auzit zgomotul inconfun-
dabil al frânelor unui autobuz pentru 
elevi. Cam o duzină de copii au coborât 
din autobuz. Toți au trecut peste curtea 
care fusese plină cu pornografie numai 
cu câteva clipe înainte.

În acel moment, întreaga mea per-
spectivă s- a schimbat. Știam acum de 
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drum. Am fost recunoscătoare pentru 
că am fost acolo să adun acele pagini, 
astfel încât copiii să poată fi scutiți de a 
vedea imaginile dăunătoare. În timp ce 
mă întorceam acasă, m- am gândit: „Și 
dacă autobuzul pentru elevi ar fi venit 
mai târziu? Dacă nu aș fi descoperit 
niciodată de ce am trăit acea expe-
riență? Cât timp aș fi fost supărată pe 
Dumnezeu?”.

Din acea zi, ocazia pe care Domnul 
mi- a oferit- o de a vedea „de ce” am trăit 
acea experiență m- a ajutat să mă încred 
în înțelepciunea Sa și în scopurile Sale 
care sunt mai mari decât ale mele.

Uneori, voi ști de ce s- a întâmplat 
ceva; alteori nu voi ști. Dar, indiferent 
cum ar fi, știu că trebuie să am credința 
că Domnul are un scop mai mare pe 
care nu- l pot vedea întotdeauna. ◼
Lark Montgomery, Texas, S.U.A.

Vântul a împrăștiat repede hârtiile  
prin toată curtea. M- am hotărât  

să adun gunoiul înainte să se împrăștie 
mai departe.
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ER Într- o zi foarte călduroasă de iulie, 
l- am ajutat pe cumnatul meu să 

construiască un zid de susținere. În cele 
din urmă, acest proiect m- a făcut să mă 
lupt cu rădăcinile unui cireș înflorit care 
stătea în cale.

„E ușor”, m- am gândit.
Am adunat uneltele potrivite și am 

săpat în jurul rădăcinilor pentru a face 
loc ca să lucrez. Apoi, am apucat o druj-
bă și, fără să mă gândesc de două ori, 
am început să tai rădăcinile. Rădăcinile 
subțiri s- au tăiat ușor, dar când am ajuns 
la rădăcinile mari, mi- am dat repede 
seama că nu era la fel de ușor. Una 
dintre rădăcini a fost, îndeosebi, greu de 
îndepărtat.

Strângând din dinți, eram hotărât 
să tai acea rădăcină. Din cauza soarelui 
strălucitor, transpirația mi- a curs pe gât 
în timp ce am apucat mai strâns druj-
ba. Drujba a vibrat până când întregul 

Când faptul de a ne ține strâns  
de bara de fier devine dureros

meu trup s- a cutremurat. Puteam simți 
cum mâna dreaptă – cea care apăsa pe 
butonul de pornire a drujbei – începe 
să ardă de durere. Am ignorat durerea și 
am continuat să apăs.

În sfârșit, drujba a tăiat rădăcina. 
Am dat drumul butonului și am simțit 
plăcerea dulce a victoriei. Totuși, când 
mi- am scos mănușa, am observat că o 
bucățică de piele fusese smulsă de pe 
mâna mea.

Când m- am gândit la această expe-
riență, mi- am dat seama că faptul de a 
ține drujba a fost, într- un fel, ca acela 
de a ne ține strâns de bara de fier. Ni 
se spune să ne ținem strâns de bara de 
fier când înaintăm prin viață. Dar, doar 
pentru că ne ținem strâns nu înseamnă 
că nu vor fi momente în care vom simți 
durere. M- am rănit la mână când am 
ținut strâns drujba. În mod asemănător, 
noi vom trece prin încercări și suferințe 

în timp ce ne ținem strâns tot timpul de 
bara de fier.

Tatăl Ceresc a știut că drumul îna-
poi la el avea să fie plin de pericole. De 
aceea, ne- a dat scripturile și cuvintele 
profeților pentru a ne ajuta. Dacă ne 
ținem bine de aceste lucruri când tre-
cem prin încercări și suferințe în viața 
muritoare, ne vom întoarce într- o zi în 
prezența Sa.

Când ne vom întoarce la El, vom 
putea să privim la mâinile noastre, care 
s- au ținut strâns de bara de fier, uneori 
în pofida durerii sau dificultății. Și vom 
ști că, având ajutorul Tatălui Ceresc 
și prin puterea ispășitoare a lui Isus 
Hristos, ne- am ținut strâns, indiferent 
ce obstacole am întâlnit. ◼
Jeff Borders, Washington, S.U.A
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Aveți nevoie de un loc de muncă sau de unul mai bun? Cunoașteți 
pe cineva care are nevoie? În zilele noastre, pentru mulți oameni 
care au nevoie disperată de un loc de muncă sau de unul mai bun, 
încercarea constă în faptul că, deseori, nu sunt siguri cum să obțină 
locul de muncă pe care îl doresc. Ei se întreabă: „Să scriu un curri-

culum vitae, să- mi postez informațiile pe Internet sau să le fac pe amândouă, și 
cum?”. „Care este modul potrivit de a răspunde la întrebări precum: «Care sunt 
punctele dumneavoastră slabe?» și «De ce v- aș angaja pentru acest post?»”.

Acest articol împărtășește un plan verificat, din șase pași, despre ceea ce tre-
buie să știți și, apoi, să faceți pentru a obține locul de muncă dorit. Acești șase 
pași sunt bazați, în parte, pe rezultatele unui sondaj pe care l- am condus, despre 
practicile de angajare a 760 de angajatori care recrutau personal la Universitatea 
Brigham Young. Acești pași au fost stabiliți, de asemenea, pe baza informațiilor 
pe care le- am primit de la specialiști în angajări de personal și a celor dobândite 
în cei peste 30 de ani în care eu am instruit în ceea ce privește angajarea și recru-
tarea mii de oameni din peste 20 de țări. În final, soția mea și cu mine am slujit 
recent în calitate de misionari seniori desemnați să implementeze în întreaga 
Europă serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe forțele proprii. Experiențele noas-
tre ne- au întărit convingerea că oamenii care caută un loc de muncă au nevoie de 
acest ajutor concret. Indiferent unde în lume locuiți, pentru ce loc de muncă aveți 
îndemânări, ce fel de loc de muncă doriți să obțineți, acești șase pași vă pot ajuta.

Acest proces de a obține locul de muncă pe care îl doriți poate dura câteva 
zile, săptămâni sau chiar luni. Vestea bună este că acest proces funcționează. 
Acești șase pași pot să- i ajute pe cei care caută un loc de muncă la toate nivelu-
rile să se încadreze în una dintre aceste trei categorii: (1) cei care caută primul 
lor loc de muncă, (2) cei care doresc să se mute la un nou loc de muncă sau să 
fie promovați în compania sau organizația în care lucrează acum și (3) cei care 
doresc să se mute într- un anumit post în altă organizație.

Nu ne putem bizui pe forțele proprii din punct de 
vedere temporal dacă avem nevoie de un loc de 
muncă și nu avem unul. Aici găsiți șase pași pentru 
a obține un loc de muncă.

Pasul1.Identificațiloculde 
muncăpecareîldorițiacum.

Trebuie să identificați un loc de 
muncă realist, în care să puteți lucra 
acum, care se potrivește cu îndemână-
rile dumneavoastră legate de muncă, 
cunoștințele, realizările și educația 
dumneavoastră. Odată ce v- ați hotărât, 
scrieți numele postului. Dacă aveți 
nevoie, diferite website- uri conțin liste 
cu multe denumiri și fișe de posturi. 
Pentru pasul 1, nu trebuie să identifi-
cați un loc de muncă vacant; doar iden-
tificați tipul de post pentru care sunteți 
calificat sau de care sunteți interesat.

Două dintre cele mai mari greșeli pe 
care cei care caută un loc de muncă le 
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Șase pași pentru a 
obține un loc de muncă
Bruno Vassel III
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fac sunt că nu se hotărăsc asupra unui 
anumit loc de muncă, pe care îl doresc 
cu adevărat, și că aleg un post pentru 
care nu sunt calificați. Dacă nu sun-
teți siguri ce loc de muncă anume să 
căutați și urmăriți, atunci puteți ajun-
ge să nu găsiți niciun loc de muncă. Să 
spuneți ceva de genul: „Am nevoie de 
un loc de muncă, orice loc de muncă”, 
nu este de ajutor. Dacă spuneți acest 
lucru, nu îi impresionați pe potențialii 
angajatori și vă dăunează proprii-
lor eforturi de căutare a unui loc de 
muncă. Așadar, alegeți un post concret 
pe care puteți să- l îndepliniți acum 
și, apoi, concentrați- vă pe obținerea 
acelui post.

Pasul2.Găsițifișapostuluipentru
loculdemuncăpecareîldoriți.

Sondajul pe care l- am efectuat cu 760 
de angajatori care au recrutat personal 
la Universitatea Brigham Young și 
anii mei de experiență în angajare în 
multe țări au arătat că cei care recru-
tează personal și directorii de angajări, 
aproape întotdeauna, consideră drept 
candidați pentru un post anume doar 
pe cei care au îndemânările potrivite 
legate de munca respectivă, experiența, 
realizările și educația potrivite pentru 
post. Acest lucru este adevărat în special 
pentru posturile de nivel mediu și supe-
rior. Când au în vedere, cu grijă, can-
didații, aceste persoane care recrutează 

personal folosesc un rezumat sau o listă 
numită fișa postului pentru a- și aminti 
cele mai importante cerințe pentru 
fiecare post vacant. Apoi, persoana care 
angajează compară toți candidații la 
acel post care este descris în fișa postu-
lui respectivă.

Trebuie să găsiți fișa postului pentru 
locul de muncă pe care îl doriți. Vă va 
ajuta să hotărâți dacă sunteți, cu ade-
vărat, un bun candidat pentru acel loc 
de muncă. De asemenea, vă va ajuta să 
hotărâți ce să spuneți și ce să nu spuneți 
despre dumneavoastră în curriculum 
vitae, în scrisorile de intenție și interviu-
rile cu angajatorii. De obicei, angajato-
rii pun la dispoziție fișa postului pentru 

Cu câteva opțiuni de locuri de muncă în fața dumneavoastră, care sunt pașii 
de urmat pentru a obține locul de muncă potrivit pentru dumneavoastră?
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fiecare dintre locurile de muncă vacante 
pe website- ul lor, în reclame din ziare și 
pe website- urile pentru căutarea unui loc 
de muncă. Cei care lucrează în acel loc și 
cunosc locul de muncă pot, de asemenea, 
să vă spună despre fișa postului și cerințe-
le postului vacant.

Sarcina dumneavoastră la pasul 2 
este să găsiți cerințele concrete care apar 
în fișa postului pentru locul de muncă 
pe care îl doriți. Apoi, veți folosi aceste 
informații cheie la pașii 3– 6.

Pasul3.Identificați-văîndemânări-
le,experiențele,rezultateleobținu-
teînmuncășieducațiacaresunt
corespunzătoareloculuidemuncă
pecarel-ațiales.

Aici trebuie să identificați îndemâ-
nările dumneavoastră și realizările 
profesionale care arată că, într- adevăr, 
cunoștințele dumneavoastră se potrivesc 
cu cerințele importante ale locului de 

muncă pe care îl doriți acum, așa cum sunt descrise în fișa postului pe care ați 
găsit- o la pasul 2.

Când faceți lista cu îndemânările și realizările dumneavoastră legate de muncă, 
veți putea să comparați cunoștințele dumneavoastră cu respectivele calificări cheie 
arătate în fișa postului pe care ați găsit- o la pasul 2. Dacă lista dumneavoastră 
arată că îndemânările pe care le aveți se potrivesc bine cu locul de muncă pe care 
l- ați ales la pasul 1, mergeți mai departe la pașii 4- 6. Totuși, dacă lista pe care ați 
făcut- o la pasul 3, cu îndemânările și realizările dumneavoastră, nu se potrivește 
bine cu fișa postului găsită la pasul 2, atunci ar trebui să vă gândiți în mod serios 
să alegeți un alt loc de muncă pe care să- l urmăriți acum, unul care se potrivește 
mai bine cu îndemânările și abilitățile dumneavoastră actuale.

Pasul4.Scriețiuncurriculumvitaepersonalizat,deunasaudouăpagini.
Scopul principal al unui curriculum vitae este să obțineți un interviu cu per-

soana care recrutează sau angajează personal și care încearcă să angajeze pe 
cineva pentru postul vacant. Curriculumul vitae pe care îl întocmiți arată pe scurt 
persoanei care angajează că îndemânările dumneavoastră legate de muncă, expe-
riența, realizările sau educația dumneavoastră se potrivesc cu trăsăturile cele mai 
importante ale candidatului ideal pentru acel loc de muncă, descrise în fișa postu-
lui întocmită de angajator.

Curriculumul vitae pe care îl scrieți pentru postul vacant al fiecărui angajator 
diferit trebuie să fie personalizat. Nu trebuie să schimbați datele principale pe care 
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le veți include în toate variantele curriculumului vitae pe care le întocmiți, cum ar fi 
istoricul dumneavoastră de angajări, informațiile despre școlarizare și informațiile 
dumneavoastră actuale de contact. Aceste detalii vor fi aceleași în toate variantele 
curriculumului vitae. Dar, dacă depuneți cereri pentru un post care apare la mai 
mulți angajatori, fiecare angajator va avea o fișă a postului oarecum diferită sau 
foarte diferită pentru locul lor de muncă. Prin urmare, trebuie să alegeți care din-
tre îndemânările și realizările dumneavoastră sunt relevante pentru fiecare fișă a 
postului. Includeți- le în curriculumul vitae pe care îl întocmiți folosind afirmații 
scurte care încep cu un verb descriptiv, cum ar fi „am cercetat”, „am dezvoltat”, „am 
produs”, „am condus” și așa mai departe.

