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Introducere

Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au creat 
colecţia Învăţături ale preşedinţilor Bisericii pentru a vă ajuta să vă 
apropiaţi mai mult de Tatăl dumneavoastră Ceresc şi să vă apro-
fundaţi cunoştinţele despre Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos. 
Pe măsură ce Biserica va publica noi volume în această colecţie, 
dumneavoastră veţi crea o colecţie de cărţi cu referinţe despre Evan-
ghelie pentru căminul dumneavoastră. Volumele din această colecţie 
sunt menite să fie folosite atât pentru studiul personal, cât şi ca 
resurse pentru predare. Ele vă pot ajuta, de asemenea, să pregătiţi 
lecţii pentru serile în familie, precum şi alte lecţii sau cuvântări şi să 
răspundeţi la întrebări despre doctrina Bisericii.

Cartea de faţă prezintă învăţăturile preşedintelui Gordon B. Hin-
ckley, care a slujit în calitate de preşedinte al Bisericii lui Isus Hris-
tos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în perioada 12 martie 1995 − 27 
ianuarie 2008.

Studiul personal

În timp ce studiaţi învăţăturile preşedintelui Gordon B. Hinckley, 
căutaţi, cu ajutorul rugăciunii, inspiraţia Duhului Sfânt. Întrebările 
de la sfârşitul fiecărui capitol vă vor ajuta să reflectaţi la învăţăturile 
preşedintelui Hinckley, să le înţelegeţi şi să le puneţi în practică. 
Următoarele idei vă pot fi, de asemenea, de ajutor:

• notaţi gândurile şi sentimentele care vă sunt transmise de Duhul 
Sfânt în timp ce studiaţi;

• subliniaţi fragmentele pe care doriţi să vi le amintiţi. Puteţi memora 
aceste fragmente sau le puteţi nota în scripturile dumneavoastră 
lângă versetele corespunzătoare;

• citiţi un capitol sau un fragment de mai multe ori pentru a- l înţe-
lege mai profund;
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• adresaţi- vă întrebări precum: „În ce fel învăţăturile preşedintelui 
Hinckley mă ajută să înţeleg mai bine principiile Evangheliei?” sau 
„Ce vrea Domnul să învăţ din aceste învăţături? Ce doreşte să fac”;

• întrebaţi- vă cum vă pot ajuta învăţăturile din acest manual în 
încercările şi grijile personale;

• împărtăşiţi membrilor familiei şi prietenilor ceea ce învăţaţi.

Predarea din această carte

Următoarele îndrumări vă vor ajuta să predaţi din această carte, 
acasă sau la Biserică.

Pregătiţi- vă să predaţi

Căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt în timp ce vă pregătiţi să predaţi. 
Studiaţi capitolul respectiv pentru a deveni încrezător în faptul că 
înţelegeţi învăţăturile preşedintelui Hinckley şi selectaţi, rugându- vă, 
învăţăturile care credeţi că vor fi cele mai utile.

Îi puteţi îndemna pe cei cărora le predaţi să studieze singuri 
capitolul înainte de lecţie şi să acorde o atenţie deosebită secţiunii 
„Sugestii pentru studiu şi predare” de la sfârşitul fiecărui capitol.

Încurajaţi discuţiile despre învăţăturile preşedintelui Hinckley

În timp ce predaţi din această carte, invitaţi- i pe ceilalţi să- şi 
împărtăşească gândurile, să adreseze întrebări, să depună mărturie 
şi să se înveţe unul pe celălalt. Când se implică în mod activ, ei vor 
fi mai bine pregătiţi să înveţe şi să primească revelaţie personală.

În loc să încercaţi să parcurgeţi toate învăţăturile, permiteţi discu-
ţiilor bune să continue. Îndrumaţi discuţiile pentru a- i ajuta pe parti-
cipanţi să citească învăţăturile preşedintelui Hinckley şi să descopere 
moduri în care pot pune în practică aceste învăţături în vieţile lor.

Întrebările de la sfârşitul fiecărui capitol sunt o sursă valoroasă 
pentru încurajarea discuţiilor. Puteţi, de asemenea, să vă pregătiţi 
propriile întrebări, anume pentru cei cărora le predaţi. Idei supli-
mentare pentru încurajarea discuţiilor sunt prezentate mai jos:

• rugaţi participanţii să împărtăşească ce au învăţat ca urmare a 
studiului personal al capitolului;
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• desemnați întrebări selectate de la sfârşitul capitolului, fie indivi-
dual, fie unor grupuri mici. Rugaţi participanţii să caute, în capi-
tol, învăţăturile care au legătură cu întrebările respective. Apoi, 
invitaţi- i să- şi împărtăşească gândurile şi părerile;

• citiţi împreună câteva dintre învăţăturile preşedintelui Hinckley 
din capitolul respectiv. Rugaţi participanţii să împărtăşească exem-
ple din scripturi şi din propria experienţă care au legătură cu acele 
învăţături;

• rugaţi cursanţii să aleagă o secţiune şi s- o citească în gând. Invitaţi- i 
să se adune în grupuri de două sau trei persoane care au ales 
aceeaşi secţiune şi să discute ceea ce au învăţat.

Încurajaţi împărtăşirea învăţăturilor şi punerea lor în practică

Învăţăturile preşedintelui Hinckley vor avea cel mai mult sens 
atunci când cei care participă la lecţii le pun în practică şi le împăr-
tăşesc altora. Puteţi folosi una sau mai multe dintre următoarele idei:

• întrebaţi- i pe participanţi cum pot pune în practică învăţăturile 
preşedintelui Hinckley în responsabilităţile pe care le au acasă, 
în Biserică şi în alte situaţii;

• invitaţi participanţii să împărtăşească experienţele pe care le- au avut 
ca urmare a faptului că au urmat sfaturile preşedintelui Hinckley;

• încurajaţi participanţii să împărtăşească unele dintre învăţăturile 
preşedintelui Hinckley membrilor familiei şi prietenilor.

Încheiaţi discuţia

Rezumaţi lecţia sau rugaţi unul sau doi participanţi să facă acest 
lucru. Depuneţi mărturie despre învăţăturile discutate şi îndemnaţi 
participanţii să pună în practică ceea ce au învăţat. Puteţi, de ase-
menea, să- i invitaţi pe alţii să- şi împărtăşească mărturiile.

Informaţii despre sursele citate

Învăţăturile din această carte sunt citate direct din cuvântările 
şi articolele preşedintelui Gordon B. Hinckley. Citatele din sursele 
publicate au păstrat punctuaţia, ortografia şi împărţirea pe paragrafe 
a surselor originale, cu excepţia cazurilor în care au fost necesare 
modificări impuse de normele de redactare sau tipografice pentru ca 
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textul să poată fi citit mai uşor. Deoarece citatele din sursele originale 
au fost păstrate cu fidelitate, este posibil să observaţi inconsistenţe 
stilistice minore în text. De exemplu, pronumele care fac referire la 
Divinitate sunt scrise cu minuscule în anumite citate şi cu majuscule 
în alte cazuri.

Preşedintele Hinckley a folosit, deseori, termeni ca bărbaţi, bărbat 
sau omenire pentru a face referire la toţi oamenii, atât bărbaţi, cât şi 
femei. De asemenea, el a folosit deseori pronumele el, al lui şi lui 
făcând referire la ambele genuri. Aceste reguli de exprimare erau 
obişnuite în vremea sa.
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Scurt istoric

Datele cronologice care urmează furnizează un scurt cadru istoric 
pentru evenimentele cele mai importante din viaţa preşedintelui 
Gordon B. Hinckley.

23 iunie 1910 Se naşte în familia lui Bryant S. Hinckley şi Ada 
Bitner Hinckley, în oraşul Salt Lake, Utah.

1922 Participă la o adunare a preoţiei la nivel de 
ţăruş şi dobândeşte o mărturie despre chema-
rea profetică a lui Joseph Smith.

1932 Termină facultatea în cadrul Universităţii Utah, 
unde a studiat engleză, jurnalism şi limbi 
vechi.

1933 – 1935 Slujeşte în calitate de misionar cu timp deplin 
în Misiunea Europa, petrecându- şi tot timpul 
în Anglia.

1935 – 1943 Lucrează ca secretar executiv al Comitetului 
Bisericii pentru radio, publicitate și literatură 
misionară.

1937 Este chemat în Preşedinţia generală a Şcolii de 
duminica.

29 aprilie 1937 Se căsătoreşte cu Marjorie Pay în Templul Salt 
Lake.

1943 – 1945 Lucrează ca asistent şef la Căile ferate din 
Denver şi Rio Grande în oraşul Salt Lake, 
Utah, şi Denver, Colorado.

1945 – 1958 Se angajează din nou în cadrul Bisericii; în anul 
1951 începe să supravegheze activităţile zilnice 
ale Departamentului Misionar recent format.
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1953 – 1955 Sub conducerea preşedintelui David O. 
McKay, recomandă şi supraveghează produc-
ţia filmului pentru înzestrarea din templu în 
mai multe limbi.

28 octombrie 1956 Este chemat să slujească în calitate de preşe-
dinte al ţăruşului East Mill Creek.

6 aprilie 1958 Este susţinut în calitate de asistent al Cvoru-
mului celor Doisprezece Apostoli.

5 octombrie 1961 Este rânduit apostol şi pus deoparte ca mem-
bru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli 
de preşedintele David O. McKay.

23 iulie 1981 Este chemat să slujească în calitate de consilier 
în Prima Preşedinţie, pentru a- l sprijini pe pre-
şedintele Spencer W. Kimball şi pe preşedinţii 
Marion G. Romney şi N. Eldon Tanner.

2 decembrie 1982 Este chemat să slujească în calitate de al doi-
lea consilier al preşedintelui Kimball.

10 noiembrie 1985 Este chemat să slujească în calitate de primul 
consilier al preşedintelui Ezra Taft Benson.

5 iunie 1994 Este chemat să slujească în calitate de primul 
consilier al preşedintelui Howard W. Hunter.

3 martie 1995 La moartea preşedintelui Hunter, devine 
apostolul cu vechimea cea mai mare în oficiul 
respectiv.

12 martie 1995 Este pus deoparte în calitate de preşedinte al 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă.

23 septembrie 1995 Emite „Familia: o declaraţie oficială către 
lume” în cadrul adunării generale a Societăţii 
de Alinare.

februarie 1996 Numărul de membri ai Bisericii din afara Sta-
telor Unite depăşeşte numărul de membri ai 
Bisericii din interiorul Statelor Unite.

7 aprilie 1996 Apare în cadrul programului de televiziune 60 
Minutes (60 de minute) din Statele Unite.



XIII

S c u r t  I S t o r I c

26 mai 1996 Dedică Templul Hong Kong, China, primul 
dintre cele 77 de temple care au fost dedicate 
în timp ce a fost preşedinte, dintre care 63 a 
dedicat chiar el.

5 aprilie 1997 Organizează trei noi cvorumuri ale Celor 
Şaptezeci.

4 octombrie 1997 Anunţă un plan de construire de temple mai 
mici în întreaga lume.

1 ianuarie 2000 Împreună cu ceilalţi apostoli din Prima Preşe-
dinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
trimite spre publicare „Hristos Cel Viu – măr-
turia apostolilor”.

1 octombrie 2000 Dedică Templul Boston, Massachusetts, cel 
de- al 100- lea templu funcţional.

8 octombrie 2000 Dedică Centrul de Conferinţe.
31 martie 2001 Anunţă crearea Fondului Permanent pentru 

Educație.
8 februarie 2002 Întâmpină vizitatori din întreaga lume în oraşul 

Salt Lake cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnă.
27 iunie 2002 Dedică Templul Nauvoo, Illinois cu ocazia 

celei de- a 158- a comemorări a martiriului lui 
Joseph şi Hyrum Smith.

11 ianuarie 2003 Prezidează asupra primei transmisiuni a 
instruirii conducătorilor din întreaga lume.

8 februarie 2003 Vorbeşte unui milion de copii de la Societatea 
Primară în cadrul unei transmisiuni prin satelit 
pentru a sărbători 125 de ani de la înfiinţarea 
Societăţii Primare.

6 aprilie 2004 Deplânge decesul soţiei sale, Marjorie.
23 iunie 2004 Primeşte Medalia pentru libertate oferită de 

preşedintele Statelor Unite, cea mai înaltă dis-
tincţie civilă oferită în această ţară.

26 iunie 2007 Anunţă că numărul de membri ai Bisericii a 
depăşit 13 milioane şi că, de când a fost orga-
nizată Biserica, au slujit un milion de misionari.

27 ianuarie 2008 Moare în căminul lui din oraşul Salt Lake, Utah.
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Viaţa şi slujirea lui 
Gordon B. Hinckley

În data de 16 februarie 1998, aproximativ 6.700 de sfinţi din zilele 
din urmă s- au adunat în Piaţa Independence din Accra, Ghana. Ei 
au venit să- l întâmpine pe profetul lor, preşedintele Gordon B. Hin-
ckley.1 El a stat înaintea lor, cu zâmbetul pe buze, şi le- a dat mult 
aşteptata veste că urma să fie construit un templu în ţara lor. Vârst-
nicul Jeffery R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
a spus că, în momentul în care preşedintele Hinckley a făcut acest 
anunţ, oamenii „s- au ridicat şi au aplaudat, au plâns şi au dansat, 
s- au strâns în braţe şi au vărsat lacrimi de fericire” 2. Câţiva ani mai 
târziu, după ce templul a fost construit şi dedicat, o femeie care 
fusese prezentă în acea zi şi- a amintit de sentimentele de bucurie 
şi a exprimat modul în care templul o binecuvântase:

„Încă păstrez în minte imaginea vie a vizitei profetului Gordon B. 
Hinckley în Ghana şi a anunţului său cu privire la construirea unui 
templu în patria noastră. Îmi amintesc încă foarte bine entuziasmul 
de pe feţele tuturor, fericirea, strigătele de bucurie …

Astăzi, datorită faptului că avem un templu în ţara noastră, eu sunt 
căsătorită şi pecetluită cu soţul meu atât pentru timp, cât şi pentru 
toată eternitatea. Binecuvântarea că voi trăi împreună cu familia 
mea dincolo de această viaţă muritoare îmi dă o speranţă imensă 
pe măsură ce mă străduiesc să fac tot ce pot pentru a fi cu familia 
mea pentru totdeauna” 3.

În întreaga lume, preşedintele Hinckley i- a ajutat pe oameni să 
găsească această „speranţă imensă” străduindu- se să trăiască potrivit 
Evangheliei lui Isus Hristos. Aşa cum am văzut în cadrul evenimentu-
lui din Ghana, el a slujit de multe ori unor mii de oameni în acelaşi 
timp. De asemenea, el i- a ajutat pe oameni unul câte unul. Vârstnicul 
Adney Y. Komatsu, din Cei Şaptezeci, a povestit sentimentele pe 
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care le- a avut atunci când era preşedinte de misiune şi preşedintele 
Hinckley a vizitat misiunea sa:

„În cei trei ani în care am slujit în calitate de preşedinte de misiu-
ne, nu m- a criticat niciodată, în pofida slăbiciunilor mele… Şi acest 
lucru m- a motivat să continuu să lucrez… De fiecare dată când 
cobora din avion, îmi strângea mâna de parcă pompa apă dintr- o 
fântână plin de entuziasm. «Ei bine, preşedinte Komatsu, cum ne 
descurcăm?… Faceţi o treabă minunată!» Aşa mă încuraja el… iar 
când pleca, simţeam că trebuie să dau o sută cinci la sută din mine, 
nu doar sută la sută” 4.

Oamenii s- au simţit încurajaţi de preşedintele Hinckley, nu doar 
datorită cuvintelor sale inspirate, ci şi datorită modului în care a 
trăit. Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a relatat:

„În timp ce [preşedintele şi sora Hinckley] mergeau de la o capelă 
spre un aeroport din America Centrală, autoturismul în care se aflau 
a fost implicat într- un accident. Sora Nelson şi cu mine călătoream 
în spatele lor şi am văzut ce s- a întâmplat. Un camion, [care era] plin 
de bare din metal încărcate necorespunzător, s- a apropiat de ei la 
o intersecţie. Pentru a evita coliziunea, şoferul camionului a oprit 
brusc, făcând ca acele bare de fier să zboare ca nişte suliţe către 
maşina în care erau soţii Hinkley. Geamurile maşinii au fost zdrobite; 
aripile şi uşile au fost lovite. Accidentul ar fi putut fi foarte grav. În 
timp ce li se scoteau cioburile de pe haine şi din piele, preşedintele 
Hinckley a spus: «Multumim Domnului pentru binecuvântarea Sa; 
să mergem mai departe cu o altă maşină»” 5.

Aceste cuvinte, spuse în mod spontan într- un moment de criză, 
sunt caracteristice vieţii şi slujirii preşedintelui Hinckley în calitate de 
ucenic al lui Isus Hristos. El a fost, după cum a observat vârstnicul 
Holland, „mereu plin de credinţă în Dumnezeu şi în viitor” 6.

Moştenirea lăsată de familie – o temelie 
a credinţei şi perseverenţei

În data de 23 iunie 1910, când s- a născut Gordon Bitner Hinckley, 
el a fost primul copil al mamei sale, dar alţi opt fraţi mai mari i- au 
urat bun venit în familie. După moartea primei sale soţii, Christine, 
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tatăl lui Gordon, Bryant Stringham Hinckley, se căsătorise cu Ada 
Bitner. Ada şi Bryant au mai avut încă patru copii după Gordon şi 
şi- au crescut familia numeroasă cu dragoste – şi fără să facă diferenţe 
între fraţi. De când era mic, Gordon a învăţat să- şi preţuiască familia.

Numele lui de familie şi al doilea prenume îi aminteau de moş-
tenirea sa nobilă. Strămoşii din partea tatălui erau pelerinii care au 
imigrat primii în ţara care avea să devină Statele Unite ale Americii. 
Unii fuseseră izgoniţi în ţara aceea în anii 1600 din pricina crezurilor 
lor creştine. Alţii călătoriseră în anul 1620 pe corabia Mayflower, una 
dintre primele corăbii care au transportat imigranţi din Europa în 
America de Nord. După mai mult de două secole, bunicul lui Gordon 
din partea tatălui, Ira Nathaniel Hinckley, a fost unul dintre pionierii 
sfinţi din zilele din urmă din perioada de început a Bisericii. În anul 
1843, când Ira tocmai rămăsese orfan la vârsta de 14 ani, el s- a alătu-
rat Bisericii în Navoo, Illinois, după ce i- a auzit pe Joseph şi Hyrum 
predicând. Străbunica lui Gordon, Anna Barr Musser Bitner Starr, a 
fost, de asemenea, o pionieră. Fiul ei, Breneman Barr Bitner, bunicul 
lui Gordon din partea mamei, şi- a amintit mai târziu de călătoria lor 
către valea Salt Lake în anul 1849: „Eu, [în vârstă de 11 ani], am condus 
căruţa grea, mânată de două perechi de boi prin căldură şi prin frig 
de- a lungul deşerturilor, râurilor şi munţilor până în valea aceasta” 7.

Bryant Hinckley le- a amintit deseori copiilor şi nepoţilor săi 
despre moştenirea lor bogată. Odată, când vorbea despre călătoria 
lungă şi periculoasă a pelerinilor de pe Mayflower, despre iarna 
aspră cu care s- au confruntat când au ajuns la destinaţie, el a spus: 
„Primăvara, când corabia Mayflower a fost gata să se întoarcă, numai 
49 [din 102] de oameni supravieţuiseră. Niciunul nu s- a întors [în 
Anglia]. Voi v- aţi născut cu acest spirit – acela de a nu vă întoarce 
înapoi” 8. Rămânând fidel acestui principiu, Gordon a beneficiat de 
ocazii de a învăţa, de a sluji şi de a depune mărturie cum nu şi- a 
imaginat niciodată.

Copilăria – cum a învăţat să fie optimist, 
sârguincios şi credincios

Când era copil mic, Gordon Hinckley nu era persoana energică, 
robustă pe care oamenii au cunoscut- o în ultimii săi ani. Era „un 
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băiat sensibil, delicat”, care se îmbolnăvea repede.9 Când, la vârsta de 
doi ani, Gordon s- a îmbolnăvit grav de tuse convulsivă… un medic 
i- a spus lui Ada că singurul leac era aerul curat de la ţară. Drept 
urmare, Bryant a cumpărat o fermă de 2 hectare… şi a construit o 
căsuţă de vară” 10. Ferma, care era situată într- o zonă din valea Salt 
Lake numită East Mill Creek, a fost o binecuvântare pentru întreaga 
familie, oferindu- le copiilor un loc în care să hoinărească, să se 
joace şi să înveţe lecţii de mare valoare în timp ce lucrau împreună.

Ada şi Bryant Hinckley erau părinţi optimişti, sârguincioşi, care 
le creau copiilor condiții pentru a creşte şi a reuşi. Ei au desfăşurat 
seara în familie de îndată ce aceasta a fost stabilită în anul 1915. 
Înainte de culcare, ei le citeau copiilor poveşti, deseori din scripturi. 
Au pus deoparte o cameră din casă ca bibliotecă, unde copiii puteau 
citi cărţi bune. Le- au inspirat copiilor disciplină, încurajându- i şi 
aşteptând ce e mai bun de la ei.

Pe măsură ce Gordon creştea, îi creştea şi credinţa, hrănită de 
influenţa constantă a părinţilor săi. Apoi, într- o zi, el a trăit o expe-
rienţă care a pus bazele mărturiei sale despre profetul Joseph Smith:

„Când aveam doisprezece ani, tatăl meu m- a luat cu el la o adunare 
a preoţiei în ţăruşul în graniţele căruia locuiam. Am stat în rândul 
din spate în timp ce el, în calitate de preşedinte de ţăruş, a stat în 
prezidiu. La începutul acelei adunări, prima de acest gen la care 
participasem vreodată, trei sau patru sute de bărbaţi s- au ridicat în 
picioare. Erau bărbaţi care proveneau din medii diferite şi aveau 
profesii diferite, însă fiecare nutrea în inima sa aceeaşi convingere, 
cu care au cântat împreună aceste cuvinte măreţe:

«Laudă celui ales de Iehova!
Isus l- a uns văzător, profet iubit,
Numit în dispensaţia din urmă,
De regi şi de naţiuni va fi slăvit».

S- a întâmplat ceva în interiorul meu când i- am auzit pe acei băr-
baţi credincioşi cântând. În inima mea de băiat a venit o cunoaştere, 
oferită de Duhul Sfânt, că Joseph Smith a fost, cu adevărat, un profet 
al Celui Atotputernic” 11.
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Continuarea studiilor şi perioadele de încercare

Când era mic, lui Gordon nu i- a plăcut şcoala, preferând să se 
joace afară decât să stea între pereţii şi în băncile unei săli de clasă. 
Totuşi, pe măsură ce s- a maturizat, el a învăţat să aprecieze cărţile, 
şcoala şi biblioteca de acasă la fel de mult cum îi plăceau câmpurile 
pe care alergase desculţ când a fost mic. A absolvit liceul în anul 
1928 şi şi- a început studiile la Universitatea Utah în acelaşi an.

În cei patru ani de universitate, a avut parte de încercări cople-
şitoare. În anul 1929, bursa de valori a Statelor Unite s- a prăbuşit şi 
Marea criză economică s- a răspândit în întreaga ţară şi în întreaga 
lume. În oraşul Salt Lake, şomajul a atins treizeci şi cinci la sută, 

Gordon B. Hinckley în tinereţe
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dar Gordon a avut norocul să aibă un loc de muncă în calitate de 
reparator pentru a- şi plăti taxele şi rechizitele pentru şcoală. Bryant, 
care era administratorul sălii de gimnastică Deseret a Bisericii, şi- a 
redus salariul pentru ca alţi angajaţi să- şi poată păstra posturile.12

Mult mai grav decât aceste presiuni financiare a fost faptul că s- a 
descoperit că mama lui Gordon avea cancer. Ea a decedat în anul 
1930, la vârsta de 50 de ani, când Gordon avea 20 de ani. Rănile 
provocate de moarte mamei „au fost adânci şi dureroase”, a spus 
Gordon.13 Această încercare personală, combinată cu influenţele 
filosofiilor lumeşti şi a cinismului din acele vremuri, l- au făcut să- şi 
pună întrebări complicate. „A fost o perioadă de mare descurajare”, 
îşi amintea Gordon, „şi se simţea intens în campus. Am simţit- o şi eu 
într- o oarecare măsură. Am început să pun la îndoială unele lucruri, 
inclusiv, probabil, o mică parte a credinţei părinţilor mei. Acest lucru 
li se mai întâmplă studenţilor de la universitate, dar, în vremea aceea, 
sentimentul de îndoială şi cinismul erau deosebit de profunde” 14.

Deşi întrebările pe care şi le punea Gordon îl nelinişteau, ele 
nu i- au slăbit credinţa. „În adâncul inimii mele exista o temelie a 
dragostei care provenea de la părinţi buni şi o familie bună, un 
episcop minunat, învăţători devotaţi şi credincioşi şi scripturile pe 
care le puteam citi şi asupra cărora puteam reflecta”, şi- a amintit el. 
Vorbind despre încercările din acele vremuri, ale lui şi ale altor tineri 
de vârsta lui, el a spus: „Cu toate că, în tinereţe, nu am înţeles multe 
lucruri, simţeam adânc în inima noastră o dragoste pentru Dumne-
zeu şi pentru lucrarea Sa măreaţă, care ne- a ajutat să ne depăşim 
îndoielile şi temerile. Îl iubeam pe Domnul şi îi iubeam pe prietenii 
noştri buni şi onorabili. Această dragoste ne- a dat putere mare” 15.

Slujirea misionară şi convertirea personală

Gordon a absolvit Universitatea Utah în luna iunie a anului 1932, 
unde studiase în mod special limba engleză, dar şi domeniul limbilor 
antice. Un an mai târziu, se afla la o răscruce de drumuri. Dorea 
să- şi continue studiile pentru a deveni jurnalist. Chiar în timpul cri-
zei, a reuşit să pună deoparte nişte bani pentru a- şi plăti şcoala. Se 
gândea, de asemenea, la căsătorie. El şi Marjorie Pay, o tânără care 
locuia peste drum, se îndrăgostiseră.
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Apoi, chiar înainte de a împlini 23 de ani, Gordon s- a întâlnit 
cu episcopul său, John C. Duncan, care l- a întrebat dacă s- a gândit 
să slujească în misiune. Pentru Gordon, aceasta a fost „o sugestie 
şocantă” 16 deoarece, în timpul crizei economice, puţini tineri erau 
chemaţi în misiune. Familiile lor, pur şi simplu, nu aveau cum să- i 
sprijine financiar.

Gordon i- a spus episcopului Duncan că va sluji, dar şi- a făcut 
griji dacă familia lui putea să se descurce din punct de vedere finan-
ciar. Grijile sale au crescut când a aflat că banca în care îşi păstra 
economiile dăduse faliment. „Totuşi”, a spus el, „îmi amintesc că 
tatăl meu a spus: «Vom face tot ce putem să ne asigurăm că nu vei 
duce lipsă de nimic» şi el şi fratele meu au promis să mă ajute să- mi 
plătesc misiunea. Atunci am descoperit că mama lăsase o sumă de 
bani într- un cont de economii – bani mărunţi pe care i- a economi-
sit din banii alocaţi cumpărăturilor. Având şi acest ajutor, se părea 
că puteam să merg în misiune”. Monedele mamei sale erau sacre 
pentru el. „Le- am păstrat cu mare grijă”, a spus el.17 A fost chemat 
să slujească în Misiunea Europa.

Simţind că fiul său încă era îngrijorat, Bryant Hinckley a pregătit 
ceva simplu care să- i amintească de adevărata sursă a tăriei. Mai 
târziu, Gordon a spus: „Când am plecat în misiune, bunul meu 
tată mi- a dat un cartonaş pe care erau scrise cinci cuvinte: «Nu te 
teme, crede doar» (Marcu 5:36)” 18. Aceste cuvinte aveau să- l inspire 
pe vârstnicul Gordon B. Hinckley să slujească în misiune cu totală 
dăruire, în special atunci când au fost însoţite de alte unsprezece 
cuvinte pe care tatăl său i le- a scris câteva săptamâni mai târziu.

Celelalte unsprezece cuvinte au venit într- un moment de mare 
descurajare, care începuse în data de 29 iunie 1933, prima zi a vârst-
nicului Hinckley în Preston, Anglia. Când a sosit la apartamentul său, 
colegul lui i- a spus că urmau să vorbească în piaţa din oraş în acea 
seară. „Nu sunt omul potrivit care să meargă cu tine”, i- a răspuns 
vârstnicul Hinckley, dar, după câteva ore, cânta şi vorbea de pe un 
podium în faţa unei mulţimi de spectatori care îl ignorau.19

Vârstnicul Hinckley a descoperit că mulţi oameni nu erau dis-
puşi să asculte mesajul Evangheliei restaurate. Sărăcia creată de 
criza financiare mondială părea să pătrundă în sufletele oamenilor 
pe care- i întâlnea în mijloacele de transport în comun şi nu găsea 
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motive să se simtă aproape de ei. În plus, se simţea foarte rău. Şi- a 
amintit: „În Anglia, iarba polenizează şi face seminţe la sfârşitul lui 
iunie şi începutul lui iulie, exact în perioada în care am sosit eu” 20. 
Acest lucru i- a cauzat alergii, ceea ce părea să înrăutăţească lucrurile. 
Îi era dor de familia lui. Îi era dor de Marjorie. Îi lipsea să cunoască 
locurile aşa cum le cunoştea în ţara sa. Munca era frustrantă. El şi 
colegii săi misionari aveau foarte puţine ocazii de a propovădui 
simpatizanţilor, cu toate că propovăduiau şi ţineau cuvântări în 
ramurile mici în fiecare duminică.

Având impresia că- şi pierdea timpul şi că irosea banii familiei 
sale, vârstnicul Hinckley i- a scris tatălui său o scrisoare în care i- a 
explicat situaţia nefericită în care se afla. Bryant Hinckley i- a răspuns 

Vârstnicul Gordon B. Hinckley, ca tânăr misionar în anglia, 
propovăduind evanghelia în parcul Hyde din londra
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oferindu- i un sfat pe care avea să- l urmeze toată viaţa lui. El a scris: 
„Dragă Gordon. Am primit ultima ta scrisoare. Am o singură suges-
tie”. Şi apoi, cele unsprezece cuvinte pe care le- a adăugat le- au 
întărit pe cele cinci cuvinte pe care le scrisese mai devreme: „Nu 
te mai gândi la tine şi apucă- te de lucru!” 21. Acest sfat i- a amintit 
de un fragment din scripturi pe care vârstnicul Hinckley şi colegul 
său îl citiseră mai devreme în acea zi: „Oricine va vrea să- şi scape 
viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi 
din pricina Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35).

Ţinând în mână scrisoarea de la tatăl său, tânărul vârstnic Hinckley 
a îngenuncheat şi a promis că avea să se încredinţeze Domnului. 
Efectul a fost aproape imediat. „Mi s- a părut că totul s- a schimbat”, 
a spus el. „Ceaţa s- a ridicat. Soarele a început să strălucească în 
viaţa mea. Interesul meu s- a reînnoit. Am văzut frumuseţea acestei 
ţări. Am văzut măreţia oamenilor. Am început să mă simt acasă în 
această ţară minunată” 22.