De exemplu, dacă aveți experiență de muncă atât în vânzări, cât și în marketing 
și ați depus cerere pentru două posturi diferite – unul orientat spre vânzări și celălalt 
spre marketing – atunci veți întocmi două variante pentru curriculumul vitae, una 
împărtășind mai multe despre activitățile și realizările dumneavoastră în vânzări și cea-
laltă împărtășind mai multe despre realizările și activitățile dumneavoastră în marke-
ting. (Dacă nu aveți încă multă experiență în muncă, vizitați lds .org/ go/ 71939 pentru 
a afla cum să vă folosiți experiența de slujire în cadrul Bisericii în curriculumul vitae.)

Pasul5.Găsițiangajatoricareangajeazăacumoamenipentrupostul 
pecareîldoriți.

Există întotdeauna câteva posturi de ocupat, chiar când nu sunt multe locuri 
de muncă vacante. Angajații se pensionează, își schimbă locul de muncă, sunt 

promovați, retrogradează sau se mută 
în alt loc. Și, întotdeauna, sunt unele 
afaceri care se dezvoltă și au nevoie 
de mai mulți muncitori. Toate aceste 
situații duc la eliberarea unor posturi 
care trebuie să fie ocupate de candidați 
calificați. Uneori, sunt doar câteva și, 
alteori, sunt un număr mare de locuri 
de muncă disponibile. Deci, nu vă des-
curajați dacă nu ați găsit încă un loc de 
muncă. Căutați în continuare un loc de 
muncă potrivit pentru dumneavoastră.

Căutați pe website- urile angajatori-
lor, website- urile cu cariere, anunțurile 
din ziare și alte surse pentru a găsi locul 
de muncă pe care îl doriți. De aseme-
nea, unul dintre cele mai bune moduri 
de a găsi locuri de muncă vacante este 
crearea de relații – contactarea multor 
oameni în fiecare zi, cum ar fi vecini 
sau membri ai episcopiei, spunându- le 
despre locul de muncă anume pe care 

Personalizați- vă curriculumul vitae pentru fiecare loc de muncă. Faceți o 
listă cu îndemânările și realizările care sunt relevante pentru fișa postului.
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îl căutați și întrebându- i dacă știu despre un astfel de loc de 
muncă vacant sau dacă știu pe cineva care ar putea să vă dea 
informații despre un astfel de loc de muncă vacant. Asigurați- 
vă că le lăsați informațiile dumneavoastră de contact tuturor 
acestor oameni pe care îi contactați zilnic.

Pasul6.Învățațisărăspundețilauninterviuînainte
deavătrimitecurriculumulvitaelaangajatori.

Înainte de a începe să trimiteți curriculumul vitae potrivit 
fiecărui potențial angajator , trebuie să învățați să răspun-
deți la interviuri. Mult prea mulți oameni încep să- și trimită 
curriculumul vitae cât de repede pot, înainte de a fi pregătiți 
să răspundă eficient la interviuri. Problema cu acest lucru 
este că unii dintre acești oameni care caută un loc de muncă 
pot fi invitați imediat la un interviu. Acești candidați sunt 
nerăbdători, merg la interviu înainte de a fi pregătiți în mod 
corespunzător, nu răspund eficient la întrebările interviului 
și, prin urmare, nu primesc postul. Dacă vi s- a întâmplat acest 
lucru, nu puteți merge înapoi la acea companie sau la acel 
intervievator și să solicitați un alt interviu spunând că acum 
ați învățat cum să răspundeți corect la întrebări!

Modul în care răspundeți la fiecare întrebare din cadrul 
interviului este foarte important pentru a avea succes în obți-
nerea locului de muncă pe care îl doriți. Cu toate că trebuie să 
fiți, întotdeauna, sincer în totalitate, sunt, totuși, moduri de a 
răspunde corect sau greșit la fiecare întrebare din cadrul unui 
interviu. Vi se vor adresa întrebări precum acestea:

•  Care sunt punctele forte și punctele slabe ale 
dumneavoastră?

•  Ce problemă ați avut într- un loc de muncă anterior pe 
care ați trata- o acum în mod diferit?

•  Care sunt cerințele dumneavoastră salariale?
•  Ce ați dori să faceți în următorii cinci ani?

În calitate de candidat, răspunsul pe care îl dați la fiecare 
întrebare care vi se adresează trebuie să fie anticipat și planifi-
cat din timp. Chiar și doar un răspuns greșit vă poate împiedi-
ca să obțineți postul. Concentrați- vă răspunsurile în exemple 
scurte, de un minut sau două, care arată că îndemânările, 
cunoștințele și realizările dumneavoastră se potrivesc cu fișa 
postului descrisă de ei. Cercetați organizația înainte de primul 
interviu, astfel încât să puteți adapta răspunsurile dumnea-
voastră la nevoile lor.

La sfârșitul majorității interviurilor, veți avea ocazia să 
adresați angajatorului câteva întrebări. Întrebarea cea mai 
bună de adresat este despre locul de muncă vacant. „Ce 
trebuie să fie realizat sau schimbat în acest loc de muncă?” 
Acest lucru vă va ajuta în interviurile viitoare dacă sunteți 
rugat să reveniți. În general, puteți să lăsați întrebările 
despre obiectivele organizației, cultura muncii, salariu (dacă 
nu sunteți întrebat despre el), orele de muncă și beneficii 
pentru interviurile viitoare.

Acum aveți șase pași pentru a obține locul de muncă pe 
care îl doriți. Nu vă puteți bizui pe forțele proprii din punct 
de vedere temporal dacă aveți nevoie de un loc de muncă și 
nu aveți unul. Dacă aveți nevoie de un loc de muncă, un loc 
de muncă mai bun sau știți pe cineva care are nevoie, vă rog 
să folosiți sau să împărtășiți aceste instrumente puternice, 
verificate pentru căutarea unui loc de muncă. Funcționează! 
Fie ca Domnul să vă binecuvânteze în eforturile dumnea-
voastră de a obține locul de muncă pe care îl doriți. ◼
Autorul trăiește, acum, în Utah, S.U.A.

Planificați și exersați cum să răspundeți la întrebările care vă 
pot fi adresate în cadrul unui interviu pentru obținerea unui loc 
de muncă.
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MINUNATA  
OCAZIE DE A 
MUNCI
„Munca este un 
antidot pentru 
anxietate, un 
medicament 

pentru supărare și o ușă deschisă 
către posibilitate. Indiferent care 
sunt împrejurările în viață… să facem 
tot ce putem și să cultivăm reputația 
că excelăm în tot ceea ce facem. Să 
ne concentrăm mințile și trupurile 
asupra ocaziei glorioase de a munci 
pe care ne- o aduce fiecare nouă zi.”
Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „Două principii 
valabile pentru orice tip de economie”,  
Liahona, nov. 2009, p. 56.

RESURSE ALE BISERICII PENTRU A VĂ A JUTA ÎN CĂUTAREA UNUI LOC 
DE MUNCĂ
Aveți în vedere să participați la cursul pentru bizuirea pe forțele proprii 
„Cum să găsesc un loc de muncă mai bun”, care se desfășoară în epis-
copia sau țărușul dumneavoastră. Întrebați episcopul sau președintele 
dumneavoastră de ramură dacă episcopia sau ramura dumneavoastră 
are un specialist pentru bizuirea pe forțele proprii sau un specialist pe 
probleme de angajare.

Vizitați lds .org/ go/ 719 pentru a găsi prezentări video despre interviuri, 
crearea de relații, scrierea unui curriculum vitae și altele.
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Cu câteva luni în urmă, am avut un vis în care, 
stând în biserică pe ultimul rând, ca de obicei, 
și fără intenția de a participa, percepția mea s- a 
schimbat. Am văzut că, risipiți în rândul con-
gregației, erau alți foști misionari întorși acasă 

mai devreme. Privind în jurul meu, am simțit dorința de 
a- i ajuta. Știam că împărtășirea experiențelor mele ar fi 
putut fi un mod de a le sluji și a- i ajuta să continue de- a 
lungul cărării legămintelor în pofida acestui aparent 
impediment din drumul lor.

Prin acest vis, Tatăl Ceresc mi- a arătat că Lui Îi pasă. 
El apreciază slujirea neprihănită pe care am oferit- o 
în calitate de misionari, indiferent cât a durat slujirea 
noastră cu timp deplin. „Dumnezeu nu este nedrept 
ca să uite osteneala voastră și dragostea, pe care ați 
arătat- o pentru Numele Lui, voi, care ați ajutat și ajutați 
pe sfinți” (Evrei 6:10). În articolul meu (vedeți pagina 47), 
împărtășesc o povestire din scripturi și experiențele altor 
misionari întorși acasă mai devreme care vă pot ajuta în 
timp ce treceți prin această experiență. De asemenea, 
îmi place cum Alex folosește o povestire din Cartea 
lui Mormon pentru a ne ajuta să vedem că există încă 
speranță chiar și pentru cei întorși acasă mai devreme 
datorită unor probleme de demnitate (vedeți pagina 44).

În articolele numai în format digital, veți citi cum Emily 
a transformat sentimentele de anxietate, teamă și lipsă 
de speranță pe care le simțea, într- o bucurie personală 
și sacră. Și Kevin, un consilier profesional, oferă sugestii 
despre cum cei dragi pot să- i sprijine pe cei care se luptă 
cu faptul că s- au întors acasă mai devreme.

Motivul pentru care fiecare dintre noi s- a întors nu 
contează atât de mult cât contează ceea ce facem când 
ne întoarcem acasă. Cu ajutorul Salvatorului, ne putem 
vindeca, putem progresa și continua să găsim mai multă 
bucurie în călătoria noastră eternă.

Cu stimă,
Liahona Ficquet

El nu va uita munca voastră
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CELMAIBUNSFAT…
Tineri adulți împărtășesc sfatul lor cel mai 
bun despre întoarcerea acasă din misiune 
mai devreme:

„Trebuie să știți că totul va fi în 
ordine. Mie mi s- a dat acest sfat: 
este greu până când tu hotărăști că 
nu este. Poți hotărî ce fel de viitor 
vei avea.”
–NathanielPark,Australiade
Vest,Australia

„Nu trebuie ca acest lucru să te 
definească.”
–ElenaKingsley,Utah,S.U.A.

„Indiferent care sunt circumstanțe-
le, încearcă să- ți formezi noi obice-
iuri, să te adaptezi la viața de după 
misiune.”
–Rosa-LynnRuiter,Olanda

„Sfârșitul unei misiuni este începu-
tul altei misiuni. Găsește acea nouă 
misiune!”
–RobertoAlfonsoMartinezIV,
Utah,S.U.A.

„Dumnezeu te iubește și are un 
plan pentru viața ta. Păstrează 
credința!”
–RebeccaStockton,Arizona,S.U.A.

Care este cel mai bun sfat pe care l- ați 
primit vreodată despre căsătorie? Trimiteți 
răspunsul vostru la liahona .lds .org 
până la 31 iulie 2019.

AlexHugie este din 
Oregon, S.U.A. El a absolvit 
Universitatea Brigham 
Young obținând o diplomă 
de licență în limba engleză. 
Îi place să studieze literatura pentru 
tineri adulți, să scrie povestiri scurte și 
romane neobișnuite și să bea lapte.

LiahonaFicquet este 
din sudul Franței. Ei îi pla-
ce să învețe și să lucreze 
în jurul casei cu tatăl ei. 
Îi place să studieze medi-
cina și dorește să lucreze în domeniul 
sănătății pentru femei. Acum lucrează la 
traducerea în limba franceză a unei cărți 
scrise de și pentru misionarii care se 
întorc mai devreme acasă.

EmilyWarner a crescut 
în nordul statului Idaho, 
S.U.A., care este încă locul 
ei preferat de pe pământ. 
Ea a studiat contabilitatea 
la Universitatea Brigham Young și îi 
place să meargă în drumeții, să facă 
fotografii și să călătorească în lume 
cu soțul ei.

TINERI ADULȚI

DESPREAUTORII  
TINERIADULȚI

ÎMPĂRTĂȘIȚIPOVESTEAVOASTRĂ
Aveți o povestire extraordinară de împărtășit? Sau doriți să citiți articole despre anumite 
subiecte? Dacă da, dorim să auzim părerea voastră! Trimiteți povestirile sau întrebările și 
sugestiile voastre la liahona.lds.org.

ÎNACEASTĂSECȚIUNE

44 Dacă v- ați întors mai  
devreme din misiune,  
nu vă pierdeți speranța *
Alex Hugie

47 Misionari 
întorși 
acasă mai 
devreme: 
nu sunteți 
singuri *
Liahona 
Ficquet

Să- i sprijinim pe foștii misio-
nari care se întorc acasă mai 
devreme
Kevin Theriot

Am găsit bucurie prin Hristos 
în pofida faptului că m- am 
întors acasă mai devreme 
din misiune
Emily Warner

NUMAIÎNFORMATDIGITAL

Găsiți aceste articole și altele:
•  pe liahona.lds.org
•  în YAWeekly(Săptă-

mânalTA) (la secțiunea 
„Tineri Adulți” în aplicația 
Biblioteca Evangheliei)

•  pe facebook.com/
liahona

FO
TO

G
RA

FI
I D

E 
LA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

* Acest articol are 
conținut suplimentar 
în versiunea digitală.
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Alex Hugie

Dacă citiți acest articol, probabil 
știți deja cât de copleșitor de 
greu poate fi să te întorci aca-

să mai devreme din misiune. Tinerii 
adulți care slujesc pot fi răniți fizic, pot 
avea probleme de sănătate mintală, 
urgențe civile, preocupări legate de 
demnitate, conflicte serioase cu alții 
sau pot să nu respecte regulile misiu-
nii, lucruri care îi fac să- și părăsească 
misiunea înainte de data așteptată 
pentru eliberare.

Indiferent de motiv, Domnul nu 
dorește ca această experiență difici-
lă să afecteze permanent progresul 
spiritual al copiilor Săi. Deci, cum pot 
misionarii întorși mai devreme din 
misiune să progreseze după o astfel 
de tranziție neplăcută? Și cum pot 
părinții, conducătorii Bisericii și cei 
dragi să îi ajute?