Amintindu- şi de zilele acelea, Gordon a explicat că a primit ajutor 
şi de la mama sa. I- a simţit prezenţa alinătoare, în special în vremu-
rile întunecate şi descurajatoare. „Am încercat atunci, la fel cum am 
încercat de atunci încolo, să- mi trăiesc viaţa şi să- mi fac datoria în 
aşa fel încât să fac cinste numelui ei”, a spus el. „Gândul de a trăi sub 
aşteptările mamei mele a fost dureros şi mi- a oferit o autodisciplină 
pe care, altfel, nu aş fi dobândit- o.23”

A devenit un misionar pasionat cu un ţel şi zel. Consemnările 
din primele opt luni din misiunea lui arată că, deşi nu a botezat pe 
nimeni, el a împărţit 8.785 de pliante, a petrecut mai mult de 440 de 
ore cu membri, a participat la 191 de adunări, a avut 220 de discuţii 
şi a confirmat o persoană.24

În luna martie a anului 1934, vârstnicul Hinckley a fost transfe-
rat din Preston în Londra pentru a fi asistentul vârstnicului Joseph 
F. Merill, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care prezida 
asupra Misiunilor Europa şi Marea Britanie.25 Şi- a petrecut restul 
misiunii acolo, muncind în birou ziua şi propovăduind Evanghelia 
seara. Botezurile de convertiţi erau puţine, însă în inima fiului lui 
Bryant şi al Adei Hinckley, scânteia convertirii personale a devenit 
o flacără trainică.
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O nouă şansă de a sluji Domnului

Când Gordon s- a întors din misiune, el a spus: „Nu mai vreau 
să călătoresc niciodată. Am călătorit destul” 26. Împreună cu doi 
colegi misionari, făcuse turul Europei şi al Statelor Unite înainte de 
a se întoarce acasă, lucru obişnuit în vremea aceea, şi era obosit. 
Când familia lui a mers în vacanţă, curând după întoarcerea sa, el a 
rămas acasă. În pofida oboselii pe care a simţit- o, a simţit o anumită 
satisfacţie în timp ce reflecta asupra călătoriilor sale: el a simţit că 
o parte din binecuvântarea sa patriarhală fusese împlinită. După 
mulţi ani, el a spus:

„Când eram băiat, am primit o binecuvântare patriarhală. În acea 
binecuvântare, mi s- a spus că aveam să- mi ridic glasul ca o mărturie 
a adevărului către naţiunile pământului. Lucrasem în Londra timp 
îndelungat şi îmi depusesem mărturia acolo de multe ori. Am [plecat 
la Amsterdam] şi, în cadrul unei adunări, am avut ocazia de a spune 
câteva cuvinte şi de a- mi depune mărturia. Apoi, am mers la Berlin, 
unde am avut un prilej asemănător. Apoi, am mers la Paris, unde am 
avut o ocazie asemănătoare. După aceea, am mers în Statele Unite, 
la Washington D.C., şi , într- o duminică, am avut o ocazie asemă-
nătoare. Când am ajuns acasă, am fost obosit… Mi- am spus… «Am 
încheiat [acea] parte a binecuvântării mele. Mi- am ridicat glasul în 
marile capitale ale lumii…» Şi am crezut, cu adevărat, acest lucru” 27.

Înainte ca Gordon să poată considera că şi- a încheiat misiunea, 
el a trebuit să mai facă un singur lucru. Vârstnicul Joseph F. Merrill 
îl rugase să stabilească o adunare cu membrii Primei Preşedinţii a 
Bisericii pentru a raporta nevoile Misiunii Britanice şi Misiunii Europa. 
În dimineaţa zilei de 20 august 1935, la mai puţin de o lună după ce 
s- a întors acasă, Gordon a fost condus într- o încăpere din clădirea 
administrativă a Bisericii. În timp ce dădea mâna cu fiecare membru 
al Primei Preşedinţii – preşedinţii Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. 
şi David O. McKay – s- a simţit brusc copleşit de sarcina care- i fusese 
dată. Preşedintele Grant i- a spus: „Frate Hinckley, îţi oferim cinci-
sprezece minute să ne spui ce doreşte vârstnicul Merill să ştim” 28.

În următoarele 15 minute, proaspătul fost misionar a prezentat 
problema vârstnicului Merill – faptul că misionarii aveau nevoie de 
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materiale tipărite mai bune pentru a- i ajuta în munca lor. Drept răs-
puns, preşedintele Grant şi consilierii săi au adresat întrebare după 
întrebare şi adunarea a durat cu o oră mai mult decât fusese planificat.

Pe drum spre casă, Gordon nici nu se gândea în ce fel cele 75 
de minute aveau să- i influenţeze viaţa. Două zile mai târziu, a fost 
sunat de preşedintele McKay, care i- a oferit o slujbă în calitate de 
secretar executiv al Comitetului pentru radio, publicitate și litera-
tură misionară al Bisericii. Acest comitet, format din şase membri 
ai Cvorumul celor Doisprezece, urma să lucreze pentru a rezolva 
problemele pe care Gordon le enumerase în cadrul adunării cu 
membrii Primei Preşedinţii.29

Încă o dată, Gordon şi- a amânat planurile de a- şi continua studiile 
şi cariera în jurnalism. A început să scrie scenarii pentru programe de 
radio şi prezentări video, să scrie broşuri pentru misionari, să dez-
volte relaţii profesionale cu pionierii mass- mediei, să cerceteze şi să 
scrie despre istoria Bisericii. A contribuit la crearea de mesaje menite 
să clădească credinţa membrilor Bisericii şi să stabilească relaţii cu 

Gordon B. Hinckley, când a lucrat ca angajat al comitetului 
pentru radio, publicitate şi literatură misionară al Bisericii
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oameni din afara Bisericii. Odată, un prieten i- a scris o scrisoare în 
care îl complimenta pentru un scenariu de radio şi îl întreba cum a 
reuşit să- şi dezvolte darul de a scrie şi de a vorbi. Gordon i- a răspuns:

„Dacă am vreun talent în a vorbi sau a scrie, sunt extrem de recu-
noscător Tatălui meu din Cer. Nu mă gândesc că este o abilitate cu 
care m- am născut; mai degrabă, orice putere pe care o am mi- a fost 
dată prin ocaziile care mi- au fost oferite” 30.

Munca pe care Gordon a realizat- o în cadrul comitetului i- a dez-
voltat abilităţile de scriitor. De asemenea, i- a oferit o ocazie valoroasă 
de a învăţa de la apostoli şi profeţi. Văzându- i pe cei şase membri 
ai Celor Doisprezece luând decizii şi învăţându- se unul pe altul, a 
înţeles mai bine chemarea sfântă a acestor bărbaţi diferiţi şi procesul 
prin care primeau revelaţii când se sfătuiau împreună. 

Vârstnicul Stephen L. Richards, care mai târziu a slujit în cali-
tate de primul consilier în Prima Preşedinţie, a fost preşedintele 
comitetului. Gordon l- a descris ca fiind „atent, precaut, meditativ 
şi înţelept. Nu s- a grăbit niciodată să facă lucruri, ci a studiat atent 
înainte să acţioneze. Am învăţat că, în această muncă, cel mai bine 
este să acţionezi cu grijă, deoarece orice decizie pe care o iei are 
consecinţe care afectează viaţa multor oameni” 31.

Ceilalţi cinci membri ai comitetului erau vârstnicii Melvin J. Bal-
lard, John A. Widtsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. Hinckley (unchiul 
lui Gordon) şi Albert E. Bowen. În legătură cu ei, Gordon a spus:

„M- am înţeles nemaipomenit de bine cu acei bărbaţi minunaţi, 
care erau foarte buni cu mine. Dar am învăţat că şi ei erau oameni. 
Aveau slăbiciuni şi probleme, însă acest lucru nu m- a deranjat. De 
fapt, mi- a mărit aprecierea faţă de ei, deoarece am văzut în ei un ele-
ment al divinităţii care se înălţa deasupra caracterului lor de oameni 
muritori sau cel puţin dedicarea lor faţă de o cauză măreaţă, care 
ocupa primul loc în viaţa lor. Am văzut inspiraţia pe care o primeau 
în viaţa lor. Nu am avut nicio îndoială cu privire la chemările lor 
profetice sau la faptul că Domnul vorbea şi acţiona prin intermediul 
lor. Am văzut partea lor umană, slăbiciunile lor omeneşti – şi toţi 
aveau câteva. Dar am văzut şi tăria superioară a credinţei şi a dra-
gostei lor pentru Domnul şi loialitatea lor absolută faţă de lucrarea 
şi încrederea care le fuseseră date” 32.
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Căsătoria, familia şi slujirea în Biserică

Desigur, Gordon nu s- a gândit numai la muncă. Când s- a întors 
din Anglia, a continuat să o curteze pe Marjorie Pay. Plecarea lui 
fusese la fel de dificilă pentru Marjorie precum fusese pentru el. 
„Pe cât de entuziasmată eram să slujească în misiune”, a spus mai 
târziu Marjorie, „nu voi uita niciodată sentimentul de goliciune şi 
singurătate pe care l- am simţit în timp ce trenul pleca din gară” 33.

În toamna anului 1929, la patru ani de la plecarea lui Gordon în 
Anglia, Marjorie se înscrisese la Universitatea Utah, dar aflase mai 
târziu că tatăl ei îşi pierduse locul de muncă din pricina Marii cri-
ze economice. A renunţat imediat la cursuri şi şi- a găsit un loc de 
muncă în calitate de secretară pentru a- i ajuta financiar pe părinţii 
şi pe cei cinci fraţi mai mici ai ei – un lucru pe care a continuat să- l 
facă după ce Gordon s- a întors din misiune în anul 1935. Nu a mai 
avut niciodată ocazia de a termina facultatea, dar a fost hotărâtă să 
continue să înveţe, astfel încât s- a autoeducat citind.

Dispoziţia veselă a lui Marjorie, etica muncii şi devotamentul faţă 
de Evanghelie l- au făcut pe Gordon să o îndrăgească tot mai mult 
şi ea a fost impresionată de bunătatea şi credinţa lui. Ea a spus: „Pe 
măsură ce ne apropiam de pasul căsătoriei, am fost complet convinsă 
că Gordon mă iubea. Dar am ştiut, într- un fel, că nu voi fi niciodată 
pe primul loc în viaţa lui. Ştiam că voi fi pe locul doi şi că Domnul 
va fi pe primul loc. Şi a fost în regulă”. Ea a continuat: „Mi se părea 
că, dacă o femeie înţelege Evanghelia şi scopul pentru care suntem 
aici, ea va dori un soţ care să- L pună pe Domnul pe primul loc. 
Ştiind că el era un astfel de om, m- am simţit în siguranţă” 34.

Gordon şi Marjorie s- au căsătorit în Templul Salt Lake în data 
de 29 aprilie 1937 şi s- au mutat în casa de vară a familiei Hinckley 
din East Mill Creek. Au instalat o sobă şi au adus alte îmbunătăţiri 
pentru a putea locui acolo pe parcursul întregului an, s- au ocupat 
de livezi şi de grădini şi au început să- şi construiască propriul cămin 
pe o bucată din terenul învecinat. Şi astfel, locul îndrăgit de la ţară 
în care şi- a petrecut el verile în copilărie a devenit locul în care el 
şi Marjorie şi- au construit căminul şi şi- au crescut copiii – Kathleen, 
Richard, Virginia, Clark şi Jane.
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Gordon şi Marjorie au întemeiat un cămin plin de dragoste, respect 
reciproc şi muncă grea şi au trăit potrivit Evangheliei. Rugăciunea 
zilnică în familie le- a oferit copiilor şansa de a vedea credinţa şi 
dragostea părinţilor lor. Când membrii familiei se rugau împreună, 
copiii simţeau, de asemenea, apropierea de Tatăl lor din Cer.

În casa Hinckley, existau puţine reguli, dar multe aşteptări. Mar-
jorie a vorbit despre unele lucruri pentru care nu merită să te cerţi 
cu copiii. Descriind o metodă privind creşterea copiilor pe care au 
folosit- o ea şi soţul ei, Marjorie a spus: „Am învăţat că trebuia să am 
încredere în copiii mei, aşadar am încercat să nu spun niciodată nu 
dacă puteam să spun da. Când aveam copii mici, cel mai impor-
tant lucru era să reuşesc să închei ziua cu bine şi să ne şi distrăm 
puţin. Mi- am dat seama că oricum nu puteam să iau toate deciziile 
în locul copiilor mei, aşa că am încercat să nu- mi fac griji pentru 

Marjorie Pay
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fiecare lucru mărunt” 35. Datorită încrederii părinţilor lor, copiii s- au 
simţit respectaţi şi au dobândit experienţă şi încredere în sine. Iar 
când răspunsul era nu, copiii înţelegeau că părinţii aveau un motiv 
întemeiat să spună nu.

Casa Hinckley era, de asemenea, plină de râsete. Marjorie a spus 
odată: „Singurul mod de a trece prin viaţă este acela de a râde pe 
drumul tău. Poţi fie să râzi, fie să plângi. Eu prefer să râd. Când plâng, 
mă doare capul” 36. Cu nişte părinţi care râdeau de ei înşişi şi găseau 
umor în viaţa de zi cu zi, copiii au găsit în cămin un refugiu încântător.

Slujirea în Biserică a făcut întotdeauna parte din viaţa lui Gordon 
şi Marjorie. Gordon a slujit în calitate de director al Şcolii de dumini-
ca la nivel de ţăruş şi, apoi, a fost chemat în preşedinţia generală a 
Şcolii de duminica, unde a slujit timp de nouă ani. Mai târziu, a slujit 
în calitate de consilier în preşedinţia unui ţăruş, în timp ce Marjorie 
a slujit în cadrul Societăţii Primare, Tinerelor Fete şi Societăţii de 
Alinare. Copiii lor au fost martori la faptul că slujirea în Biserică era 
un privilegiu care oferă bucurie – şi au urmat fiecare acest exemplu 
la maturitate.

Pregătire prin eforturi pe plan profesional

În primii şase ani de căsnicie, Gordon a continuat să lucreze la 
Comitetul pentru radio, publicitate și literatură misionarăal Bisericii. 
Era devotat iar proiectele şi termenele pe care le avea de respectat 
au necesitat mai mult decât cele mai mari eforturi din partea lui în 
folosirea abilităţilor şi experienţei sale. Într- o scrisoare adresată unui 
prieten, el a scris:

„Sunt multe de făcut. Munca în cadrul unui comitet cu nume lung 
creşte, devine din ce în ce mai complicată şi mai interesantă …

Radioul, filmele şi publicaţiile de toate felurile… mă ajută să mă 
rog, să fiu umil, ocupat şi să stau la locul de muncă multe ore… 
Toate acestea m- au făcut să fiu puţin mai dependent de ochelari… 
puţin mai cocoşat, puţin mai calm şi puţin mai uimit de rezultat” 37.

La începutul anilor 1940, cel de- al Doilea Război Mondial i- a adus 
lui Gordon un nou loc de muncă. Munca misionară cu timp deplin 
a devenit aproape inexistentă din pricina războiului, deci nu mai 
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era nevoie să lucreze la materiale pentru misionari. Simţind că avea 
o responsabilitate faţă de ţară, s- a înscris la o şcoală de ofiţeri în 
cadrul Marinei Statelor Unite. Totuşi, problemele sale cu alergiile nu 
i- au permis să intre. „Am fost deprimat din cauză că nu am intrat”, 
a recunoscut el mai târziu. „Era război şi toată lumea făcea ceva 
pentru a ajuta. Am simţit că trebuia să- mi aduc şi eu contribuţia în 
vreun fel.” 38 Această dorinţă l- a făcut să concureze pentru un post 
de asistent şef de cale ferată la Căile Ferate Denver şi Rio Grande. 
Deoarece trenurile erau extrem de necesare în transportarea trupelor 
şi proviziilor pentru război, Gordon a simţit că această slujbă avea 
să- l ajute să- şi slujească patria. Compania l- a angajat în anul 1943 şi 
el a lucrat în depoul din oraşul Salt Lake până când a fost transferat, 
împreună cu familia, în Denver, Colorado, în anul 1944.

Gordon B. Hinckley, anul 1951
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Supraveghetorii de la căile ferate au fost impresionaţi de munca 
depusă de Gordon şi, în anul 1945, când s- a terminat războiul, aceş-
tia i- au oferit un post permanent cu şanse mari de a avea o carieră 
strălucită. În acelaşi timp, vârstnicul Stephen L Richards l- a sunat 
pe Gordon şi l- a chemat să lucreze din nou cu timp deplin pentru 
Biserică. Deşi la Căile Ferate salariul era mai mare decât în cadrul 
Bisericii, Gordon şi- a urmat inima şi s- a întors în oraşul Salt Lake.39

Îndatoririle lui Gordon de la sediul Bisericii au fost mai ample 
decât responsabilităţile pe care le- a avut la slujba de dinainte. În 
anul 1951, a fost numit secretar executiv al Comitetului general al 
misionarilor al Bisericii şi i s- a încredinţat supravegherea zilnică 
a activităţii Departamentului pentru misionari nou- format. Acest 
departament se ocupa cu tot ce ţinea de răspândirea Evangheliei, 
inclusiv cu producţia, traducerea şi distribuţia de materiale folosi-
te de misionari, instruirea misionarilor şi preşedinţilor de misiune 
şi relaţiile publice în scopul stabilirii de relaţii bune cu oameni şi 
organizaţii din afara Bisericii şi a eliminării noţiunilor false despre 
Biserică.40

În toamna anului 1953, preşedintele David O. McKay l- a chemat 
pe Gordon în biroul său şi i- a cerut să se gândească la un lucru care 
nu avea legătură directă cu sarcinile sale din Departmentul pentru 
misionari. El a început, spunând: „Frate Hinckley, după cum ştii, 
construim un templu în Elveţia şi acesta va fi diferit de celelalte tem-
ple ale noastre prin faptul că acolo vor merge membri care vorbesc 
multe limbi. Vreau ca tu să găseşti o cale de a prezenta instrucţiunile 
din templu în diferitele limbi ale Europei folosind un număr minim 
de lucrători în templu” 41.

Preşedintele McKay i- a oferit lui Gordon un loc în care putea cău-
ta inspiraţie şi evada din numeroasele cerinţe ale muncii sale de la 
Departamentul pentru misionari. În fiecare seară, de luni până vineri, 
sâmbăta şi, uneori, duminica, Gordon lucra într- o încăpere mică de la 
etajul cinci al Templului Salt Lake. De multe ori, sâmbăta dimineaţa, 
preşedintele McKay i se alătura pentru a împărtăşi idei, a studia cu 
atenţie prezentarea înzestrării şi a se ruga pentru îndrumare.

După ce a reflectat, s- a rugat şi a căutat revelaţie, Gordon a reco-
mandat să se facă o prezentare video a înzestrării şi o înregistrare 
audio a instrucţiunilor sacre care să fie dublate în mai multe limbi. 
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Preşedintele McKay şi alţii au aprobat recomandarea sa şi l- au însăr-
cinat pe el să fie producătorul filmului. Gordon a lucrat cu o echipă 
de profesionişti talentaţi şi credincioşi şi au finalizat proiectul în luna 
septembrie a anului 1955. După aceea, a dus personal filmele la 
Templul Berna, Elveţia, şi a supravegheat pregătirile tehnice pentru 
primele sesiuni de înzestrare.42

Gordon a fost emoţionat când a văzut că munca sa le aduce bucu-
rie sfinţilor din Europa: „Când i- am văzut pe oamenii aceea din zece 
naţiuni, adunaţi pentru a lua parte la rânduielile din templu, când 
i- am văzut pe oamenii în vârstă de dincolo de cortina de fier care 
îşi pierduseră familiile în războiul care se răspândise în ţările lor şi 
când am fost martor la expresiile de bucurie şi lacrimile de fericire 
care veneau din sufletele lor datorită ocaziilor care le fuseseră date, 
când le- am văzut pe soţiile şi soţii tineri cu familiile lor – copiii lor 
deştepţi şi frumoşi – şi le- am văzut pe familiile acelea unite într- o 
relaţie eternă, am ştiut cu certitudine, chiar mai bine decât ştiusem 
înainte, că [preşedintele McKay] fusese inspirat şi îndrumat de Dom-
nul să aducă acele binecuvântări nepreţuite în vieţile acelor femei 
şi bărbaţi credincioşi adunaţi din naţiunile Europei” 43.

Trecuseră douăzeci de ani de când Gordon se întorsese din misiu-
ne şi nu- şi împlinise visul de a obţine o diplomă de masterat sau de 
doctorat şi de a deveni jurnalist. În schimb, învăţase să folosească 
tehnologia nouă pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, dezvol-
tase relaţii bune cu oameni de alte religii, studiase şi scrisese lucrări 
privind istoria Bisericii şi ajutase la pregătirea modalităţii prin care 
mii de sfinţi din zilele din urmă să primească binecuvântările tem-
plului. Aceste experienţe au reprezentat temelia pentru slujirea pe 
care avea să o ofere tot restul vieţii sale.

Slujirea în calitate de asistent al Celor Doisprezece

În ziua de sâmbătă, 5 aprilie 1958, Richard, fiul lui Gordon şi al 
lui Marjorie, a răspuns la telefon. Persoana de la celălalt capăt al 
liniei nu s- a prezentat, dar Richard a recunoscut vocea preşedintelui 
David O. McKay şi s- a grăbit să- l anunţe pe tatăl său. După o con-
vorbire scurtă cu preşedintele McKay, Gordon a făcut un duş rapid, 
s- a schimbat şi a mers la biroul preşedintelui Bisericii. Deoarece mai 
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primise sarcini de la preşedintele McKay, se aştepta să fie rugat să 
facă ceva legat de sesiunea conferinţei generale din ziua următoare. 
A fost şocat să afle că preşedintele McKay avea altceva în minte. 
După ce l- a salutat prietenos, preşedintele McKay i- a cerut lui Gor-
don să slujească în calitate de asistent al Celor Doisprezece. Cei care 
au mai slujit în această chemare, care s- a desfiinţat în anul 1976, 
au fost autorităţi generale ale Bisericii. Gordon slujea în calitate de 
preşedinte al ţăruşului East Mill Creek când preşedintele McKay i- a 
dat această chemare.

În ziua următoare, vârstnicul Gordon B. Hinckley a primit un 
vot de susţinere în cadrul conferinţei generale. Deşi, în prima sa 
cuvântare din cadrul conferinţei generale, a recunoscut că se sim-
ţea „copleşit de un sentiment de nepotrivire”, el şi- a acceptat noua 
responsabilitate cu credinţa şi energia lui caracteristice.44

O responsabilitate majoră pe care vârstnicul Hinckley a primit- o 
în calitatea sa de asistent al Celor Doisprezece a fost de a suprave-
ghea munca Bisericii de pe tot continentul asiatic. Nu ştia prea multe 
despre oamenii de acolo şi nu vorbea nicio limbă de- a lor, dar el 
a ajuns repede să- i iubească şi ei pe el. Kenji Tanaka, un sfânt din 
zilele din urmă japonez, a povestit despre prima adunare la care 
a luat parte vârstnicul Hinckley în Japonia: „I se putea citi bucuria 
vârstnicului Hinckley în ochii care străluceau. Primul cuvânt pe care 
ni l- a adresat a fost: Subarashii! [«Minunat!»] Atmosfera acelei adu-
nări s- a schimbat din una serioasă şi formală într- una prietenoasă 
şi cei care au participat s- au simţit aproape de el şi a domnit un 
sentiment plăcut” 45.

Acesta a fost sentimentul pe care l- a împărtăşit peste tot unde a 
mers în Asia. I- a ajutat pe oameni să vadă că, dacă au credinţă în 
Domnul, pot îndeplini lucruri măreţe şi pot ajuta la creşterea Bise-
ricii în ţările lor. De asemenea, a dezvoltat o relaţie apropiată cu 
misionarii cu timp deplin, ştiind că sârguinţa lor avea să aibă impact 
direct asupra oamenilor cărora le slujeau.

Martor special al numelui lui Hristos

Un alt apel telefonic care i- a schimbat viaţa a avut loc într- o altă 
zi de sâmbătă – în data de 30 septembrie 1961. De data aceasta, 
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Marjorie a fost cea care a auzit vocea cunoscută a preşedintelui 
McKay la telefon. Din nou, Gordon B. Hinckley s- a grăbit să ajungă 
la biroul preşedintelui Bisericii. Din nou, a fost surprins şi copleşit 
când a auzit motivul pentru care fusese chemat. Când a ajuns, pre-
şedintele McKay i- a spus: „Am simţit îndemnul să te aleg pentru a 
ocupa locul rămas liber în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
şi am dori să te susţinem astăzi, în cadrul conferinţei” 46. Din nou, 
vârstnicul Hinckley a mers înainte cu credinţă şi entuziasm în pofida 
sentimentelor de nepotrivire.

În calitate de apostol, vârstnicul Hinckley a primit alte responsa-
bilităţi. Din când în când, s- a întâlnit cu conducători ai guvernelor 
şi cu alţi demnitari. I s- a cerut de multe ori să vorbească în public în 
favoarea Bisericii pentru a răspunde criticilor şi neliniştii culturale din 
Statele Unite. A fost la cârma eforturilor de a mări capacităţile Bisericii 
de a face transmisiuni în direct şi de a folosi tehnologia pentru a 
răspândi Evanghelia în întreaga lume. Chiar dacă avea aceste roluri 
importante, nu a pierdut niciodată din vedere responsabilitatea sa de 
a întări credinţa indivizilor şi a familiilor. Fie că vorbea în faţa unei 
persoane sau a zece mii de oameni, el îi influenţa în mod personal, 
fapt ce a devenit o trăsătură caracteristică a slujirii sale: de a aduce 
oamenii, unul câte unul, la Hristos.

Vârstnicul Hinckley a continuat să supravegheze munca din Asia 
în următorii şapte ani şi s- a bucurat să vadă progresul prietenilor de 
acolo. El a observat: „Este o experienţă care mă inspiră… aceea de 
a fi martorul modului în care Domnul îndeplineşte detaliile planului 
său perfect în acele… părţi ale pământului” 47.

Când îndatoririle s- au schimbat printre membrii Cvorumului celor 
Doisprezece, vârstnicul Hinckley a primit ocazii de a sluji în alte 
părţi ale lumii. Oriunde a mers, a dat dovadă de grijă pentru oameni 
în mod individual. În anul 1970, când supraveghea munca Bisericii 
din America de Sud, el a călătorit în Chile după ce a prezidat asu-
pra unei conferinţe de ţăruş în Peru. La două zile după ce a ajuns 
în Chile, a aflat că un cutremur devastator a zguduit Peru şi patru 
misionari erau daţi dispăruţi. A făcut planuri imediat de a se întoarce 
în Peru, deşi acest lucru avea să- i întârzie întoarcerea acasă. „Nu pot 
să merg acasă cu conştiinţa împăcată în timp ce misionarii sunt daţi 
dispăruţi”, a spus el.48
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A ajuns în Lima, Peru, în dimineaţa următoare. Când misionarii 
au găsit un operator al unui echipament radio pentru amatori, au 
reuşit să sune în Lima şi vârstnicul Hinckley a vorbit cu ei. Misionarii 
se aflau într- o încăpere mică, plină de alţi supravieţuitori, şi conver-
saţiile au fost transmise printr- un difuzor. Când vocea vârstnicului 
Hinckley s- a auzit prin difuzor în acea încăpere înghesuită cu oameni 
care se împingeau să vorbească la radio, imediat s- a făcut o linişte 
deplină. Cu toate că vorbea în engleză şi toţi aceşti oameni vorbeau 
spaniolă, ei au început să vorbească între ei în şoaptă şi să întrebe: 
«Cine este acel bărbat?» Au putut simţi, chiar într- o situaţie de haos, 
că vocea aparţinea unui om extraordinar” 49.

În primii doi ani în care a supravegheat Biserica din America de 
Sud, vârstnicul Hinckley a vizitat fiecare misiune, a creat misiuni 
noi în Columbia şi Ecuador, a ajutat la crearea de ţăruşi noi în Lima, 
Peru şi São Paulo, Brazilia şi a ajutat la rezolvarea problemelor de 
obţinere a vizei pentru misionarii chemaţi să slujească în Argentina. 
Ar fi făcut mai multe dar, în luna mai a anului 1971, a primit însăr-
cinarea de a supraveghea opt misiuni din Europa.50

Deseori, vârstnicul Hinckley a resimţit oboseala cauzată de progra-
mul lui încărcat. Era mereu fericit să se întoarcă acasă şi să petreacă 
timp cu Marjorie şi cu copiii. Cu toate acestea, Marjorie şi- a dat seama 
că, atunci când era departe de lucrarea Bisericii prea mult timp, deve-
nea neliniştit. Chemarea sa de apostol – unul dintre „martorii speciali 
ai numelui lui Hristos” (D&L 107:23) a fost mereu în mintea sa.

Responsabilităţi apăsătoare în calitate 
de consilier în Prima Preşedinţie

În data de 15 iulie 1981, după ce slujise în Cvorumul celor Doi-
sprezece de aproape 20 de ani, vârstnicul Hinckley a primit o altă 
chemare surprinzătoare. Preşedintele Spencer W. Kimball, preşe-
dinte al Bisericii în acea perioadă, i- a cerut să slujească în calitate 
de consilier în Prima Preşedinţie, împreună cu preşedinţii N. Eldon 
Tanner şi Marion G. Romney. Acest lucru era neobişnuit, dar nu 
nemaivăzut, acela de a exista trei consilieri, nu doi. Preşedintele 
Kimball şi consilierii săi nu aveau o stare de sănătate bună şi aveau 
nevoie de sprijin în preşedinţie.51
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În cadrul primei conferinţe generale în calitate de consilier în 
Prima Preşedinţie, preşedintele Hinckley a declarat: „Singura mea 
dorinţă este să slujesc cu loialitate oriunde sunt chemat… Acestă 
chemare sacră mi- a dezvăluit slăbiciunile. Dacă v- am jignit în orice 
moment, îmi cer scuze şi sper să mă iertaţi. Fie că această însărcinare 
va fi lungă sau scurtă, promit să dau tot ce am mai bun din mine, 
cu dragoste şi credinţă” 52.

Era nevoie de eforturile sale cele mai mari, deoarece starea sănătă-
ţii preşedinţilor Kimball, Tanner şi Romney s- a înrăutăţit. Majoritatea 
muncii de zi cu zi a Primei Preşedinţii a căzut pe umerii preşedintelui 
Hinckley. De asemenea, a avut responsabilităţi în cadrul proiectelor 
mai mari, precum dedicarea Templului Jordan River, Utah. În plus, 
a avut de înfruntat critici adresate în mod public Bisericii şi condu-
cătorilor săi din trecut şi din prezent. În cadrul Conferinţei Generale 
din luna aprilie a anului 1982, el a dat următorul sfat:

Preşedintele Gordon B. Hinckley, la conferinţa generale, 
când a fost singurul membru al Primei Preşedinţii în starea 

de sănătate suficient de bună pentru a participa
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„Trăim într- o societate care se hrăneşte cu critici… Vă îndemn cu 
tărie să priviţi lucrurile în ansamblu şi să nu vă mai faceţi griji pentru 
micile defecte… Acestea sunt doar amănunte lipsite de importanţă 
în raport cu magnitudinea slujirii [conducătorilor Bisericii] şi impor-
tanţa contribuţiei lor” 53.

Preşedintele Tanner a decedat în data de 27 noiembrie 1982 iar 
starea de sănătate a preşedinţilor Kimball şi Romney s- a înrăutăţit 
astfel încât, în cadrul Conferinţei Generale din luna aprilie a anului 
1983, preşedintele Hinckley, care fusese chemat în calitate de al 
doilea consilier în Prima Preşedinţie, a stat între două scaune goale 
în prezidiu. Într- un mod profund personal, el a simţit ceea ce cândva 
numise „singurătatea unui conducător” 54.

Preşedintele Hinckley a acţionat cu grijă şi cu rugăciune, nedo-
rind să ia locul profetului. El le- a cerut membrilor seniori ai Celor 
Doisprezece – în special vârstnicului Ezra Taft Benson, preşedintele 
Cvorumului – să- l ajute în treburile zilnice ale Bisericii. Preşedintele 
Hinckley a lucrat cot la cot cu membrii Cvorumului celor Doispre-
zece, fiind îndrumat întotdeauna de preşedintele Kimball. Cu toate 
acestea, el s- a simţit foarte împovărat.

Deşi responsabilităţile preşedintelui Hinckley în Prima Preşedinţie 
i- au cerut să stea în oraşul Salt Lake majoritatea timpului, din când 
în când, el a călătorit pentru a sluji membrilor şi misionarilor din alte 
părţi ale lumii. În anul 1984, el s- a întors în Filipine. Optsprezece ani 
mai devreme, dedicase acolo prima capelă; acum, urma să dedice 
primul templu. În rugăciunea de dedicare, el a spus:

„Această naţiune, Filipine, este o naţiune a multor insule, a căror 
oameni iubesc libertatea şi adevărul, ale căror inimi sunt sensibile la 
mărturia slujitorilor Tăi şi care primesc cu bucurie mesajul Evanghe-
liei restaurate. Îţi mulţumim pentru credinţa lor. Îţi mulţumim pentru 
spiritul lor de sacrificiu. Îţi mulţumim pentru miracolul progresului 
muncii Tale în această ţară” 55.

Progresul continuu al Bisericii a fost evident în luna iunie a anului 
1984 când, în numele Primei Preşedinţii, preşedintele Hinckley a 
anunţat că urmau să fie chemaţi preşedinţi de zonă – membri ai Celor 
Şaptezeci care urmau să locuiască în întreaga lume şi să suprave-
gheze lucrarea Bisericii în zone geografice desemnate. Lucrând sub 
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îndrumarea Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, aceşti fraţi urmau să conducă şi să ofere instruirea necesară 
în zonele lor. „Nu putem lua toate deciziile în oraşul Salt Lake”, a 
spus el. „Trebuie să descentralizăm autoritatea.” 56 Aproximativ un an 
mai târziu, adresându- se conducătorilor Bisericii din întreaga lume, 
preşedintele Hinckley a spus: „Sunt încrezător că, în aceste ultime 
câteva luni, am făcut un pas inspirat şi important. Sunt încrezător 
că prezenţa acestor bărbaţi buni în mijlocul dumneavoastră vă întă-
reşte. Aceşti fraţi ajută cu adevărat la construirea unităţii Bisericii” 57.

După ce condusese Biserica 12 ani, timp în care aceasta crescuse 
extraordinar de mult, preşedintele Spencer W. Kimball a decedat în 
data de 5 noiembrie 1985. Apostolul cu cea mai mare vechime în 
acest oficiu, preşedintele Ezra Taft Benson, a fost pus deoparte ca 
preşedinte al Bisericii. El i- a cerut lui Gordon B. Hinckley să slujească 
în calitate de primul consilier în Prima Preşedinţie şi lui Thomas S. 
Monson să slujească în calitate de al doilea consilier. Existând acum 
trei membri sănătoşi ai Primei Preşedinţii, preşedintele Hinckley a 
simţit că poverile sale s- au uşurat şi a avut mai multe ocazii de a- i 
vizita pe sfinţii din întreaga lume.

Preşedintele ezra taft Benson (mijloc) împreună cu consilierii 
săi, preşedintele Gordon B. Hinckley (stânga) şi preşedintele 

thomas S. Monson (dreapta) la conferinţa generală
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După câţiva ani, starea de sănătate a preşedintelui Benson a 
început să se înrăutăţească şi responsabilităţile zilnice legate de 
conducerea Bisericii au căzut, din nou, pe umerii preşedintelui 
Hinckley. Totuşi, de data aceasta, nu era singur în Prima Preşedinţie. 
Cu vitalitate şi energie, preşedinţii Hinckley şi Monson au menţinut 
Biserica pe drumul drept, respectând mereu chemarea de profet, 
văzător şi revelator a preşedintelui Benson. Ei au clădit un parteneriat 
şi o prietenie puternice şi trainice.

Preşedintele Benson a decedat în data de 30 mai 1994 şi preşe-
dintele Howard W. Hunter a devenit preşedinte al Bisericii. Din nou, 
preşedinţii Hinckley şi Monson au slujit în calitate de consilieri. În 
luna iunie, preşedintele şi sora Hinckley i- au însoţit pe preşedintele 
Hunter şi pe soţia dânsului, Inis, pe vârstnicul M. Russell Ballard şi 
pe soţia dânsului, Barbara, la Nauvoo, Illinois, pentru a lua parte la 
comemorarea a 150 de ani de la martiriul lui Joseph şi Hyrum Smith. 
Aceasta avea să fie singura călătorie pe care preşedintele Hunter 
şi preşedintele Hinckley aveau să o facă împreună. Preşedintele 
Hunter se luptase cu probleme de sănătate mulţi ani iar starea sa 
se înrăutăţise rapid după această călătorie. În data de 27 februarie 
1995, el i- a cerut preşedintelui Hinckley o binecuvântare a preoţiei. 
În binecuvântare, preşedintele Hinckley s- a rugat fierbinte pentru 
viaţa preşedintelui Hunter, dar a spus, de asemenea, că era în mâi-
nile Domnului.58 Câteva zile mai târziu, în data de 3 martie 1995, 
preşedintele Hunter a decedat.

Profet, văzător şi revelator şi preşedinte al Bisericii

Moartea preşedintelui Hunter, deşi nu survenise în mod surprin-
zător, a pus o povară mare pe soţii Hinckley. Fiind apostolul cu cea 
mai mare vechime în acest oficiu, preşedintele Hinckley a urmat la 
preşedinţia Bisericii. Sora Hinckley şi- a amintit de momentul în care 
au primit vestea morţii preşedintelui Hunter: „Preşedintele Hunter 
plecase dintre noi, iar noi am rămas să mergem înainte. M- am simţit 
atât de tristă, atât de singură. Gordon la fel. Era copleşit. Şi se simţea 
foarte, foarte singur. Nu mai era nimeni care să poată înţelege prin 
ce trecea el” 59.
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După înmormântarea preşedintelui Hunter, preşedintele Hinckley 
a găsit mângâiere în templu. Aflându- se singur în sala în care se adu-
nau membrii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor Doisprezece 
în Templul Salt Lake, el a studiat scripturile şi a meditat la ceea ce 
a citit. A reflectat la viaţa, slujirea şi ispăşirea lui Isus Hristos. Apoi 
s- a uitat cu atenţie la portretele de pe perete, care- i înfăţişa pe toţi 

Preşedintele Gordon B. Hinckley la pupitru în cadrul conferinţei generale
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preşedinţii Bisericii de la Joseph Smith la Howard W. Hunter. El a 
consemnat în jurnalul său următoarea experienţă:

„M- am plimbat în faţa acestor portrete şi m- am uitat în ochii băr-
baţilor pe care îi reprezentau. Simţeam că aproape puteam vorbi cu 
ei. Simţeam ca şi cum ei îmi vorbeau şi mă întăreau… Am stat jos pe 
scaunul pe care l- am ocupat în calitate de primul consilier al preşe-
dintelui. Am petrecut destul de mult timp uitându- mă la portretele 
acelea. Fiecare dintre ele păreau că aproape prind viaţă. Mi se părea 
că se uitau la mine. Simţeam că ei mă încurajau şi- mi promiteau că 
mă vor ajuta. Păreau să- mi spună că vorbiseră într- un consiliu din 
cer, că nu trebuia să- mi fie teamă, că aveam să fiu binecuvântat şi 
sprijinit în slujirea mea.

Am îngenuncheat şi m- am rugat Domnului. Am vorbit cu El mult 
timp în rugăciune… Sunt convins că, prin puterea Spiritului, am 
auzit cuvântul Domnului, nu rostit, ci ca o căldură pe care am 
simţit- o în inima mea cu privire la întrebările pe care le adresasem 
în rugăciune” 60.

După această experienţă, el şi- a consemnat, din nou, gândurile: 
„Mă simt mai bine şi am o asigurare mult mai fermă în inima mea 
că Domnul lucrează pentru a împlini voia Sa cu privire la cauza şi 
împărăţia Sa, că eu voi fi susţinut în calitate de preşedinte al Bisericii 
şi profet, văzător şi revelator şi voi sluji în această chemare atâta 
timp cât doreşte Domnul. Având confirmarea Spiritului în inima mea, 
sunt pregătit acum să merg înainte să fac cea mai bună treabă pe 
care o pot face. Mi- e greu să cred că Domnul îmi dă această înaltă 
şi sacră responsabilitate… Sper că Domnul m- a instruit să fac ceea 
ce aşteaptă de la mine. Îi voi da toată loialitatea mea şi voi căuta, 
cu siguranţă, îndrumarea Sa” 61.

Preşedintele Gordon B. Hinckley a fost pus deoparte ca preşedinte 
al Bisericii în data de 12 martie 1995, iar în ziua următoare a vorbit în 
cadrul unei conferinţe de presă şi a răspuns la întrebările reporterilor. 
Vârstnicul Jeffrey R. Holland a spus că, „spre sfârşitul unui schimb 
de replici călduroase, deseori şirete, dar întotdeauna câştigate de 
el, cu privire la tot felul de întrebări adresate în această conferinţă 
de presă, preşedintele Hinckley a fost întrebat de un reporter: «Pe 
ce vă veţi concentra? Care va fi tema conducerii dumneavoastră?»
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El a răspuns instinctiv: «Vom continua. Da. Tema noastră va fi 
să continuăm marea lucrare care a fost realizată de predecesorii 
noştri»” 62.

Preşedintele Hinckley a fost întotdeauna fidel acelei promisiuni. 
Având respect faţă de profeţii care slujiseră înaintea lui, el a continuat 
munca pe care aceştia o făcuseră. Şi având credinţă în Dumnezeu 
şi în Isus Hristos, el a acţionat potrivit relevaţiei primite de a face 
aceeaşi lucrare în moduri noi.

Scoaterea Bisericii „din obscuritate” (d&l 1:30)

La începutul slujirii preşedintelui Hinckley, vârstnicul Neal 
A.Maxwell, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a observat: 
„Preşedintele Hinckley ajută la scoaterea Bisericii din obscuritate. 
Biserica nu poate înainta aşa cum trebuie dacă este ascunsă sub o 
baniţă. Cineva trebuie să o scoată de acolo iar preşedintele Hinckley 
este dispus să facă acest lucru. Este un om care înţelege trecutul şi 
prezentul în acelaşi timp şi are daruri minunate privind exprimarea, 
care îi permit să prezinte mesajul nostru într- un mod atractiv pentru 
oamenii de pretutindeni” 63.

Cunoştinţele vaste ale preşedintelui Hinckley în domeniile mediei 
şi radiodifuziunii l- au pregătit pentru această muncă. În calitate de 
preşedinte al Bisericii, a dat deseori interviuri unor jurnalişti din 
întreaga lume, răspunzând la întrebările lor despre doctrina şi regu-
lile Bisericii şi depunându- şi mărturia despre Salvator şi Evanghelia 
restaurată. De fiecare dată, i- a ajutat pe oameni să- şi mărească înţe-
legerea şi a legat prietenii.

De o importanţă deosebită a fost interviul acordat reporterului 
veteran Mike Wallace, în anul 1996, în cadrul emisiunii televizate 
60 Minutes (60 de minute). Dl. Wallace era cunoscut pentru inter-
viurile sale dure iar preşedintele Hinckley a recunoscut că a avut 
rezerve înainte de a intra în direct la o televiziune naţională din 
Statele Unite. El a spus: „Dacă interviul se dovedeşte a fi favorabil, 
voi fi recunoscător. Dacă nu, promit că nu voi mai călca niciodată 
în astfel de capcane” 64.

Interviul a a dat roade bune, arătând multe aspecte pozitive ale 
Bisericii. Un alt lucru bun care a rezultat din acest interviu a fost 
faptul că Mike Wallace şi preşedintele Hinckley au devenit prieteni.
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În anul 2002, oraşul Salt Lake a fost gazda Jocurilor Olimpice de 
iarnă, ceea ce a făcut ca Biserica să fie în centrul atenţiei pe plan 
internaţional. Preşedintele Hinckley şi consilierii săi au fost consul-
taţi în privinţa anumitor planuri. El a spus: „Am luat o decizie de a 
nu folosi acest moment sau loc pentru a face prozelitism, dar eram 
încrezători că, din acest eveniment important, Biserica avea să tragă 
mari foloase” 65. A avut dreptate. Zeci de mii de oameni au vizitat 
oraşul Salt Lake şi au fost întâmpinaţi de gazde amabile – sfinţi din 
zilele din urmă şi alţii au lucrat împreună pentru succesul Jocurilor 
Olimpice. Aceşti vizitatori s- au plimbat prin Piaţa Templului, au 
ascultat Corul Tabernacolului şi au vizitat Biblioteca de istorie a 
familiei. Miliarde de oameni au văzut Templul Salt Lake la televizor şi 
Biserica a fost prezentată într- o lumină favorabilă. A fost, după cum 
a spus preşedintele Hinckley, „un lucru minunat pentru Biserică”.

Preşedintele Hinckley nu doar că a folosit căi de comunicare 
vechi, ci a îmbrăţişat şi inovaţiile. De exemplu, a văzut în Internet un 
mod de a apropia Biserica de membrii ei şi de a împărtăşi Evanghelia 
restaurată celor de alte credinţe. În timpul conducerii sale, Biserica 
a lansat LDS.org, FamilySearch.org şi Mormon.org.

În data de 23 iunie 2004, când preşedintele Hinckley a împlinit 
94 de ani, a primit Medalia pentru Libertate oferită de preşedintele 
ţării, cea mai mare recunoaştere oferită cetăţenilor în Statele Unite. 
Ca răspuns, el a spus: „Sunt profund onorat să primesc această 
recunoaştere prestigioasă de la preşedintele Statelor Unite. Sunt 
profund recunoscător. Într- un sens mai larg, aceasta recunoaşte şi 
onorează Biserica care mi- a oferit atâtea prilejuri şi ale cărei interese 
m- am străduit să le apăr” 66. El a considerat acest premiu un simbol al 
creşterii reputaţiei pozitive a Bisericii şi a dovezii că era, într- adevăr, 
scoasă din obscuritate.

călătorind printre sfinţii din zilele din urmă

Preşedintelui Hinckley nu i- a plăcut să călătorească, însă dorinţa 
lui de a sluji printre sfinţii din zilele din urmă a fost mai puterni-
că decât cea de a sta acasă. El a spus că dorea să „meargă printre 
membrii noştri pentru a le arăta aprecierea şi a- i încuraja şi pentru a 
depune mărturie despre divinitatea lucrării Domnului” 67. La începutul 
slujirii sale ca profet, el a menţionat: „Sunt hotărât ca, atât timp cât 
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voi avea putere, să merg printre oameni, acasă şi în afara ţării… Am 
de gând să continuu să mă mişc cu energie cât timp pot. Doresc să 
fiu în preajma oamenilor pe care îi iubesc” 68.

În timpul slujirii sale în calitate de preşedinte al Bisericii, a călă-
torit foarte mult în Statele Unite şi de mai bine de 90 de ori în alte 
ţări. În total, cât timp a fost preşedinte al Bisericii, el a călătorit mai 
mult de 1,6 milioane de kilometri, întâlnindu- se cu sfinţi din toate 
părţile lumii.69

În unele zone, oamenii trebuiau să facă eforturi mai mari pentru 
a- l vedea decât cele pe care le făcea el pentru a- i vedea. De exemplu, 
în anul 1996, sora Hinckley şi preşedintele Hinckley au vizitat Insu-
lele Filipine, unde numărul membrilor Bisericii crescuse la mai bine 
de 375.000. Preşedintele şi sora Hinckley trebuiau să vorbească într- o 
seară în cadrul unei adunări ţinute în clădirea Araneta Coliseum din 
Manila. La mijlocul după- amiezii, clădirea a fost plină până la refuz. 
Cozile au început să se formeze la 7 dimineaţa pentru o adunare 
care trebuia să înceapă abia după doisprezece ore. Numărătoarea 
oficială a indicat să au existat 35.000 de membri care s- au înghesuit 

Preşedintelui Hinckley îi plăcea să „meargă printre 
oameni, acasă şi în afara ţării”.
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într- o clădire de 25.000 de locuri, ocupând şi culoarele şi holurile. 
Mulţi sfinţi călătoriseră douăzeci de ore cu barca şi autobuzul pen-
tru a ajunge la Manila. Pentru unii, costul călătoriei a reprezentat 
salariul pe câteva luni …

„Când preşedintele Hinckley a auzit că sala era neîncăpătoare 
şi că administratorul acesteia se întreba dacă puteau începe mai 
devreme, el a spus: «Să mergem!». El şi sora Hinckley au intrat în 
arena imensă… Apoi, congregaţia s- a ridicat spontan în picioare, a 
aplaudat şi a început să cânte, cu o emoţie extraordinară, «Mulţumim, 
Ţie, Dumnezeul nostru»” 70.

Ştiind că el şi fraţii săi din Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece nu puteau merge peste tot unde doreau să meargă, 
preşedintele Hinckely a încurajat folosirea tehnologiei pentru a 
instrui conducătorii din întreaga lume. Folosind posibilitatea de a 
transmite prin satelit, el a prezidat asupra mai multor transmisiuni 
de instruire a conducătorilor din întreaga lume, prima de acest gen 
având loc în luna ianuarie a anului 2003.

Promovarea importanţei de a învăţa şi a 
preda adevăruri spirituale şi laice

Preşedintele Hinckley a declarat: „Niciunul dintre noi… nu ştie 
suficient. Procesul de învăţare este un proces fără sfârşit. Noi tre-
buie să citim, trebuie să observăm, trebuie să asimilăm şi trebuie să 
cugetăm la ceea ce ne expunem mintea” 71. De asemenea, el a spus: 
„Predarea eficientă este însăşi esenţa conducerii în Biserică. Bărbaţii 
şi femeile vor dobândi viaţa eternă numai dacă sunt învăţaţi cu atâta 
eficienţă, încât să se poată schimba şi disciplina. Nu pot fi forţaţi să 
devină neprihăniţi sau să intre în cer. Trebuie să fie conduşi, ceea 
ce înseamnă că trebuie să fie învăţaţi” 72.

Preşedintele Hinckley a dorit să le ofere sfinţilor din zilele din 
urmă din întreaga lume mai multă hrană spirituală. În anul 1995, el 
a aprobat cu mult entuziasm un plan de a publica o nouă serie de 
cărţi ce aveau să ofere membrilor Bisericii o bibliotecă a Evangheliei. 
Curând, Biserica a început să publice seria intitulată Învăţături ale 
preşedinţilor Bisericii, din care face parte această carte.

Învăţătura laică a fost, de asemenea, importantă pentru preşedin-
tele Hinckley. El şi- a făcut griji pentru membrii Bisericii din zonele 
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sărace ale lumii, care nu- şi puteau permite o educaţie superioară 
sau o şcoală profesională. Fără astfel de educaţie, majoritatea dintre 
ei aveau să rămână săraci. În cadrul sesiunii preoţiei a Conferinţei 
Generale din luna aprilie a anului 2001, preşedintele Hinckley a spus:

„În efortul de a remedia această situaţie, propunem un plan – un 
plan care, credem noi, este inspirat de Domnul. Biserica înfiinţează 
un fond, în cea mai mare parte din contribuţiile sfinţilor credincioşi 
din zilele din urmă care au contribuit şi vor contribui pentru acest 
scop. Le suntem profund recunoscători… Îl vom numi Fondul Per-
manent pentru Educaţie” 73.

Preşedintele Hinckley a explicat că cei care urmau să beneficieze 
de pe urma programului urmau să primească împrumuturi luate din 
fonduri donate de membri ai Bisericii pentru şcoală sau cursuri de 
calificare. După ce aveau să- şi finalizeze studiile sau cursurile, trebuia 
să restituie banii luaţi cu împrumut, astfel încât fondurile să poată fi 
folosite pentru a- i ajuta pe alţii. Preşedintele Hinckley a explicat, de 
asemenea, că Fondul Permanent pentru Educaţie avea să fie „bazat 
pe principii similare acelora care au stat la baza Fondului Permanent 
pentru Emigrare”, pe care Biserica îl înfiinţase în anii 1800 pentru 
a- i ajuta pe sfinţii aflaţi în nevoie să emigreze în Sion.74

După şase luni, sfinţii din zilele din urmă au donat milioane de 
dolari către Fondul Permanent pentru Educaţie.75 La un an de la pre-
zentarea planului, preşedintele Hinckley a anunţat: „Această iniţiativă 
se bazează acum pe o temelie solidă… Tinerii şi tinerele din zonele 
mai puţin privilegiate ale lumii, tinerii şi tinerele care, în cea mai 
mare parte, sunt foşti misionari sau foste misionare, vor fi ajutaţi să 
dobândească o educaţie bună care- i va ridica din starea degradantă 
a sărăciei cu care strămoşii lor s- au luptat generaţii întregi” 76. Acest 
program continuă să- i binecuvânteze pe sfinţii din zilele din urmă, 
atât pe cei care oferă, cât şi pe cei care primesc.

depunând mărturie despre sfinţenia căsătoriei şi familiei

În cadrul Adunării generale a Societăţii de Alinare, care s- a desfă-
şurat în data de 23 septembrie 1995, preşedintele Hinckley a spus:

„Având în vedere nenumăratele sofisme care sunt prezentate 
drept adevăruri, atât de multe minciuni cu privire la standarde şi 
valori şi atât de multe ademeniri şi ispite de a fi infectaţi cu virusul 
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lumesc, am simţit că trebuie să avertizăm şi să prevenim. Pentru a 
face aceasta, noi, Prima Preşedinţie şi Consiliul Celor Doisprezece 
Apostoli adresăm acum o proclamaţie către Biserică şi către lume 
care reprezintă o declaraţie şi o reafirmare a standardelor, doctri-
nelor şi practicilor care au legătură cu familia şi pe care profeţii, 
văzătorii şi revelatorii acestei Biserici le- au afirmat în mod repetat 
de- a lungul istoriei” 77.

Cu această introducere, preşedintele Hinckley a citit, pentru prima 
oară în public, „Familia – o declaraţie oficială către lume”.

Sfinţenia căsătoriei şi a familiei a fost o temă constantă în învăţă-
turile preşedintelui Hinckley. El a condamnat abuzul de orice fel şi 
i- a încurajat pe părinţi şi pe copii să fie răbdători unul cu altul, să 
se iubească unul pe altul, să se înveţe unul pe altul şi să- şi slujească 
unul altuia. Într- o scrisoare datată 11 februarie 1999, el şi consilierii 
săi din Prima Preşedinţie au spus:

„Facem apel la părinţi să se dedice propovăduirii şi creşte-
rii copiilor lor în spiritul principiilor Evangheliei, care îi va ţine 
aproape de Biserică. Căminul este temelia unei vieţi neprihănite 
şi nimic altceva nu- l poate înlocui sau nu poate să îndeplinească 

„Îi sfătuim pe părinţi şi pe copii să acorde prioritate maximă 
rugăciunii în familie, serii în familie, studiului şi învăţării din 

evanghelie, precum şi activităţilor de recreere sănătoase.”



34

V I a ţ a  ş I  S l u j I r e a  l u I  G o r d o n  B .  H I n c k l e y

funcţiile sale esenţiale în îndeplinirea acestei responsabilităţi dată 
de către Dumnezeu.

Îi sfătuim pe părinţi şi pe copii să acorde prioritate maximă rugă-
ciunii în familie, serii în familie, studiului şi învăţării din Evanghelie, 
precum şi activităţilor de recreare sănătoase. Oricât de demne şi 
potrivite ar fi alte cerinţe sau activităţi, ele nu trebuie să înlocuiască 
însărcinările primite de la Dumnezeu, pe care doar părinţii şi familiile 
le pot îndeplini în mod corespunzător” 78.

Grija faţă de noii convertiţi

Preşedintelui Hinckley i- a plăcut să vadă cum mulţi oameni s- au 
alăturat Bisericii, dar şi- a făcut griji pentru aceşti oameni în mod 
individual. La începutul slujirii sale, el a spus:

„Dat fiind că numărul convertiţilor creşte mereu, noi trebuie să 
facem un efort tot mai considerabil pentru a- i ajuta să- şi găsească 
drumul. Fiecare dintre ei are nevoie de trei lucruri: un prieten, o 
responsabilitate şi să fie hrănit de «cuvântul bun al lui Dumnezeu» 
(Moroni 6:4). Avem datoria şi ocazia de a le asigura aceste lucruri” 79.

Întărirea noilor convertiţi a fost o temă constantă a preşedintelui 
Hinckley. Vârstnicul Jeffrey R. Holland a împărtăşit următoarea rela-
tare pentru a sublinia această temă: „Cu o privire plină de umor şi 
bătând în masa din faţa lui, el le- a spus recent Celor Doisprezece: 
«Dragi fraţi, când viaţa mea se va sfârşi şi când serviciile funerare se 
vor încheia, în timp ce spiritul meu va părăsi această lume, eu mă 
voi uita la fiecare dintre voi şi voi spune: «Cum ne descurcăm cu 
păstrarea membrilor în Biserică»?” 80.

construirea de temple

În anul 1910, anul în care s- a născut preşedintele Hinckley, exis-
tau 4 temple funcţionale în lume şi toate erau în Utah. Până în anul 
1986, când a fost rânduit la oficiul de vârstnic, numărul templelor a 
crescut la 12. Acest progres a fost semnificativ, dar vârstnicul Hin-
ckley a fost mereu preocupat de faptul că mulţi oameni din întreaga 
lume aveau acces limitat la binecuvântările templului. În anul 1973, 
în timp ce slujea în calitate de director al Comitetului templelor al 
Bisericii, el a scris în jurnalul său: „Biserica ar putea construi [mul-
te temple mai mici] la preţul Templului Washington, [care se afla 
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atunci în construcţie]. Acest lucru ar duce templele mai aproape de 
oameni în loc ca oamenii să călătorească distanţe imense pentru a 
ajunge la ele” 81.

În anul 1995, când a fost susţinut în calitate de preşedinte al Bise-
ricii, numărul templelor funţionale crescuse la 47, însă dorinţa lui 
de a avea mai multe temple era încă mare. El a spus: „A fost dorinţa 
mea arzătoare să existe un templu oriunde este nevoie pentru ca 
membrii noştri, oriunde s- ar afla, să poată, fără a face sacrificii mari, 
să vină la casa Domnului pentru a primi propriile rânduieli şi pentru 
a avea ocazia să facă munca în numele şi pentru cei morţi” 82.

În cadrul Conferinţei Generale din luna octombrie a anului 1997, pre-
şedintele Hinckley a făcut un anunţ istoric: Biserica avea să înceapă să 
construiască temple mai mici în întreaga lume.83 Mai târziu, el a afirmat: 
„Conceptul templelor mai mici, cred eu, a venit ca revelaţie directă” 84. 
În anul 1998, el a anunţat că cele 30 de temple noi mai mici, împreună 
cu cele aflate deja în construcţie, aveau să însumeze „47 de temple noi, 

Preşedintele Hinckley pune mortar la ceremonia de zidire a 
capsulei timpului deasupra pietrei din capul unghiului anterioară 

dedicării templului nauvoo, Illinois, în anul 2002.



36

V I a ţ a  ş I  S l u j I r e a  l u I  G o r d o n  B .  H I n c k l e y

pe lângă cele 51 de temple funcţionale în acest moment”. După aceea, 
spre încântarea tuturor acelora care îl ascultau, preşedintele Hinckley 
a adăugat: „Cred că ar fi bine să mai adăugăm încă două pentru a avea 
cifra rotundă 100 până la sfârşitul acestui secol, împlinindu- se 2.000 
de ani «de la venirea Domnului şi Salvatorului nostru, Isus Hristos, în 
carne» (D&L 20:1)”. Apoi, el a promis: „Şi vor mai fi” 85.

În data de 1 octombrie 2000, preşedintele Hinckley a dedicat 
Templul Massachusetts, cel de- al 100- lea templu funcţional. Înainte 
de sfârşitul anului 2000, el a mai dedicat încă două temple. În anul 
2008, când a decedat, Biserica avea 124 de temple funcţionale şi 
13 anunţate. Preşedintele Hinckley fusese implicat în planificarea 
şi construirea majorităţii templelor, dedicase personal 85 dintre ele 
şi rededicase 13 (8 dintre cele 13 rededicări erau ale templelor pe 
care le dedicase tot el mai devreme).

centrul de conferinţe

În cadrul conferinţei generale din luna octombrie a anului 1995, 
preşedintele Hinckley a făcut aluzie la o idee la care se gândise. 
Vorbind din Tabernacolul din Piaţa Templului, el a spus: „Acest taber-
nacol măreţ pare să devină mai neîncăpător în fiecare an. Acum ne 
adunăm cu grupuri mai mari sub un singur acoperiş în unele confe-
rinţe regionale” 86. În cadrul Conferinţei Generale din luna aprilie a 
anului 1996, preşedintele Hinckley a vorbit mai mult despre ideea sa:

„Regret că mulţi dintre cei care doresc să fie cu noi în Tabernacol 
în această dimineaţă nu au putut intra. Sunt foarte mulţi oameni care 
au rămas afară, în jurul clădirii. Această sala unică şi remarcabilă, 
construită de strămoşii noştri pionieri şi dedicată preaslăvirii Dom-
nului, poate găzdui confortabil aproximativ 6.000 de persoane. Unii 
dintre dumneavoastră care aţi stat pe băncile acestea dure timp de 
două ore puneţi, probabil, la îndoială cuvântul confortabil.

Inima mea se îndreaptă către cei care doresc să intre şi nu a fost 
posibil să- i găzduim. În urmă cu aproximativ un an, le- am sugerat 
fraţilor din Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apos-
toli că, poate, a sosit timpul când ar trebui să studiem posibilitatea 
construirii unei alte case de preaslăvire pe o scară mult mai largă, în 
care să găzduim de trei sau patru ori mai multe scaune decât există 
în această clădire” 87.
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În data de 24 iulie 1997, în cadrul sărbătoririi a 150 de ani de la 
sosirea pionierilor în valea Salt Lake, a avut loc inaugurarea lucrări-
lor la fundaţia unei noi clădiri – care urma să fie numită Centrul de 
conferinţe – pe terenul aflat la nord de Piaţa Templului. După mai 
puţin de trei ani ,în luna aprilie a anului 2000, sesiunile conferinţei 
generale au fost ţinute acolo, deşi clădirea nu era încă terminată. 
Preşedintele Hinckley a dedicat Centrul de conferinţe în cadrul 
Conferinţei Generale din luna octombrie a anului 2000. Înainte de 
a oferi rugăciunea de dedicare, el a stat la pupitru, care fusese făcut 
din lemnul unui nuc negru din grădina sa, şi a spus:

„Astăzi dedicăm această clădire ca o casă în care Îi vom preaslăvi 
pe Dumnezeu, Tatăl Etern, şi pe Singurul Său Fiu, Domnul Isus 
Hristos. Sperăm şi ne rugăm ca, de la acest pupitru, să continue să 
se audă în lume declaraţii despre mărturie şi despre doctrine, despre 
credinţa în Dumnezeul cel Viu şi despre recunoştinţa faţă de marele 
sacrificiu ispăşitor al Mântuitorului nostru” 88.

centrul de conferinţe, pe care preşedintele Hinckley l- a dedicat în 
cadrul conferinţei Generale din luna octombrie a anului 2000
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Mărturia despre Isus Hristos

În anul 1889, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli au publicat o declaraţie oficială, intitulată „Hristos Cel Viu 
– Mărturia apostolilor”. Cu privire la Salvator, ei au declarat: „Nimeni 
altcineva nu a avut o influenţă atât de profundă asupra tuturor celor 
care au trăit şi vor mai trăi pe pământ” 89.

Şi nimeni altcineva nu a avut o influenţă atât de profundă asupra 
vieţii preşedintelui Gordon B. Hinckley. Timp de peste 46 de ani, 
el a slujit în calitate de martor special al numelui lui Isus Hristos. 
La câteva luni după ce el şi fraţii săi din Prima Preşedinţie şi Cvoru-
mul celor Doisprezece au publicat „Hristos Cel Viu”, preşedintele 
Hinckley a stat în faţa sfinţilor din zilele din urmă şi a spus: „Dintre 
toate lucrurile pentru care sunt recunoscător în această dimineaţă, 
mărturia vie cu privire la Isus Hristos, Fiul Atotputernicului Dumne-
zeu, Prinţul Păcii, Cel Sfânt, este cel mai important” 90.

Încercări şi speranţă

La finalul Conferinţei Generale din luna aprilie a anului 2004, 
preşedintele Hinckley a spus: „Vă mai reţin atenţia câteva momente. 
Unii dintre dumneavoastră aţi observat absenţa surorii Hinckley. Este 
prima oară, în cei 46 de ani de când am devenit autoritate generală, 
când ea nu participă la o conferinţă generală… Pe drum spre casă 
[din Africa, în luna ianuarie], ea a fost doborâtă de oboseală. De 
atunci, trece printr- o perioadă grea… Cred că ceasul ei este pe cale 
să se oprească şi nu ştim cum să- l pornim din nou.

Este o perioadă tristă pentru mine. În această lună, împlinim 67 
de ani de căsătorie. Ea este mama a cinci copii talentaţi şi capabili, 
bunica a 25 de nepoţi şi nepoate şi străbunica a unui număr în creş-
tere de strănepoţi şi strănepoate. Am păşit împreună, umăr lângă 
umăr, în toţi aceşti ani, parteneri şi soţ şi soţie egali, prin momente 
dificile şi momente frumoase. Ea a vorbit în multe puncte de pe 
glob, depunând mărturie despre această lucrare, oferind dragoste, 
încurajări şi credinţă oriunde a fost” 91.

Două zile mai târziu, în data de 6 aprilie, Marjorie Pay Hinckley 
a decedat. Milioane de oameni, care au iubit- o pentru caracterul ei 
grijuliu şi credinţa ei de neclintit, au jelit împreună cu preşedintele 
Hinckley. El a fost recunoscător pentru scrisorile de sprijin şi de 
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dragoste care i- au fost trimise în număr extrem de mare din întrea-
ga lume. Aceste scrisori, a spus el, „mi- au oferit mângâiere într- o 
perioadă de durere” 92. Mulţi oameni au făcut contribuţii la Fondul 
Permanent pentru Educaţie în numele surorii Hinckley.