Un misionar din Cartea lui 
Mormon

O povestire din cartea lui Alma 
ne oferă un exemplu care ne poate 
ajuta. Profetul nefit Alma a condus o 
misiune la zoramiții ticăloși, însoțit de 
un număr de persoane de încredere. IL
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Una dintre aceste persoane, fiul său 
Corianton, „[și- a] părăsit slujirea și  
[s- a] dus în țara lui Siron, între gra-
nițele lamaniților, după curva Isabela” 
(Alma 39:3). În consecință, Alma l- a 
mustrat aspru pe Corianton și l- a che-
mat să se pocăiască explicând: „Eu nu 
aș mai zăbovi asupra crimelor tale ca 
să- ți sfâșii sufletul, dacă aceasta nu ar 
fi pentru binele tău” (Alma 39:7).

Corianton a primit cu umilință 
mustrarea tatălui său, s- a pocăit de 
păcatele sale și s- a întors să slujească 
în calitate de misionar printre zoramiți 
pentru a „[vesti] cuvântul cu adevăr 
și sobrietate” (Alma 42:31). Relatarea 
spune mai departe că, după ce Alma 
a vorbit cu fiii săi, „fiii lui Alma [atât 
Șiblon, cât și Corianton] s- au dus prin-
tre oameni ca să le vestească cuvân-
tul” (Alma 43:1).

Să ne întoarcem cu potențial
Ce învățăm din această povestire? 

Mai întâi, un misionar care pleacă mai 
devreme din misiune – chiar dacă pen-
tru motive care pot fi prevenite – este, 
în continuare, capabil de a realiza 
lucruri mărețe. Corianton, deși a făcut 

T I N E R I  A D U L Ț I

Valoarea voastră nu 
este diminuată de  
faptul că v- ați întors 
acasă din misiune  
mai devreme.

Dacă v- ați întors mai  
devreme din misiune, 

nu vă pierdeți 
speranța
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greșeli grave, a reușit să realizeze o 
lucrare măreață. În mod asemănător, 
chiar misionarii care se întorc datorită 
propriilor acțiuni nu ar trebui să simtă 
că și- au distrus potențialul spiritual. 
Corianton a învățat din greșelile sale 
și a întărit împărăția lui Dumnezeu în 
moduri extraordinare și aceeași capa-
citate se găsește în fiecare, indiferent 
cât de mult simte că a eșuat.

În al doilea rând, învățăm despre 
rolul foarte important pe care îl au alții 
în recuperarea spirituală a misionari-
lor întorși mai devreme acasă. Alma 
– tatăl lui Corianton și conducătorul 
preoției – l- a sfătuit pe Corianton cu 
asprime, dar, de asemenea, cu încre-
dere în capacitatea lui de a- și atinge, 
totuși, potențialul spiritual. La fel 
cum a fost cu Corianton, consecințele 
pentru nesupunere în timpul misiunii 
trebuie să vină, dar orice disciplinare 
trebuie însoțită de dragoste, iertare 
și milă (vedeți Doctrină și legăminte 
121:41– 44).

Să ne întoarcem pentru a fi 
vindecați

Același mesaj de speranță pentru 
misionarii întorși acasă mai devreme 
este repetat astăzi. Marshall, care  
s- a întors mai devreme din cauza 
unor probleme de sănătate fizică și 
mintală, a regretat uneori atât proble-
mele de sănătate, cât și nepotrivirile 
care l- au împiedicat să fie un misio-
nar care slujește pe deplin. Cu toate 
acestea, el simte că slujirea sa a fost 
valoroasă.

„În calitate de misionari, nu sun-
tem perfecți”, spune Marshall. „Încă 
ne confruntăm cu ispita; putem să 
păcătuim. Dar imperfecțiunile noas-
tre sunt, probabil, cele asupra cărora 
Satana dorește să ne concentrăm – să 
simțim că ofranda noastră nu este 
acceptată de Domnul din cauza acelor 
momente în care nu am fost cei mai 
buni misionari.”

Marshall crede că Domnul doreș-
te ca misionarii să știe că El este 

mulțumit cu slujirea pe care ei o oferă, 
chiar dacă acea slujire a fost oferită în 
mod imperfect fie datorită propriilor 
alegeri, fie datorită circumstanțelor.

Marshall a învățat să facă față aces-
tei experiențe și să se vindece făcând 
tot ce poate pentru a rămâne aproape 
de Tatăl Ceresc și de Isus Hristos.

Să ne întoarcem pentru a ne pocăi
Un alt misionar, care a slujit în 

Colorado, S.U.A., a fost trimis acasă 
din misiune pentru motive disciplina-
re și a fost excomunicat din Biserică, 
dar a fost mai târziu rebotezat. „Să  
vin acasă a fost greu”, spune el.  
„M- am simțit pierdut și fără valoare. 
Uneori, cea mai grea parte a  
faptului de a mă întoarce  
acasă a fost [să găsesc] moti-
vația de a continua să merg  
la biserică, să citesc scriptu-
rile și să mă rog. Cele mai 
simple lucruri au fost cele 
mai grele.”
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Dar, el a găsit putere în sprijinul 
prietenilor și al familiei și lucrând pen-
tru a se pocăi.

„Să- mi stabilesc țeluri, să mă întâl-
nesc cu episcopul meu și să merg la 
templu când am fost demn m- a ajutat 
în mod semnificativ să mă apropii de 
Tatăl meu Ceresc”, adaugă el. „Îmi 
amintesc de momente în care nu 
m- am putut întâlni cu episcopul meu 
sau să realizez unele țeluri; dușmanul 
era întotdeauna acolo, ispitindu- mă.”

Recuperarea sa a fost posibilă datori-
tă faptului că „întotdeauna mi- am adus 
aminte că am un Tată Ceresc care mă 
iubește și dorește să fiu fericit. Având o 
mărturie despre ispășirea Salvatorului 
și despre pocăință, ne putem apropia 
întotdeauna de Dumnezeu, indiferent 
cât de îndepărtați de El ne putem simți”.

„Privind înapoi la misiunea mea”, 
continuă el, referindu- se la lunile în 
care a slujit înainte de evenimentele 
care au dus la trimiterea lui acasă, 
„încă simt că a fost una dintre cele 
mai bune experiențe de care am avut 
vreodată parte. Am învățat multe 
lucruri, și cu toate că nu a ieșit așa 
cum planificasem, am putut, totuși, 
să văd vieți schimbându- se datorită 
Evangheliei. Am făcut unele greșeli, 
dar mărturia mea a crescut mult când 
m- am străduit să mă pocăiesc și să 
progresez spiritual”.

El dorește ca alții care s- au întors 
din misiune mai devreme din cauza 
alegerilor lor să știe că „lumea nu 
s- a sfârșit. Să te întorci acasă este un 
prim pas către pocăință. Odată ce ai 
trecut prin acest proces al pocăinței, ai 
câștigat foarte mult. Povara grea va fi 
ridicată. Nu există sentiment mai bun 
decât acela de a ști că Dumnezeu este 
mulțumit de tine”.

Să- i iubim pe cei care se întorc 
mai devreme din misiune

Acești misionari care s- au întors 
acasă mai devreme accentuează 
amândoi cât de important este ca 
prietenii și familia misionarilor întorși 
mai devreme să- i iubească și să- i 
sprijine.

„Dați- le libertate”, spune Marshall. 
„Dar asigurați- vă că sunteți aproape, 
pentru că poate fi puțin deprimant. 
Fiți prietenii lor.” Ascultând Spiritul, 
putem aprecia nevoile lor și să știm 
când să- i ajutăm și când să le respec-
tăm intimitatea.

„Doar iubiți- i”, adaugă misionarul 
care a slujit în Colorado. „Încurajați- i 
să- și amintească întotdeauna sacrifi-
ciul ispășitor al lui Isus Hristos.”

Modul în care alții îi tratează pe 
misionarii întorși acasă mai devreme 
poate face ca ei să se simtă judecați 
și rușinați și să părăsească Biserica 
sau ca ei să progreseze în Biserică. 
Este esențial, prin urmare, ca ei să fie 
acceptați fără să fie judecați.

Precum Corianton, misionarii  
întorși acasă mai devreme au 
potențialul de a progresa din starea 
lor actuală vulnerabilă și de a deveni 
instrumente puternice ale Domnului.

Să găsim speranță în planul lui 
Dumnezeu

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
le- a oferit câteva cuvinte de alinare 
misionarilor întorși acasă mai devre-
me. „Când cineva vă întreabă dacă 
ați slujit în misiune, voi spuneți da”, 
a spus dânsul. „Prețuiți slujirea pe 
care ați oferit- o. Fiți recunoscători 
pentru ocazia pe care ați avut- o de a 
depune mărturie, de a sluji în numele 

Domnului, de a purta acel ecuson 
de misionar… Vă rog să nu vă gândiți 
mereu la faptul că ați venit acasă mai 
devreme; să nu credeți că sunteți 
nepotriviți sau că ați eșuat.” 1

Cei care vă întoarceți acasă mai 
devreme pentru că ați păcătuit, 
amintiți- vă aceste cuvinte ale surorii 
Joy D. Jones, președinta generală a 
Societății Primare: „Dacă păcătuim, 
suntem mai puțin [demni], dar valoa-
rea noastră nu scade niciodată!” 2. 
Dânsa declară că Dumnezeu ne va 
ajuta să ne dobândim încrederea în 
sine în momentele noastre cele mai 
întunecate dacă ne vom întoarce la El.

Mesajul din Cartea lui Mormon,  
de la misionarii din zilele noastre 
întorși acasă mai devreme și de la 
conducătorii Bisericii este același:  
nu vă pierdeți niciodată speranța, 
pentru că Dumnezeu are încă planuri 
pentru voi, mai mărețe decât vă puteți 
imagina. Pentru cei dragi acestor 
misionari, răspunsul vostru la întoar-
cerea lor acasă va conta foarte mult  
în a- i ajuta să se vindece și să- și atingă 
potențialul. Amintiți- vă că ispășirea 
lui Isus Hristos poate vindeca toate 
rănile – inclusiv pe acelea provoca-
te de întoarcerea mai devreme din 
misiune. ◼
Autorul articolului locuiește în Utah, S.U.A.
Puteți găsi o listă de resurse pentru potențialii 
misionari și misionarii întorși mai devreme din 
misiune în versiunea digitală a acestui articol 
pe liahona .lds .org sau în aplicația Biblioteca 
Evangheliei.

NOTE
 1. Jeffrey R. Holland, „Elder Holland’s Counsel 

for Early Returned Missionaries (Sfatul vârst-
nicului Holland pentru misionarii întorși  
mai devreme din misiune” (prezentare video), 
lds.org/media- library.

 2. Joy D. Jones, „Valoare nespusă”, Liahona, nov. 
2017, p. 14.
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Misionari întorși  
acasă mai devreme:  
nu sunteți singuri

T I N E R I  A D U L Ț I

Tineri adulți împărtășesc modul în 
care au descoperit un scop și au găsit 
pace după ce s- au întors mai devreme 
din misiune și cum puteți și voi să 
faceți la fel.

FO
TO

G
RA

FI
E 

DE
 T

IF
FA

N
Y 

M
YL

O
AN

 T
O

N
G

Armata de misionari cu timp deplin care se 
străduiesc să- și îndeplinească însărcinarea 
de „a- i invita pe alții să vină la Hristos” 1 aduce 

„multe nădejdi și multă bucurie” (Alma 56:17) multor 
oameni. Acei misionari, la fel ca tinerii războinici din 
Cartea lui Mormon, luptă în fiecare zi cu „o putere 
atât de miraculoasă; și cu o astfel de putere măreață” 
(Alma 56:56).

Dar, chiar printre cei 2.060 de tineri războinici, au 
fost 200 care „[au leșinat] din cauza pierderii de sân-
ge” (Alma 57:25). Acest lucru i- a făcut mai puțin viteji? 
Mai puțin puternici? Mai puțin curajoși? Mai puțin 
demni decât ceilalți? Deloc.

În același mod, voi, misionarii care vă întoarceți 
mai devreme acasă din motive de sănătate fizică sau 
mintală, nu sunteți mai puțin viteji, mai puțin puter-
nici, mai puțin curajoși sau mai puțin demni. Perseve-
rența cu care treceți prin încercările voastre este – și 
ar trebui să fie – uimitoare. Voi ați fost cruțați – poate 
adânc răniți, dar cruțați. Rănile voastre, fie că sunt 
fizice, mintale sau spirituale, au nevoie acum să fie 
îngrijite (vedeți Alma 57:28). Pentru aceia care s- au 
întors acasă din motive legate de demnitate, pocăința 

Liahona Ficquet
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va fi o parte importantă a vindecă-
rii voastre.

În timp ce vă obișnuiți din nou 
să fiți acasă, asigurați- vă că vă 
acordați timp pentru a vă vindeca 
și amintiți- vă să vă încredeți întot-
deauna în Dumnezeu (vedeți Alma 
57:27). El ne- a amintit: „Când dau 
o poruncă oricăruia dintre fiii [sau 
fiicele] oamenilor pentru a face 
o lucrare în numele Meu” – de 
exemplu, să slujească în misiune 
– „și acei fii [sau fiice] ai oamenilor 
merg cu toată forța și cu tot ce 
au pentru a realiza acea lucrare, 
și muncesc cu sârguință fără să 
se oprească, și dușmanii lor” – în 
unele cazuri, bolile noastre fizice 
sau mintale sau alte răni – „vin 
peste ei și îi împiedică să realizeze 
acea lucrare, iată, nu consider 
necesar să mai cer acea lucrare 
din mâinile [lor]… ci să le accept 
ofrandele” (Doctrină și legăminte 
124:49).

Indiferent de ce răni ați avut 
parte – sau vi s- au redeschis – în 
timp ce slujeați în misiune, dacă 
ați slujit cu demnitate și v- ați 
pocăit în totalitate, contribuția 
voastră a fost necesară și accepta-
tă de Domnul.

Citirea următoarelor povestiri 
vă poate ajuta să găsiți vindeca-
re în înțelegerea faptului că nu 
sunteți singuri și că împărtășirea 
poveștii voastre îi poate ajuta  
pe alții.

Înțelegeți că SALVATORUL A SIMȚIT DUREREA VOASTRĂ

Zburând cu avionul spre misiunea mea, mi- am imaginat cum va fi 
când voi termina misiunea și mă voi întoarce acasă. Familia și prie-

tenii se vor bucura și mă vor îmbrățișa și voi trăi tot restul vieții mele în 
pace, bucurându- mă de fiecare binecuvântare de care voi avea parte 
fiind un misionar întors acasă onorabil.

Unsprezece luni mai târziu, în avionul care mă ducea acasă, fieca-
re moment l- am petrecut îngrijorându- mă de ce avea să se întâmple 
în continuare. Familia mă aștepta și, cu toate că s- au bucurat și m- au 
îmbrățișat, m- am simțit, dintr- o dată, singur fără să știu cum avea să fie 
viitorul meu.

Salvatorul a văzut că trec printr- un moment greu. El știa cum m- am 
simțit când am stat în pat trei săptămâni plângând și dormind pentru a 
evita realitatea. El știa că aveam nevoie de puterea Sa, deoarece nimeni 
altcineva din jurul meu nu putea înțelege și nu putea avea compasiune 
pentru ceea ce trăiam. Dar El a avut. Nu aș fi supraviețuit misiunii mele 
sau întoarcerii acasă mai devreme fără El.
Ali Boaza, Queensland, Australia

NU PIERDEȚI TIMPUL întrebându- vă de ce

Gândul că mă voi întoarce acasă mai devreme a fost devastator. Când 
consilierul a sugerat să mă întorc acasă, am simțit un amestec foar-

te complicat de sentimente: rușine; ușurare; vină; pace; întristare. Toate 
în același timp.

Știu că Dumnezeu mă sprijinea deoarece, cumva, am trecut de acea 
primă săptămână care a urmat întoarcerii acasă. Și, apoi, am trecut de 
altă săptămână. Și de alta. Până când am fost capabilă, în sfârșit, să mă 
simt din nou eu însămi. Tatăl meu m- a sprijinit cel mai mult și a avut 
grijă de mine. A dorit întotdeauna să vorbească cu mine și să petreacă 
timp cu mine. Nu să descopere de ce m- am întors acasă mai devreme,  
ci doar să vadă ce făceam.

Când tatăl meu a murit, câteva luni mai târziu, într- un accident petre-
cut în timp ce se urca pe munte, am știut, fără îndoială, că Dumnezeu 
are un plan pentru mine. Faptul că am putut să fiu alături de tatăl meu 
în ultimele luni ale vieții sale mi- a întărit mărturia despre planul salvării. 
Încă nu înțeleg toate motivele pentru care a trebuit să mă întorc acasă 
când m- am întors, dar am învățat, de asemenea, că dacă petreci prea 
mult timp întrebându- te de ce, poți pierde miracolele minunate pe care 
Dumnezeu le- a pregătit pentru tine în fiecare zi.
Kristen Watabe, Ohio, S.U.A.



 i u l i e  2 0 1 9  49

FO
TO

G
RA

FI
I D

E 
LA

 G
ET

TY
 IM

AG
ES Fiți dornici SĂ URMAȚI VOIA DOMNULUI

Totul mergea bine în misiunea mea. Am trăit expe-
riențe incredibile care vor rămâne în inima mea 

pentru totdeauna. Cu toate acestea, după opt luni, am 
început să am probleme de sănătate. După mult post 
și multă rugăciune, am fost trimis acasă. Eram distrus. 
Credeam că totul era din vina mea. Am încetat să- mi 
mai citesc scripturile și să mă rog atât de des. Mă 
întrebam dacă făcusem tot ce puteam face pentru a 
rămâne în misiune.

Dar, mi- am dat seama că eram încercat pentru a 
vedea dacă aveam să- I rămân credincios Domnului. 
A fost greu, dar mi- am pus încrederea în El și m- am 
întors în câmpul misiunii, unde am avut încă o dată 
parte de experiențe uimitoare.

Apoi, probleme mele de sănătate au revenit. Dar, 
de data aceasta, am fost mai pregătit să urmez voia 
Tatălui Ceresc. Astfel, m- am întors acasă a doua oară. 
A fost greu, dar am știut că pot învăța din toate lucruri-
le prin care am trecut.

Cu toate că nu am slujit 24 de luni, știu că am slujit 
onorabil în misiune. Știu că timpul în care am slujit 
Domnului a fost valoros pentru mine și pentru oame-
nii pe care i- am ajutat. Sunt recunoscător Salvatorului 
meu pentru ispășirea Sa infinită. El cunoaște fiecare 
dintre încercările noastre. Și, dacă ne bizuim pe El cu 
toată credința, nu vom fi niciodată singuri.
Fillipe Hoffman, Goiás, Brazilia

ÎNCONJURAȚI- VĂ de bunătate

Nu m- am gândit niciodată că mă voi întoarce mai 
devreme din misiune și eram rușinat și neliniștit 

să văd pe oricine. Deși a fost unul dintre cele mai grele 
momente din viața mea, această experiență m- a și aju-
tat să mă dezvolt spiritual. M- a ajutat să devin o persoa-
nă mai bună.

M- am întors acasă pentru a trece printr- un proces de 
pocăință. Unele alegeri pe care le- am făcut înainte de 
misiune nu au fost în acord cu învățăturile și cu porun-
cile Evangheliei. Din cauza rușinii și a dorinței de a- mi 
menține statutul în cadrul Bisericii, nu am trecut prin 
procesul pocăinței cu episcopul meu înainte de a pleca 
în misiune. Dar, în primele câteva luni, am simțit nevoia 
să mă întorc acasă și să mă pocăiesc pentru a putea sluji 
cu onoare și integritate.

Lucrurile care m- au încurajat cu adevărat când m- am 
întors acasă au fost participarea la activități care înalță 
spiritual, inclusiv adunări ale Bisericii, proiecte de slujire 
și participarea la templu, odată ce am putut să fac acest 
lucru. Totuși, cei care m- au ajutat cel mai mult au fost 
oamenii din jurul meu – familia, câțiva prieteni și chiar 
oameni pe care nu- i întâlnisem înainte și care mi- au 
arătat dragoste și bunătate.

În final, cu ajutorul Domnului și al exemplelor celor 
care s- au purtat asemenea lui Hristos în jurul meu, am 
putut să mă întorc în Florida pentru a- mi termina misiu-
nea. Sper că noi, toți, ne vom strădui să ne purtăm cu 
alții asemenea lui Hristos, fie pentru că s- au întors acasă 
mai devreme, fie pentru că pur și simplu au nevoie.
Caigen Stuart, Utah, S.U.A.

Promisiunea pe care ați găsit- o în scrisoarea de chemare în 
misiune, făcută vouă când v- ați hotărât să faceți parte din 
această lucrare, va fi îndeplinită: „Domnul vă va binecuvân-
ta pentru că trăiți în mod neprihănit și slujiți cu credință”. 
Cu grijă și atenție, rănile voastre pot fi vindecate și pot 
deveni o cale prin care voi să- i ajutați pe alții să vină la  
Hristos. Aceasta este, până la urmă, datoria misionarilor. ◼
Autoarea, care este din Franța, studiază în Utah, S.U.A.

Găsiți mai multe povestiri spuse de misionari întorși mai devreme din 
misiune în versiunea completă a acestui articol pe liahona.lds.org sau 
în aplicația Biblioteca Evangheliei.

NOTĂ
 1. „Care este obiectivul meu ca misionar?” Predicați Evanghelia Mea: un 

ghid pentru slujirea misionară , ediție revăzută (2018), lds .org/ manual/ 
missionary.



Eu joc volei,  
fac atletism și 
citesc mult. 

Dacă aș putea să petrec o zi făcând orice 
doresc, probabil aș merge la plajă.

M- am născut în Chicago, Illinois, dar am venit în 
Nauvoo când am fost dată în grija unei familii. Nu 
îmi amintesc multe despre viața mea înainte de a 
fi în grija acestei familii, dar îmi amintesc că nu mă 
simțeam în siguranță. Când am fost dată în grija 
acestei familii, m- am simțit în siguranță. Îmi place 
că am Evanghelia în viața mea. Unii dintre priete-
nii mei au fost puși în situații periculoase pentru 
că nu urmează standardele noastre. Știu că faptul 
de a păstra poruncile mă ține în siguranță.

A fost o experiență grozavă să- mi găsesc 
familia. Mama mea a venit la grădinița la care 
mergeam pentru că ajuta la suplinire. S- a jucat 
cu mine și i- a spus uneia dintre educatoare că 
dorea să mă ia acasă pentru că eram un copil 
atât de drăguț. Educatoarea a spus: „A fost dată 
pentru adopție, deci s- ar putea să fie posibil 
s- o iei acasă!”. Mama mea s- a interesat despre 
procedură și ne- a adoptat pe mine și pe cei doi 
frați ai mei. Este grozav pentru că știu cum este 
să nu ai o familie, și aceasta face ca faptul de a 
avea o familie să fie extraordinar.

Lily S., 14 ani, Illinois, S.U.A.
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MarioDíasAlonso

În Chile, pentru a merge la facultate, 
trebuie să dai un examen de admi-
tere. Doream să studiez ingineria la 

o universitate care era departe de unde 
locuiam. Avea să fie foarte costisitor, așa 
că obiectivul meu era de a obține cele mai 
bune note posibile la examenul de admi-
tere, astfel încât să pot obține o bursă 
datorită rezultatelor excelente la examen.

Știam unde și ce doream să studiez și IL
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știam ce trebuia să fac pentru ca acest 
lucru să devină realitate. Am început să 
mă pregătesc pentru examen. Am stu-
diat, am citit și recapitulat materialul, dar 
la testele pregătitoare nu obțineam note-
le de care aveam nevoie. M- am întors 
către Tatăl meu Ceresc prin rugăciune 
și l- am rugat să- mi dea mai multă inteli-
gență și să- mi lumineze înțelegerea, astfel 
încât să pot să- mi îndeplinesc obiectivul. 

M- am rugat pentru aceste lucruri zilnic, 
un an întreg. Am mers la ore speciale de 
pregătire la școala mea și m- am înscris la 
cursuri la o instituție care era destinată 
pregătirii pentru examen.

Am continuat studiul zilnic din scripturi 
și nu am lipsit nicio zi de la seminar. Mi- am  
îndeplinit îndatoririle pe care le aveam în 
cadrul Preoției aaronice și nu am studiat 
niciodată duminica, indiferent cât de 

STUDIAȚI, CITIȚI, RECAPITULAȚI, 
RUGAȚI- VĂ. Repetați.
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disperată era situația. Știam că duminica 
este ziua Domnului și doream s- o respect 
în felul în care mă învățaseră părinții mei. 
Știam că nu pot să risc să pierd binecuvân-
tările pe care Tatăl Ceresc le avea pentru 
mine, mai ales când aveam cea mai mare 
nevoie de ele. În pofida acestor lucruri, nu 
obțineam notele de care aveam nevoie la 
testele pregătitoare.

Familia mea și cu mine ne- am rugat și 

am postit și tatăl meu mi- a dat o binecu-
vântare. Cu această pregătire spirituală 
și cu cealaltă pregătire, am dat testul. 
Nu numai că am obținut notele de care 
aveam nevoie, ci mi- am depășit obiecti-
vul, obținând unul dintre cele mai bune 
rezultate posibile la matematică. Am 
primit bursa și beneficiile de care aveam 
nevoie și am putut să studiez la universi-
tatea pe care am ales- o.

EDUCAȚIAVĂVAAJUTASĂSLUJIȚI
„Sfatul meu… este să vă continuați educația, oriunde vă 
aflați, oricare ar fi interesele și ocaziile voastre. Stabiliți 
cum vă puteți sluji cel mai bine familia și societatea și 
pregătiți- vă bine.”
Președintele Russell M. Nelson, „Education: A Religious Responsibility” (adunare de 
devoțiune desfășurată la Universitatea Brigham Young- Idaho, 26 ian. 2010).

PENTRUAVĂAJUTASĂDOBÂNDIȚICU 
SUCCESEDUCAȚIE

De pe vremea când eram tânăr, am 
învățat că, dacă fac tot ce pot și am grijă, 
în primul rând, de responsabilitățile 
mele spirituale, atunci Tatăl Ceresc mă 
va binecuvânta. Aceasta s- ar putea să 
nu se întâmple întotdeauna așa cum ne 
așteptăm, dar Dumnezeu va avea grijă 
de noi. Știu că numai cu ajutorul Său, 
sunt toate lucrurile cu putință. ◼
Autorul locuiește în Cautín Province, Chile.

Biserica asigură câteva resurse pentru a vă ajuta în pregătirea sau educația voastră 
după ce absolviți liceul:
•  Fondul Permanent pentru Educație este disponibil în unele țări pentru a vă ajuta 

să plătiți pentru instruirea de formare profesională. Puteți vorbi cu episcopul vos-
tru sau președintele vostru de ramură despre acest lucru sau vizitați pef.lds.org;

•  BYU- Pathway Worldwide oferă educație superioară online la prețuri accesibile. 
Studenții încep cu PathwayConnect, un program online cu durata de un an, care 
îi ajută să- și completeze studiile universitare. După ce termină PathwayConnect, 
studenții pot obține, în mai puțin de un an, un certificat care atestă că sunt pre-
gătiți pentru angajare și pot continua pentru a obține o diplomă – toate la aceeași 
taxă redusă. Vizitați byupathway.lds.org;

•  învățarea limbii engleze poate, deseori, să vă îmbunătățească șansele de a găsi un 
loc de muncă mai bun. EnglishConnect este un program de învățare a limbii engle-
ze asigurat de Biserică pentru a ajuta persoanele să se bizuie mai mult pe forțele 
proprii din punct de vedere spiritual și temporal într- un mediu concentrat asupra 
Evangheliei. Vizitați englishconnect.lds.org;

•  cursul de bizuire pe forțele proprii pentru a dobândi educație, din cadrul Bisericii, 
este intitulat „Educație pentru a obține un loc de muncă mai bun”. Este un curs cu 
durata de 12 săptămâni care se desfășoară în țărușul sau districtul vostru. Găsiți 
manualul în Biblioteca Evangheliei la secțiunea Bizuire pe forțele proprii sau pe 
lds.org/go/71857.