Deşi pierderea lui Marjorie a fost foarte dificilă pentru el, pre-
şedintele Hinckley a continuat să facă lucrarea Bisericii, chiar în 
condiţiile în care propria stare de sănătate s- a înrăutăţit. A început 
să folosească o cârjă. Câteodată, a folosit- o să se sprijine, dar cel 
mai adesea a folosit- o să- i salute pe membrii Bisericii. Preşedintele 
Thomas S. Monson şi- a amintit de o conversaţie pe care a avut- o 
cu medicul preşedintelui Hinckley, care îşi făcea griji pentru modul 
în care preşedintele Hinckley îşi folosea – şi nu- şi folosea – cârja. 
Medicul a spus: „Nu dorim ca el să cadă şi să- şi rupă un şold sau 
mai rău. În loc să o folosească când umblă, el o foloseşte să- i salu-
te pe oameni. Spune- i că medicul i- a prescris cârja şi trebuie să o 
folosească în scopul ei obişnuit”. Preşedintele Monson i- a răspuns: 
„Domnule doctor, eu sunt consilierul preşedintelui Hinckley. Dum-
neavoastră sunteţi medicul lui. Spuneţi- i dumneavoastră!” 93

La începutul anului 2006, la vârsta de 95 de ani, preşedintele Hin-
ckley a fost diagnosticat cu cancer. În cadrul Conferinţei Generale 
din luna octombrie a acelui an, el a spus: „Domnul mi- a permis să 
trăiesc, deşi nu ştiu pentru cât timp. Dar indiferent de timp, eu voi 
continua să fac tot ce- mi stă în putinţă pentru a- mi îndeplini datoria… 
Mă simt bine şi starea sănătăţii mele este destul de bună. Dar când 
timpul va veni ca cineva să urmeze după mine, tranziţia se va face cu 
uşurinţă, potrivit voinţei Aceluia căruia Îi aparţine această Biserică” 94.

Un an mai târziu, în luna octombrie a anului 2007, preşedintele 
Hinckley a încheiat ultima sa Conferinţă Generală spunând: „Aştept 
cu nerăbdare să vă revăd în luna aprilie a anului următor. Am 97 
de ani, dar sper sa fiu acolo. Fie ca binecuvântările cerului să vă 
însoţească până atunci, este umila mea rugăciune, în numele Mân-
tuitorului nostru, Domnul Isus Hristos, amin” 95.

Fiica preşedintelui şi a surorii Hinckley, Virginia, a descris cei patru 
ani de după moartea surorii Hinckley ca fiind „anii cei mai grei” din 
viaţa preşedintelui Hinckley. Apoi, ea a reflectat asupra unei rugă-
ciuni de- a lui din data de 20 ianuarie 2008, cu o săptămână înainte 
de moartea sa, când a dedicat o capelă renovată din oraşul Salt Lake:
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„În acea rugăciune, în mod foarte neobişnuit, El s- a rugat Dom-
nului pentru el, ca profet. A vorbit cu recunoştinţă spunând că, «din 
zilele lui Joseph Smith până în prezent, Tu ai ales şi ai numit un 
profet pentru acest popor. Îţi mulţumim şi Te rugăm să- l mângâi şi 
să- l susţii pe el şi să- l binecuvântezi potrivit nevoilor lui şi scopurilor 
Tale măreţe»” 96.

În ziua de joi, 24 ianuarie 2008, preşedintele Hinckley a simţit, 
pentru prima oară, că nu putea să participe cu fraţii lui din Prima 
Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece la adunarea lor săptămâ-
nală din templu. În următoarea duminică, pe data de 27 ianuarie, 
preşedintele Monson i- a dat o binecuvântare a preoţiei, asistat de 
preşedinţii Henry B. Eyring şi Boyd K. Packer. Mai târziu în aceeaşi 
zi, preşedintele Gordon B. Hinckley a decedat în linişte la el acasă, 
înconjurat de cei cinci copii ai săi şi de soţii sau soţiile lor.

Câteva zile mai târziu, mii de oameni i- au adus un ultim omagiu 
trecând pe lângă sicriul preşedintelui Hinckley în holul profeţilor din 
Centrul de conferinţe. Conducători ai altor biserici şi conducători ai 
guvernului şi oameni de afaceri au trimis condoleanţe, exprimând 
recunoştinţă pentru influenţa şi învăţăturile preşedintelui Hinckley.

Serviciile funerare s- au ţinut în Centrul de conferinţe şi au fost 
transmise în clădirile Bisericii din întreaga lume. În cadrul ceremoniei 
de înmormântare, Corul Tabernacolului a cântat un imn nou, inti-
tulat: „Ce e acest lucru pe care oamenii îl numesc moarte. Versurile 
imnului au fost scrise de preşedintele Hinckley – ultima sa mărturie 
despre Isus Hristos către prietenii care l- au numit profet:

Ce e acest lucru pe care oamenii îl numesc moarte,
Această calmă trecere în noapte?
Nu e sfârşit, ci naştere
De lumi mai bune şi cunoaştere.
Dumnezeul meu, inima- mi alină
Necazurile şi teama îmi alungă.
Divine şi pure, speranţa şi credinţa
Să- mi dea tărie şi pace să- nving tristeţea.
Nu există moarte, ci numai schimbare
Pentru victorie, răsplata e mare;
Darul Lui, care pe oameni i- a iubit,
Fiul lui Dumnezeu, Cel Slăvit.97
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Restaurarea Evangheliei – 
zorii unei zile mai frumoase

„Calea către această măreaţă Evanghelie 
a fost deschisă prin apariţia Tatălui şi a 

Fiului în faţa băiatului Joseph.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Întreaga sa viaţă, preşedintele Gordon B. Hinckley a avut un mare 
respect pentru oamenii implicaţi în restaurarea Evangheliei şi pen-
tru locurile în care aceasta s- a desfăşurat. El a avut o recunoştinţă 
deosebită pentru Joseph Smith şi rolul său în restaurare şi a vorbit 
despre „o dorinţă tot mai mare de a depune mărturie despre divini-
tatea Domnului şi despre misiunea profetului Joseph Smith”.1

În anul 1935, când Gordon se întorcea acasă după misiunea sa 
din Anglia, el şi alţi misionari care îşi terminaseră misiunea au vizi-
tat Dumbrava Sacră şi Dealul Cumora. De asemenea, ei s- au dus la 
Închisoarea Carthage, unde profetul Joseph şi Hyrum Smith au fost 
martirizaţi. Ei au mers pe străzile prăfuite din Nauvoo, loc pe care 
sfinţii exilaţi l- au transformat dintr- o mlaştină în acest oraş frumos. 
Fără îndoială, Gordon se gândea la încercările şi biruinţele sfinţilor 
din perioada de început a Bisericii în timp ce el se afla în aceste 
locuri şi atunci când şi- a continuat călătoria spre vest, pe ruta pio-
nierilor, către oraşul Salt Lake.

În deceniile următoare, Gordon B. Hinckley s- a întors la locurile 
sfinte ale restaurării de multe ori. În cadrul adunării de devoţiune 
organizată de Prima Preşedinţie cu prilejul Crăciunului din data de 
3 decembrie 2000, el a împărtăşit această experienţă personală pe 
care a avut- o în timp ce vizita Dumbrava Sacră:

„În urmă cu câţiva ani, am fost rugat să particip la conferinţa 
ţăruşului Rochester, New York. Sâmbăta, le- am spus fraţilor care se 



c a P I t o l u l  1

46

aflau cu mine: «Haideţi să ne trezim dimineaţa devreme, duminica 
dimineaţa devreme, şi să mergem la Dumbrava Sacră înainte de con-
ferinţă». Cu toţii au fost de acord. Drept urmare, foarte devreme în 
acea duminică de primăvară, preşedintele de misiune, preşedintele 
de ţăruş, reprezentantul regional şi cu mine am mers la Palmyra şi 
am mers în dumbravă. Nimeni nu se afla acolo. Totul era paşnic şi 
frumos. Plouase pe timp de noapte. Copacii aveau frunze noi şi mici.

Am vorbit încet unul cu altul. Am îngenuncheat pe pământul 
umed şi ne- am rugat. Nu am auzit o voce distinctă. Nu am avut 
o viziune. Dar, într- un mod pe care nu îl pot defini, ni s- a spus în 
mintea noastră, a fiecăruia dintre noi, că da, aici s- a întâmplat, aşa 
cum Joseph a spus că s- a întâmplat. Aici, Dumnezeu, Tatăl nostru 
Etern, şi Fiul Său Preaiubit, Domnul Isus Hristos înviat, i- au apărut 
băiatului de paisprezece ani şi au vorbit cu el. Lumina Lor perfectă 
l- a luminat şi el a fost instruit în legătură cu ceea ce ar trebui să facă.

Acea ocazie sublimă, Prima Viziune, a însemnat începutul reve-
laţiilor cereşti prin care a avut loc restaurarea pe pământ a Bisericii 
lui Hristos. A apărut din pustiul întunericului, din tristeţea vremurilor 
trecute, în zorii măreţi ai unei zile noi. A urmat Cartea lui Mormon 
ca o altă mărturie despre Domnul Isus Hristos. Preoţia sa sfântă şi 
divină a fost restaurată de mâinile celor care au deţinut- o în vechime. 
Profetului şi tovarăşilor săi le- au fost conferite chei şi puteri. Biserica 
din vechime se afla din nou pe pământ cu toate binecuvântările, 
puterile, doctrinele, cheile şi principiile dispensaţiilor precedente. 
Este Biserica [lui Hristos]. Ea poartă numele Lui. Este condusă de 
preoţia Sa. Nu există alt nume dat sub cer prin care omul să poată 
fi salvat. Joseph Smith… a devenit persoana care a depus cel mai 
mult mărturie despre El” 2.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

După moartea Salvatorului, Biserica pe care 
El o stabilise s- a rătăcit în apostazie.

[Isus Hristos] a fost şi este marea figură centrală a istoriei oame-
nilor, apogeul vremurilor şi timpurilor tuturor oamenilor.



c a P I t o l u l  1

47

Înainte de moartea Sa, El i- a rânduit pe apostolii Săi. Ei au dus 
lucrarea mai departe o vreme. Biserica Sa fusese întemeiată.3

După moartea Salvatorului, Biserica pe care El o stabilise s- a rătăcit 
în apostazie. Au fost împlinite cuvintele profetului Isaia, care a spus: 
„Căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau 
poruncile şi rupeau legământul cel veşnic!” (Isaia 24:5).4

Epistolele lui Pavel au fost un strigăt care cerea tărie printre cei 
care Îl urmau pe Hristos, pentru ca ei să nu ajungă pe căile celui 
rău. Dar spiritul apostaziei a avut, în cele din urmă, câştig de cauză.5

Secolele s- au scurs. Un văl de întuneric a acoperit pământul. Isaia 
l- a descris: „Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare 
popoarele” (Isaia 60:2).

A fost un anotimp al prădării şi al suferinţei, marcat de un conflict 
lung şi sângeros… A fost o vreme a lipsei de speranţă, un timp al 
stăpânilor şi al slugilor.

Prima mie de ani a trecut şi al doilea mileniu a început. Primele 
lui secole au fost o continuare a precedentului mileniu. A fost o 
perioadă plină de frică şi suferinţă.6

2
Renaşterea şi reforma protestantă au ajutat la 

pregătirea drumului pentru restaurarea Evangheliei.

Cumva, în acea lungă perioadă de întuneric, s- a aprins o lumină. 
Epoca Renaşterii a adus cu ea înflorirea studiului, artei şi ştiinţei. A 
apărut o mişcare a unor curajoşi bărbaţi şi femei, care priveau către 
ceruri cu recunoaştere faţă de Dumnezeu şi de Fiul Său divin. Mă 
refer la Reformă.7

Reformatorii au lucrat pentru a schimba biserica [creştină], mai 
ales bărbaţi precum Luther, Melanchthon, Hus, Zwingli şi Tyndale. 
Aceştia erau bărbaţi foarte curajoşi, câţiva dintre ei având parte de 
o moarte crudă din cauza crezurilor lor. Protestantismul s- a născut 
împreună cu strigătul ei pentru reformă. Când reforma nu s- a înfăp-
tuit, reformatorii şi- au organizat propriile biserici. Ei au făcut acest 
lucru fără autoritatea preoţiei. Singura lor dorinţă a fost de a găsi 
un mic loc în care ei puteau să- L preaslăvească pe Dumnezeu aşa 
cum simţeau ei că ar trebui preaslăvit.
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În timp ce acest mare tumult răscolea întreaga lume creştină, 
forţe politice, de asemenea, se puneau în mişcare. Apoi, a început 
Războiul de independenţă al Statelor Unite care a dus la naşterea 
unei naţiuni a cărei constituţie declara faptul că guvernul nu ar trebui 
să- şi exercite influenţa în problemele de natură religioasă. Sosise o 
nouă zi, una glorioasă. O zi în care nu mai exista o biserică a statului. 
Nicio religie nu mai era favorizată.

După secole de întuneric, durere şi încercări, sosise perioada 
potrivită pentru restaurarea Evangheliei. Profeţii din vechime au 
vorbit despre această zi mult aşteptată.

Toată istoria indica această perioadă. Secolele cu toată suferinţa 
şi speranţa lor veniseră şi trecuseră. Atotputernicul Judecător al 
naţiunilor, Dumnezeul cel Viu, hotărâse că perioada despre care 
vorbiseră profeţii sosise. Daniel a profeţit despre o piatră care s- a 
desprins dintr- un munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi a devenit un 
munte mare care a umplut întregul pământ [vezi Daniel 2:35, 44].8

3
Calea către restaurare a fost deschisă prin apariţia 

Tatălui şi a Fiului în faţa lui Joseph Smith.

Şi apoi, după ce multe generaţii au trecut pe faţa pământului – 
atât de multe dintre ele în conflicte, ură, întuneric şi răutate – a venit 
măreaţa nouă zi a restaurării. Calea către această măreaţă Evanghelie 
a fost deschisă prin apariţia Tatălui şi a Fiului în faţa băiatului Joseph.9

Cât de extraordinară a fost acea viziune din anul 1820, când 
Joseph s- a rugat în pădure şi când, atât Tatăl, cât şi Fiul au apărut 
în faţa lui. Unul dintre Ei i- a vorbit, chemându- l pe nume, şi a spus, 
arătând către celălalt: „Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă- L!”. ( Joseph 
Smith – Istorie 1:17)

Un astfel de eveniment nu mai avusese loc până atunci. Unii s- ar 
putea întreba de ce era atât de important ca atât Tatăl, cât şi Fiul să 
Se arate. Cred că motivul a fost că Ei anunţau începutul dispensaţiei 
plenitudinii timpurilor, ultima şi cea din urmă dispenaţie a Evan-
gheliei, când aveau să fie adunate împreună, într- una singură, toate 
elementele dispensaţiilor precedente. Acesta avea să fie capitolul 
final al îndelungatei cronici a prezenţei lui Dumnezeu în viaţa băr-
baţilor şi femeilor de pe pământ.10
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Fiecare afirmaţie pe care noi o facem privind autoritatea divină, 
fiecare adevăr pe care noi îl oferim în ceea ce priveşte autenticitatea 
acestei lucrări, toate aceste lucruri pornesc de la Prima Viziune a 
băiatului profet. Fără aceasta, noi nu prea am avea mare lucru de 
spus. Aceasta a reprezentat debutul dispensaţiei plenitudinii tim-
purilor, când Dumnezeu a promis că El va restaura toată puterea, 
toate darurile şi binecuvântările tuturor dispensaţiilor precedente.11

4
Au fost restaurate autoritatea şi cheile preoţiei.

Pentru a restaura Preoţia aaronică, Ioan Botezătorul, fiind o fiinţă 
înviată, şi- a aşezat mâinile pe capul lui Joseph Smith şi al lui Oli-
ver Cowdery şi a spus: „Vouă, tovarăşilor mei în slujire, în numele 
lui Mesia, eu vă confer preoţia lui Aaron, care deţine cheile slujirii 
îngerilor, ale Evangheliei pocăinţei şi ale botezului prin scufundare 
pentru iertarea păcatelor” (D&L 13:1).12

Aceasta a fost urmată de apariţia lui Petru, Iacov şi Ioan, apostoli 
ai Domnului Isus Hristos, care le- au conferit lui Joseph şi lui Oliver 

autoritatea şi cheile Preoţiei lui Melhisedec au fost 
restaurate pe pământ ca parte a restaurării.
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Cowdery Preoţia lui Melhisedec, preoţie care a fost primită de aceşti 
apostoli prin mâinile Domnului Însuşi.13

Trei dintre apostolii Salvatorului – Petru, Iacov şi Ioan – li s- au 
arătat lui Joseph şi Oliver undeva „în [pustiu]”, de- a lungul râului 
Susquehanna (vezi D&L 128:20). Aceştia şi- au pus mâinile pe capul 
lor şi le- au conferit această sfântă autoritate …

Îmi pot trasa linia preoţiei mele cu o linie directă spre acest eve-
niment. Aceasta este: Am fost rânduit de David O. McKay, care a fost 
rânduit de Joseph F. Smith, care a fost rânduit de Brigham Young, 
care a fost rânduit de cei trei martori, care au fost rânduiţi de Joseph 
Smith Jr. şi Oliver Cowdery, care au fost rânduiţi de Petru, Iacov şi 
Ioan, care au fost rânduiţi de Domnul Isus Hristos.

Preoţia lui Melhisedec a ajuns în mod similar la [fiecare deţinător]. 
Fraţilor, fiecare dintre dumneavoastră care deţineţi această preoţie aţi 
primit- o, de asemenea, printr- o linie directă de la conferirea făcută 
de Petru, Iacov şi Ioan.14

5
Prin Joseph Smith, Domnul a revelat adevăruri 

care ne diferenţiază de alte biserici.

Permiteţi- mi să numesc câteva dintre multele doctrine şi practici 
care ne diferenţiază de toate celelalte biserici, toate aceste lucruri 
fiind primite prin revelaţia dată tânărului profet. Dumneavoastră le 
cunoaşteţi, dar merită să le repetăm şi să reflectăm asupra lor.

dumnezeirea

Prima dintre acestea… este apariţia lui Dumnezeu Însuşi şi a 
Preaiubitului Său Fiu, Domnul Isus Hristos înviat. Această măreţă 
manifestare a divinităţii este, în opinia mea, cel mai măreţ eveni-
ment de la naşterea, viaţa, moartea şi învierea Domnului nostru la 
meridianul timpului.

Nu avem nicio consemnare a unui alt eveniment asemănător.

Timp de secole, oamenii s- au adunat pentru a se certa în ceea 
ce priveşte naturii Dumnezeirii. Împăratul Constantin a adunat 
diferiţi cărturari la Nicea în anul 325. După două luni de dezbateri 
amare, ei au făcut un compromis asupra unei definiţii care, timp 
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de generaţii, a reprezentat afirmaţia doctrinară a creştinilor în ceea 
ce priveşte Dumnezeirea.

Vă invit să citiţi această definiţie şi să o comparaţi cu afirmaţia 
tânărului Joseph. El spune pur şi simplu că Dumnezeu a stat înaintea 
lui şi a vorbit cu el. Joseph L- a putut vedea şi L- a putut auzi. El arăta 
ca un om, o fiinţă tangibilă. Lângă El stătea Domnul înviat, o fiinţă 
individuală, pe care El l- a prezentat ca fiind Fiul Său Preaiubit şi cu 
care, de asemenea, Joseph a vorbit.

Cred că, cât timp a durat acea viziune remarcabilă, Joseph a 
învăţat mai multe despre Divinitate decât toţi cărturarii şi clericii 
din vechime.

În această revelaţie divină, a fost reafirmată, dincolo de orice 
îndoială, realitatea învierii propriu- zise a Domnului Isus Hristos.

Această cunoaştere despre Divinitate, ascunsă lumii timp de seco-
le, a fost primul şi cel mai măreţ lucru pe care Dumnezeu l- a revelat 
slujitorului Său ales.15

cartea lui Mormon: un martor alături de Biblie

Vă voi vorbi în continuare despre un alt lucru important pe care 
Dumnezeu l- a revelat.

Lumea creştină acceptă Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. 
Cei mai mulţi nici nu ştiu cum a ajuns la noi.

Tocmai am terminat de citit o carte recent publicată de un om 
de ştiinţă cunoscut. Este evident din informaţiile pe care el le oferă 
că diferite cărţi din Biblie au fost puse laolaltă în ceea ce pare să 
fi fost o modalitate dezordonată. În unele cazuri, consemnările au 
fost făcute după o lungă perioadă de la desfăşurarea evenimentele 
pe care le descriu. Cineva ar putea întreba: „Este Biblia adevărată? 
Este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu”.

Noi răspundem că este, în măsura în care este tradusă corect. 
Mâna Domnului a dirijat scrierea ei. Dar acum nu este singura. Mai 
este o mărturie despre adevărurile semnificative şi importante pe 
care le conţine.

În scripturi se spune: „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 
doi sau a trei martori” (2 Corinteni 13:1).
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Cartea lui Mormon a apărut prin harul şi puterea lui Dumnezeu. 
Se face auzită ca un glas din ţărână, depunând mărturie despre 
Fiul lui Dumnezeu. Vorbeşte despre naşterea Sa, despre slujirea Sa, 
despre răstignirea şi învierea Sa, precum şi despre vizita Sa printre 
credincioşi în ţara Abundenţa de pe continentul american.

Este un lucru tangibil, care poate fi ţinut în mâini, care poate fi 
citit, care poate fi testat. Cuprinde în paginile sale o promisiune 
despre originea ei divină. Milioane de oameni au pus la încercare 
acea promisiune şi au aflat că este o scriere adevărată şi sfântă …

Așa cum Biblia este testamentul Lumii Vechi, Cartea lui Mormon 
este testamentul Lumii Noi. Ele merg mână în mână declarând că 
Isus este Fiul Tatălui …

Această carte sfântă, care a apărut ca o revelaţie dată de Atot-
puternic, este într- adevăr un alt testament despre divinitatea Dom-
nului nostru.16

„cartea lui Mormon se face auzită ca un glas din ţărână, 
depunând mărturie despre Fiul lui dumnezeu.”
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autoritatea preoţiei şi organizarea Bisericii

Preoţia este autoritatea de a acţiona în numele lui Dumnezeu… 
Am mai citit recent o altă carte. Descrie apostazia Bisericii înteme-
iate de Isus. Dacă autoritatea acelei Biserici s- a pierdut, cum putea 
să fie înlocuită?

Autoritatea preoţiei a venit din unicul loc din care putea să vină, 
adică din ceruri. A fost conferită prin mâinile celor care au deţinut- o 
atunci când Salvatorul era pe pământ …

Cât de frumoasă este dezvăluirea modelului restaurării care a con-
dus la organizarea Bisericii în anul 1830… Chiar numele Bisericii a 
fost dat prin revelaţie. A cui Biserică era? Era a lui Joseph Smith? Era 
a lui Oliver Cowdery? Nu, a fost Biserica lui Isus Hristos restaurată 
pe pământ în aceste ultime zile.17

Familia

O altă revelaţie măreaţă şi unică dată profetului a fost referitoare 
la planul despre viaţa eternă a familiei.

Familia este o creaţie a Celui Atotputernic. Reprezintă cea mai 
sacră dintre toate relaţiile. Este cea mai importantă dintre toate pro-
misiunile. Este organizaţia fundamentală a societăţii.

Prin revelaţie de la Dumnezeu, dată profetului Său, a venit doc-
trina şi autoritatea prin care familiile sunt pecetluite împreună nu 
numai pentru această viaţă, ci pentru toată eternitatea.18

Inocenţa copiilor mici

Inocenţa copiilor mici este încă una dintre revelaţiile pe care 
Dumnezeu le- a dat prin intermediul profetului Joseph. Practica des 
întâlnită este botezarea copiilor mici pentru a îndepărta efectele a 
ceea ce este descris ca fiind păcatul lui Adam şi al Evei. În doctrina 
restaurării, botezul este iertarea păcatelor personale ale fiecăruia. 
Devine un legământ între Dumnezeu şi om. Se efectuează la vârsta 
responsabilităţii, atunci când oamenii sunt destul de maturi pentru 
a face diferenţa dintre bine şi rău. Se face prin scufundare ca sim-
bol al morţii şi îngropării lui Isus Hristos şi prin ieşirea din apă ca 
semn al învierii Sale.19
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Salvarea celor morţi

Voi continua menţionând un alt adevăr revelat. Ni s- a spus că 
Dumnezeu nu este părtinitor şi totuşi, în nicio altă biserică din câte 
ştiu eu, nu se are grijă de cei aflaţi dincolo de vălul morţii, ca ei să 
primească fiecare binecuvântare care le este oferită celor în viaţă. 
Măreaţa doctrină a salvării celor morţi este unică şi aparţine aces-
tei Biserici… Celor morţi li se dă aceeaşi ocazie ca şi celor vii. Mă 
repet, câtă grijă glorioasă şi măreaţă a manifestat Atotputernicul prin 
revelaţia dată profetului Său.20

natura, scopul şi potenţialul copiilor lui dumnezeu

Natura eternă a omului a fost revelată. Noi suntem fii şi fiice ai 
lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl spiritelor noastre. Noi am trăit 
înainte de a veni aici. Am avut o personalitate. Noi ne- am născut în 
această viaţă ca parte a unui plan divin. Suntem aici pentru a pune 
la încercare demnitatea noastră, acţionând prin libertatea de a alege 
pe care ne- a dat- o Dumnezeu. Atunci când murim, vom continua 
să trăim. Viaţa noastră eternă este cuprinsă în trei etape: prima este 
existenţa noastră premuritoare, a doua este existenţa noastră muri-
toare iar a treia este existenţa noastră de după moarte. La moarte, 
murim în această lume şi păşim prin văl în gloria în care suntem 
demni să intrăm. Aceasta, din nou, este o doctrină unică, aparte şi 
preţioasă a acestei Biserici care a apărut prin revelaţie.21

revelaţia din zilele noastre

Ofer acest scurt rezumat al acestei revărsări nemaipomenite de 
cunoaştere şi autoritate de la Dumnezeu asupra capului profetului 
Său… Mai este încă una pe care trebuie să o menţionez. Aceasta 
este principiul revelaţiei din zilele noastre. Articolul de credinţă pe 
care l- a scris profetul spune:

„Noi credem în tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce 
revelează El în zilele noastre şi credem că El va revela încă multe 
lucruri măreţe şi importante referitoare la Împărăţia lui Dumnezeu” 
(Articolele de credinţă 1:9).

O biserică în creştere, o biserică ce se răspândeşte pe suprafaţa 
pământului în aceste timpuri dificile are nevoie constantă de revelaţie 
de la tronul ceresc pentru a îi oferi îndrumare şi pentru a înainta.
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Prin rugăciune şi căutând să aflăm voia Domnului, noi depunem 
mărturie că acea îndrumare este primită, că revelaţia este primită şi 
că Domnul binecuvântează Biserica Sa pe calea destinului ei.

Pe temelia solidă a chemării divine a profetului Joseph şi a reve-
laţiei de la Dumnezeu, care a venit prin el, noi înaintăm.22

Fiind al cincisprezecelea profet de la Joseph Smith şi purtând 
mantia apostolică ce i- a fost oferită, declar solemn mărturia mea cu 
privire la veridicitatea relatării profetului Joseph despre [restaurare], 
declar că Tatăl… a depus mărturie despre divinitatea Fiului Său, că 
Fiul l- a instruit pe băiatul profet şi că au urmat o serie de evenimente 
care au dus la organizarea „singurei Biserici adevărate şi vii de pe 
toată suprafaţa pământului” [D&L 1:30].23

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce aveau nevoie oamenii din lume ca Biserica şi Evanghelia 

lui Isus Hristos să fie restaurate? (Vezi secţiunea 1.) Care sunt 
câteva dintre modurile în care Domnul a pregătit calea pentru 
restaurarea Evangheliei? (Vezi secţiunea 2.)

• Meditaţi asupra învăţăturilor preşedintelui Hinckley despre Prima 
Viziune (vezi secţiunea 3). În ce fel v- a influenţat mărturia pe care 
o aveţi despre Prima Viziune?

• De ce a fost necesar ca preoţia să fie restaurată de mesageri cereşti? 
(Vezi secţiunea 4.) De ce este important că fiecare deţinător al 
preoţiei lui Melhisedec îşi poate trasa linia autorităţii preoţiei 
înapoi până la Isus Hristos?

• În secţiunea 5, revedeţi rezumatul câtorva dintre adevărurile 
care i- au fost revelate profetului Joseph Smith. Cum v- au bine-
cuvântat viaţa aceste adevăruri? Cum putem să- i ajutăm pe copii 
să înţeleagă şi să aprecieze aceste adevăruri?

Scripturi suplimentare
Isaia 2:1- 3; Faptele apostolilor 3:19- 21; Apocalipsa 14:6- 7; 2 Nefi 

25:17- 18; D&L 128:19- 21
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Ajutor pentru studiu
„Studiul personal al Evangheliei este cel mai eficient atunci când 

sunteţi învăţaţi prin Duhul Sfânt. Începeţi întotdeauna studiul Evan-
gheliei rugându- vă ca Duhul Sfânt să vă ajute să învăţaţi” (Predicaţi 
Evanghelia Mea [2004], p. 18).

Note
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2001, p. 72.

 3. „To the Women of the Church”, Ensign, 
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Un steag pentru popoare, 
o lumină pentru lume

„Aceasta este o perioadă în care să fim puternici. Este o 
perioadă în care să înaintăm fără ezitare, cunoscând 

bine sensul, amploarea şi importanţa misiunii noastre.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

La scurt timp după ce s- a întors acasă din misiunea sa în Anglia, 
Gordon B. Hinckley a îndeplinit o ultimă însărcinare dată de pre-
şedintele său de misiune, Joseph F. Merrill. Preşedintele Merrill a 
fost, de asemenea, membru al Cvorumului celor Doisprezece Apos-
toli şi l- a rugat pe Gordon să întocmească un raport pentru Prima 
Preşedinţie. Preşedinţii Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. şi David 
O. McKay. Gordon a contactat secretariatul Primei Preşedinţii şi a 
stabilit o întâlnire.

Când Gordon a intrat în sala de consiliu a Primei Preşedinţii, 
preşedintele Grant şi consilierii săi l- au întâmpinat cu căldură. Apoi, 
preşedintele Grant a spus: „Frate Hinckley, îţi vom acorda cincispre-
zece minute pentru a ne spune ceea ce vârstnicul Merrill doreşte ca 
noi să ştim”. După o oră şi cincisprezece minute, Gordon a plecat 
din încăpere. În cele cincisprezece minute care i- au fost acordate, 
el a prezentat îngrijorarea preşedintelui său de misiune – aceea că 
misionarii aveau nevoie de materiale tipărite mai bune pentru a- i 
ajuta în munca lor. Scurta sa prezentare a făcut ca membrii Primei 
Preşedinţii să- i adreseze întrebări şi să discute cu el timp de o oră.

După ce a îndeplinit această însărcinare, Gordon a simţit că „acum 
misiunea sa s- a terminat cu adevărat şi era timpul să meargă mai 
departe şi să îşi planifice viitorul”. El deja obţinuse o diplomă în 
limba engleză de la Universitatea Utah şi dorea să facă un masterat 
în jurnalism la Universitatea Columbia din oraşul New York. Dar, la 
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„este misiunea acestei Biserici să stea ca un steag 
pentru popoare şi o lumină pentru lume.”
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două zile după întâlnirea cu Prima Preşedinţie, a primit un telefon 
care i- a schimbat planurile. Cel care l- a sunat a fost preşedintele 
McKay, care i- a spus: „Frate Hinckley, ieri, în cadrul adunării Primei 
Preşedinţii şi a Celor Doisprezece, am discutat despre lucrurile pe 
care ni le- ai spus în timpul întâlnirii tale cu noi. Şi am organizat un 
comitet alcătuit din şase persoane, membri ai Cvorumului celor Doi-
sprezece, vârstnicul Stephen L. Richards fiind preşdintele, pentru a 
rezolva problemele pe care tu le- ai adus în discuţie. Am dori să te 
invităm să vii să lucrezi împreună cu membrii comitetului” 1.

Gordon a acceptat invitaţia şi a fost angajat ca secretar executiv 
al noului comitet, intitulat Comitetul Bisericii pentru radio, publici-
tate şi literatură misionară. El nu s- a dus niciodată la Universitatea 
Columbia şi nu a lucrat niciodată ca jurnalist care să scrie ştirile 
lumii. În schimb, a început un efort, care a durat întreaga sa viaţă, 
de a publica vestea cea bună a Evangheliei. Aceste responsabilităţi 
au crescut mai târziu, când a slujit în calitate de autoritate generală.

Deoarece îşi dezvoltase abilitatea de a se exprima clar chiar şi în 
situaţii dificile, Gordon B. Hinckley a primit deseori însărcinarea de a 
da interviuri reporterilor. În calitate de preşedinte al Bisericii, el a con-
tinuat să se bucure de astfel de ocazii, făcându- şi partea pentru a ajuta 
Biserica lui Isus Hristos să iasă „din obscuritate” (D&L 1:30). El a spus:

„Eu cred şi vă mărturisesc că este misiunea acestei Biserici să stea 
ca un steag pentru popoare şi o lumină pentru lume. Ne- a fost dată o 
însărcinare măreaţă şi de neimaginat pe care nu putem s- o abando-
năm sau s- o respingem. Noi acceptăm această însărcinare şi suntem 
hotărâţi s- o îndeplinim iar cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuşi” 2.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Precum piatra din viziunea lui Daniel, Biserica se 
se rostogoleşte pentru a umple întregul pământ.

Această Biserică a început cu rugăciunea umilă a băiatului Joseph 
Smith, rostită în dumbrava de la ferma tatălui său. De la acea experien-
ţă remarcabilă, pe care noi o numim Prima Viziune, a crescut această 
lucrare… Este transformarea în realitate a însăşi viziunii lui Daniel 



c a P I t o l u l  2

60

despre piatra desprinsă din munte, fără ajutorul vreunei mâini, care 
se rostogoleşte pentru a umple pământul întreg (vezi Daniel 2:44- 45).3

În anul 1830, când Biserica a fost organizată, erau numai şase 
membri, doar o mână de credincioşi, toţi locuitori ai unui sat aproape 
necunoscut… Ţăruşii Sionului înfloresc astăzi în fiecare stat al Sta-
telor Unite, în fiecare provincie a Canadei, în fiecare stat din Mexic 
şi în fiecare naţiune din America Centrală şi din America de Sud.

Găsim congregaţii şi pe Insulele Britanice şi în Europa, unde mii 
de oameni s- au alăturat Bisericii de- a lungul anilor. Această lucrare 
a ajuns în sus, până la naţiunile baltice, şi în jos, până în Bulgaria şi 
Albania şi alte zone ale acelei părţi a lumii. S- a întins de- a lungul vas-
tei suprafeţe a Rusiei. Ajunge până în Mongolia şi în toate naţiunile 
din Asia, în insulele Pacificului, în Australia şi Noua Zeelandă şi în 
India şi Indonezia. Înfloreşte în multe dintre naţiunile din Africa …

Şi acesta este numai începutul. Această lucrare va continua să 
crească, să prospere şi să cuprindă întreg pământul.4

2
Conducătorii din perioada de început a Bisericii au avut 
o viziune profetică asupra destinului lucrării Domnului.

În data de 24 iulie 1847, grupul nostru de pionieri a ajuns în valea 
Salt Lake. Un alt grup a ajuns cu o zi sau două zile mai devreme. 
Brigham Young a ajuns sâmbăta. A doua zi, adunările zilei de sabat 
s- au ţinut atât dimineaţa, cât şi după amiaza. Nu avem niciun fel de 
sală în care să ne adunăm. Presupun că, pe căldura arzătoare din 
acea duminică din luna iulie, ei stăteau la marginea căruţelor lor şi 
se sprijineau pe roţi în timp ce Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli predicau. Vara era pe terminate şi ei aveau de 
îndeplinit o sarcină uriaşă şi urgentă dacă doreau să planteze seminţe 
pentru anotimpul următor. Dar preşedintele Young i- a implorat să 
nu încalce ziua de sabat atunci sau în viitor.

Dimineaţa următoare, ei s- au împărţit în grupuri pentru a explora 
împrejurimile. Brigham Young, Wilford Woodruff şi câţiva dintre 
prietenii lor au plecat din tabăra lor şi au făcut o drumeţie… Ei s- au 
urcat pe un vârf care avea forma unui dom şi preşedintelui Young 
i- a fost greu din cauza bolii de care suferea recent.
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Când membrii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor Doispre-
zece Apostoli au ajuns în vârf, s- au uitat spre sud, la vale. Era în 
mare parte stearpă, exceptând câteva sălcii şi trestii care creşteau 
de- a lungul râuleţelor care duceau apa din munţi în lac. Nu se găsea 
nicio construcţie de orice fel, dar, următoarea sâmbătă, Brigham 
Young a spus: „Acesta este locul”.

Vârful pe care stăteau a fost numit Ensign Peak, numele făcând 
referire la aceste cuvinte profetice ale lui Isaia: „El [referindu- se la 
Dumnezeu] ridică un steag popoarelor îndepărtate, şi le fluieră de 
la un capăt al pământului: şi iată- le, vin repede şi uşor” (Isaia 5:26).

„Şi El va ridica un steag pentru naţiuni şi- i va aduna pe cei alungaţi 
ai lui Israel şi va aduna laolaltă pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda din cele 
patru colţuri ale pământului” (Isaia 11:12) …

Cred că atunci [acei fraţi] au vorbit, de asemenea, despre con-
struirea unui templu… împlinind cuvintele lui Isaia:

„Şi se va întâmpla în ultimele zile, când muntele Casei Domnului 
va fi întemeiat pe vârful munţilor şi va fi înălţat deasupra dealurilor, 
iar toate naţiunile vor curge către acel loc.

Şi mulţi oameni se vor duce şi vor spune: Veniţi, să mergem sus 
la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov; iar El ne va 
învăţa căile Sale, iar noi vom păşi pe căile Lui; pentru că din Sion 
va ieşi legea, iar din Ierusalim cuvântul Domnului” (Isaia 2:2- 3).

Cât de prostesc, ar fi putut spune cineva, dacă i- ar fi auzit pe 
aceşti bărbaţi în acea dimineaţă de iulie a anului 1847. Ei nu arătau 
ca demnitari cu vise măreţe. Ei nu arătau ca nişte conducători care 
studiau hărţi şi planificau construirea unui imperiu. Ei erau exilaţi, 
fiind forţaţi să- şi părăsească oraşul minunat de pe râul Mississippi 
pentru a veni în această regiune deşertică din vest. Dar ei aveau un 
vis pe care l- au luat din scripturi şi din cuvinte revelate.

Mă minunez de viziunea acelui mic grup. Era atât cutezător, cât 
şi îndrăzneţ. Era aproape de necrezut. Iată- i aici, la aproape o mie 
şase sute de kilometri distanţă de cea mai apropiată aşezare estică şi 
la aproape o mie trei sute de kilometri distanţă de coasta Pacificului. 
Ei se aflau într- o climă necunoscută lor. Solul era diferit faţă de cel 
fertil din Illinois şi Iowa, acolo unde locuiseră recent. Nu culeseseră 
niciodată recolte aici. Nu ştiau cum sunt iernile. Nu construiseră 
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nimic. Aceşti profeţi, îmbrăcaţi în haine vechi, uzate de atâta călătorit, 
purtând cizme cu care parcurseseră peste o mie şase sute de kilo-
metri de la Nauvoo până la această vale, vorbeau despre o viziune 
milenară. Ei vorbeau având o vedere profetică a minunatului destin 
al acestei cauze. În acea zi, ei au coborât de pe acel vârf şi s- au 
apucat de lucru pentru a- şi transforma visul în realitate.5

3
Niciodată nu trebuie să pierdem din vedere 
destinul divin al lucrării lui Dumnezeu şi 

rolul pe care îl jucăm în aceasta.

Uneori, în zilele noastre, pe măsură ce mergem pe cărările noastre 
înguste şi ne îndeplinim micile noastre responsabilităţi, pierdem 
din vedere imaginea de ansamblu. Când eram copil, caii de povară 
erau des întâlniţi. O pare importantă a harnaşamentului era frâul. 
Pe frâu erau puse bucăţi de piele pentru a limita vederea calului. 
Erau puse astfel încât calul să nu poată vedea într- o parte sau alta, 
ci doar înainte. Erau făcute pentru a- l ajuta să nu se sperie sau să 
nu îi fie distrasă atenţia şi pentru a- l face să se concentreze asupra 
drumului din faţa sa.

la două zile după ce au ajuns în valea Salt lake, Brigham young şi 
alţi câţiva conducători au urcat pe un deal în formă de dom, care 

a fost ulterior numit ensign Peak, şi au cercetat împrejurimile.
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Câţiva dintre noi ne facem treaba ca şi cum am avea astfel de 
lucruri care ne limitează vederea. Vedem doar cărarea noastră mică 
şi îngustă. Nu zărim nimic din viziunea mai largă. Poate că respon-
sabilitatea noastră în Biserică este mică. Dar este bine să ne îndepli-
nim acea responsabilitate cu sârguinţă. Este bine, de asemenea, să 
ştim cum contribuie acea responsabilitate la planul general şi măreţ 
privind creşterea împărăţiei lui Dumnezeu.

Citez dintr- un autor necunoscut ceea ce preşedintele Harold B. 
Lee a spus odată: „Cercetează terenuri mari şi cultivă- le pe cele mici”.

Interpretarea mea a acestei afirmaţii este că noi ar trebui să recu-
noaştem ceva din amploarea, adâncimea şi înălţimea – grandioasă şi 
minunată, mare şi atotcuprinzătoare – a planului Domnului şi, apoi, 
să lucrăm cu sârguinţă pentru a ne îndeplini responsabilităţile ce ţin 
de partea din acest plan care ne- a fost repartizată.

Fiecare dintre noi are un mic teren de cultivat. Cât timp facem 
acest lucru, nu trebuie să pierdem din vedere niciodată imaginea 
de ansamblu, măreaţa îmbinare a destinului divin al acestei lucrări. 
Ne- a fost dat de Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, şi fiecare dintre noi 
are un rol de jucat în a ţese tapiseria sa minunată. Contribuţia noastră 
individuală poate fi mică, dar nu este lipsită de importanţă …

În timp ce vă îndepliniţi partea conform chemării dumneavoastră, 
nu pierdeţi niciodată din vedere imaginea de ansamblu măreaţă şi 
minunată a scopului acesteia, a dispensaţiei plenitudinii timpurilor. 
Ţeseţi- vă frumos firul mic în această măreaţă tapiserie, al cărei model 
ne- a fost pregătit de Dumnezeu din cer. Respectaţi cauza pentru care 
noi trudim. Fiţi sârguincioşi, sinceri, virtuoşi şi credincioşi, pentru 
ca acest stindard să fie fără pată.

Viziunea acestei împărăţii nu este un vis superficial dintr- o noapte 
care se termină odată cu răsăritul. Este cu adevărat planul şi lucrarea 
lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern. Are legătură cu toţi copiii Săi.

În timp ce curăţau aceste văi din vest [din Utah] de pelinul negru 
pentru a pune bazele unei comunităţi, în timp ce făceau toate aceste 
multe lucruri lumeşti pe care trebuiau să le facă pentru a rămâne 
în viaţă şi pentru a creşte, strămoşii noştrii [pioneri] au avut mereu 
în minte grandoarea măreţei cauzei pentru care trudeau. Este o 
lucrare pe care noi trebuie să o facem având aceeaşi viziune pe care 



c a P I t o l u l  2

64

au avut- o ei. Este o lucrare care va continua chiar şi după moartea 
noastră. Dumnezeu să ne ajute să slujim cât mai bine în calitate de 
slujitori, chemaţi prin divina Sa voinţă pentru a înainta şi a clădi 
împărăţia cu mâinile noastre imperfecte, fiind uniţi pentru a face 
un model perfect.6

4
Putem deveni ca un stindard pentru naţiuni de la 

care oamenii de pe pământ pot dobândi tărie.

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, a sosit vremea ca noi să fim 
un pic mai hotărâţi, să ne ridicăm privirea şi să ne deschidem mai 
mult mintea pentru a pricepe şi a înţelege mai bine măreaţa misiune 
milenară a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 
Aceasta este o perioadă în care să fim puternici. Este o perioadă 
în care să înaintăm fără ezitare, cunoscând bine sensul, amploarea 
şi importanţa misiunii noastre. Este o perioadă în care să facem 
ce este drept indiferent de consecinţe. Este o perioadă în care să 
ţinem poruncile. Este o perioadă în care să- i ajutăm cu blândeţe şi 
dragoste pe cei care au probleme şi pe cei care rătăcesc în întuneric 
şi durere. Este o perioadă în care să fim grijulii şi buni, decenţi şi 
cumsecade unii cu alţii în toate relaţiile noastre. Cu alte cuvinte, să 
devenim mai asemănători lui Hristos.7

Dacă lumea nu- şi schimbă cursul actualelor tendinţe (şi acest 
lucru este puţin probabil) şi dacă, de cealaltă parte, noi continuăm 
să urmăm învăţăturile profeţilor, noi vom deveni oameni din ce în 
ce mai neobişnuiţi şi diferiţi şi lumea va observa acest lucru. De 
exemplu, pe măsură ce integritatea familiei se năruie din cauza 
presiunii lumii, poziţia noastră privind sfinţenia familiei va deveni 
şi mai evidentă şi chiar şi mai neobişnuită, dacă noi avem credinţa 
de a păstra această poziţie.

Pe măsură ce atitudinea permisivă în ceea ce priveşte sexul conti-
nuă să se răspândească, doctrina Bisericii, deși consecvent predicată 
timp de peste un secol şi jumătate, va deveni tot mai neobişnuită şi 
chiar ciudată pentru mulţi.

Pe măsură ce consumul de alcool şi abuzul de droguri creşte în 
fiecare an în cadrul obiceiurilor societăţii noastre, poziţia noastră, 
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stabilită de Domnul în urmă cu peste un secol şi jumătate, va deveni 
şi mai neobişnuită pentru oameni …

Pe măsură ce ziua de sabat devine tot mai mult o zi a comer-
cialului şi a distracţiei, cei care se supun preceptului legii, scris de 
degetul Domnului pe Sinai şi întărit de revelaţia modernă, vor părea 
tot mai neobişnuiţi.

Nu este mereu uşor să trăim în lume şi să nu fim parte a acesteia. 
Nu putem trăi doar cu noi înşine sau pentru noi, nici nu am dori să 
facem acest lucru. Trebuie să ne amestecăm cu alţii. Făcând acest 
lucru, noi putem fi amabili. Putem fi inofensivi. Putem evita orice 
spirit sau atitudine de îngâmfare. Şi ne putem păstra standardele …

Pe măsură ce respectăm aceste lucruri şi alte standarde ale Bise-
ricii, multe persoane din lume ne vor respecta şi vor găsi tăria de a 
urma ceea ce şi ei ştiu că este drept.

Şi, potrivit lui Isaia, „popoarele se vor duce cu grămada la el, şi 
vor zice: Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumne-
zeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările 
Lui” (Isaia 2:3).

Nu este nevoie să facem compromisuri. Nu trebuie să facem 
compromisuri. Lumânarea pe care Domnul a aprins- o în această 
dispensaţie poate deveni o lumină pentru întreaga lume şi faptul 
că alte persoane văd lucrările noastre bune poate duce la slăvirea 
Tatălui nostru din Cer şi la emularea în viaţa lor a exemplelor pe 
care le- au văzut în noi.

Începând cu dumneavoastră şi cu mine, poate fi un întreg popor 
care, datorită virtuţii din viaţa noastră şi din căminele noastre, datorită 
alegerilor noastre profesionale, chiar şi datorită felului nostru de a ne 
distra, poate deveni precum un oraş de pe un deal la care oamenii 
se pot uita şi învăţa şi poate deveni un stindard pentru naţiuni din 
care oamenii de pe pământ pot obţine tărie.8

Dacă vrem să înălţăm această Biserică la fel ca pe un steag pentru 
popoare şi o lumină pentru lume, trebuie să mai adăugăm fiecare, 
la noi înşine, încă unul dintre atributele lui Hristos. Apărând ceea 
ce este drept, nu trebuie să ne temem de consecinţe. Nu trebuie să 
ne fie frică niciodată. Pavel i- a spus lui Timotei:
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„Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă.

Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru” (2 Timo-
tei 1:7- 8)9.

Nu putem pur şi simplu să neglijăm această cauză, care este a 
lui Hristos. Nu putem pur şi simplu să stăm pe margine şi să privim 
lupta dintre forţele binelui şi ale răului …

Vă îndemn cu toată puterea pe care o am să vă oferiţi ajutorul într- o 
îndatorire mai importantă decât cerinţele vieţii noastre de zi cu zi, 
adică aceea de a fi puternici, într- atât încât să deveniţi un conducător 
care apără acele cauze care fac ca a noastră civilizaţie să strălucească 
şi care aduc alinare şi pace în viaţa noastră. Dumneavoastră puteţi fi 
un conducător. În calitate de membru al acestei Biserici, trebuie să fiţi 
un conducător pentru a apăra acele cauze pe care Biserica le susţine. 
Nu permiteţi fricii să vă copleşească în eforturile dumneavoastră.10

Nu există nimic de care să ne temem. Dumnezeu se află la câr-
mă. El va face ca frica să dispară pentru binele acestei lucrări. El va 
da nenumărate binecuvântări celor care se supun poruncilor Sale. 
Aceasta a fost promisiunea Sa. Despre abilitatea Sa de a- şi ţine pro-
misiunile nimeni dintre noi nu se poate îndoi…

Salvatorul nostru, care este Mântuitorul nostru, Marele Iehova, 
măreţul Mesia, a promis: „Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la 
dreapta voastră şi la stânga voastră şi Spiritul Meu va fi în inima 
voastră şi îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susţine” (D&L 84:88).

„De aceea, nu te teme turmă mică; faceţi bine; lăsaţi pământul şi 
iadul să se unească împotriva voastră, pentru că, dacă voi sunteţi 
zidiţi pe piatra Mea, ei nu pot birui …

Întoarce- te către Mine în fiecare gând; nu te îndoi, nu te teme.

Priveşte rănile care Mi- au străpuns coasta şi, de asemenea, sem-
nele cuielor din mâinile şi picioarele Mele; fii credincios, păzeşte 
poruncile Mele şi vei moşteni împărăţia cerurilor” (D&L 6:34, 36- 37).

Fiind uniţi, lucrând cot la cot, noi vom progresa în calitate de 
slujitori ai Dumnezeului Celui Viu, făcând lucrarea Preaiubitului Fiu 
al lui Dumnezeu, Învăţătorul nostru, Cel căruia Îi slujim şi al cărui 
nume noi căutăm să- L slăvim.11
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Trebuie să stăm neclintiţi. Trebuie să rezistăm în fața relelor lumii. 
Dacă vom face aşa, Atotputernicul va fi puterea noastră şi apărătorul 
nostru, îndrumătorul şi revelatorul nostru. Vom avea linişte, ştiind 
că facem ce ne- a cerut El să facem. Unii poate că nu sunt de acord 
cu noi, dar am încrederea că ne respectă. Nu vom fi lăsaţi singuri. 
Sunt mulţi care nu sunt de aceeaşi credinţă cu noi, dar care simt la 
fel ca noi. Aceştia ne vor sprijini. Ei ne vor susţine în lucrurile pe 
care le facem.12

„dacă vrem să înălţăm această Biserică la fel ca pe un steag pentru 
popoare şi o lumină pentru lume, trebuie să mai adăugăm fiecare, 

la posibilităţile noastre, încă unul dintre atributele lui Hristos.”
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Să ne bucurăm în această minunată eră a lucrării Domnului. Să 
nu fim mândri sau aroganţi. Să fim recunoscători şi umili. Şi noi, 
fiecare, să hotărâm că vom creşte frumuseţea lucrării magnifice a 
Atotputernicului, ca ea să strălucească pe întreg pământul ca o sursă 
de putere şi de bunătate, pentru ca toată lumea să privească.13

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Pe măsură ce citiţi secţiunea 1, ce sentimente aveţi când vă gândiţi 

la creşterea Bisericii din anul 1830 până în prezent?

• Recitiţi relatarea preşedintelui Hinckley despre sosirea primilor 
pionieri în valea Salt Lake (vezi secţiunea 2). Ce putem învăţa din 
această relatare? În ce fel am beneficiat de viziunea profetică a 
conducătorilor din perioada de început a Bisericii? Ce credeţi că 
înseamnă să fii „un steag pentru popoare”? (Vezi Isaia 5:26; 11:12.)

• În secţiunea 3, preşedintele Hinckley ne- a încurajat să vedem 
„imaginea de ansamblu” şi „viziunea mai largă” a lucrării lui Dum-
nezeu. De ce trebuie să vedem această imagine de ansamblu? De 
ce o pierdem uneori din vedere? În ce moduri pot contribui micile 
noastre eforturi la creşterea împărăţiei lui Dumnezeu?

• Recitiţi în ce moduri spune preşedintele Hinckley că sfinţii din zile-
le din urmă încep să devină „oameni din ce în ce mai neobişnuiţi 
şi diferiţi” (secţiunea 4)? Cum putem să avem o viziune mai mare 
şi mai mult curaj pentru a ajuta la înaintarea lucrării lui Dumne-
zeu? Cum putem trăi în lume fără a fi de- ai lumii? Cum putem „să 
mai adăugăm fiecare, la noi înşine, încă unul dintre atributele lui 
Hristos”? De ce este important să apărăm ce este drept?

Scripturi suplimentare
Matei:14- 6; 1 Nefi 14:14; D&L 1:1- 6; 65:1- 6; 88:81; 115:5- 6

Ajutor pentru predare
„Fiţi siguri că nu credeţi că dumneavoastră sunteţi «adevăratul 

învăţător». Aceasta este o greşeală gravă… Aveţi grijă să nu interferaţi 
cu aceasta. Rolul major al unui învăţător este de a pregăti calea prin 
care oamenii vor avea o experienţă spirituală cu Domnul” (Gene R. 
Cook, citat în Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 41).
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Note
 1. Vezi Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), p. 83- 85.

 2. „Un steag pentru popoare, o lumină 
pentru lume”, Ensign sau Liahona, nov. 
2003, p. 82- 83.

 3. „Virtutea să înfrumuseţeze, fără 
 încetare, gâdurile tale”, Ensign sau 
Liahona, mai 2007, p. 115.

 4. „Piatra desprinsă din munte”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2007, p. 84.

 5. „An Ensign to the Nations”, Ensign, 
nov. 1989, p. 51- 52.

 6. „An Ensign to the Nations”, p. 52- 54.

 7. „This Is the Work of the Master”, 
Ensign, mai 1995, p. 71.

 8. „A City upon a Hill”, Ensign, iul. 1990, 
p. 4- 5.

 9. „Un steag pentru popoare, o lumină 
pentru lume”, p. 84.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), p. 138.

 11. „This Is the Work of the Master”, p. 71.
 12. „Un steag pentru popoare, o lumină 

pentru lume”, p. 83.
 13. „Situaţia Bisericii”, Ensign sau Liahona, 

nov. 2004, p. 6.
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„avem toate motivele pentru a fi optimişti.”
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Să cultivăm o atitudine de 
fericire şi un spirit optimist

„Fiţi încrezători! Fiţi fericiţi! Nu vă 
descurajaţi! Lucrurile se vor rezolva.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Mama preşedintelui Gordon B. Hinckley, Ada Bitner Hinckley, 
deseori spunea că „o atitudine fericită şi un chip zâmbitor poate ajuta 
pe oricine să treacă peste aproape orice necaz şi că fiecare persoa-
nă este responsabilă pentru propria fericire”.1 Tatăl său, Bryant S. 
Hinckley, avea, de asemenea, „o perspectivă inerent pozitivă”.2 Pre-
şedintele Hinckley îşi aminteşte: „Când eram tânăr băiat şi eram 
înclinat să critic, tatăl meu îmi spunea: «Cinicii nu- şi oferă contribuţia, 
scepticii nu creează şi cei care se îndoiesc nu reuşesc»”.3 Influenţat 
de sfaturile şi de exemplul părinţilor săi, tânărul Gordon Hinckley 
a învăţat să abordeze viaţa cu optimism şi credinţă.

Ca misionar în Anglia, vârstnicul Hinckley a lucrat din greu pentru 
a urma sfaturile părinţilor săi. El şi colegii săi îşi strângeau mâna în 
fiecare dimineaţă şi îşi spuneau unul altuia: „Viaţa este bună”.4 După 
aproape şaptezeci de ani, el le- a sugerat unui grup de misionari 
din Filipine să facă acelaşi lucru. „Ieri a fost o zi excelentă în viaţa 
mea”, le- a spus el. „Fiecare zi este o zi excelentă în viaţa mea. Sper 
că fiecare zi este o zi excelentă în viaţa voastră – a fiecăruia dintre 
voi. Sper că vă veţi pregăti în fiecare dimineaţă şi veţi strânge mâna 
colegului vostru şi veţi spune: «Frate (Soră), viaţa este bună. Haideţi 
să mergem afară şi să avem o zi bună». Şi când vă întoarceţi acasă 
seara, sper că vă puteţi spune unul altuia: «A fost o zi bună. Ne- am 
simţit bine. Am ajutat pe cineva pe drum… Îi vom contacta din nou 
şi ne vom ruga şi vom spera că se vor alătura Bisericii». Fiecare zi 
ar trebui să fie o zi bună în câmpul misiunii” 5.
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Acest sfat era reprezentativ pentru modul în care preşedintele 
Hinckley aborda viaţa. Vârstnicul Russell M. Nelson, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, a împărtăşit următoarele lucruri 
despre preşedintele Hinckley şi soţia lui, Marjorie: „Ei nu pierd timp 
gândindu- se la trecut sau îngrijorându- se în privinţa viitorului. Şi ei 
merg înainte în pofida opoziţiei” 6. Vârstnicul Jeffrey R. Holland, de 
asemenea din Cvorumul celor Doisprezece, a spus: „«Lucrurile se 
vor rezolva» este probabil cea mai des folosită expresie de alinare pe 
care preşedintele Hinckley o spunea membrilor familiei sale, prie-
tenilor şi cunoştinţelor sale. El spunea: «Continuaţi să încercaţi! Fiţi 
credincioşi! Fiţi fericiţi! Nu vă descurajaţi! Lucrurile se vor rezolva»” 7.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Chiar şi când multe persoane sunt negativiste şi pesimiste, 
putem cultiva un spirit al fericirii şi optimismului.

Există o boală îngrozitoare a pesimismului în ţară. Este aproape 
peste tot. Ni se oferă constant o dietă sigură şi amară a denigrării 
unei persoane, a găsirii de greşeli şi a faptului de a ne vorbi de rău 
unul pe altul …

Vă implor să ne oprim să căutăm furtunile şi să ne bucurăm mai 
mult de lumina soarelui. Sugerez să ne concentrăm mai mult asupra 
lucrurilor pozitive. Vă cer să căutăm puţin mai mult binele, să ne 
abţinem de la insulte şi remarce sarcastice, să oferim complimente 
cu mai multă generozitate virtuții şi efortului.

Nu vă cer să nu mai criticaţi deloc. Creşterea are loc atunci când 
corectăm. Tăria vine odată cu pocăinţa. Înţelept este bărbatul sau 
femeia care, dacă face greşeli subliniate de alţii, decide să se schim-
be. Nu sugerez să avem doar conversaţii unse cu miere. Exprimarea 
iscusită, care este sinceră şi onestă, este o abilitate care trebuie cău-
tată şi cultivată. Ceea ce vă sugerez şi vă cer este să ne îndepărtăm 
de negativismul care este atât de răspândit în societatea noastră şi 
să căutăm binele extraordinar din ţara şi în vremurile în care trăim, 
să vorbim despre virtuţile noastre mai mult decât vorbim despre 
defectele noastre şi să înlocuim pesimismul cu optimismul. Fie ca 
temerile noastre să fie înlocuite de credinţă.8
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Avem toate motivele pentru a fi optimişti în această lume. Da, 
suntem înconjuraţi de tragedie. Da, probleme sunt peste tot. Dar… 
nu puteţi, nu aveţi cum să construiţi ceva cu pesimism şi cinism. Fiţi 
optimişti, munciţi cu credinţă şi lucrurile se vor schimba.9

Nu disperaţi. Nu renunţaţi. Căutaţi lumina soarelui printre nori. 
În cele din urmă, ocaziile vor apărea. Nu permiteţi oamenilor care 
se aşteaptă numai la ce este mai rău să vă pericliteze posibilităţile.10

Cultivaţi o atitudine de fericire. Cultivaţi un spirit optimist. Mer-
geţi cu credinţă, bucurându- vă de frumuseţile naturii, de bunătatea 
celor pe care îi iubiţi, de mărturia pe care o purtaţi în inimă despre 
lucrurile divine.11

Planul Domnului este un plan al fericirii. Calea va fi mai uşoară, 
grijile vor fi mai puţine, conflictele vor fi mai mici dacă cultivăm un 
spirit al fericirii.12

2
Decât să ne gândim mereu la problemele noastre, 

putem permite ca un spirit al recunoştinţei 
să ne îndrume şi să ne binecuvânteze.

Suntem atât de binecuvântaţi! Cât de recunoscători ar trebui să 
fim! Cultivaţi un spirit al recunoştinţei pentru binecuvântările vieţii 
şi pentru darurile şi privilegiile minunate de care fiecare dintre 
noi se bucură. Domnul a spus că cei blânzi vor moşteni pământul. 
(Vezi Matei 5:5.) Trebuie să menționez interpretarea conform căreia 
blândeţea implică un spirit de recunoştinţă opus unei atitudini de 
auto- suficienţă, o recunoaştere a unei puteri măreţe dincolo de noi 
înşine, o recunoaştere a lui Dumnezeu, o acceptare a poruncilor 
Sale. Acesta este începutul înţelepciunii. Mergeţi cu recunoştinţă 
înaintea Lui, cel care dă viaţă şi fiecare dar bun.13

Nu a existat niciodată un moment mai măreţ în istoria lumii pentru 
a trăi pe acest pământ decât acesta. Cât de recunoscători trebuie să 
fim cu toţii pentru că trăim în aceste vremuri minunate, având toate 
aceste binecuvântări minunate.14

Când mă gândesc la minunile care s- au întâmplat în timpul vieţii 
mele – mai multe decât în tot restul istoriei omenirii – simt veneraţie 
şi recunoştinţă. Mă gândesc la automobil şi la avion, la calculatoare, 
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fax, e- mail şi Internet. Toate sunt atât de miraculoase şi minunate. 
Mă gândesc la paşii uriaşi făcuţi în medicină şi igienă… Şi împreună 
cu toate acestea, am avut parte de restaurarea Evangheliei pure a lui 
Isus Hristos. Dumneavoastră şi cu mine suntem parte a miracolului 
şi a minunii acestei cauze măreţe şi a acestei împărăţii care se răs-
pândeşte pe tot pământul, binecuvântând vieţile oamenilor la care 
ajunge. Simt o profundă recunoştinţă.15

Trăim în plenitudinea timpurilor. Subliniaţi această expresie. Subli-
niaţi cuvântul plenitudinea. Indică tot binele care a fost adunat din 
trecut şi a fost restaurat pe pământ în această ultimă dispensaţie.