STUDIAȚI, CITIȚI, RECAPITULAȚI, 
RUGAȚI- VĂ. Repetați.

Fără o bursă, nu- mi 
puteam permite să  
urmez facultatea.
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Vârstnicul 
JoniL.Koch
din Cei Șaptezeci

Când învățați să iubiți și să prețuiți munca, găsiți,  
de asemenea, o sursă minunată de bucurie.

Cu mulți ani în urmă, mă găseam în sala 
de conferințe a Facultății Churchill de 
la Universitatea Cambridge, în Anglia, 

pentru o întâlnire anuală a companiei pentru 
care lucram. Cu acea ocazie, am avut privilegiul 
de a primi din partea președintelui general și 
director executiv al companiei un premiu în 
numele echipei mele pentru munca excelentă 
depusă în acel an.

Când conducători din întreaga lume ai 
companiei, reprezentând 80.000 de angajați, 
au aplaudat și au lăudat echipa noastră pentru 
realizările ei, m- am gândit: „Aceasta trebuie 
să fie cea mai bună zi de lucru din viața mea!”. 
Sentimentul din acel moment a fost însuflețitor.

fost coaptă, am 
folosit o paletă 
lungă de lemn 
pentru a scoate, 
cu grijă, pâinea. 
Am așteptat 

câteva secunde, 
apoi am împărțit 

o franzelă care era 
caldă încă. Avea un 

gust minunat!
După ce am reflectat, 

am hotărât că primirea 
unui premiu la Cambridge era 

a doua cea mai bună zi de lucru 
din viața mea. Cea mai bună și mai 

fericită zi de lucru a fost într- un loc mult 
mai umil: o mică brutărie fără public 
sau aplauze în picioare. Am fost doar 
eu și tatăl meu. În acea zi, el m- a învățat 
să iubesc și să prețuiesc munca și m- a 
ajutat să simt bucuria de a face ceva de 
la zero cu propriile mâini. Am învățat că 
munca asiduă este satisfăcătoare atât 
pentru trup, cât și pentru suflet.

Munca este o binecuvântare
Când Domnul le- a spus lui Adam 

și Evei: „În sudoarea feței tale să- ți 
mănânci pâinea” (Genesa 3:19), a părut 
că îi pedepsea. În realitate, El le dădea 
ocazia de a trăi sentimentul de bucurie 
și împlinire al faptului de a se putea 

Cea mai bună zi de lucru din viața mea!

Îmi voi aminti întotdeauna șorțul alb și boneta de bru-
tar pe care mama mea le- a făcut pentru mine și pâinea 

pe care tatăl meu și cu mine am făcut- o împreună.

Pâinea împărțită
Dar, apoi, mi- am amintit de prima mea zi de lucru, 

care fusese cu aproape 40 de ani în urmă. Tatăl meu 
deținea o brutărie și cocea pâine care era distribuită 
în multe piețe mici din orașul nostru situat în sudul 
Braziliei. Când eram copil mic, insistam ca tatăl 
meu să mă ia la lucru cu el. Într- o zi, a fost în 
sfârșit de acord!

Mama mea a cusut un șorț mic, alb și o 
bonetă de brutar pentru mine și tatăl meu și 
cu mine ne- am dus la brutărie. Împreună, 
am amestecat și preparat aluatul, l- am 
modelat manual în formă de franzele 
și am pus franzelele în cuptorul 
de cărămizi. Când pâinea a 
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să iubiți munca, veți găsi fericirea și scopul care 
vin datorită bizuirii pe forțele proprii.

Pot încă să aud aplauzele și cuvintele de încu-
rajare venind de la acel public la Universitatea 
Cambridge, dar mult mai dragă îmi este memoria 
acelei zile petrecute la brutărie cu tatăl meu 
și mirosul acelor franzele proaspăt ieșite din 
cuptor. ◼
NOTĂ
 1. D. Todd Christofferson, „Reflecții asupra unei vieți 

consacrate”, Liahona, nov. 2010, p. 17.

Cea mai bună zi de lucru din viața mea!

mare?”. În anii adolescenței, acea întrebare se va 
schimba probabil în: „Ce vei studia la facultate?”.

Pasiune, onoare și scop
Indiferent ce profesie veți alege, indiferent în 

ce tip de muncă veți fi implicați, fie că ați ales- o 
sau nu, căutați să o faceți cu pasiune, onoare și 

scop. Trebuie să munciți din greu și să încercați 
întotdeauna să realizați cele mai bune rezul-

tate. Faptul de a avea această atitudine față 
de muncă vă va ajuta să fiți stabili din 

punct de vedere temporal, emoțional 
și spiritual. Ocazia de a munci este 

o binecuvântare de la Domnul. 
Când învățați să apreciați și 

bizui pe forțele 
proprii sau de 
a- și asigura cele 
necesare.

Mulți dintre noi 
privesc munca doar 
ca pe un mijloc de a 
asigura cele necesare 
din punct de vedere 
temporal pentru noi și 
familiile noastre sau, poa-
te, doar ca pe un mod de a 
obține o poziție socială prin 
intermediul unui nume de post 
la modă. Dar mult mai important, 
Dumnezeu dorește ca noi să muncim 
pentru a dobândi un sentiment puternic 
de împlinire când ne îndeplinim sarcina, 
creăm ceva nou, inovăm și îmbunătățim 
ceea ce există deja și adăugăm valoare 
lumii în care trăim.

Vorbind din punct de vedere spiritual, 
o viață concentrată asupra Evangheliei 
include întotdeauna muncă. Vârstnicul 
D. Todd Christofferson, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, a spus: „O 
viață consacrată este plină de muncă, 
uneori repetitivă, alteori umilă, uneori 
neapreciată, dar întotdeauna este o 
muncă ce îmbunătățește, ordonează, 
menține, ridică, slujește, năzuiește” 1.

Când ați fost copii, ați fost probabil 
întrebați: „Ce vrei să fii când vei crește 
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Apostolii sunt martori ai lui Isus Hristos – și  

voi puteți fi!
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face pe cineva martor al Lui. Președintele 
Joseph Fielding Smith (1876– 1972) a spus: 
„[Duhul Sânt] este singura cale prin care  
o persoană poate ști, cu adevărat, că Isus 
este Hristosul și că Evanghelia Sa este ade-
vărată” 3. Aceasta înseamnă că, chiar dacă 
apostolii L- au văzut pe Hristos, ei știu că  
El este Salvatorul pentru că Duhul Sfânt  
le- a spus!

Voi puteți fi martori
Ceea ce este și mai uimitor este faptul  

că vi se promite că și voi puteți ști, prin 
Duhul Sfânt, că Isus Hristos este Salvatorul 
vostru (vedeți Doctrină și legăminte 46:13). 
Nu este ceva ce pot ști doar apostolii! Deși 
nu sunteți chemați să fiți martori speciali 
ai lui Hristos, voi puteți căuta o mărturie 
despre Hristos și puteți fi martorii Săi pen-
tru oamenii din viața voastră. Puteți urma 
porunca pe care Salvatorul i- a dat- o lui 
Petru: „După ce te vei întoarce la Dumne-
zeu, să întărești pe frații [și surorile tale]” 
(Luca 22:32). ◼

NOTE
 1. Gordon B. Hinckley, „Special Witnesses for Christ”, 

Ensign, mai 1984, p. 50.
 2. Vedeți Boyd K. Packer, „Mărturia,” Liahona,  

mai 2014, p. 97; vedeți, de asemenea, Lorenzo 
Snow, „A Visit from the Savior”, Liahona, sept. 
2015, p. 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel  
Questions, compilație Joseph Fielding Smith jr.,  
5 volume (1957–1966), 3:31.

 4. Vedeți, de asemenea, Jeffrey R. Holland, „Cred, 
Doamne!”, Liahona, mai 2013, p. 93– 95.

Martori speciali
Să aperi adevărul în acest fel este ceea 

ce poate fi numit „a fi martor”. În acest 
exemplu, voi ați putea fi martori al caracte-
rului bun al prietenei voastre. Așa cum voi 
puteți fi martori pentru prietena voastră, 
Dumnezeu a chemat profeți și apostoli să 
fie martori speciali ai Fiului Său, Isus Hristos. 
Apostolii sunt „trimiși înainte cu autoritate 
și responsabilitate sigure” 1 de a propovădui, 
depune mărturie și sluji în calitate de „mar-
tori speciali ai numelui lui Hristos în toată 
lumea” (Doctrină și legăminte 107:23).

Nu la mult timp după ce Hristos a înviat, 
apostolii au fost chemați să fie martorii Săi 
(vedeți Faptele apostolilor 1:8). Când stu-
diați Faptele apostolilor din Noul Testament, 
puteți citi despre situații în care apostolii au 
depus mărturie că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu (vedeți Faptele apostolilor 2:36; 
5:27– 32; 10:36– 44). Apostolii din zilele noas-
tre continuă să aibă această chemare de 
martori speciali – ascultați orice conferință 
generală și veți auzi cum depun mărturie 
despre Hristos.

Duhul Sfânt mărturisește despre Hristos
Unii apostoli din Noul Testament au fost 

cu Hristos când El era pe pământ și L- au 
văzut înălțându- Se la cer (vedeți Faptele 
apostolilor 1:9–11) iar apostolii din zilele 
noastre este posibil să- L fi văzut pe Hristos 2, 
dar nu faptul de a- L vedea fizic pe Isus îl 

Cum să deveniți martori ai lui Isus Hristos
•  „Doriți să credeți” (Alma 32:27)4.
•  Studiați scripturile care vorbesc despre Salvator.
•  Rugați- vă și cereți ca Duhul Sfânt să vă confirme 

că Hristos este Salvatorul.
•  Studiați Noul Testament și marcați versetele care 

arată că apostolii au fost martori.

HeatherWhiteClaridge
Revistele Bisericii

Imaginați- vă 
că voi și o 
prietenă luați 

prânzul la școală. 
Prietena voastră 
este pe cale să 
despacheteze un 
baton de cioco-
lată, când cineva 
se apropie și o 
acuză că a furat 
ciocolata și cere 
să fie „înapoiată” 
vânzătorului. Voi 
ați fost cu priete-
na voastră când 
l- a cumpărat, așa 
că, chiar dacă 
sunteți emoțio-
nați, spuneți 
acuzatorului că 
prietena voastră 
nu este o hoață.
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În pofida temerilor mele de a mă muta în nordul 

statului Chile împreună cu familia mea, deșertul 

s- a dovedit a fi pământul nostru făgăduit.

„TREBUIE SĂ  

PĂRĂSIȚI 

ACEST LOC”
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C
ând am citit în Cartea lui Mormon despre modul în 

care Nefi l- a sprijinit întotdeauna pe tatăl său vizionar, 

m- am gândit că majoritatea tinerilor din Biserică sunt, 

probabil, asemenea lui Nefi. Dar, când familia mea a hotărât că 

trebuia să ne mutăm în deșert, m- am simțit mai mult ca Laman și 

Lemuel. Nu voiam să- mi părăsesc căminul.

La fel ca Nefi și frații săi, am fost „născut din părinți de seamă” 

(1 Nefi 1:1). Amândoi s- au alăturat Bisericii când erau adoles-

cenți, și mama l- a așteptat pe tatăl meu până când a slujit în 

misiune. Erau membri activi ai Bisericii, care munceau din greu.

Când eram la liceu, economia s- a înrăutățit în regiunea noas-

tră Concepción, din Chile. Numărul de locuri de muncă a scăzut 

și tatăl meu a început să aibă probleme în a- și găsi un loc de 

muncă. În cele din urmă, a început să caute un loc de muncă în 

alt oraș.

Căutarea unui loc de muncă l- a dus în nord, spre orașul 

Calama, în regiunea cu exploatări miniere a statului Chile. El este 

inginer constructor și a găsit un loc bun de muncă acolo. Dar era 

singur și foarte departe. Îl vedeam doar când putea să- și permită 

călătoria spre casă de 32 de ore cu autobuzul.

După câțiva ani în care l- am văzut pe tatăl meu doar de două 

Sergio
Rique

lmeSegu
ra

sau trei ori pe an, mama mea a simțit că era timpul să facă o 

schimbare. Părinții mei au hotărât că restul familiei trebuia să se 

mute în nord.

Trebuie să fim împreună cu tatăl nostru

Fratele meu mai mic nu a avut probleme să se mute. Și sora 

mea mai mare, care era la facultate, mi- a dat un bun exemplu.

„Voi sacrifica studiile mele”, a spus ea. „Trebuie să fim împreu-

nă cu tatăl nostru.”

Toți au sprijinit hotărârea de a ne muta cu excepția mea. Și 

eu doream să fiu împreună cu tatăl meu, dar m- am opus să fac 

schimbări și sacrificii personale. Aveam prietenii mei, cunoșteam 

zona, îmi plăcea stilul meu de viață și doream să merg la faculta-

te în Concepción. Am făcut tot ce am putut pentru a o convinge 

pe mama mea să nu ne mutăm.

În cele din urmă, ea a spus: „Fiule, tatăl tău este singur. Dorește 

ca noi să fim cu El. Aș vrea să înțelegi, dar tu ești prea concentrat 

asupra propriei persoane”. Apoi, m- a asigurat: „Vom avea ocazii 

și acolo”.

În inima mea, știam că avea dreptate – chiar dacă mintea 

mea nu era convinsă. Nu aveam o mărturie puternică pe vremea 
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aceea, totuși, am hotărât să mă rog pentru a afla dacă trebuia 

să merg cu familia mea. Am primit un răspuns clar: „Trebuie să 

părăsiți acest loc”. Am fost trist, dar le- am spus părinților mei că 

voi merge.

Unde sunt copacii?

Concepción este un loc verde, cu mulți copaci. Primește 127 

de cm de ploaie pe an. Antofagasta, orașul de lângă Calama unde 

ne mutam, primește doar 0,25 cm pe an.