Inima mea este plină de recunoştinţă pentru Dumnezeul cel Atotpu-
ternic. Prin intermediul darului Fiului Său, care este Dumnezeul acestei 
lumi, am fost binecuvântaţi într- un mod atât de minunat. Mă emoţionez 
când aud versurile imnului nostru: „Toate binecuvântările, rând pe rând, 
bine numără- le. Vezi ce multe Dumnezeu ţi- a dat” (Imnuri, nr. 155).16

Având recunoştinţă în inimă, haideţi să nu zăbovim asupra celor 
câtorva probleme pe care le avem. Mai degrabă, haideţi să numărăm 
binecuvântările şi, având un măreţ spirit al recunoştinţei, fiind moti-
vaţi de o mare credinţă, să mergem înainte pentru a clădi împărăţia 
lui Dumnezeu pe pământ.17

Permiteţi unui spirit al recunoştinţei să vă îndrume şi să vă bine-
cuvânteze zilele şi nopţile. Lucraţi la aceasta. Veţi descoperi că veţi 
avea rezultate minunate.18

3
Evanghelia lui Isus Hristos ne dă un motiv de bucurie.

Domnul a spus: „De aceea, înalţă- ţi capul şi bucură- te şi lipeşte- te 
de legămintele pe care le- ai făcut” [D&L 25:13]. Cred că El ne spune 
fiecăruia dintre noi să fim fericiţi. Evanghelia reprezintă bucurie. Ne 
oferă un motiv pentru a fi bucuroşi.19

Nu uitaţi niciodată cine sunteţi… Sunteţi, într- adevăr, un copil al lui 
Dumnezeu. El este Tatăl dumneavoastră Etern. El vă iubeşte… El doreş-
te ca fiii şi fiicele Sale să fie fericiţi. Păcatul niciodată nu a fost fericire. 
Încălcarea niciodată nu a fost fericire. Nesupunerea niciodată nu a fost 
fericire. Calea fericirii se găseşte în planul Tatălui din Cer şi în supunerea 
faţă de poruncile Preaiubitului Său Fiu, Domnul Isus Hristos.20
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Indiferent de cum făceaţi lucrurile în trecut, vă dau o provocare de a 
începe să trăiţi potrivit învăţăturilor Evangheliei, de a vă gândi la această 
Biserică cu dragoste, respect şi apreciere, ca şi cum aceasta ar fi mama 
credinţei dumneavoastră, de a trăi fiind un exemplu a ceea ce Evan-
ghelia lui Isus Hristos poate face pentru a aduce fericire în viaţa cuiva.21

Pocăinţa este unul dintre primele principii ale Evangheliei. Iertarea 
este un semn al divinităţii. Există speranţă pentru dumneavoastră. Aveţi 
toată viaţa înainte şi aceasta poate fi plină de fericire, chiar dacă trecutul 
a fost mânjit de păcat. Aceasta este o lucrare de salvare şi de ajutorare 
a oamenilor cu problemele lor. Acesta este scopul Evangheliei.22

Am întâlnit foarte mulţi oameni care se plângeau în mod constant 
de povara responsabilităţilor. Bineînţeles, presiunile sunt enorme. 
Sunt multe, prea multe lucruri de făcut. La aceste presiuni, se adaugă 
poverile financiare şi, având aceste lucruri de suportat, suntem încli-
naţi să ne plângem frecvent acasă şi deseori în public. Schimbaţi- vă 
modul de a gândi. Evanghelia reprezintă veştile bune. Omul există 
ca el să poată avea bucurie [vezi 2 Nefi 2:25]. Fiţi fericiţi! Lăsaţi feri-
cirea să strălucească pe feţele dumneavoastră şi să vorbească prin 
mărturiile dumneavoastră. Puteţi să vă aşteptaţi să aveţi probleme. 
Ocazional, pot avea loc tragedii. Dar faptul de a străluci de- a lungul 
acestor lucruri este rugămintea Domnului:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

„distraţi- vă şi râdeţi în viaţă. Viaţa trebuie savurată, nu doar îndurată.”
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Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28- 30).

Îmi plac aceste cuvinte rostite de Jenkins Lloyd Jones, pe care le- 
am decupat dintr- un articol din Deseret News cu câţiva ani în urmă. 
Doresc să vi le împărtăşesc. El a spus:

„Oricine îşi închipuie că beatitudinea este o stare normală, îşi va 
irosi foarte mult timp alergând şi strigând că a fost jefuit.

Majoritatea loviturilor nu nimeresc ţinta. De regulă, carnea de vită 
este tare de mestecat. Majoritatea copiilor cresc pentru a fi oameni 
şi- atât. Majoritatea căsătoriilor de succes necesită un grad înalt de 
îngăduire reciprocă. Majoritatea locurilor de muncă sunt de cele mai 
multe ori plictisitoare şi nu viceversa …

Viaţa este ca o călătorie cu un tren din timpurile străvechi – are 
întârzieri, probleme tehnice, emană fum, praf, cenuşă şi te zdrunci-
nă, întrerupte numai ocazional de peisajele minunate şi de emoţiile 
produse de accelerarea bruscă.

Secretul este de a- I mulţumi Domnului pentru că te- a lăsat să faci 
călătoria”. (Deseret News, 12 iun. 1973.)

Repet, dragi fraţi şi surori, secretul este să- i mulţumim Domnului 
pentru că ne lasă să facem călătoria şi, oare, nu este o călătorie minu-
nată? Bucuraţi- vă de ea! Faceţi călătoria cu zâmbetul pe buze! Cântaţi 
despre ea! Aduceţi- vă aminte de ceea ce este scris în cartea Proverbele:

„O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele” 
(Proverbele 17:22.)23

Permiteţi ca ceva fericire să existe în viaţa dumneavoastră. 
Permiteţi- vă să vă distraţi şi să fiţi fericiţi, să aveţi umor şi să râdeţi 
ocazional de lucrurile amuzante.24

Distraţi- vă şi râdeţi în viaţă. Viaţa trebuie savurată, nu doar îndurată.25

4
Evanghelia este un mesaj al izbânzii care trebuie 
îmbrăţişat cu entuziasm, afecţiune şi optimism.

Mă aflu astăzi aici fiind optimist în ceea ce priveşte lucrarea Dom-
nului. Nu pot să cred că Dumnezeu a demarat lucrarea Sa pe pământ 



c a P I t o l u l  3

77

pentru ca aceasta să eşueze. Nu pot să cred că aceasta slăbeşte. Ştiu 
că lucrarea creşte… Am o credinţă simplă şi solemnă că binele va 
triumfa şi că adevărul va învinge.26

Povestea lui Caleb şi a lui Iosua şi a celorlalte iscoade ale lui Israel 
m- a intrigat mereu. Moise i- a dus pe copiii lui Israel în pustiu. În cel 
de- al doilea an al rătăcirii lor, el a ales un reprezentant din fiecare dintre 
cele doisprezece triburi pentru a căuta ţara Canaan şi pentru a oferi 
informaţii privind resursele şi oamenii acesteia. Caleb era reprezen-
tantul tribului lui Iuda iar Iosua reprezentantul tribului lui Efraim. Cei 
doisprezece s- au dus în ţara Canaanului. Au aflat că era roditoare. Ei 
au fost plecaţi timp de patruzeci de zile. Ei au adus cu ei câteva dintre 
„roade” ca dovadă a faptului că pământul era roditor (Numeri 13:20).

Ei au venit înaintea lui Moise şi a lui Aaron şi a congregaţiei copii-
lor lui Israel şi au spus următoarele lucruri despre ţara Canaanului: 
„Este o ţară în care curge lapte şi miere, şi iată- i roadele” (v. 27).

Dar zece dintre iscoade s- au lăsat influenţate de propriile îndoieli 
şi temeri. Ele au dat un raport negativ privind numărul şi statura 
canaaniţilor. Ei au concluzionat că acest popor „este mai tare decât 
[ei]” (v. 31). Ei credeau că sunt ca nişte lăcuste pe lângă giganţii pe 
care îi văzuseră în acea ţară. Erau victimele propriei timidităţi.

Apoi, Iosua şi Caleb au stat în faţa oamenilor şi au spus: „Ţara pe 
care am străbătut- o noi ca s- o iscodim este o ţară foarte bună, minunată.

Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta, 
şi ne- o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere.

Numai, nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului, şi nu vă temeţi de 
oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: 
Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!” (14:7- 9).

Dar oamenii erau mai dispuşi să îi creadă pe cei zece care se 
îndoiau decât să- i creadă pe Caleb şi Iosua.

Apoi, Domnul a declarat ca ai lui Israel copii să rătăcească în 
pustiu timp de patruzeci de ani, până când generaţia celor care 
s- au îndoit şi s- au temut avea să moară. Este consemnat în scripturi 
că „oamenii aceştia, cari înnegriseră ţara, au murit acolo înaintea 
Domnului, loviţi de o moarte năprasnică.
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Numai Iosua… şi Caleb… au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia 
cari se duseseră să iscodească ţara” (v. 37- 38). Ei au fost singurii din 
acel grup care au supravieţuit celor patru decenii de rătăcire şi care 
au avut privilegiul de a intra pe pământul făgăduit despre care ei 
au vorbit într- un mod pozitiv.

Vedem în jurul nostru pe câţiva care nu sunt interesaţi de viito-
rul acestei lucrări, care sunt apatici, care vorbesc de limite, care îşi 
exprimă temerile, care îşi petrec timpul căutând şi scriind despre 
ceea ce ei cred că sunt slăbiciuni, care, de fapt, nu contează deloc. 
Având îndoieli în privinţa trecutului acestei lucrări, ei nu au nicio 
viziune în ceea ce priveşte viitorul ei.

În vechime, s- a spus: „Când nu este nicio descoperire dumneze-
iască, poporul este fără frâu” (Proverbele 29:18). Nu există un loc în 
cadrul acestei lucrări pentru cei care cred doar în Evanghelia proble-
melor şi a tristeţii. Evanghelia este vestea cea bună. Este un mesaj al 
triumfului. Este o cauză care trebuie să fie îmbrăţişată cu entuziasm.

Domnul nu a spus niciodată că nu vom avea probleme. Membrii 
noştri au cunoscut necazuri de toate felurile pe măsură ce aceia 
care s- au opus acestei lucrări au venit peste ei. Dar ei şi- au păstrat 
credinţa de- a lungul tuturor necazurilor. Această lucrare a înaintat 
constant şi nu a făcut niciun pas înapoi de la începutul ei …

Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic. Dacă noi, ca indivizi, 
vom merge înainte, depinde de noi. Dar Biserica nu va înceta să 
meargă înainte …

Când Domnul l- a luat pe Moise la El, El i- a spus lui Iosua: „Întăreşte- 
te şi îmbărbătează- te; nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, 
Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face” (Iosua 1:9). Aceasta 
este lucrarea Sa. Nu uitaţi acest lucru niciodată. Îmbrăţişaţi- o cu 
entuziasm şi afecţiune.27

5
Având cunoaşterea că noi suntem cu toţii copiii 

lui Dumnezeu, putem fi un pic mai hotărâţi, 
un pic mai curajoşi şi un pic mai buni.

Există o tendinţă tristă în lumea de astăzi ca persoanele să se critice 
unele pe altele. V- aţi dat seama vreodată că nu este nevoie de foarte 
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multă putere de gândire pentru a face remarci care pot răni pe altci-
neva? Încercaţi să faceţi opusul. Încercaţi să oferiţi complimente …

Există, de asemenea, o tendinţă tristă în societatea noastră, prin-
tre mulţi dintre noi, de a ne subaprecia. Poate că ni se pare că alte 
persoane sunt sigure de ele însele, dar, de fapt, majoritatea dintre 
noi avem ceva sentimente de inferioritate. Este important să nu vă 
gândiţi la aceasta… Este important să facem tot ce putem mai bine 
cu ceea ce avem.

Nu vă irosiţi timpul compătimindu- vă. Nu vă subapreciaţi. Nu 
uitaţi niciodată că sunteţi un copil al lui Dumnezeu. Aveţi privilegii 
divine oferite la naştere. Ceva din însăşi natura lui Dumnezeu se 
află în dumneavoastră.28

Noi cântăm „Copil al Domnului” (Imnuri, nr. 191). Acest lucru 
nu este doar o invenţie, o invenţie poetică – este adevărul cel viu. 
În fiecare dintre noi se află ceva divin care trebuie cultivat, care 
trebuie adus la suprafaţă, care trebuie exprimat. Dumneavoastră, 
taţi şi mame, învăţaţi- vă copiii că ei sunt, literalmente, fiii şi fiicele 
lui Dumnezeu. Nu există un adevăr mai măreţ în toată lumea decât 
acesta – să credem că noi avem ceva divin în noi înşine.29

Credeţi în dumneavoastră. Credeţi în capacitatea dumneavoastră 
de a face lucruri bune şi măreţe. Credeţi că niciun munte nu este 
atât de înalt încât să nu- l puteţi urca. Credeţi că nicio furtună nu 
este atât de puternică încât să n- o puteţi învinge… Sunteţi un copil 
al lui Dumnezeu cu o capacitate nemărginită.30

Fiţi un pic mai hotărâţi, un pic mai curajoşi şi un pic mai buni. 
Depuneţi efortul suplimentar. Veţi fi mai fericiţi. Veţi cunoaşte sen-
timentul unei noi satisfacţii, a unei noi bucurii în inimă.31

Desigur, veţi avea ceva probleme de- a lungul drumului. Veţi avea 
dificultăţi de învins. Dar acestea nu vor dura pentru totdeauna. 
Dumnezeu nu vă va abandona …

Gândiţi- vă la lucruri pozitive. Să ştiţi că el veghează asupra dum-
neavoastră, că El vă aude rugăciunile şi că vă va răspunde la ele, că 
El vă iubeşte şi că vă va demonstra acest lucru.32

Sunt atât de multe lucruri dulci, bune şi frumoase de la care să 
pornim şi să construim ceva. Noi suntem părtaşi ai Evangheliei lui 



c a P I t o l u l  3

80

Isus Hristos. Cuvântul Evanghelie înseamnă „veste bună”. Mesajul 
Domnului este unul al speranţei şi salvării. Glasul Domnului este glasul 
veştilor bune. Lucrarea Domnului este lucrarea realizărilor glorioase.

În perioadele de întuneric şi de necaz, Domnul le- a spus celor pe 
care îi iubea: „Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” 
(Ioan 14:27).

Aceste cuvinte măreţe care dau încredere sunt ca un far pentru 
fiecare dintre noi. În El, putem într- adevăr avea încredere. Deoarece 
El şi promisiunile Sale nu vor eşua niciodată.33

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Gândiţi- vă la sfatul preşedintelui Hinckley de a „căuta mai mult” 

binele şi de a „cultiva o atitudine de fericire şi un spirit optimist” 
(secţiunea 1). De ce avem nevoie de acest sfat astăzi? Cum putem 
cultiva o atitudine de fericire?

• Preşedintele Hinckley a spus că vom avea „rezultate minunate” 
când „permitem unui spirit al recunoştinţei să ne îndrume” (sec-
ţiunea 2). De unde credeţi că vin aceste „rezultate minunate”? Cum 
sunteţi binecuvântaţi atunci când aveţi un spirit al recunoştinţei?

• Ce credeţi despre analogia privind faptul că viaţa este precum „o 
călătorie cu un tren din timpurile străvechi”? (Vezi secţiunea 3.) 
În ce mod „vestea bună” a Evangheliei vă influenţează modul în 
care abordaţi această călătorie?

• În ce mod credeţi că povestea lui Caleb şi a lui Iosua se aplică 
în viaţa noastră? (Vezi secţiunea 4.) Ce exemple aţi văzut de 
oameni care îmbrăţişează Evanghelia cu entuziasm? Dacă ne 
simţim descurajaţi, cum putem să ne redobândim optimismul? 
Ce experienţe v- au ajutat să vă creşteţi optimismul în ceea ce 
priveşte lucrarea Domnului?

• De ce credeţi că există o tendinţă de a ne subaprecia pe noi înşine 
şi pe alţii? Cum putem învinge această tendinţă? Ce putem face 
noi, în mod individual sau ca familii, pentru a- i ajuta pe alţii „să 
fie un pic mai hotărâţi” şi „un pic mai curajoşi”? (Vezi secţiunea 5.)
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Scripturi suplimentare
Ioan 16:33; Filipeni 4:13; Mosia 2:41; Alma 34:38; Eter 12:4; D&L 

19:38- 39; 128:19- 23

Ajutor pentru studiu
„Atunci când acţionaţi pe baza a ceea ce aţi învăţat, veţi primi o 

înţelegere mai mare şi de durată (vezi Ioan 7:17)” (Predicaţi Evan-
ghelia Mea [2004], p. 19). Vă puteţi întreba cum aţi putea pune în 
practică învăţăturile Evangheliei acasă, la muncă şi în responsabili-
tăţile din cadrul Bisericii.
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„Puterea care a înflăcărat evanghelia strămoşilor 
noştri a fost puterea credinţei în dumnezeu.”
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Moştenirea lăsată de pionieri – 
credinţa şi spiritul de sacrificiu

„Indiferent dacă aveţi strămoşi pionieri sau 
v- aţi alăturat Bisericii abia ieri, dumneavoastră 
faceţi parte din această imagine impresionantă 

de ansamblu pe care acei bărbaţi şi femei au 
visat- o… Ei au pus temelia. Iar datoria noastră 

este să construim pe această temelie.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

La dedicarea templului Columbus, Ohio, preşedintele Gordon B. 
Hinckley a vorbit despre strămoşii săi pionieri. El şi- a amintit mai târziu:

„Când stăteam în camera celestială, m- am gândit la străbunicul 
meu… Vizitasem recent mormântul său, care se află în Canada, în nor-
dul graniţei cu New York… El a murit de tânăr, la vârsta de 38 de ani”.

Când străbunicul preşedintelui Hinckley a murit, fiul său Ira, care 
avea să devină bunicul preşedintelui Hinckley, nu avea nici măcar 
trei ani. Mama lui Ira s- a recăsătorit curând şi, după câţiva ani, s- a 
mutat în Ohio, apoi în Illinois. Ea a murit în anul 1842, lăsându- l 
pe Ira orfan la vârsta de treisprezece ani. Continuând povestea sa, 
preşedintele Hinckley a spus:

„Bunicul meu, Ira Hinckley, a fost botezat în Nauvoo şi, ulterior, 
a traversat câmpiile în migraţia pionierilor”. În timpul călătoriei din 
anul 1850, tânăra soţie a lui Ira şi fratele său vitreg au murit amândoi 
în aceeaşi zi. El le- a făcut nişte coşciuge simple, i- a îngropat şi şi- a 
luat bebeluşul şi l- a dus în valea Salt Lake.

La solicitarea lui Brigham Young, el a construit Cove Fort, a fost 
primul preşedinte al ţăruşului din Fillmore, Utah, şi a făcut alte o 
mie de lucruri pentru a ajuta la înaintarea acestei lucrări.
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Apoi, a apărut tatăl meu… El a devenit preşedintele celui mai 
mare ţăruş din Biserică, ce avea peste 15.000 de membri”.

După ce a vorbit despre strămoşii săi, gândurile preşedintelui 
Hinckley s- au îndreptat către urmaşii săi. El a continuat:

„În timp ce mă aflam în templu, reflectând la viaţa acestor trei 
bărbaţi, m- am uitat la fiica mea, la fiica ei, care este nepoata mea, 
şi la copiii ei, care sunt strănepoţii mei. Am înțeles brusc că eram 
chiar în mijlocul acestor şapte generaţii – trei înaintea mea şi trei 
după mine.

În acea casă sacră şi venerată, mă gândeam că am colosala obliga-
ţie de a transmite mai departe generaţiilor care au venit după mine 
ceea ce am primit ca moştenire de la strămoşii mei” 1.

Pe lângă faptul că şi- a exprimat recunoştinţa faţă de strămoşii săi 
pionieri şi pentru moştenirea lăsată de primii pionieri sfinţi ai zilelor 
din urmă, preşedintele Hinckley a subliniat deseori faptul că mem-
brii Bisericii din întreaga lume sunt pionieri astăzi. În anul 1997, el 
le- a spus sfinţilor din Guatemala: „Anul acesta, noi sărbătorim ce- a 
de- a 150- a aniversare a sosirii pionierilor mormoni în valea Salt 
Lake. Ei au parcurs un drum lung în căruţe şi cu cărucioare. Ei erau 
pionieri. Dar pionieratul continuă. Avem pionieri în toată lumea 
şi dumneavoastră vă număraţi printre acei pionieri” 2. Sfinţilor din 
Thailanda, el le- a spus: „Dumneavoastră sunteţi pionieri şi ajutaţi 
la înaintarea lucrării Domnului în această naţiune măreaţă” 3. Când 
a vizitat Ucraina în anul 2002, el a spus ceva asemănător: „Biserica 
a avut pionierii săi în perioada de început şi acum dumneavoastră 
sunteţi pionierii acestei perioade” 4.

Când preşedintele Hinckley a vorbit despre pionierii din perioada 
de început a Bisericii, scopul său nu se rezuma doar la cei care au 
trăit în trecut. El a privit către viitor, sperând că sacrificiile şi credinţa 
acelor sfinţi vor „reprezenta o motivaţie puternică pentru noi toţi, 
deoarece fiecare dintre noi este un pionier pentru propria viaţă, 
deseori şi pentru propria familie” 5.
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Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Având viziune, muncind şi dând dovadă de încredere în 
puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin ei, pionierii 

sfinţi din zilele din urmă din perioada de început a 
Bisericii şi- au transformat credinţa în realitate.

Datorită credinţei, un mic grup de convertiţi din perioada de început 
a Bisericii [din estul Statelor Unite] s- au mutat din New York în Ohio şi 
din Ohio în Missouri şi din Missouri în Illinois, căutând pace şi liber-
tatea de a- L preaslăvi pe Dumnezeu aşa cum îi îndemna conştiinţa.

Prin ochii credinţei, ei au văzut un oraş frumos, [Nauvoo], când 
au traversat pentru prima dată mlaştinile din Commerce, Illinois. 
Având convingerea că credinţa fără fapte este moartă, ei au secat 
mlaştinile, au planificat construcţia unui oraş, au construit multe 
locuinţe, case pentru preaslăvire, şcoli şi, depăşind în măreţie orice 
altă construcţie, un templu, care atunci era cea mai frumoasă clădire 
din tot statul Illinois…

Curând mulţimi de oameni lipsiţi de respect şi cu intenţii ucigaşe 
au început să- i persecute. Profetul lor a fost ucis. Visele le- au fost 
spulberate. Din nou, cu ajutorul credinţei, ei s- au întărit potrivit 
modelului pe care el îl stabilise anterior şi s- au organizat pentru a 
face un alt exod.

Cu lacrimi în ochi şi cu inimile îndurerate, ei şi- au părăsit căminele 
confortabile şi atelierele lor de lucru. Au privit în urmă către templul 
lor sacru şi, apoi, având credinţă, şi- au îndreptat privirea către vest, 
către necunoscut şi neexplorat şi, deşi zăpezile iernii cădeau peste 
ei, ei au traversat râul Mississippi în acel februarie al anului 1845 şi 
şi- au croit drum prin noroiul preeriei din Iowa.

Având credinţă, ei au construit Winter Quarters lângă râul Mis-
souri. Sute de oameni au murit pe măsură ce ciuma, dizenteria şi 
difteria acută s- au răspândit printre ei. Dar credinţa i- a întărit pe cei 
care au supravieţuit. Ei şi- au îngropat persoanele dragi acolo, pe 
un mal abrupt al râului, şi, în primăvara anului 1847, şi- au început 
călătoria către munţii din vest.

Prin credință, Brigham Young s- a uitat de- a lungul văii Salt Lake, 
atunci o zonă caldă şi aridă, şi a declarat: „Acesta este locul”. Din 



c a P I t o l u l  4

86

nou, prin credință, patru zile mai târziu, el şi- a pus bastonul pe 
pământ şi a spus: „Aici va fi construit templul Dumnezeului nostru”. 
Minunatul şi sfântul templu Salt Lake este o mărturie a credinţei, nu 
doar a credinţei celor care l- au construit, ci şi a credinţei celor care 
îl folosesc acum pentru această lucrare a dragostei altruiste.

Apostolul Pavel le- a scris evreilor: „Şi credinţa este o încredere 
neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre 
lucrurile care nu se vad” (Evrei 11:1.) Toate realizările măreţe despre 
care am vorbit erau odată „o încredere neclintită în lucrurile nădăj-
duite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se vad”. Dar 
având viziune, muncind şi având încredere în puterea lui Dumnezeu, 
care lucra prin ei, ei şi- au transformat credinţa în realitate.6

Puterea care a înflăcărat Evanghelia strămoşilor noştri a fost pute-
rea credinţei în Dumnezeu. A fost aceeaşi putere care a făcut posibil 
exodul din Egipt, traversarea Mării Roşii, lunga călătorie prin pustiu 
şi întemeierea Israelului pe pământul făgăduit …

Avem nevoie atât de mult de puternica înflăcărare a acelei credinţe 
în Dumnezeul cel viu şi în Fiul Său înviat, care trăieşte, căci aceasta 
a fost măreaţa, înflăcărata credinţă a Evangheliei strămoşilor noştri.

A lor a fost viziunea care a fost mai importantă decât orice altce-
va. Când au sosit în vest, ei se aflau la aproape o mie şase sute de 
kilometri distanţă de cea mai apropiată aşezare estică şi la aproape 
o mie trei sute de kilometri distanţă de cele din vest. O recunoaşte-
re personală şi individuală a lui Dumnezeu, Tatăl lor Etern, la care 
puteau privi cu credinţă, a fost însăşi esenţa tăriei lor. Ei credeau în 
măreaţa poruncă din scripturi: „Vezi să te uiţi către Dumnezeu şi să 
trăieşti” (Alma 37:47). Având credinţă, ei au căutat să facă voia Sa. 
Având credinţă, ei au citit şi au acceptat învăţături divine. Având 
credinţă, ei au muncit până la epuizare, fiind mereu convinşi că Îi 
vor da socoteală Lui, Celui care este Tatăl şi Dumnezeul lor.7

Avem în urma noastră o istorie glorioasă. Este presărată cu acte 
eroice, tenacitate în respectarea principiilor şi loialitate neabătută. 
Este rezultatul credinţei. Avem înaintea noastră un viitor măreţ. 
Începe astăzi. Nu putem să ne oprim. Nu putem să încetinim. Nu 
putem să ne rărim pasul sau să ne micşorăm eforturile.8
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2
Pionerii sfinţi din zilele din urmă din 

perioada de început a Bisericii priveau spre 
viitor având un vis măreţ despre Sion.

Este potrivit ca noi să ne oprim şi să acordăm un respect deosebit 
celor care au pus bazele acestei măreţe lucrări… Marele lor obiectiv 
era Sionul [vezi D&L 97:21; Moise 7:18]. Ei cântau despre acest lucru. 
Ei visau acest lucru. Era marea lor nădejde. Această călătorie eroică 
va reprezenta mereu o iniţiativă neasemuită. Călătoria a zeci de mii 
de oameni către vest a fost plină de toate primejdiile imaginabile, 
inclusiv moarte, a cărei realitate sinistră a fost familiară fiecărui grup 
de căruţe şi cărucioare.

Am un sentiment de respect deosebit faţă de Brigham Young. El 
a văzut valea Salt Lake într- o viziune cu mult timp înainte de a o 
vedea cu ochii săi. Altfel, mă îndoiesc că s- ar fi oprit vreodată aco-
lo. În California şi Oregon erau terenuri mai verzi. În altă parte se 
găsea pământ mai bogat şi mai fertil. În alte locuri se găseau lemne 
pentru construcţii din belşug, mult mai multă apă şi o climă mai 
uşoară şi plăcută.

Este adevărat, aici se găseau pârâuri montane, dar niciunul dintre 
ele nu erau foarte mari. Solul nu fusese niciodată cultivat. Niciun 
plug nu străpunsese vreodată suprafaţa sa pârjolită. Mă minunez, pur 
şi simplu mă minunez că preşedintele Young ar conduce un grup 
atât de mare către un loc în care niciodată nimeni nu a semănat şi 
a cules ceva …

Aceşti pionieri erau obosiţi de drum. A durat 111 zile pentru ca ei 
să călătorească de la Winter Quarters până în valea Salt Lake. Erau 
obosiţi. Hainele le erau rupte. Animalele lor erau epuizate. Vremea 
era fierbine şi uscată – o vreme caldă de iulie. Dar, iată- i, privind 
către viitor şi visând la mileniu, un vis măreţ despre Sion.9

De curând, am stat pe vechiul ponton din Liverpool, Anglia. 
Practic, nimeni nu făcea nimic în acea dimineaţă de vineri când am 
fost acolo. Dar, odinioară, acest loc era precum un veritabil stup de 
albine. De- a lungul anilor 1800, zeci de mii de persoane au mers pe 
acelaşi drum pavat cu piatră pe care am mers noi. Ei au venit din 
toate zonele din Insulele Britanice şi din toate ţările din Europa, toţi 
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fiind convertiţi ai Bisericii. Ei au venit cu mărturia pe buzele lor şi 
credinţă în inima lor. Le- a fost greu să- şi părăsească căminele şi să 
facă un pas în necunoscutul unei noi lumi? Desigur că le- a fost. Dar 
au făcut acest lucru cu optimism şi entuziasm. Ei s- au îmbarcat pe 
corăbii cu pânze. Ei ştiau că traversarea Atlanticului era periculoasă. 
Curând, ei au aflat că o mare parte din această călătorie era groazni-
că. Ei au locuit în camere mici şi înghesuite săptămâni la rândul. Ei 
au îndurat furtuni, boli şi greaţă. Mulţi au murit pe drum iar trupurile 
le-au fost aruncate în mare. A fost o călătorie grea şi înspăimân-
tătoare. Da, au avut îndoieli. Dar credinţa lor s- a ridicat deasupra 
acestor îndoieli. Optimismul lor s- a ridicat deasupra temerilor lor. 
Ei au visat Sionul şi se aflau pe cale de a- l face să devină realitate.10

3
Salvarea pionerilor care au folosit cărucioare, 

din grupurile Willie şi Martin, ilustrează 
esenţa Evangheliei lui Isus Hristos.

Doresc să vă duc înapoi în timp până în luna octombrie a anului 
1856. Sâmbătă, 4 octombrie, Franklin D. Richards şi câţiva colegi ai săi 
au ajuns în valea Salt Lake. Ei au călătorit din Winter Quarters având 
cai puternici şi căruţe uşoare şi au putut parcurge drumul destul de 
repede. Fratele Richards l- a căutat imediat pe preşedintele Young. El 
i- a spus că erau sute de bărbaţi, femei şi copii rămaşi în urmă de- a 
lungul drumului către valea Salt Lake. Mulţi dintre ei trăgeau căru-
cioare… În faţa lor se afla un drum care era în amonte tocmai până la 
Continental Divide, urmat apoi de mulţi alţi kilometri de parcurs. Se 
aflau într- o situaţie disperată… Toţi aveau să piară dacă nu erau salvaţi.

Cred că preşedintele Young nu a dormit în acea noapte. Cred că 
viziuni cu acei oameni neajutoraţi îi inundau mintea.

Dimineaţa următoare, el le- a spus oamenilor:

„Acum voi da acestor oameni tema şi mesajul pentru ca vârstnicii 
să le discute… Ele sunt… Mulţi dintre fraţii şi surorile noastre sunt pe 
câmpii, cu cărucioare şi, probabil, mulţi se află acum la aproximativ 
1.100 de kilometri depărtare de acest loc şi trebuie aduşi aici, trebuie 
să le trimitem ajutoare. Mesajul este «să îi aducem aici».

Aceasta este religia mea, aceasta este porunca pe care am primit- o 
de la Duhul Sfânt, care e cu mine. Aceea de a salva oamenii.
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Astăzi, fac apel la episcopi. Nu voi aştepta nici până mâine şi 
nici până poimâine, să trimită 60 de atelaje bune trase de câte doi 
catâri puternici şi 12 sau 15 căruţe. Nu vreau să trimită boi. Vreau 
cai şi catâri buni. Ei se află în această zonă şi noi trebuie să- i avem. 
De asemenea, 12 tone de făină şi 40 de căruţaşi buni, pe lângă cei 
care conduc atelajele.

Vă spun vouă, tuturor, că religia voastră, credinţa voastră, măr-
turisirea credinţei voastre nu vă vor salva pe niciunul în împărăţia 
celestială a Dumnezeului nostru decât dacă puneţi în practică prin-
cipii ca cel pe care tocmai vi- l predau. Duceţi- vă şi aduceţi- i pe acei 
oameni care se află acum pe câmpii ” (în LeRoy R. Hafen şi Ann W. 
Hafen, Handcarts to Zion [1960], p. 120- 121).

În acea după amiază, femeile au adunat mâncare, aşternuturi şi 
haine în cantităţi mari.

„când salvatorii au ajuns la sfinţii greu încercați ei 
au fost ca nişte îngeri din cer pentru aceştia.”
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În dimineaţa următoare, caii erau potcoviţi şi căruţele erau repa-
rate şi încărcate.

În dimineaţa următoare, marţi, 16 echipe de catâri au pornit şi 
s- au îndreptat spre est. Până la sfârşitul lunii octombrie, erau 250 
de echipe pe drum care ofereau ajutor.11

Când salvatorii au ajuns la sfinţii greu încercați, ei au fost ca nişte 
îngeri din cer pentru aceştia. Oameni au vărsat lacrimi de recunoş-
tinţă. Oamenii care trăgeau cărucioare au fost puşi în căruţe pentru 
ca ei să poată călători mai repede până la comunitatea din Salt Lake.

Au murit aproximativ două sute de persoane, dar o mie au fost 
salvate.12

Povestirile despre acei sfinţi greu încercați şi despre suferinţele 
şi moartea lor vor fi rostite din nou şi din nou… Povestirile despre 
salvarea lor trebuie să fie spuse din nou şi din nou. Acestea ne vor-
besc chiar despre esenţa Evangheliei lui Isus Hristos…

Sunt recunoscător pentru că nu avem fraţi şi surori înzăpeziţi, 
care îngheaţă şi mor încercând să ajungă la… Sionul lor din munţi. 
Dar sunt oameni, şi nu puţini, ale căror situaţii sunt disperate şi care 
strigă după ajutor şi alinare.

Sunt atât de mulţi care sunt înfometaţi şi nevoiaşi în întreaga 
lume, care au nevoie de ajutor. Sunt recunoscător să pot să spun 
că îi ajutăm pe mulţi care nu au religia noastră, dar ale căror nevoi 
sunt mari şi pentru care avem resursele să- i ajutăm. Dar nu trebuie 
să privim prea departe. Unii dintre membrii noştri strigă de durere 
şi de suferinţă, de singurătate şi teamă. Datoria noastră măreaţă şi 
solemnă este de a ne întinde braţele şi a- i ajuta, de a- i ridica, de a- i 
hrăni dacă sunt flămânzi, de a le hrăni spiritele dacă sunt însetaţi 
după adevăr şi neprihănire.

Sunt atât de mulţi tineri care rătăcesc fără scop şi merg pe cărarea 
tragică a drogurilor, găştilor, imoralităţii şi a tuturor celorlalte proble-
me care însoţesc aceste lucruri. Sunt văduve care tânjesc după glasuri 
prietenoase şi după acel spirit de îngrijorare care denotă dragoste. 
Sunt aceia a căror credinţă ardea cândva în inima lor, dar acum s- a 
răcit. Mulţi dintre ei doresc să se întoarcă, dar nu prea ştiu cum. Ei au 
nevoie de braţele întinse ale prieteniei. Cu puţin efort, mulţi dintre 
ei pot fi aduşi înapoi pentru a se ospăta din nou la masa Domnului.
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Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, sper, mă rog ca fiecare dintre 
noi… să se hotărască să- i caute pe aceia care au nevoie de ajutor, 
care sunt în situaţii grele şi disperate şi să- i încurajeze cu dragoste 
să se întoarcă la Biserică, unde mâini puternice şi inimi iubitoare îi 
vor încălzi, îi vor alina şi îi vor îndruma pe calea fericirii şi a vieţii 
pline de roade” 13.

4
Fiecare dintre noi este un pionier.

Este bine să privim în trecut pentru a dobândi apreciere pentru 
prezent şi perspectivă pentru viitor. Este bine să privim la virtuţile 
celor care au trăit înaintea noastră pentru a dobândi tărie pentru 
ceea ce ne aşteaptă în viitor. Este bine să reflectăm asupra lucrării 
acelora care au muncit atât de mult şi au dobândit atât de puţin în 
această lume, dar, din acele vise şi planuri timpurii atât de bine hră-
nite, a rezultat o recoltă bogată de pe urma căreia beneficiem. Acest 
exemplu extraordinar poate deveni o motivaţie puternică pentru 
fiecare dintre noi, deoarece fiecare dintre noi este un pionier pentru 
propria viaţă, deseori şi pentru propria familie, şi mulţi dintre noi 
suntem pionieri în fiecare zi încercând să împărtăşim Evanghelia în 
locurile îndepărtate ale lumii.14

Încă suntem pionieri. Nu am încetat niciodată să fim pionieri din 
perioada… în care membrii noştri au părăsit Nauvoo şi au venit… 
în cele din urmă, în valea marelui Salt Lake. A fost un drum plin de 
aventuri. Dar scopul acestuia a fost de a găsi un loc în care puteau 
să se stabilească şi să- l preaslăvească pe Dumnezeu aşa cum îi 
îndemna conştiinţa …

Acum, noi continuăm să ajungem în locuri din întreaga lume în 
care înainte părea puţin probabil că vom ajunge Am văzut eu însumi 
creşterea Bisericii în Filipine. A fost privilegiul meu să deschid mun-
ca misionară acolo în anul 1961, când am putut găsi un membru al 
Bisericii filipinez în cadrul unei adunări pe care am ţinut- o în luna 
mai a anului 1961. [În anul 1996], ne aflam în Manila şi aveam o 
congregaţie de aproximativ 35.000 de persoane în clădirea Araneta 
Coliseum… Pentru mine, acest lucru au fost un miracol de când am 
deschis lucrarea în minunata ţară Filipine [vezi paginile 29- 30 pentru 
mai multe informaţii despre această experienţă].
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Ajungem în toate colţurile lumii şi acest lucru înseamnă pionierat. 
Misionarii noştri nu locuiesc în cele mai confortabile locuri atunci 
când se duc în câteva dintre aceste zone, dar ei merg înainte şi îşi 
fac lucrarea şi aceasta dă roade. Nu după mult timp, avem câţiva 
membri, apoi o sută de membri şi apoi cinci sute de membrii şi apoi 
o mie de membri.15

Zilele pionieratului în Biserică nu s- au terminat încă; acestea nu 
s- au sfârşit odată cu căruţele acoperite şi cu cărucioarele… Pionieri 
se găsesc în rândul misionarilor care propovăduiesc Evanghelia şi 
în rândul convertiţilor care se alătură Bisericii. Nu este uşor pentru 
niciunul dintre ei. Faptul de a fi pionier cere mereu sacrificii. Poate 
implica persecuţii. Dar acestea sunt costurile care sunt acceptate 
de bunăvoie şi preţul plătit este la fel de autentic precum cel pe 
care l- au plătit cei care au traversat câmpiile într- un măreţ efort de 
pionierat realizat acum un secol în urmă.16

Indiferent dacă aveţi strămoşi pionieri sau v- aţi alăturat 
Bisericii abia ieri, dumneavoastră faceţi parte din 

această imagine impresionantă de ansamblu.



c a P I t o l u l  4

93

Indiferent dacă aveţi strămoşi pionieri sau v- aţi alăturat Bisericii 
abia ieri, dumneavoastră faceţi parte din această imagine impresio-
nantă de ansamblu pe care acei bărbaţi şi femei au visat- o. Ceea ce 
au făcut ei a fost o iniţiativă de mare amploare. A noastră este marea 
responsabilitate de a continua. Ei au pus temelia. Datoria noastră 
este să construim pe această temelie.

Ei au marcat calea şi ne- au arătat drumul. A noastră este obligaţia 
de a mări, lărgi şi consolida acea cale până când va cuprinde întreg 
pământul… Credinţa a fost principiul care i- a îndrumat în acele zile 
dificile. Credinţa este principiul care ne îndrumă şi pe care trebuie 
să- l urmăm astăzi.17

5
Noi onorăm sacrificiile şi moştenirea pionierilor 
urmând exemplul lor şi clădind pe temelia lor.

Dragi fraţi şi surori, ce lucru minunat este să avem o moştenire 
aşa de măreaţă. Ce lucru mare să ştim de cei de dinainte care au 
pregătit drumul pe care trebuie să mergem, propovăduind acele 
principii eterne şi măreţe care trebuie să fie stelele care îndrumă 
vieţile noastre şi pe cele ale celor care vor veni după noi. Noi, astăzi, 
le putem urma exemplul. Pionierii au fost oameni cu o mare credinţă, 
cu o mare loialitate, incredibil de harnici şi de o integritate absolut 
trainică şi neclintită.18

Suntem cine suntem astăzi datorită faptului că beneficiem de 
roadele efortului mare [al pionierilor]. Sper că suntem recunoscă-
tori. Sper că păstrăm în inimile noastre un sentiment profund de 
recunoştinţă pentru tot ceea ce au făcut pentru noi…

Tot aşa cum se aşteptau lucruri măreţe de la ei, la fel se aşteaptă 
de la noi. Observăm ceea ce au făcut cu ceea ce aveau. Noi avem 
mult mai mult, împreună cu o provocare copleşitoare de a continua 
şi a clădi împărăţia lui Dumnezeu. Avem atât de multe de făcut. Noi 
avem o însărcinare divină de a duce Evanghelia fiecărei naţiuni, 
fiecărui neam, fiecărei limbi şi fiecărui popor. Noi avem o datorie 
de a propovădui şi de a boteza în numele Domnului Isus Hristos. 
Salvatorul înviat a spus: „Duceţi- vă în toată lumea, şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură” [Marcu 16:15] …
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Strămoşii noştri au constuit o temelie trainică şi minunată. Acum 
a noastră este marea ocazie de a construi o megastructură, bine 
închegată, Hristos fiind principala piatră din capul unghiului.19

Voi toţi sunteţi roadele tuturor planurilor şi eforturilor pionieri-
lor… Ce oameni minunaţi au fost. Nimic în întreaga istorie nu se 
compară cu măreţele lor eforturi… Fie ca Dumnezeu să ne bine-
cuvânteze să ne aducem aminte de ei pentru binele nostru. Când 
drumul pare greu, când suntem descurajaţi şi credem că totul este 
pierdut, noi putem să privim înapoi către ei şi să vedem că lor le- a 
fost mult mai greu. Când ne întrebăm ce ne rezervă viitorul, putem 
să privim înapoi către ei şi către exemplul lor minunat de credinţă …

Având o astfel de moştenire minunată, noi trebuie să mergem 
înainte. Nu trebuie niciodată să dezamăgim. Trebuie să mergem 
înainte având un scop şi fiind hotărâţi. Trebuie să fim integri. Trebuie 
„[să facem] ce e drept pentru a [noastră] libertate” („Fă ce e drept”, 
Imnuri, 1985, nr. 152).20

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce a fost esenţială credinţa pentru pionierii care s- au adunat 

în valea Salt Lake? (Vezi secţiunea 1.) Cum şi- au pus credinţa în 
practică? Cum putem să ne punem credinţa în practică pentru a 
putea face ca „viitorul măreţ” care ne aşteaptă să devină realitate?

• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că pionierii din perioada de 
început a Bisericii au privit către viitor, Sionul fiind „măreţul lor 
obiectiv”, „măreaţa lor speranţă” şi „visul lor” (secţiunea 2). De 
ce credeţi că acest lucru a reprezentat o forţă care motivează atât 
de puternică pentru pionierii din perioada de început a Bisericii? 
Ce fel de speranţe asemănătoare ne motivează astăzi?

• Ce vă impresionează cu privire la relatarea preşedintelui Hinckley 
despre salvarea pionierilor din grupurile de cărucioare Willie şi 
Martin? (Vezi secţiunea 3.) În ce mod chemarea de a salva a lui 
Brigham Young ne arată inspiraţia sa de profet? Ce putem învăţa 
de la cei care au răspuns chemării sale? Ce putem face pentru a- i 
salva şi înălţa pe cei aflaţi în nevoie astăzi?
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• În ce mod faptul de a privi în trecut vă ajută să „dobândiţi apre-
ciere pentru prezent şi perspectivă pentru viitor”? (Vezi secţiunea 
4.) În ce fel este fiecare dintre noi pionier?

• De ce este bine ca noi să- i onorăm pe pionierii din perioada 
de început a Bisericii? (Vezi secţiunea 5.) În ce moduri sunt toţi 
membrii Bisericii binecuvântaţi de credinţa şi sacrificiile acestor 
pionieri? În ce mod ne pot ajuta exemplele pionierilor din perioa-
da de început a Bisericii atunci când avem necazuri?

Scripturi suplimentare
Matei 25:40; Eter 12:6- 9; D&L 64:33- 34; 81:5; 97:8- 9; 98:1- 3

Ajutor pentru predare
„Discuţiile importante sunt fundamentale pentru majoritatea învă-

ţăturilor din Evanghelie… Prin intermediul discuţiilor bine conduse, 
interesul şi atenţia cursanţilor cresc. Fiecare persoană prezentă poate 
fi încurajată să devină implicată activ în procesul de învăţare… Adre-
saţi întrebări care încurajează comentarii pertinente şi care- i ajută 
pe cursanţi să reflecteze cu adevărat asupra Evangheliei” (Predarea, 
nu este chemare mai mare [1999], p. 63).
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membrii din Bangkok, Thailanda, 13 
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Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi o fiică a lui dumnezeu. 
Meditaţi asupra înţelesului minunat al acestui fapt suprem.
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Fiice ale lui Dumnezeu

„Minunată este puterea femeilor credincioase.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

De- a lungul vieţii sale, Gordon B. Hinckley şi- a exprimat aprecie-
rea pentru abilităţile şi contribuţiile femeilor. De asemenea, el şi- a 
exprimat puternica mărturie despre importanţa femeilor în planul 
etern al lui Dumnezeu. El se bucura de ocaziile tot mai multe ale 
femeilor, dar şi de credinţa acestora în Salvator şi de devotamentul 
lor faţă de familiile lor şi faţă de Biserică.

Mama lui Gordon B. Hinckley, Ada, a fost inteligentă şi educată şi 
iubea literatura, muzica şi arta. La vârsta de 29 de ani, ea s- a căsătorit 
cu văduvul Bryant Hinckley şi şi- a asumat responsabilitatea de a avea 
grijă de opt copii care plângeau moartea mamei lor. Ea i- a îngrijit 
cu dragoste, le- a oferit sprijinul de care aveau nevoie şi a învăţat 
cum să gestioneze un cămin mare. Gordon a fost primul dintre cei 
cinci copii ai Adei şi ai lui Bryant. Deşi Ada a murit când Gordon 
avea 20 de ani, învăţăturile şi exemplul ei au reprezentat o forţă a 
binelui de- a lungul vieţii lui. Când vorbea despre ea, el menţiona 
mereu influenţa enormă pe care a avut- o asupra lui.

Soţia lui Gordon B. Hinckley, Marjorie Pay, a avut, de asemenea, 
o influenţă profundă asupra lui. Ea a fost o femeie puternică care 
a fost devotată Evangheliei lui Isus Hristos. Ea a avut o credinţă 
extraordinară, o dispoziţie veselă şi o dragoste aparte pentru via-
ţă. Într- o scrisoare duioasă adresată ei, preşedintele Hinckley şi- a 
exprimat dragostea şi respectul:

„Am călătorit mulţi kilometri împreună. Am vizitat fiecare con-
tinent. Am participat la adunări în marile oraşe lumii şi în multe 
altele mai mici… Am vorbit cu milioane de persoane care te- au 
apreciat atât de mult. Datorită cuvintelor tale oneste, ai câştigat afec-
ţiunea tuturor celor care te- au ascultat. Judecata ta bună şi realistă, 
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inteligenţa ta sclipitoare şi proaspătă, înţelepciunea ta tăcută şi de 
nădejde şi credinţa ta uimitoare şi mereu constantă au făcut ca toţi 
cei care te- au ascultat să te iubească. Apetitul tău nepotolit pentru 
citit şi căutarea ta asiduă a cunoaşterii te- au păstrat alertă şi proaspătă 
de- a lungul unei vieţi lungi şi roditoare” 1.

Deseori, preşedintele Hinckley a vorbit despre natura divină a 
femeilor şi le- a îndemnat să meargă înainte pentru a realiza lucruri 
măreţe şi a deveni mai credincioase. Tinerelor fete, el le- a spus: 
„Literalmente, sunteţi fiice ale Atotputernicului. Potenţialul vostru 
nu are limite. Dacă preluaţi controlul asupra vieţilor voastre, viitorul 
este plin de ocazii şi bucurie. Nu vă permiteţi să vă irosiţi talentele 
sau timpul. Vă aşteaptă mari ocazii” 2. Femeilor adulte, el le- a spus: 
„Lumea are nevoie de prezenţa femeilor, de dragostea lor, de ali-
narea şi de tăria lor. Lumea noastră dură are nevoie de glasurile lor 
încurajatoare, de frumuseţea care pare să fie parte a naturii lor şi de 
spiritul de caritate care face parte din natura lor” 3.

În cadrul conferinţei generale de după moartea preaiubitei sale 
soţii Marjorie, preşedintele Hinckley şi- a încheiat una dintre cuvântări 
exprimându- şi, din inimă, recunoştinţa: „Cât de recunoscător sunt, 
cât de recunoscători trebuie să fim cu toţii pentru femeile din viaţa 
noastră. Dumnezeu să le binecuvânteze. Marea Lui dragoste să se 
reverse asupra lor şi să le încoroneze cu strălucire şi frumuseţe, har 
şi credinţă” 4.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Femeile ocupă un loc înalt şi sacru în 
planul etern al lui Dumnezeu.

Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi o fiică a lui Dumnezeu. 
Meditaţi asupra înţelesului minunat al acestui fapt suprem …

Vă amintesc cuvintele rostite de profetul Joseph femeilor de la 
Societatea de Alinare în luna aprilie a anului 1842. El a spus: „Dacă 
trăiţi în acord cu privilegiile voastre, îngerii nu pot fi împiedicaţi să 
vă fie asociaţi” [Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith 
(2007), p. 479]. Ce potenţial minunat există în dumneavoastră.5
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Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi fiice preţioase ale Tatălui 
Ceresc… Ocupaţi un loc înalt şi sacru în planul etern al lui Dum-
nezeu, Tatăl nostru din Cer. Sunteţi fiicele Sale, preţioase pentru 
El, iubite de El şi foarte importante pentru El. Măreţul Său plan nu 
poate reuşi fără dumneavoastră.6

Permiteţi- mi să vă spun, dragi surori, că nu sunteţi pe locul doi 
în planul Tatălui nostru pentru fericirea eternă şi pentru bunăstarea 
copiilor Săi. Sunteţi o parte absolut esenţială a acestui plan. Fără 
dumneavoastră, planul nu ar funcţiona. Fără dumneavoastră, întregul 
program ar fi zădărnicit.7

Vi s- a dat în dar la naştere ceva minunat, sacru şi divin. Nu uitaţi 
niciodată aceasta. Tatăl dumneavoastră Etern este marele Stăpân al 
universului. El stăpâneşte asupra tuturor, dar El vă va asculta, de 
asemenea, rugăciunile pe care le rostiţi ca fiice ale Lui şi vă va auzi 
când Îi veţi vorbi. El va răspunde rugăciunilor dumneavoastră. El 
nu vă va lăsa singure.8

2
Sfatul pe care Domnul l- a dat Emmei 

Smith se potriveşte tuturor.

În a douăzeci şi cincea secţiune din Doctrină şi legăminte… se 
găseşte o revelaţie dată prin profetul Joseph soţiei sale, Emma… El 
i- a spus Emmei şi fiecăruia dintre noi:

„Îţi dau o revelaţie privind voinţa Mea; şi dacă eşti credincioasă şi 
umbli pe cărările virtuţii în faţa Mea, îţi voi apăra viaţa şi tu vei primi 
o moştenire în Sion” [D&L 25:2; vezi, de asemenea, versetul 16] …

Într- o foarte mare măsură, fiecare dintre noi deţine cheia binecu-
vântărilor Celui Atotputernic. Dacă dorim binecuvântarea, trebuie 
să plătim un preţ. O parte a acelui preţ reprezintă faptul de a fi 
credincios. Credincios faţă de ce? Credincioşi faţă de noi înşine, 
faţă de ceea ce este mai bun în noi. Nicio femeie nu îşi poate per-
mite să se înjosească, să se minimalizeze, să nu creadă în abilităţile 
şi capacităţile ei. Permiteţi fiecăreia să fie credincioasă atributelor 
măreţe şi divine pe care le are. Fiţi credincioase Evangheliei. Fiţi cre-
dincioase Bisericii. Sunt multe persoane care caută să o submineze, 
care caută slăbiciuni ale primilor conducători, care caută probleme 
la programele ei, pentru a o critica. Vă las mărturia mea că aceasta 
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este lucrarea lui Dumnezeu şi că cei care vorbesc împotriva ei vor-
besc împotriva Lui.

Fiţi credincioase Lui. El este singura sursă adevărată a tăriei dum-
neavoastră. El este Tatăl dumneavoastră din Cer. El trăieşte. El aude 
şi răspunde rugăciunilor. Fiţi credincioase lui Dumnezeu.

Domnul a continuat, spunându- i Emmei: „dacă… umbli pe cără-
rile virtuţii”.

Cred că fiecare femeie… înţelege ceea ce înseamnă acest lucru. 
Simt că aceste cuvinte au fost date Emmei Smith şi, apoi, fiecăruia 
dintre noi, ca o condiţie pentru a vedea dacă vom primi o moştenire 
în împărăţia lui Dumnezeu. Lipsa virtuţii este în totală contradicție 
cu supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu. Nu există nimic mai 
frumos decât virtutea. Nu există o putere mai mare decât puterea 
virtuţii. Nu există nicio altă nobleţe decât cea a virtuţii. Nu există o 
calitate mai potrivită, niciun veşmânt mai atractiv …

Emma a fost numită „doamnă aleasă” [D&L 25:3]. Adică, pentru a 
cita un alt rând din scriptură, ea a fost un „[vas ales al] Domnului” 
(vezi Moroni 7:31). Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi o doamnă 
aleasă. Aţi venit în lume ca părtaşe ale Evangheliei restaurate a lui 
Isus Hristos. Aţi ales şi, dacă veţi trăi demne de această alegere, 
Domnul vă va onora în această alegere şi vă va ajuta să creşteţi …

Emma urma să fie rânduită 9 de către Joseph „pentru a explica 
scripturile şi a îndemna Biserica, după cum îţi va fi dat prin Spiritul 
Meu” [D&L 25:7].

Ea trebuia să fie o învăţătoare. Ea trebuia să fie o învăţătoare a 
neprihănirii şi adevărului. Căci Domnul a spus în ceea ce priveşte 
chemarea ei: „Tu vei primi Duhul Sfânt şi îţi vei da timpul tău pentru 
scris şi pentru a învăţa mult” [D&L 25:8].

Ea trebuia să studieze Evanghelia. Ea trebuia, de asemenea, să 
studieze lucrurile lumii în care trăia. Acest lucru a fost făcut clar în 
următoarele revelaţii care ni se adresează tuturor. Ea trebuia să- şi 
dedice timpul „pentru a învăţa mult”. Ea trebuia să scrie pentru a- şi 
exprima gândurile.

Femeilor de astăzi, în vârstă sau tinere, permiteţi- mi să vă sugerez 
să scrieţi, să ţineţi un jurnal, să vă exprimaţi gândurile pe hârtie. 
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Scrisul reprezintă o mare disciplină. Reprezintă un minunat efort 
educaţional. Vă va ajuta în multe moduri şi dumneavoastră veţi 
binecuvânta vieţile multora …

Potrivit revelaţiei, [Emma] trebuia „[să explice] scripturile şi [să 
îndemne] Biserica, după cum [îi] va fi dat prin Spiritul [Lui]”.

Ce sarcină remarcabilă pentru ea şi pentru toate femeile din aceas-
tă Biserică. Este nevoie de dorinţa de a învăţa, de a ne pregăti, de 
a avea ordine în gânduri, de a explica scripturile, de a îndemna la 
fapte bune potrivit îndemnurilor Spiritului Sfânt.

Domnul a continuat: „Şi adevărat îţi spun, că trebuie să laşi la o 
parte lucrurile acestei lumi şi să cauţi lucrurile unei lumi mai bune” 
[D&L 25:10].

Simt că El nu îi spunea Emmei să nu se preocupe să aibă un aco-
periş deasupra capului, de mâncare pe masă şi îmbrăcăminte. El îi 
spunea că nu trebuie să fie obsedată de aceste lucruri aşa cum mulţi 
dintre noi sunt înclinaţi să fie. El îi spunea să se gândească la lucrurile 
importante ale vieţii, la lucrurile neprihănite şi pure, la lucruri legate 
de caritate şi dragoste pentru alţii, la lucrurile de natură eternă …

În continuare, Domnul a spus: „De aceea, înalţă- ţi capul şi bucură- 
te şi lipeşte- te de legămintele pe care le- ai făcut” [D&L 25:13].

Cred că El ne spune fiecăruia dintre noi să fim fericiţi. Evanghelia 
reprezintă bucurie. Ne oferă un motiv pentru a fi bucuroşi. Desigur, 
acestea sunt vremuri grele. Desigur, avem momente de îngrijorare 
şi anxietate. Cu toţii ne îngrijorăm. Dar Domnul ne- a spus să ne 
înălţăm inimile şi să ne bucurăm.10

3
Mamele au o chemare sacră de a- şi creşte 

copiii în neprihănire şi adevăr.

Adevărata tărie a oricărei naţiuni, societăţi sau familii stă în acele 
calităţi ale caracterului care au fost dobândite în mare parte de copiii 
învăţaţi zilnic, într- un mod liniştit, simplu, de către mame.11

Căminul este locul în care noua generaţie este instruită. Sper că 
dumneavoastră, dragi mame, veţi înțelege că, în cele din urmă, nu 
veţi avea nicio responsabilitate mai importantă sau niciuna care să 
vă ofere mai multă satisfacţie decât aceea de a vă îngriji copiii într- un 
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mediu sigur, paşnic, de înfrăţire, plin de dragoste şi de motivare 
pentru a creşte şi a se descurca bine.12

Doresc să le amintesc mamelor din toată lumea despre sfinţenia 
chemării lor. Nimeni nu vă poate lua locul în mod corespunzător. 
Nicio responsabilitate nu este mai mare, nicio obligaţie nu este mai 
importantă decât aceea de a- i creşte cu dragoste, pace şi integritate 
pe cei pe care i- aţi adus în această lume.13

Creşteţi- vă copiii în lumină şi adevăr. Învăţaţi- i să se roage când 
sunt mici. Citiţi- le din scripturi chiar dacă nu înţeleg tot ceea ce citiţi. 
Învăţaţi- i să îşi plătească zeciuiala şi darurile de post din primii bani 
pe care îi primesc. Faceţi ca această practică să devină un obicei în 
vieţile lor. Învăţaţi- vă fiii să onoreze femeia. Învăţaţi- vă fiicele să fie 
virtuoase. Acceptaţi responsabilităţi în Biserică şi aveţi încredere în 
Domnul că vă va ajuta să îndepliniţi orice chemare veţi primi. Exem-
plul dumneavoastră va fi un model pentru copiii dumneavoastră.14

Dumnezeu să vă binecuvânteze, mame! După toate victoriile 
şi înfrângerile oamenilor, după ce vâlvătaia războaielor începe să 
se stingă, după ce toate lucrurile pentru care muncim din greu în 
această lume materială dispar din faţa ochilor noştri, dumneavoastră 

„dumnezeu să vă binecuvânteze, mame!… Veţi fi acolo, trebuie 
să fiţi acolo, reprezentând tăria unei noi generaţii.”
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veţi fi prezente, trebuie să fiţi prezente, reprezentând tăria unei noi 
generaţii, motorul care înaintează şi progresează mereu al rasei 
umane. Calitatea noii generații va depinde de dumneavoastră.15

4
Femeile au mari responsabilităţi în lucrarea de salvare.

Femeile acestei Bisericii sunt foarte puternice şi capabile. Există 
conducere şi îndrumare, un anumit spirit de independenţă şi, totuşi, o 
mare satisfacţie în faptul de a face parte din împărăţia Domnului şi de 
a munci cot la cot cu [deţinătorii] preoţiei pentru a o face să înainteze.16

Dumnezeu le- a dat femeilor din această Biserică o lucrare pe 
care s- o facă ca parte a clădirii împărăţiei Sale. Acest lucru ţine de 
toate aspectele celor trei mari responsabilităţi ale noastre – primul, 
să propovăduim lumii Evanghelia, al doilea, să întărim credinţa şi să 
ajutăm la clădirea fericirii membrilor Bisericii şi, al treilea, să facem 
să înainteze măreaţa lucrare de salvare în folosul celor morţi.17

Femeile din Biserică sunt partenere ale fraţilor lor în ceea ce 
priveşte faptul de a ajuta la înaintarea acestei lucrări măreţe a Dom-
nului… Femeile au responsabilităţi extraordinare şi vor răspunde 
pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi. Ele sunt conducătoarele 
propriilor organizaţii şi aceste organizaţii reprezintă forţe puternice, 
viabile şi importante ale binelui în această lume. Ele acţionează în 
concordanţă cu deţinătorii preoţiei, străduindu- se cu toţii să clădeas-
că împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Vă onorăm şi vă respectăm 
pentru aptitudinile dumneavoastră. Noi aşteptăm abilităţi de condu-
cere, tărie şi rezultate impresionante din conducerea dumneavoastră 
a organizaţiilor pentru care sunteţi responsabile. Vă încurajăm şi 
vă susţinem în calitate de fiice ale lui Dumnezeu, lucrând, într- un 
măreţ parteneriat, pentru a- L ajuta pe El să realizeze nemurirea şi 
viaţa veşnică a tuturor fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu.18

5
Societatea de Alinare este o sursă de 

binecuvântări incomensurabile.

Femeile din Societatea de Alinare sunt, cu adevărat, îmbrăţişate 
pentru eternitate în braţele Domnului nostru. După părerea mea, 
aceasta este cea mai măreaţă organizaţie a femeilor din lume. Este 
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o creaţie dată de Dumnezeu. Joseph Smith a vorbit şi a acţionat ca 
profet când a organizat Societatea de Alinare în anul 1842.19

Este foarte important ca femeile Bisericii să fie puternice şi neclintite 
în punerea în practică a ceea ce este corect şi drept în planul Dom-
nului. Sunt convins că nu mai există nicăieri o altă organizaţie care să 
egaleze Societatea de Alinare a acestei Biserici… Dacă [membrele ei] 
vor fi unite şi vor vorbi cu acelaşi glas, puterea lor va fi nemăsurată.20

Am participat la o conferinţă de ţăruş unde o tânără, preşedinta 
Societăţii de Alinare a unei episcopii de tineri adulţi necăsătoriţi, 
a vorbit despre slujire şi despre marea ocazie oferită tinerelor din 
episcopia ei. Aveţi toate aceste lucruri. Aveţi propria organizaţie. Aveţi 
conducătoare competente care să vă sfătuiască. Le aveţi alături pe 
cele care se vor oferi să vă ajute când aveţi necazuri şi suferinţă.21

Cine poate evalua efectele miraculoase asupra vieţilor a milioane 
de femei a căror cunoaştere a crescut, a căror viziune s- a extins, a 
căror perspectivă a vieţii s- a mărit şi a căror înţelegere a lucrurilor 
lui Dumnezeu s- a îmbogăţit prin intermediul lecţiilor nenumărate 
predate eficient şi învăţate în cadrul adunărilor Societăţii de Alinare?

Cine poate măsura bucuria care a venit în vieţile acestor femei 
când au socializat în cadrul episcopiei sau ramurii, când şi- au îmbo-
găţit vieţile una alteia prin prietenii frumoase şi preţioase?

Cine îşi poate închipui, cine poate înţelege nenumăratele acte 
de caritate care au fost făcute, mâncarea care a fost pusă pe mesele 
goale, credinţa care a fost susţinută în orele disperate de boală, 
rănile care au fost îngrijite, durerile care au fost diminuate de mâini 
iubitoare şi cuvinte de mângâiere şi încurajare, alinarea care a fost 
oferită în situaţii de decese şi în timpul singurătăţii care a urmat? …

Nimeni nu poate calcula în vreun mod numărul proiectelor care 
au fost puse în practică şi finalizate de Societăţile de Alinare locale. 
Nimeni nu poate estima în vreun mod binele care a venit în vieţile 
femeilor din această organizaţie şi în ale celor care au beneficiat de 
faptele lor bune …

Dumnezeu să binecuvânteze Societatea de Alinare a Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Spiritul dragostei, care 
le- a motivat pe membrele ei… să continue să crească şi să fie simţit 
în întreaga lume. Lucrările lor de caritate să influenţeze vieţile a 
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nenumăraţi oameni, oriunde s- ar afla. Iar lumina şi înţelegerea, învă-
ţătura şi cunoaşterea şi adevărul etern să întărească vieţile generaţii-
lor de femei care vor veni, în toate naţiunile de pe pământ, datorită 
acestei organizaţii unice, înfiinţate în mod divin.22

6
Ridicaţi- vă la nivelul potenţialului divin 

din interiorul dumneavoastră.

Dumneavoastră sunteţi o mare adunare de femei ale Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă… Nimeni nu poate 
măsura ce forţă extraordinară a binelui puteţi deveni… Vă îndemn 
să fiţi încrezătoare şi să fiţi puternice în a apăra acele măreţe virtuţi 
care au reprezentat coloana vertebrală a progresului nostru social. 
Când sunteţi unite, puterea dumneavoastră este nelimitată. Puteţi să 
realizaţi orice doriţi să faceţi. Şi cât de mult este nevoie de dumnea-
voastră într- o lume ale cărei valori se degradează şi în care adversarul 
pare că deţine controlul.23

Simt că trebuie să invit femeile din toată lumea să se ridice la 
nivelul marelui potenţial care se află în ele. Nu vă cer să faceţi mai 

„Invit femeile din toată lumea să se ridice la nivelul 
marelui potenţial care se află în ele.”
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mult decât puteţi. Sper că nu vă veţi chinui cu gândul că aţi eşuat. 
Sper că nu veţi încerca să vă stabiliţi obiective peste capacitatea 
dumneavoastră de a le atinge. Sper că veţi face pur şi simplu ceea 
ce puteţi face în cel mai bun mod pe care îl ştiţi. Dacă veţi face 
acest lucru, veţi vedea cum au loc miracole.24

Îmi exprim recunoştinţa faţă de dumneavoastră, femeile sfinte din 
zilele din urmă credincioase, care acum sunteţi de ordinul milioane-
lor şi vă aflaţi în toată lumea. Măreaţă este puterea dumneavoastră de 
a face bine. Minunate sunt talentele şi devotamentul dumneavoastră. 
Extraordinare sunt credinţa şi dragostea dumneavoastră pentru Dom-
nul, pentru lucrarea Sa şi pentru fiii şi fiicele Sale. Continuaţi să trăiţi 
potrivit Evangheliei. Faceţi ca aceasta să fie cât mai vizibilă celor cu 
care interacţionaţi. Faptele dumneavoastră bune vor înseamna mai 
mult decât orice cuvinte pe care le puteţi rosti. Mergeţi în virtute şi 
adevăr, cu credinţă şi onestitate. Sunteţi parte a unui plan etern, un 
plan conceput de Dumnezeu, Tatăl nostru Etern. Fiecare zi este o 
parte a acelei eternităţi.