Pentru mine, lucrul cel mai surprinzător în ceea ce privește 

mutatul a fost călătoria în sine. În timp ce călătoream spre nord 

cu autobuzul, să văd trecerea de la verde la maro a fost chinui-

tor. Mă întrebam: „Unde sunt copacii? Unde sunt vacile din zona 

rurală?”. Tot ce vedeam era praf, stânci și coline.

În mod evident, nordul statului Chile este un deșert, la ce alt-

ceva mă puteam aștepta? Mi- am amintit cum s- au simțit Laman 

și Lemuel când familia lui Lehi a părăsit țara moștenirii lor și s- a 

îndreptat spre pustiu.

Aveam o mulțime de temeri când am ajuns în Antofagasta. Ce 

avea să se întâmple dacă nu- mi făceam prieteni? Ce avea să se 

întâmple dacă nu mă obișnuiam cu zona? Ce avea să se întâmple 

dacă speranțele mele pentru viitor nu deveneau realitate?

Sergio stă de vorbă cu prieteni la institut.
În final, mi- am dat seama că nu ar fi trebuit să mă îngrijorez. 

Mama mea avea dreptate în legătură cu ocaziile care ne așteptau 

– în special ocazii spirituale.

Înainte de a ne muta, Evanghelia nu era o prioritate pentru 

mine. Domnul nu era pe primul plan. Dar în Antofagasta, am 

cunoscut oameni care m- au ajutat să văd frumusețea Evangheliei. 

Am primit ajutor din partea unor conducători ai preoției speciali. 

Mi- am făcut prieteni care rămân prețioși pentru mine. Viața mea 

spirituală s- a schimbat complet.

Sunt recunoscător pentru că am ascultat- o pe mama mea. 

Sunt recunoscător pentru că Domnul a răspuns la rugăciunea 

mea. Sunt recunoscător pentru că am avut curajul să mă mut în 

nord împreună cu familia mea.

Aici, în deșert, este locul în care am făcut schimbările care 

m- au ajutat să devin persoana care sunt astăzi. Aici este locul în 

care mi- am luat angajamentul să accept cu ardoare Evanghelia, 

să slujesc în misiune, să mă căsătoresc în templu și să- mi dedic 

viața Domnului. Aici este locul în care am hotărât că nu mai 

doream să fiu ca Laman și Lemuel.

Pentru familia mea și pentru mine, deșertul s- a dovedit a fi 

pământul nostru făgăduit. ◼

Autorul articolului locuiește în Antofagasta, Chile.
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FOTOGRAFIE CU MISIONARI ÎN MADAGASCAR, DE CODY BELL
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MerileeS.B.Averett
așa cum i- a povestit lui Richard M. Romney

Aveam șaisprezece ani! Ce perioadă vieții! 
„Nimeni nu ar trebui să treacă prin aceasta 
singur”, m- am gândit.

Părinții mei înțelepți erau buni și întotdeauna mi- au 
dat sfaturi bune. Sora mea mai mare tocmai se căsă-
torise și se mutase în alt stat. Fratele meu mai mic era 
interesat doar de preocupările lui specifice vârstei de  
11 ani. Aveam prieteni buni și știam că ai mei conducă-
tori ai Bisericii aveau cu adevărat grijă de mine.

Dar fratele meu mai mare, Gary, era confidentul 
meu. Când eram adolescentă, admiram tot ce făcea. 
„Oricând vorbesc cu el, lucrurile capătă mai mult înțe-
les”, îmi spuneam. „Aș vrea să fi putut fi acum aici.”

Dar nu era. Era departe, în Japonia, slujind în misiune 
cu timp deplin.

În pofida faptului că- mi lipsea Gary, am avut o ani-
versare fericită. Mama mea mi- a pregătit micul dejun 
pe care- l pregătea de obicei la aniversările noastre și 
am primit câteva cadouri înainte să merg la școală. În 
acea seară, familia mea și cu mine am ieșit în oraș la o 
cină cu pizza, care s- a terminat cu un tort aniversar.  
Mi- am permis să visez la întâlniri, condusul mașinii și 
alte lucruri emoționante pe care aveam să le fac acum, 
când aveam 16 ani.

Cu toate acestea, cel mai apreciat cadou pe care 
l- am primit în acea zi a fost o scrisoare pe care am 
primit- o prin poștă. Gary nu uitase de aniversarea 
mea de 16 ani! Aceasta se întâmpla înainte de zilele 

poștei electronice, așa că o scrisoare avea nevoie de 
mult timp pentru a călători din Japonia până în Cache 
Valley, Utah, S.U.A. Am fost uimită că această scrisoare a 
ajuns chiar de ziua mea! Scrisoarea era scrisă de mână, 
ceea ce m- a făcut să simt că fratele meu era cu mine în 
timp ce am citit:

„Dragă Merilee,
În sfârșit, marea aniversare a sosit, nu- i așa? Cred că 

atunci când vei primi această scrisoare deja va fi trecut. Nu 
pot să cred – ai împlinit 16 ani. Pare că doar acum câțiva 
ani obișnuiai să [porți mica ta pălărie roșie de cowboy].

Rămâi bună și pură lasă, întotdeauna, pe toată 
lumea să știe că Biserica înseamnă mult pentru tine. 
Dacă faci acest lucru, nu te vei afla niciodată într- o 
situație în care să trebuiască să iei o hotărâre fiind 
influențată de colegii tăi. De exemplu, în timpul liceului, 
toți pe care îi cunoșteam știau că nu doream să beau 
sau să fumez deloc, așa că nu am fost niciodată invitat 
la o petrecere la care s- au întâmplat aceste lucruri. 
Prietenii mei știau că nu făceam aceste lucruri…

Dacă îi lași pe oameni să- ți cunoască standardele, 
atunci oameni care au standardele tale sunt atrași de 
tine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să le spui tuturor, 
dar faptele tale vor reflecta crezurile tale. Spiritul tău 
este cu adevărat bun și ți se potrivește numele pe care 
îl ai. Și ai simțul umorului. La mulți ani!” Această ultimă 
propoziție era subliniată cu roșu. Niciun alt cadou de 
ziua mea nu putea fi mai bun! Am recitit scrisoarea iar 
și iar, până când el s- a întors acasă din Japonia și am 
putut, în sfârșit, să vorbim unul cu celălalt față în față.

Au trecut ani de când am primit acea scrisoare, dar 
încă o am. S- au schimbat de atunci multe lucruri, dar 
nu și dragostea mea pentru fratele meu. Astăzi îl susțin 
nu numai ca fratele și prietenul meu, ci ca vârstnicul 
Gary E. Stevenson, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli. Sfaturile pe care el le oferă întregii lumi în 
calitatea de martor special al lui Hristos mă întăresc, 
tot așa cum a făcut scrisoarea pe care mi- a trimis- o 
când am împlinit 16 ani. ◼
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.

de la un frate iubitor
Fratele meu mai mare nu a fost cu mine când 
am împlinit 16 ani deoarece slujea în misiu-
ne. Totuși, sfatul pe care mi l- a trimis a fost un 
dar pe care îl voi prețui pentru totdeauna.
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În timp ce găsiți un timp și un loc liniștit pentru a citi din Cartea lui Mormon, vă văd 
descoperind răspunsuri, simțindu- vă îndrumați și dobândind propria mărturie despre 
Cartea lui Mormon și despre Isus Hristos.
Când veți citi, veți studia fragmentele din această carte prețioasă și- L veți întâlni pe 

Salvatorul vostru Preaiubit, Domnul Isus Hristos, în aproape fiecare pagină. Se estimează că 
o anumită formă a numelui Său este folosită, în medie, o dată la fiecare 1,7 versete.1 Chiar 
Hristos Însuși a depus mărturie despre veridicitatea ei în aceste zile din urmă, declarând: 
„După cât este de sigur că Domnul vostru și Dumnezeul vostru trăiește, tot așa este adevă-
rat” (Doctrină și legăminte 17:6).

Sunt recunoscător pentru invitația și promisiunea făcute de Domnul prin profetul Moroni 
fiecăruia dintre voi – și tuturor celor care citesc Cartea lui Mormon: „Iar atunci când voi veți 
primi aceste lucruri [Cartea lui Mormon], eu vă îndemn pe voi să- L întrebați pe Dumnezeu, 
Tatăl Veșnic, în numele lui [Isus] Hristos, dacă aceste lucruri sunt adevărate; și dacă voi veți 
întreba cu inima sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos, El vă va arăta ade-
vărul prin puterea Duhului Sfânt”(Moroni 10:4; vedeți, de asemenea, versetele 3, 5).

Adevărurile pe care le veți găsi în Cartea lui Mormon vă vor înălța spiritual și vă vor inspi-
ra. Acestea vă vor întări credința, vă vor umple sufletul cu lumină și vă vor pregăti pentru un 
viitor pe care cu greu aveți capacitatea de a- l înțelege.

În paginile acestei cărți, veți descoperi dragostea infinită și harul incomprehensibil ale lui 
Dumnezeu. Pe măsură ce vă străduiți să urmați învățăturile pe care le găsiți acolo, bucuria 
voastră se va mări, înțelegerea va crește, iar răspunsurile pe care le căutați la numeroasele 
încercări pe care le aveți în viața muritoare vă vor fi făcute cunoscute. Când priviți către 
Cartea lui Mormon, priviți către Domnul. ◼
Din cuvântarea rostită în cadrul Conferinței Generale din luna octombrie a anului 2016.

NOTĂ
 1. Vedeți Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), p. 16– 18.

Ce veți învăța din Cartea 
lui Mormon?

VârstniculGaryE.Stevenson
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
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A fost chemat să slujească în  
Misiunea 
Fukuoka,  
Japonia,  

în calitate de tânăr misionar.

A slujit în calitate  
de președinte al  

Misiunii Nagoya,  
Japonia,  

din 2004 până în 2007.

S-a născut la data  
de 6 august 1955  
și a crescut în  
Cache 
Valley, 
Utah.

Când avea 11 ani,  
tatăl său l- a salvat 
când era să trezească, din greșeală, 
un șarpe cu clopoței care dormea.

S- a căsătorit cu  
Lesa Jean Higley în 

aprilie 1979 în Templul  
Idaho Falls, Idaho. 

A obținut o diplomă  
de licență în 

 administrarea 
afacerilor  
de la Universitatea  

de Stat Utah.

Are patru fii.

Este cofondator  
al unei companii care produce 
echipament pentru exerciții fizice, 
unde a lucrat ca președinte și director 
operațional până în anul 2008.

Îi place să 
schieze, să 
facă snowboard și să 
meargă în drumeții.

A trăit în Asia 
mai mult de nouă  
ani din viața sa.

Se referă la 
soția  
sa numind- o 
„sursa de  
bucurie în  
viața mea”.

Când era tânăr băiat,  
a mers, deseori, împreună 

cu tatăl său să viziteze  
și să slujească  

văduvelor  
din episcopie.

A fost chemat  
în calitate de  

apostol în 
 octombrie 

2015.
A numit  

chemarea  
sa în cadrul  
Cvorumului  

celor Doisprezece o  
„experiență care l- a motivat  

să se roage cu ardoare”.

GARY E. STEVENSON
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MAIDEVREME?
Oricare ar fi motivul, puteți 
continua să vă bucurați de 

binecuvântările Evangheliei.
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Cum sunteți voi  

pionieri?
Vedeți paginile P7 și P10.Se
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P2 P r i e t e n u l

Să împărtășim 
D I N  P R I M A  P R E Ș E D I N Ț I E

Președintele 
Dallin H. Oaks
primul consilier în 
Prima Președinție

Avem nevoie de fiecare membru al 
Bisericii pentru a ne ajuta să împărtășim 
Evanghelia întregii lumi.

Iată câteva moduri în care voi puteți 
ajuta:

1. Iubiți pe toată lumea așa cum îi 
iubiți pe frații și surorile voastre, 
după cum ne- a învățat Isus.

2. Țineți poruncile ca să puteți fi un 
bun exemplu.

3. Rugați- vă pentru a ști cine este 
pregătit să învețe despre Evanghelie  
și cum puteți să i- o împărtășiți.

4. Ajutați- i pe alții să învețe mai 
multe despre Isus Hristos.

Munca misionară înseamnă să arătăm 
că îi iubim și dorim să- i ajutăm pe alții. 
Indiferent cum răspunde cealaltă per-
soană, sunteți misionari de succes dacă 
împărtășiți Evanghelia cu dragoste! ●
Adaptat după „Să împărtășim Evanghelia restaurată”, 
Liahona, nov. 2016, p. 57– 60.

Evanghelia
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Salvatorul, Isus Hristos, le- a poruncit ucenicilor Săi să împăr-
tășească Evanghelia tuturor de pe pământ. El a spus: 

„Duceți- vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la orice 

făptură” (Marcu 16:15).
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Să împărtășim cu dragoste
Cum puteți să vă arătați dragostea astăzi?

Găsiți pentru fiecare imagine numărul care îi 
corespunde din mesajul președintelui Oaks.
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Să ne rugăm împreună cu 

FILIP

IL
U

S
T

R
A

Ț
IE

 D
E

 M
IN

A
 P

R
IC

E



 i u l i e  2 0 1 9  P5

Shirley Espada- Richey
(Bazat pe o întâmplare adevărată)

„Roagă- te întotdeauna” (Doctrină și legăminte 19:38).

Josef se afla pentru prima dată acasă la Filip. Ei s- au 
distrat minunat construind o navă spațială din carton. 

Au colorat chiar flăcări extraordinare pe ea. Când mama 
lui Filip i- a chemat la cină, Josef l- a urmat pe Filip în 
bucătărie.

„Voi spune rugăciunea de mulțumire”, a spus tatăl  
lui Filip.

Ce înseamnă acest lucru? S- a întrebat Josef. I- a urmă-
rit pe Filip și familia lui cum și- au atins fiecare fruntea, 
apoi mijlocul pieptului, apoi partea stângă, apoi 
partea dreaptă. Josef nu mai văzuse niciodată 
pe cineva făcând așa ceva.

Filip a întins mâna. Joseph s- a uitat 
în jur și a văzut că ceilalți membri ai 
familiei lui Filip se țineau de mâini și 
își înclinau capetele. Sevor ruga? Asta 
înseamnă să „spui rugăciunea de 
mulțumire”?, s- a întrebat Josef.

Josef nu dorea să rănească sentimentele 
lui Filip, așa că a luat mâna lui Filip. Tatăl lui 
Filip a luat cealaltă mână a lui Josef și, apoi, a 
început să se roage.

„Binecuvântează- ne, o, Doamne…”
Înainte de a se așeza, Filip și familia lui și- au atins din 

nou fruntea și pieptul așa cum făcuseră înainte.
Când Josef s- a întors acasă, mama l- a întrebat cum  

a fost.
„Te- ai simțit bine?”, a întrebat mama.
„Da”, a spus Josef încet. El se simțise într- adevăr bine. 

Nava spațială a fost extraordinară și hamburgerii au fost 
delicioși. Dar ceva îl deranja.

Mama s- a uitat la el cu atenție. „Nu pari să fii bine. S- a 
întâmplat ceva?”

„Ei bine…”
Josef avea atât de multe întrebări! A continuat să 

se gândească la acea rugăciune. De ce era diferită de 
modul în care el și familia lui se rugau?

„Mamă”, a întrebat el, „cum te rugai tu înainte de a te 
alătura Bisericii?”. Josef i- a spus despre rugăciunea fami-
liei lui Filip.

„Se pare că sunt catolici, așa cum am fost eu”, a spus 
mama. „Ei făceau semnul crucii cu mâinile lor. Vezi cum 
seamănă cu o cruce? Este o amintire a faptului că Isus a 
murit pentru noi.”

Josef a zâmbit. „Deci și Filip crede în Isus?”
„Așa este”, a spus mama. „Îți amintești ce a spus tatăl 

lui Filip în rugăciune?”
Josef a trebuit să se gândească. „I- a mulțumit lui 

Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă… și a vorbit 
despre Hristos!”

„Vezi?”, i- a spus mama zâmbind. „Nu suntem 
atât de diferiți. Mă bucur mult că te- ai rugat 

cu familia lui Filip.”
Câteva zile mai târziu, Filip a venit să 

se joace la Josef. Ei se jucau afară când 
tata i- a chemat la cină. Stomacul lui 
Josef a chiorăit în timp ce alergau spre 
bucătărie.

„Îmi este foarte foame!”, a spus Josef.
„Și mie”, a spus Filip.

Fiecare și- a luat locul în jurul mesei. Filip 
a stat lângă Josef. Filip a făcut semnul crucii și a 

apucat mâna lui Josef.
„Așa ne rugăm acasă la noi”, a spus Josef. „Ne încru-

cișăm brațele, închidem ochii, ne înclinăm capetele și ne 
rugăm.”

„Asta este tot?”
„Asta este tot.”
„Ușor”, a spus Filip.
Josef a închis ochii și a zâmbit. Se bucura pentru că 

putea să se roage împreună cu prietenul său. ●
Autoarea articolului locuiește în California, S.U.A.

Am prieteni la școală care sunt catolici 
și musulmani, dar suntem cei mai buni 
prieteni deoarece așa dorește Isus să ne 
purtăm unul cu celălalt.
Elizibeth A., 8 ani, West Midlands, Anglia

Ce înseamnă să 
„spui rugăciunea 
de mulțumire”?
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Femei care 
au făcut multe 

fapte bune
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Această pagină susține pagina 108 a manualului  
Vino și urmează- Mă – pentru persoane și familii. 

Priscila și soțul ei trăiau din con-

fecționarea de corturi. Ea a pro-

povăduit Evanghelia împreună 

cu soțul ei. Probabil, ei au ținut 

adunări ale Bisericii în casa 

lor. (Vedeți Faptele apostolilor 
18:26.)

Lidia era vânzătoare de 

purpură. Ea a simțit Spiritul 

și a hotărât să fie botezată. 

Ea le- a oferit ucenicilor un loc 

în casa ei în timp ce călătoreau. 

(Vedeți Faptele apostolilor 16:14–15.)

Tabita i- a ajutat pe cei săraci 

și a cusut haine și mantale 

pentru cei care 

aveau nevoie. 

După ce a murit, 

Petru a înviat- o 

din morți. (Vedeți 
Faptele apostolilor 
9:36, 39–40.) ●

Aceste trei femei din Noul Testament i- au ajutat  
pe oameni. Citește ce au făcut ele; apoi, găsește 
ilustrațiile care le corespund. Ce poți face pentru  
a ajuta pe cineva astăzi?
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Să fii pionier

© 1980, 2019 Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest cântec poate fi copiat pentru folosirea ocazională, în scopuri necomerciale, în Biserică sau acasă.

Această notă trebuie inclusă pe fiecare copie făcută.

Text și muzică de Ruth Muir Gardner
Aranjament muzical de Vanja Y. Watkins

(varianta simplificată)
Să fii pionier
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Aceste membre ale 

Bisericii se salută în 

modul tradițional 

cambodgian, numit 

sampeah. Cu cât ții 

mâinile mai ridica-

te, cu atât mai mult 

respect arăți.

Iată Cartea lui Mormon în 

limba cambodgiană. Limba 

cambodgiană este numită 

khmer (kuh- MY). Alfabetul 

acesteia are 74 de litere 

– mai mult decât oricare 

alfabet din lume!

Noi vizităm  
Cambodgia. Iată ce  

am învățat!

Salut  
din  

Cambodgia!
Cei mai mulți copii din 

Cambodgia merg la 

școală și la biserică 

pe motocicletă, 

împreună cu  

un părinte.  

Sau pot să ia  

un tuk tuk 

– o trăsură 

trasă de o 

motocicletă.

Cambodgia  

este o țară din  

Sud- Estul Asiei.  

Aproape 15 

milioane de oameni 

locuiesc acolo, și 

aproximativ 14.000 

sunt membri ai 

Bisericii.

Bună, eu sunt 
Paolo. Și ea este 

Margo.
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O mulțime de mâncăruri cambodgiene folosesc 

prahok, o pastă de pește acră și sărată. Acești 

membri ai Bisericii au gătit o oală mare cu supă 

pentru a mânca împreună la centrul țărușului 

între sesiunile conferinței generale.

Mulți copii de la Societatea Primară în 

Cambodgia sunt singurii creștini din 

școala lor. Aceasta pentru că majorita-

tea oamenilor din Cambodgia practică 

o religie numită budism. Religia lor 

îi învață să fie onești, pașnici și înțelepți. Iată un monument budist 

faimos din Cambodgia, pe care îl vizitează oameni din întreaga lume.

Faceți cunoștință cu câțiva dintre 
prietenii noștri din Cambodgia!

Ești din Cambodgia?  
Scrie- ne! Ne- ar plăcea să 

citim scrisoarea ta.

Anul trecut, președintele Nelson  

a anunțat că primul templu 

din Cambodgia va fi construit 

în Phnom Penh, capitala țării! 

Templul va ajuta familiile precum 

aceasta să fie pecetluite împreună 

pentru totdeauna.
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Mulțumim că ați 
explorat Cambodgia 

cu noi. Ne vedem 
data viitoare!

Mă simt foarte fericit când Îl 
ascult pe Dumnezeu.
Sineth B., 6 ani, Kampong 
Thom, Cambodgia

După ce am avut discuții 
acasă cu misionarii, am  
fost botezată și sunt atât  
de fericită!
Sina B., 8 ani, Kampong 
Thom, Cambodgia
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Jessica Larsen
(Bazat pe o întâmplare adevărată)

Octombrie 2018, Phnom Penh, Cambodgia

Mara și- a încheiat fusta și s- a privit în oglindă. Era 
ciudat să poarte haine de mers la biserică într- o 

sâmbătă, dar aceasta era o zi de sâmbătă deosebită. Era 
conferința generală!

„Ești entuziasmată să vezi sesiunea femeilor?”, a între-
bat Mak (mama). Ea a periat părul Marei cu mișcări 
rapide și blânde. „Doresc să încerci să asculți cât de  
mult poți.”

„Da! Sper că vor spune povestiri despre pionieri!” 
Marei îi plăceau acestea cel mai mult.

„Poate vor spune”, a spus Mak. „Știi că tatăl tău este 
pionier?”

Mara era nedumerită. Tatăl ei nu trăsese niciodată  
un cărucior.

„Cum este el pionier?”, a întrebat ea.
Mak a arătat spre fereastră, spre râu. „Pescuia acolo 

când i- a întâlnit pe misionari. A fost primul din familia 
lui care a fost botezat”, a spus Mak. „Aceasta îl face pio-
nier! Acum, să mergem s- o găsim pe bunica ta.”

Yiay (bunica) le aștepta în camera din față. Familia 

Marei și bunicii ei locuiau toți împreună. Yiay ajuta 
având grijă de Mara după orele de școală, în timp ce 
părinții ei lucrau. Acum Yiay stătea lângă scuterul mare, 
care îi ducea peste tot în oraș.

„Biserica este în Cambodgia de doar 25 de ani”,  
i- a spus Mak Marei în timp ce deschidea ușa și împin-
gea scuterul în stradă. „Deci, toți suntem pionieri.  
Chiar și tu!”

„Cum sunt eu pionieră?” S- a întrebat Mara în timp ce 
se urca pe scuter. Mak conducea scuterul, cu Yiay în 
spate și Mara la mijloc. Mara se ținea strâns în timp ce 
mergeau pe strada aglomerată.

Trecând pe lângă o ceainărie, mirosul de ceai a fost 
adus de vânt spre ele. Aproape toată lumea de aici bea 
ceai. Dar Mara nu bea. Ea urma Cuvântul de înțelepciu-
ne. Mara a zâmbit. Era unul dintre modurile în care era 
pionieră!

Când scuterul s- a întors la un colț, Mara a văzut un 
wat, un templu budist. Acoperișul ascuțit și roșu se ridica 
deasupra celorlalte clădiri. Călugări cu capetele rase și 
robe portocalii stăteau studiind în curte. IL
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Mara pioniera
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Mara știa că majoritatea oamenilor din Cambodgia 
erau budiști. Ei nu credeau în Isus Hristos. Dar Mara 
credea. „Acesta e un alt mod în care sunt pionieră”, s- a 
gândit Mara. Și astăzi, va ajunge să- l asculte pe profet!

Când scuterul s- a întors în parcarea bisericii, Mara a 
văzut o mulțime de femei venind. Unele veniseră pe jos 
sau cu motorete. Altele au venit în tuk tuk- uri, trăsuri 
mici trase de o motocicletă. Multe dintre femei purtau 
rochii sau fuste simple, cum purta Mara. Și unele purtau 
sampot- uri, fuste lungi frumoase, făcute din materiale cu 
imprimeuri colorate.

Mara, Mak și Yiay s- au așezat în capelă alături de cele-
lalte femei. De fapt, conferința avusese loc în urmă cu 
o săptămână în orașul Salt Lake, Utah, S.U.A. Dar acum, 
oamenii din Cambodgia puteau să urmărească trans-
misiunea în limba khmer. Mara vorbea acasă atât limba 
engleză, cât și limba khmer și, de asemenea, învăța 
limba franceză la școală. Dar mulți cambodgieni vorbeau 
doar limba khmer.

Prima vorbitoare nu a spus povestiri despre pionieri. 
Dar apoi, a doua vorbitoare a spus o povestire despre IL
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În cadrul Conferinței Generale din luna octombrie a anului 
2018, președintele Russell M. Nelson a anunțat, de asemenea, 
că un templu va fi construit în Cambodgia!

cum mergea acasă de la școală pe un drum abrupt de 
pământ. Se numea „drumul băieților” și , uneori, își sco-
tea pantofii și mergea cu picioarele goale. Dorea să facă 
lucruri grele ca să poată fi ca o pionieră! Mara a zâmbit 
gândindu- se la toate modurile în care ea era o pionieră.

Ultimul vorbitor a fost profetul. Dânsul era plin de 
încredere. Mara a ascultat foarte atentă. „Vă invit să citiți 
Cartea lui Mormon începând de acum până la sfârși-
tul anului”, a spus dânsul. „Cerurile vi se vor deschide. 
Domnul vă va binecuvânta.”

Mara știa că nu va fi ușor să citească întreaga Carte a 
lui Mormon. S- a uitat la femeile din jurul ei. Toate ale-
seseră să- L urmeze pe Isus Hristos. Toate veniseră în 
această seară să- l asculte pe profet. Ea avea să- l urmeze 
pe profet, așa cum făceau ele. Avea să fie o pionieră! ●
Autoarea articolului locuiește în Texas, S.U.A.
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Marissa Widdison
Revistele Bisericii

Sunt creștin!
Când am fost botezat și 

confirmat, am luat asupra 
mea numele lui Hristos.

Aceasta înseamnă că am 
ales să- L urmez și să încerc 

să fac ce este drept.

Sunt creștin! Cred că Hristos este  
Fiul Născut al lui Dumnezeu –

Prințul păcii, Păstorul cel Bun, Pâinea vieții, 
Sfântul lui Dumnezeu.

Sunt creștină! Citesc scripturile zilnic, învăț despre viața Sa,
miracolele Sale, învățăturile Sale, sacrificiul Său etern.

Sunt creștin! Doresc ca oamenii din întreaga  
lume să știe că Isus a murit pentru ei.

Pentru că El Și- a dat viața pentru noi, noi, toți, vom trăi din nou!

Sunt creștină! Când sufletul meu se simte 
rănit de păcat sau de grijile lumii,

încerc să- L urmez pe Isus și știu că  
El va fi alături de mine.
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ȘTIAȚI?
Numele „creștini” a fost 
folosit pentru prima 
dată în Noul Testa-
ment pentru a descrie 
oamenii din orașul 
Antiohia care L- au 
urmat pe Isus. Puteți 
citi despre ei în Faptele 
apostolilor 11:26.

Sunt creștină! Folosesc ceea  
ce am pentru a- i ajuta pe prietenii 

mei care au nevoie.
Încerc să fac ceea ce ar face  
Hristos; urmez exemplul Său.

Sunt creștin! Îmi amintesc  
de Hristos în modul în care 

ne- a cerut El:
iau din împărtășanie în  

fiecare săptămână și promit 
să fiu cinstit.

Sunt creștin! Chiar când sunt singur, 
dau dovadă de integritate.

Sunt cinstit, curajos și virtuos.  
Poți avea încredere în mine.

Sunt creștină! Îi iert pe toți cei care  
aleg să facă lucruri rele.

Întâmpin cu bucurie pacea și prietenia 
și ajut oamenii să se descurce.

Sunt creștin! Îl iubesc pe 
Isus Hristos cu toată ini-
ma mea. Este adevărat!
Acum este rândul vostru 
– vă rugăm să ne împăr-
tășiți ce înseamnă pentru 

voi să fiți creștini! ●



Rebecca Hogg și  
Eric B. Murdock

(Bazat pe o întâmplare adevărată)

„Nimeni să nu- ți disprețuiască tinerețea; 
ci fii o pildă pentru credincioși” (1 Timotei 

4:12).

Oliver abia aștepta să treacă săptămâna. Săptă-
mîna următoare era ziua cea mare pe care o 

așteptase de când avea patru ani. Avea să fie botezat.
Oliver era atât de entuziasmat în legătură cu bote-

zul său, încât dorea să strige de pe acoperișuri pentru 
ca întreaga Anglie să audă! Abia aștepta să- i spună 
prietenului său, Dylan, la școală.

„Nu- mi vine să cred. În sfârșit, ziua botezului meu 
aproape a sosit”, a spus Oliver. „Va fi minunat!”

„Credeam că doar bebelușii sunt botezați.” Dylan 
arăta nedumerit.

„Copiii trebuie să aibă cel puțin opt ani pentru a fi 
botezați în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele 
din Urmă”, a spus Oliver. „Aceasta este biserica mea.”

Oliver dorea să strige 
de pe acoperișuri 
pentru ca întreaga 

Anglie să audă!
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„Vei veni la  
botezul meu?”
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„Grozav”, a spus Dylan.
Dintr- o dată, Oliver a avut un gând. „Ai vrea să vii la 

botezul meu?”
„Sigur”, a spus Dylan. „Dar trebuie să- i întreb pe 

părinții mei mai întâi.”
„Bine!”
Oliver era entuziasmat că Dylan ar putea veni la 

botezul său. Acest lucru i- a dat o altă idee. „Nu doresc să 
participe la botezul meu doar un prieten. Doresc să invit 
cât de mulți oameni pot!” Oliver s- a grăbit acasă și i- a 
spus mamei că avea un plan.

În duminica de post înainte de botezul său, Oliver 
a început să- și pună în aplicare planul. El și- a depus 
mărturia la pupitru; apoi, a spus: „Voi fi botezat sâmbăta 
următoare și doresc să vină toată lumea! Puteți să invitați, 
vă rog, pe toți pe care- i cunoașteți care nu sunt membri 
sau care nu vin la biserică să vină la botezul meu?” S- a 
simțit ca un misionar. I- a plăcut acest sentiment!

Pe parcursul săptămânii următoare, Oliver a invitat 
prieteni, membri ai familiei și profesori să participe la 
botezul său.

„Ar însemna foarte mult pentru mine dacă ați putea 
veni!”, le- a apus el.

Pe măsură ce se apropia sâmbăta, Oliver a început să 
se întrebe câți oameni vor veni de fapt. Dacă erau toți 
prea ocupați sau nu doreau să vină?

A spus o scurtă rugăciune pentru ca cel puțin câțiva 
dintre oamenii pe care i- a invitat să vină. Apoi, a încetat 
să se îngrijoreze în legătură cu cine ar putea să vină. Știa 
că făcuse un lucru bun doar invitându- i. De altfel, cel mai 
important lucru în acea zi era faptul că avea să fie botezat.

Când a ajuns la biserică în ziua botezului său, lui Oliver 
nu- i venea să- și creadă ochilor. O mulțime dintre prietenii 
lui erau acolo pentru a- l sprijini. A văzut chiar o mulțime 
de oameni pe care nu- i cunoștea. I- a făcut cu mâna lui 
Dylan când acesta a intrat împreună cu părinții lui.

Când a venit timpul să fie botezat, Oliver a intrat în 
apa caldă. Tatăl său i- a luat mâna, așa cum exersaseră. 
Apoi, a spus rugăciunea scurtă pentru botez și l- a scu-
fundat pe Oliver în apă. Înainte să- și dea seama, Oliver 
stătea în picioare din nou – cu apa șiroind de pe el și 
zâmbind. Știa că urma exemplul lui Isus.

După ce Oliver s- a schimbat în haine uscate, tatăl său 
și alți câțiva bărbați l-au confirmat ca membru al Bisericii 
și i- au dat o binecuvântare specială, prin care l- au invitat 
să-L primească pe Duhul Sfânt. După aceea, Oliver a fost 
rugat să- și împărtășească mărturia.

„Vă mulțumesc atât de mult pentru că ați venit să mă 
sprijiniți în această zi specială. Înseamnă foarte mult 
pentru mine”, a spus Oliver. „Sunt recunoscător pentru 
botezul meu și cred că aceasta este Biserica lui Hristos 
pe pământ.”

După aceea, oamenii au venit să- l felicite pe Oliver.
„Mulțumesc pentru că m- ai invitat!”, a spus Dylan. 

„Am avut un sentiment bun.”
„Toată lumea a fost atât de amabilă!”, a spus mama lui 

Dylan. „Ne- am simțit bineveniți.”
În acea seară, tata s- a așezat la marginea patului lui 

Oliver. „Ce zi minunată!”, a spus tata.
Oliver a dat din cap în sens afirmativ. „Sunt bucuros 

că au putut să participe și prietenii mei.” ●
Autorii articolului locuiesc în Kent, Anglia, și Utah, S.U.A.
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Vârstnicul D. Todd Christofferson și sora Kathy Christofferson 

au vizitat membri ai Bisericii în Filipine. Este o țară constitui-

tă din mai mult de 7.000 de insule. Și are peste 770.000 de 

membri ai Bisericii.

Vârstnicul  
Christofferson  

vizitează Filipine

A P O S T O L I  Î N  J U R U L  L U M I I
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„Lucrurile  
mici au o mare 

influență în viața 
persoanelor și a 

familiilor.”

O mulțime de membri ai Bisericii din 

Filipine – în special tinere fete – slujesc 

în misiune. Vârstnicul Christofferson a 

spus că ele sunt recunoscute pentru că 

învață ușor limbi străine.

Fiți buni și aveți grijă de alții. 
Aceasta se numește slujire.
Trăiți potrivit tuturor principiilor 
Evangheliei!
Împărtășiți altora Evanghelia.

Apostolii călătoresc  
în toată lumea pentru  

a le sluji oamenilor  
și a- i învăța despre  

Isus Hristos.

Vârstnicul Christofferson a spus că, dacă vizitezi Filipine,  

te întorci acasă cu un zâmbet pe față!
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Vârstnicul 
Christofferson 
ne- a învățat:



 i u l i e  2 0 1 9  P17

IL
U

S
T

R
A

Ț
IE

 D
E

 D
A

V
ID

 H
A

B
B

E
N

Găsiți- le!
Mariei și lui Daniel, din Filipine, le place s- o ajute pe lola (bunica) lor. Astăzi, ei au împins pe rând scaunul ei  

rulant prin parc, în timp ce ea le- a povestit despre misionarul care a botezat- o. Vedeți dacă puteți găsi 9 lucruri  

pe care Maria și Daniel ar putea să le folosească, într- o zi, în misiune.

cravată pantofi eleganți

jurnal

perie de dinți

cană
pantofi eleganți

scripturi

stilou
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carte de imnuri
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Arătați și povestiți

Vreau să împăr-
tășesc tuturor.

Verlann N., 8 ani,  
Tarlac, Filipine

Când eram mică, 
mi- era frică de 

apă. Deși oamenii îmi 
spuneau că nu trebuie 
să mă îngrijorez, eu 
eram speriată. Misionarii 
mi- au spus că Isus 
Hristos a fost botezat 

pentru a da un exemplu și am simțit cum 
teama mea dispare. Când am fost botezată, 
am simțit o mare bucurie.
Sarah T., 11 ani, Île de France, Franța

Îmi place să îmbrățișez alți oameni.
Ethan L., 6 ani, Occitanie, Franța

Sunt un  
copil al lui 

Dumnezeu. El 
mă iubește.
Nahomie K.,  
3 ani, Provincia 
Kasaï- Central, 
Republica  
Democrată 
Congo

Priviți ce am făcut pentru grădina 
bunătății!

Abnahia și Jatziel G., 5 și 7 ani,  
Puerto Rico

Alžběta K., 7 ani, Regiunea 
Zlín, Republica Cehă

Am o prietenă 
pe care am 

cunoscut- o la plajă, 
în timpul vacanței. 
Prietenia este un 
dar minunat de la 
Tatăl Ceresc!

Terezka J., 6 ani, Regiunea Zlín, 
Republica Cehă
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„Voi trebuie să luați asupra voastră numele lui 
Hristos, care este numele Meu” (3 Nefi 27:5).

M- am născut în Fiji. Părinții mei nu erau 
membri ai Bisericii, dar mergeau la altă 

biserică.
Când am crescut, m- am căsătorit cu soția 

mea, Anita. Ea era membră a Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Ea i- a 
tot invitat pe misionari la noi acasă pentru a 
mă întâlni.

Într- o zi, le- am spus că puteau să vină 
la cină în următoarele trei seri. Am spus că 
puteau să folosească doar Biblia pentru a 
răspunde la întrebările mele. Răspunsurile 
lor au fost perfecte. În a treia seară, ei mi- au 
adresat mie o întrebare.

„Dacă ai avea un magazin de alimente, 
cum l- ai numi?”

„L- aș numi Magazinul de alimente al 

familiei Wakolo, deoarece este magazinul 
meu”, am răspuns.

„După cine ar trebui să fie numită o biseri-
că?”, au întrebat ei.

Era o întrebare minunată. Și am știut răspun-
sul cu inima mea și sufletul meu. Adevărata 
Biserică este numită după Isus deoarece este 
Biserica Lui. Și Biserica lui Isus Hristos a Sfinți-
lor din Zilele din Urmă a fost numită după El!

Mai aveam doar o singură întrebare: „Când 
pot fi botezat?”. O săptămână mai târziu, am 
fost botezat.

Când am fost botezat, am luat asupra mea 
numele lui Isus Hristos. Aceasta înseamnă 
că am devenit membru al Bisericii Sale și că 
am promis să- L urmez. Îmi dau toată silința, 
în fiecare zi, să trăiesc așa cum a trăit El. Știu 
că aceasta este Biserica adevărată a lui Isus 
Hristos. ●

Aceasta este Biserica SA

IL
U

S
T

R
A

Ț
IE

 D
E

 S
IM

IN
I 

B
L
O

C
K

E
R

Vârstnicul  
Taniela B. Wakolo

din Cei Șaptezeci

M A G A Z I N U L  D E  A L I M E N T E  A L  F A M I L I E I
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Isus a spus să  
împărtășim Evanghelia

P O V E S T I R I  D I N  S C R I P T U R I
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După ce Isus a murit și a înviat, El i- a vizitat pe ucenicii Săi. El le- a spus să- i 
învețe pe toți oamenii să se supună poruncilor și să fie botezați.
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Petru era acum profetul care conducea Biserica pe pământ. Isus a promis că 
Duhul Sfânt avea să fie cu ei.
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După ce i- a învățat pe ucenicii Săi, 
Isus s- a întors la cer.

Ucenicii au început să călătorească și 
să- i învețe pe oamenii din diferite țări.
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Citiți ce ne- a învățat Isus în Matei 28 și  
Faptele apostolilor 1.

Și eu pot împărtăși Evanghelia. Pot să fiu un bun  
prieten și să apăr ceea ce este drept. ●
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P A G I N Ă  D E  C O L O R A T

Isus dorește ca eu să  
împărtășesc Evanghelia
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Isus le- a spus ucenicilor Săi să ducă Evanghelia 
„în toată lumea” (Marcu 16:15). Revista din această lună poate oferi 
familiei dumneavoastră idei pentru a împărtăși Evanghelia oriunde 
locuiți. Dacă fiecare persoană care are această revistă împărtășește 
Evanghelia doar unei alte familii, imaginați- vă câți alți oameni vor 
învăța despre Isus! Mai jos sunt câteva întrebări despre care puteți 
discuta când citiți fiecare povestire:

•  Este cineva pe care familia noastră îl poate invita la Societatea 
Primară, la un botez sau la o activitate a Bisericii?

•  Ce putem face ca familie în această lună pentru a împărtăși 
Evanghelia prin exemplul nostru?

•  Știu prietenii și vecinii noștri că suntem creștini?

Lucrând ca familie, marcați toate ocaziile în care cineva din aceste 
povestiri împărtășește Evanghelia. Apoi, faceți planul pentru misiu-
nea familiei dumneavoastră. Și vă rugăm să ne spuneți cum merge!

Haideți să umplem lumea cu bunătate!
Prietenul

New Friend Section
50 E. North Temple 
Street, Room 2393
Salt Lake City, UT 84150 
USA
liahona@ ldschurch .org

Dragi părinți,
©
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P6 Femei care au făcut multe de fapte bune

P7 Muzică: Să fii pionier

P8 Salut din Cambodgia!

P10 Mara pioniera

P12 Sunt creștin!

P14 Vei veni la botezul meu?

P16 Apostoli în jurul lumii: Vârstnicul Christofferson 
vizitează Filipine

P18 Arătați și povestiți

P19 Aceasta este Biserica Sa

P20 Povestiri din scripturi: Isus a spus să  
împărtășim Evanghelia

P23 Pagină de colorat: Isus dorește ca eu să  
împărtășesc Evanghelia

PE COPERTA PRIETENUL
Ilustrație de Guy Francis

Găsiți Liahona ascunsă înăuntru!