Ştiu că multe dintre dumneavoastră purtaţi poveri grele. Fie ca 
prietenii dumneavoastră din Biserică, fraţii şi surorile dumneavoastră, 
să vă ajute cu aceste poveri. Fie ca rugăciunile dumneavoastră să 
se înalţe la El, care este Atotputernic, care vă iubeşte şi care poate 
face ca anumite forţe şi factori să vă ajute. Aceasta este o lucrare a 
miracolelor. Dumneavoastră ştiţi asta şi eu ştiu asta. Este uşor pentru 
mine să vă spun să nu vă descurajaţi, dar tot o voi spune în timp ce 
vă îndemn să înaintaţi în credinţă.25

Minunată este puterea femeilor credincioase. Acest lucru a fost dove-
dit din nou şi din nou în istoria acestei Biserici. Acest lucru continuă în 
Biserică şi astăzi. Cred că este o parte a divinităţii din dumneavoastră.

Surori, ridicaţi- vă la nivelul acestei divinităţi. Depunând acest efort, 
faceţi lumea în care trăiţi un loc mai bun pentru dumneavoastră şi 
pentru toţi cei care vor veni după dumneavoastră.26

Mulţumim lui Dumnezeu pentru femeile minunate din această 
Biserică. Fie ca El să vă pună în inimă sentimentul mândriei de 
capacităţile dumneavoastră şi convingerea despre adevăr care vor fi 
precum o cârmă care să vă ghideze în siguranță prin orice furtună.27
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Ce învăţăm din învăţăturile preşedintelui Hinckley cu privire la 

sentimentele Tatălui Ceresc faţă de fiicele Sale? (Vezi secţiunea 
1.) De ce este important pentru noi să înţelegem „locul înalt şi 
sacru” al femeii în planul etern al lui Dumnezeu?

• Ce aspecte ale sfatului pe care Domnul l- a dat Emmei Smith vă 
este de ajutor dumneavoastră în mod special? (Vezi secţiunea 
2.) Ce putem învăţa din secţiunea 2 despre faptul de a fi credin-
cioşi? Ce putem învăţa despre faptul de a fi o „doamnă aleasă”? 
Ce putem învăţa despre cum să punem în practică scripturile în 
viaţa noastră?

• Ce aţi simţit când aţi citit sfatul dat de preşedintele Hinckley 
mamelor? (Vezi secţiunea 3.) În ce mod aţi fost binecuvântaţi de 
influenţa unei mame? Pentru părinţi, de ce „nicio obligaţie nu este 
mai importantă” decât aceea de a- şi creşte copiii „cu dragoste, 
pace şi integritate”?

• Ce exemple ale „[tăriei şi marii capacităţi]” a femeilor din Biserică 
aţi văzut? (Vezi secţiunea 4.) Care sunt câteva moduri prin care 
femeile pot ajuta la realizarea „[nemuririi şi vieţii veşnice] a tuturor 
fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu”? De ce este important ca bărbaţii şi 
femeile să lucreze împreună pentru a face ca lucrarea Domnului 
să înainteze? Care ar fi câteva exemple pe care le- aţi văzut ale 
acestei conlucrări?

• Recitiţi care sunt binecuvântările pe care le primim datorită Socie-
tăţii de Alinare, binecuvântări care sunt rezumate de preşedin-
tele Hinckley în secţiunea 5. Ce binecuvântari aţi primit datorită 
eforturilor depuse de surorile de la Societatea de Alinare, inclu-
siv datorită eforturilor celor care slujesc la Tinerele Fete sau la 
Societatea Primară? Cum puteţi întări Societatea de Alinare din 
episcopia dumneavoastră? Cum poate Societatea de Alinare să 
ajute femeile să- şi mărească influenţa de a face bine?

• Gândiţi- vă la încurajarea preşedintelui Hinckley de a „[vă ridica] 
la nivelul marelui potenţial care se află în [dumneavoastră]” (sec-
ţiunea 6). Cum putem să dobândim o viziune mai bună despre 
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ceea ce Dumnezeu consideră că este potenţialul nostru? Cum 
putem progresa pentru a atinge acel potenţial? Când aţi observat 
„minunata… putere a femeilor credincioase”?

Scripturi suplimentare
Proverbele 31:10- 31; Luca 10:38- 42; Faptele apostolilor 9:36- 40; 

Romani 16:1- 2; 2 Timotei 1:1- 5; Alma 56:41- 48

Ajutor pentru predare
„În timp ce vă pregătiţi să predaţi fiecare lecţie, rugaţi- vă ca Spiritul 

să vă ajute să ştiţi când să vă depuneţi mărturia despre adevărurile 
pe care le discutaţi. Puteţi să simţiţi îndemnul de a vă depune măr-
turia de mai multe ori pe parcursul unei lecţii, nu doar la sfârşitul 
acesteia” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 44).
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Cât de puternică 
este rugăciunea

„Să cerem Domnului să ne dea mai multă 
înţelepciune, tărie de a face ceea ce trebuie, alinare 

şi consolare şi să ne ajute să fim recunoscători 
este un lucru important şi minunat.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Preşedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Niciunul dintre noi nu 
poate să reuşească de unul singur. Avem nevoie de ajutor, genul de 
ajutor care vine ca răspuns la rugăciune” 1. Preşedintele Hinckley a 
pus în practică acest principiu în deciziile pe care a trebuit să le ia 
în calitate de preşedinte al Bisericii. Vârstnicul Robert D. Hales, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus despre el: „Este un 
bărbat inteligent cu o judecată extraordinară, dar când se confruntă 
cu o problemă pe care nu o poate rezolva, se pune în genunchi” 2.

Preşedintele Hinckley şi soţia sa, Marjorie, au pus în practică acest 
principiu şi în căminul lor. Fiul lor Richard a spus: „Nu îmi amintesc 
o zi în care să nu fi spus o rugăciune în familie. Când era rândul său, 
tata se ruga cu foarte multă sinceritate, dar niciodată într- un mod dra-
matic sau emoţional. Am învăţat multe despre profunzimea credinţei 
sale ascultându- l cum se ruga. El Îi vorbea lui Dumnezeu cu mare 
pioşenie, ca şi cum ar vorbi cu un învăţător sau mentor înţelept şi 
respectat, şi vorbea despre Salvator cu o sensibilitate adâncă. Când 
eram copil, ştiam că Ei erau persoane reale pentru el – că el Îi iubea 
şi Îi respecta” 3. Marjorie a spus: „Cred că rugăciunea în familie avea 
foarte mult de- a face cu modul în care copiii noştri interacţionau cu 
noi. Chiar dacă Gordon nu le- a predicat, ei au auzit tot ceea ce noi 
doream ca ei să audă în cadrul rugăciunilor în familie” 4.
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„cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, 
şi vi se va deschide” (Matei 7:7).
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De- a lungul slujirii sale în calitate de autoritate generală, pre-
şedintele Hinckley i- a încurajat pe membrii Bisericii să „creadă în 
rugăciune şi în puterea rugăciunii” 5. El a depus mărturie că „rugăciu-
nea descuie puterile cerului pentru noi” 6. Şi a promis: „Rugaţi- vă şi 
Dumnezeu din cer vă va zâmbi, vă va binecuvânta şi vă va da fericire 
în inima dumneavoastră şi o stare de pace în viaţa dumneavoastră” 7.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Dumnezeu este Tatăl nostru şi El ne invită 
să ne rugăm Lui în mod individual.

Dintre toate promisiunile măreţe şi minunate pe care le- am citit, 
cele care- mi oferă cea mai mare siguranţă sunt cele spuse de cuvin-
tele Salvatorului: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi 
vi se va deschide” (Matei 7:7.)8

Nu uitaţi niciodată cine sunteţi… Sunteţi, într- adevăr, un copil al 
lui Dumnezeu… El este Tatăl dumneavoastră Etern. El vă iubeşte. 
Puteţi să vorbiţi direct cu El prin intermediul rugăciunii. El v- a invitat 
să faceţi acest lucru… Ce lucru minunat este acesta. El este cel mai 
măreţ dintre Toţi. El este Creatorul şi Cel care guvernează universul. 
Şi, totuşi, El vă va asculta rugăciunea! 9

Ne putem apropia mai mult de Domnul în rugăciunile noastre. 
Acestea pot deveni discuţii de recunoştinţă. Nu voi putea înţelege 
niciodată pe deplin cum Marele Dumnezeu al Universului, Atotpu-
ternicul, ne invită pe noi, în calitate de copii ai Săi, să vorbim cu 
El, fiecare în parte. Ce prilej preţios avem. Cât de minunat este că 
acest lucru se întâmplă cu adevărat. Depun mărturie că rugăciunile 
noastre, oferite cu umilinţă şi sinceritate, sunt auzite şi [primesc 
răspuns]. Este un lucru miraculos, dar real.10

Dragi fraţi şi surori, ştiu că sunteţi oameni care se roagă. Acesta este 
un lucru minunat în această zi şi în acest timp, când rugăciunea nu 
mai face parte din viaţa multora. Să cerem Domnului să ne dea mai 
multă înţelepciune, tărie de a face ceea ce trebuie, alinare şi consolare 
şi să ne ajute să fim recunoscători este un lucru important şi minunat.11

Mă rog ca fiecare dintre noi să caute să trăiască mai aproape de 
Domnul şi să comunice cu El mai des şi cu credinţă sporită.
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Taţi şi mame, rugaţi- vă pentru copiii dumneavoastră. Rugaţi- vă ca 
ei să fie protejaţi de relele lumii. Rugaţi- vă ca ei să crească în cre-
dinţă şi cunoaştere. Rugaţi- vă ca ei să ajungă să aibă o viaţă bogată 
şi bună. Soţi, rugaţi- vă pentru soţiile dumneavoastră. Exprimaţi- vă 
recunoştinţa pentru ele Domnului şi rugaţi- vă pentru binele lor. Soţii, 
rugaţi- vă pentru soţii dumneavoastră. Mulţi dintre ei trăiesc o viaţă 
grea, cu multe probleme şi dificultăţi mari şi complicate. Rugaţi- 
vă Atotputernicului ca ei să fie îndrumaţi, binecuvântaţi, protejaţi, 
inspiraţi în faptele lor neprihănite.

Rugaţi- vă pentru pace pe pământ şi pentru ca Atotputernicul 
care conduce universul să- Şi întindă mâna şi să- Şi lase Spiritul să 
influenţeze oameniii, astfel încât naţiunile să nu devină violente una 
faţă de alta… Rugaţi- vă pentru înţelepciune şi înţelegere în timp ce 
treceţi prin momentele dificile ale vieţii dumneavoastră.12

Lucrul minunat despre rugăciune este că aceasta este personală, 
individuală, este ceva în care nimeni nu se poate amesteca, atunci 
când dumneavoastră vorbiţi cu Tatăl dumneavoastră din Cer în 
numele Domnului Isus Hristos. Rugaţi- vă. Rugaţi- L pe Domnul 
să vă ierte păcatele. Rugaţi- L pe Domnul să vă ajute. Rugaţi- L pe 
Domnul să vă binecuvânteze. Rugaţi- L pe Domnul să vă ajute 
să vă îndepliniţi obiectivele neprihănite… Rugaţi- L pe Domnul 
să vă dea toate lucrurile importante, care înseamnă atât de mult 
pentru dumneavoastră. El este gata să ajute. Să nu uitaţi niciodată 
acest lucru.13

2
Rugăciunea în familie duce la miracole 
pentru persoane, familii şi societate.

Trebuie să existe o nouă accentuare a importanţei onestităţii, 
caracterului şi integrităţii în vremurile noastre. Doar dacă includem 
din nou, în natura noastră, virtuţiile care sunt esenţa adevăratei civi-
lizaţii, atunci modelul vremurilor noastre se va schimba. Întrebarea 
care se pune este: „De unde să începem?”.

Sunt bucuros că trebuie să începem recunoscând că Dumnezeu este 
Tatăl nostru Etern şi că noi suntem copiii Săi, comunicând cu El ca 
semn al recunoaşterii faptului că este conducătorul nostru şi rugându- L 
în fiecare zi să ne ofere îndrumarea Sa în problemele noastre.
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Recunosc că o revenire la vechiul model al rugăciunii, al rugăciu-
nii în familie în cadrul căminelor oamenilor, este unul dintre cele 
mai simple moduri prin care putem rezolva problema răspândirii 
imoralităţii în cadrul societăţii noastre. Nu putem să aşteptăm ca un 
miracol să se întâmple într- o zi, dar, de- a lungul unei generaţii, noi 
am avea parte de un miracol …

Există ceva chiar în faptul de a îngenunchea care contrazice ati-
tudinea descrisă de Pavel: „Trufaşi… obraznici, îngâmfaţi”.

Există ceva chiar în faptul că tatăl, mama şi copiii îngenuncheză 
împreună care face ca celelalte atribute pe care el le- a descris să 
dispară: „Neascultători de părinţi… fără dragoste firească”.

Există ceva în faptul de a ne adresa divinităţii care contrabalan-
sează o tendinţă de a fi fără evlavie şi de a fi iubitori mai mult de 
plăceri decât iubitori de Dumnezeu [vezi 2 Timotei 3:1- 4].

Înclinaţia de a fi fără evlavie, potrivit spuselor lui Pavel, şi de a 
fi nemulţumitori dispare atunci când, împreună, membrii familiei 
mulţumesc Domnului pentru viaţă, pace şi pentru tot ceea ce au. 
Şi, pe măsură ce ei mulţumesc Domnului pentru că se au unul pe 
celălalt, în cadrul familiei se dezvoltă o nouă apreciere, un nou 
sentiment de respect şi o nouă dragoste a unuia față de celălalt …

Când ne amintim împreună, înaintea Domnului, de cei săraci, 
de cei nevoiaşi şi de cei oprimaţi, se dezvoltă, în mod inconştient, 
dar realist, o dragoste pentru alţii mai presus de propria persoană, 
un sentiment de respect pentru alţii, o dorinţă de a sluji nevoilor 
celorlalţi. Nu putem să- L rugăm pe Dumnezeu să ajute un vecin 
care are probleme fără să ne simţim motivaţi să facem noi înşine 
ceva pentru a- l ajuta pe acel vecin. Ce miracole ar avea loc în viaţa 
copiilor lumii dacă aceştia şi- ar lăsa deoparte egoismul şi s- ar pierde 
în slujba altora. Locul cel mai bun în care poate fi plantată şi hrănită 
sămânţa din care creşte acest copac care adăposteşte şi dă roade 
este în mijlocul rugăciunilor membrilor familiei …

Nu cunosc nimic care să poată diminua tensiunile din sânul 
familiei, care, într- un mod subtil, să aducă respectul faţă de părinţi 
care duce la supunere, care să afecteze spiritul pocăinţei, care, în 
mare parte, va face ca suferinţa din sânul căminelor destrămate 
să dispară decât faptul de a ne ruga împreună, de a mărturisi 
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împreună slăbiciunile noastre în faţa Domnului şi de a cere ca 
binecuvântările Domnului să se reverse asupra căminului şi a celor 
care locuiesc acolo …

Familia este unitatea fundamentală a societăţii. Familia care se 
roagă împreună este speranţa unei societăţi mai bune. „Căutaţi pe 
Domnul câtă vreme se poate găsi” (Isaia 55:6).14

Am fost mişcat… de afirmaţia impresionată a unui tânăr [misio-
nar]. El a spus: „Mă aflu aici de câteva luni. Nu pot învăţa limba. Nu 
îmi plac oamenii. Ziua sunt deprimat şi noaptea plâng. Îmi doream 
să mor. I- am scris mamei mele şi am implorat- o să- mi găsească o 
scuză pentru a mă întoarce acasă. Am aici răspunsul ei. Ea spune: 
«Ne rugăm pentru tine. Nu trece nicio zi fără ca noi toţi să îngenun-
chem împreună dimineaţa înainte de a mânca şi seara înainte de a 
merge la culcare pentru a- L implora pe Domnul să te binecuvânteze. 
Rugăciunile noastre sunt însoţite de postul nostru şi, atunci când 
fraţii tăi şi surorile tale mai mici se roagă, ei spun: „Tată Ceresc, 
binecuvântează- l pe Johnny şi ajută- l să înveţe limba şi să facă 
lucrarea pe care a fost chemat s- o facă»”.

Apoi, cu lacrimi în ochi, acest tânăr băiat a continuat şi a spus: 
«Voi încerca din nou. Mă voi ruga şi voi posti şi eu ca şi ei».

Putem să ne întărim familiile îngenunchind împreună în rugăciune.
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Acum, după patru luni de zile, am primit o scrisoare de la el în 
care spune: «S- a întâmplat un miracol. Am putut să învăţ limba şi 
acest lucru este un dar de la Domnul. Am învăţat să iubesc oamenii 
acestei minunate ţări. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru rugăciunile 
familiei mele” 15.

Putem înfrumuseţa căminele noastre? Da, rugându- ne împreună 
cu membrii familiei noastre la Sursa tuturor lucrurilor cu adevărat 
frumoase. Putem să întărim societatea şi s- o facem un loc mai bun 
în care să trăim? Da, întărind virtutea vieţii noastre de familie înge-
nunchind împreună şi rugându- ne la cel Atotputernic în numele 
Preaiubitului Său Fiu.

Acest obicei, o revenire la preaslăvirea în familie, care se răspân-
deşte în ţară şi pe tot pământul, ar putea, în decursul unei generaţii, 
să elimine suferinţa care ne distruge. Ar restaura integritatea, res-
pectul reciproc şi recunoştinţa în inimile oamenilor.16

Este rugăciunea un lucru atât de dificil? Ar fi atât de dificil să încu-
rajăm taţii şi mamele să îngenuncheze împreună cu copilaşii lor şi să 
se roage la Dumnezeu pentru a- şi exprima recunoştinţa pentru bine-
cuvântările primite, pentru a se ruga pentru cei aflaţi în nevoie, pre-
cum şi pentru ei înşişi, şi, apoi, pentru a cere toate acestea în numele 
Salvatorului şi Mântuitorului lumii? Cât de puternică este rugăciunea. 
Despre aceasta pot depune mărturie şi despre aceasta dumneavoastră 
puteţi depune mărturie. Cât de mare este pierderea oricărei familii 
care nu reuşeşte să profite de acest obicei preţios şi simplu.17

Dacă cineva dintre dumneavoastră nu se roagă în familie, începeţi 
acest obicei acum, îngenuncheaţi împreună, dacă este posibil în fie-
care dimineaţă şi în fiecare seară, şi vorbiţi cu Domnul şi exprimaţi- 
vă mulţumirile dumneavoastră, cereţi ca binecuvântările Sale să se 
reverse asupra celor nevoiaşi de pe pământ şi vorbiţi cu El despre 
propria bunăstare.18

Vă las mărturia mea că, dacă vă veţi ruga în familie, veţi fi răsplă-
tiţi. Schimbările nu vor fi uşor de recunoscut. Acestea pot fi extrem 
de subtile. Dar vor fi reale, deoarece Dumnezeu „răsplăteşte pe cei 
ce- L caută” (Evrei 11:6).

Sper ca noi să fim credincioşi în a fi un exemplu pentru lume în 
ceea ce priveşte acest obicei şi în a- i încuraja pe alţii să facă la fel.19
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3
Trebuie să fim pioşi şi să ascultăm, căci 

ni se va răspunde la rugăciuni.

Să nu credeţi niciodată că puteţi reuşi de unii singuri. Aveţi nevoie 
de ajutorul Domnului. Să nu ezitaţi niciodată să îngenuncheaţi într- 
un loc retras şi să vorbiţi cu El. Rugăciunea este un lucru uimitor şi 
minunat. Gândiţi- vă la aceasta. Noi chiar putem vorbi cu Tatăl nostru 
din Cer. El ne va auzi şi ne va răspunde, dar trebuie să ascultăm 
acel răspuns. Nimic nu este prea grav şi nimic nu este prea lipsit de 
importanţă pentru a I- l împărtăşi.20

Rugaţi- vă la Domnul şi aşteptaţi să vi se răspundă. „Problema cu 
cele mai multe dintre rugăciunile noastre este că noi le spunem ca şi 
cum am ridica telefonul şi am face o comandă la magazinul alimentar 
– dăm comanda şi închidem. Noi trebuie să medităm, să contemplăm, 
să ne gândim la lucrurile despre şi pentru care ne rugăm şi, după 
aceea, să vorbim cu Domnul aşa cum un om vorbeşte cu altul. „Veniţi 
totuşi să [judecăm împreună], zice Domnul” (Isaia 1:18).21

Nimic nu ajută mai mult decât să încredinţăm o problemă Domnu-
lui… Nu ezit să spun că rugăciunile mele au primit răspuns. Eu ştiu 
aceasta. Nu pot s- o neg. Trebuie să ne rugăm pentru îndrumare în 
aceste vremuri dificile… Lucrul uimitor este că nu trebuie să fim genii 
pentru a ne ruga. El va asculta glasul celui mai umil… Chemaţi- L pe 
Domnul. El ne- a oferit invitaţia de a vorbi cu El şi El va răspunde.22

Credeţi în puterea şi măreţia rugăciunii. Domnul ne răspunde la 
rugăciuni. Eu ştiu aceasta. Am văzut acest lucru întâmplându- se de 
nenumărate ori. Rugăciunea ne ajută să stabilim un parteneriat cu 
Dumnezeu. Ne oferă ocazia de a vorbi cu El, de a- I mulţumi pentru 
binecuvântările Sale uluitoare şi de a- L ruga pentru îndrumare şi 
protecţie pe măsură ce mergem pe cărarea vieţii. Această lucrare 
măreaţă, care se răspândeşte pe întreg pământul, a început cu rugă-
ciunea unui băiat. El a citit în Biblia familiei sale: „Dacă vreunuia 
dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s- o ceară de la Dumnezeu, care 
dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s- o 
ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndo-
ieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi 
încolo” (Iacov 1:5- 6). Aceasta este promisiunea. Există o promisiune 
mai mare oriunde în lume decât această promisiune? 23
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Rugaţi- vă, dragi prieteni, şi ascultaţi. Este posibil să nu auziţi 
niciodată un glas. Probabil nu veţi auzi. Dar, într- un mod pe care nu 
îl puteţi explica, veţi primi îndemnuri şi veţi fi binecuvântaţi. Căci 
Domnul a promis: „Eu îţi voi spune ţie, în inima ta… prin Duhul 
Sfânt, care va veni asupra ta…” (D&L 8:2).

Rugaţi- vă şi veţi şti că Dumnezeu ascultă şi vă răspunde. Nu va 
răspunde mereu aşa cum vă doriţi, dar, odată cu trecerea anilor, 
veţi ajunge la o constatare tot atât de sigură precum este faptul că 
soarele va răsări mâine că El v- a auzit şi v- a răspuns.24

Păstraţi- vă acea umilinţă care vă va face să îngenuncheaţi în rugă-
ciune, recunoscând puterea şi bunătatea Sa. El nu vă va dezamăgi. 
El vă va asculta rugăciunile. El vă va răspunde. În liniştea nopţii, 
veţi auzi şoaptele Spiritului Său care vă va îndruma în vremuri de 
încercări şi nevoie. Aceste vremuri vor veni aşa cum vin la toată 
lumea. Păstraţi- vă credinţa în Dumnezeu şi El nu vă va dezamăgi 
niciodată. El nu vă va respinge niciodată.25

Permiteţi Tatălui dumneavoastră din Cer să fie prietenul dumnea-
voastră la care vă puteţi ruga.26

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În ce mod v- a ajutat rugăciunea să vă apropiaţi de Tatăl dumnea-

voastră Ceresc? Recitiţi sfaturile preşedintelui Hinckley cu privire la 
ceea ce să includeţi în rugăciunile dumneavoastră (vezi secţiunea 
1). Când v- a ajutat rugăciunea să găsiţi „mai multă înţelepciune”? 
Când v- a adus rugăciunea „alinare şi consolare”? De ce ar trebui 
ca unele rugăciuni să fie „discuţii de recunoştinţă”?

• Gândiţi- vă la fiecare dintre binecuvântările despre care preşe-
dintele Hinckley a spus că pot veni datorită rugăciunii în familie 
(vezi secţiunea 2). Care sunt câteva dintre modurile în care fami-
lia dumneavoastră a fost binecuvântată datorită faptului că v- aţi 
rugat împreună? Care sunt unele obstacole care ne împiedică să 
ne rugăm în mod consecvent în familie? Cum pot lucra împreună 
membrii familiei pentru a depăşi aceste obstacole?

• În ce mod faptul de a pune în practică învăţăturile preşedintelui 
Hinckley din secţiunea 3 ne poate ajuta să rostim rugăciuni mai 
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pline de însemnătate? Ce aţi învăţat despre modurile în care Tatăl 
Ceresc ne răspunde la rugăciuni? De ce are rugăciunea puterea 
de a ne ajuta „să stabilim un parteneriat cu Dumnezeu”?

Scripturi suplimentare
Matei 6:5- 15; Luca 18:9- 18; 2 Nefi 32:8- 9; Alma 34:17- 28; 37:36- 37; 

3 Nefi 18:15- 25; D&L 19:28

Ajutor pentru studiu
„Formaţi- vă o imagine generală, fie prin citirea rapidă a cărţii, a 

capitolului sau a pasajului, fie prin citirea titlurilor de capitol. Căutaţi 
să înţelegeţi contextul şi împrejurările” (Predicaţi Evanghelia Mea 
[2004], p. 24). Aveţi în vedere să citiţi un capitol sau un fragment de 
mai multe ori pentru a- l înţelege mai profund. Făcând acest lucru, 
puteţi dobândi o cunoaştere mai profundă.
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Şoaptele Spiritului

„Mă rog ca noi să căutăm constant inspiraţia 
Domnului şi însoţirea Spiritului Său Sfânt pentru 

a ne binecuvânta să putem să ne menţinem 
eforturile într- un plan spiritual înalt.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În data de 24 iunie 1995, preşedintele Gordon B. Hinckley a vorbit 
la o adunare a noilor preşedinţi de misiune şi a soţiilor lor, oferindu- 
le sfaturi care să- i îndrume în următorii trei ani de slujire. El le- a spus 
despre instrucţiunile pe care le- a primit când preşedintele Harold 
B. Lee, atunci membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, 
l- a pus deoparte în calitate de preşedinte de ţăruş.

„Îmi aduc aminte de un lucru pe care el l- a spus: «Ascultă şoaptele 
Spiritului din mijlocul nopţii şi răspunde acelor şoapte». Nu ştiu de 
ce uneori revelaţia vine noaptea, dar vine. Aceasta vine şi în timpul 
zilei, desigur. Dar ascultaţi şoaptele Spiritului, darul revelaţiei, pe 
care aveţi dreptul să- l primiţi” 1.

Făcând referire la experienţele sale pe măsură ce a urmat aceste 
instrucţiuni, el a spus: „Domnul mi- a vorbit în şoaptă… În mijlocul 
nopţii, mi- au venit în minte idei care, cred eu, au fost de natură 
profetică” 2. De exemplu, în luna iulie a anului 1992, el se afla în 
Hong Kong împreună cu alţi conducători ai Bisericii, căutând un loc 
în care putea fi construit un templu. Într- o seară, s- a dus la culcare 
simţindu- se neliniştit în legătură cu decizia pe care trebuia să o ia. 
Apoi, şoaptele Spiritului l- au trezit dimineaţa devreme.

„Mi- a venit în minte ceva foarte interesant”, a consemnat el în 
jurnalul său. Nu am auzit un glas cu propriile urechi. Dar glasul 
Spiritului mi- a pătruns în minte. A spus: «De ce eşti îngrijorat în 
legătură cu aceasta? Deţineţi o bucată minunată de pământ acolo 
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templu Hong kong, china
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unde se află casa misiunii şi capela mică. Se află chiar în centrul 
Kowloonului, într- un loc care beneficiază de cel mai bun transport 
public… Construiţi o clădire de [câteva] etaje. Primele două etaje 
pot găzdui o capelă şi alte săli iar templul poate fi situat la ultimele 
două sau trei etaje»”. După ce a primit acea revelaţie, preşedintele 
Hinckley a spus: „M- am liniştit şi am adormit la loc” 3.

Astăzi, în Kowloon, o zonă foarte populată a Hong Kong- ului, se 
află o singură clădire acolo unde înainte se aflau o capelă şi casa 
misiunii. Această clădire, ce găzduieşte o capelă, casa misiunii, biroul 
misiunii şi un templu sacru, este o mărturie a şoaptelor Spiritului 
către unui profet al lui Dumnezeu.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Duhul Sfânt este Mângâietorul şi 
depune mărturie despre adevăr.

Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii, Mângâietorul 
promis de Salvator, care îi va învăţa pe ucenicii Săi toate lucrurile şi 
le va aduce aminte de tot ce El le- a spus (vezi Ioan 14:26).4

Duhul Sfânt depune mărturie în inima noastră despre Tatăl şi Fiul.5

Mărturia mea despre Isus Hristos vine prin puterea Duhului Sfânt. 
Este un dar, sacru şi minunat, oferit prin revelaţie de la al treilea 
membru al Dumnezeirii.6

Duhul Sfânt este cel care depune mărturie despre adevăr, care ne 
poate învăţa lucruri pe care nu le putem învăţa unii de la alţii. Prin 
acele cuvinte măreţe şi puternice ale lui Moroni, ne este promisă o 
cunoaştere privind adevărul Cărţii lui Mormon „prin puterea Duhului 
Sfânt”. Apoi, Moroni spune: „Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi putea 
voi cunoaşte adevărul tuturor lucrurilor” (Moroni 10:4- 5).

Cred că această putere, acest dar, ne este disponibil astăzi.7

2
Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne îndruma 

în slujirea pe care o facem acasă şi în Biserică.

Nu există nicio binecuvântare mai mare în viaţa noastră decât 
darul Duhului Sfânt – însoţirea Duhului Sfânt pentru a ne îndruma, 
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a ne proteja, a ne binecuvânta şi a merge înaintea noastră ca şi cum 
ar fi un stâlp şi o flacără care ne conduce pe calea neprihănirii şi a 
adevărului. Această putere care îndrumă a Celui de- al treilea mem-
bru al Dumnezeirii poate fi a noastră dacă trăim demni de aceasta.8

Avem nevoie de Spiritul Sfânt în multe dintre responsabilităţile 
noastre administrative. Avem nevoie de El pe măsură ce propovă-
duim Evanghelia în cadrul adunărilor noastre şi întregii lumi. Avem 
nevoie de El atunci când ne conducem şi învăţăm familiile.

Pe măsură ce îndrumăm şi predăm sub influenţa Spiritului, vom 
aduce mai multă spiritualitate în viaţa celor pentru care suntem 
responsabili …

Rezultatele predării făcute cu inspiraţie de la Spiritul Sfânt sunt 
dulci. Acestea hrănesc spiritul şi sufletul.

Permiteţi- mi să dau un sfat special părinţilor care sunt capii fami-
liilor lor: avem nevoie de îndrumarea Duhului Sfânt în însărcinarea 
delicată şi extraordinară pe care o avem de a întări spiritualitatea în 
cămintele noastre.9

Ascultaţi de îndemnurile Spiritului. Fiţi umili. Domnul vă va lua 
de mână şi vă va conduce la cineva datorită spiritului, atitudinii, 
sentimentelor şi umilinţei dumneavoastră.10

3
Primim revelaţie aproape întotdeauna de la 
un glas slab şi liniştit – şoapta Spiritului.

Din când în când, am fost intervievat de reprezentanţii presei. 
Aproape întotdeauna ei m- au întrebat: „În ce mod primeşte un profet 
al Bisericii revelaţie?”

Am răspuns că primesc revelaţie tot aşa cum se primea în trecut. 
Referitor la acest lucru, am relatat acelor reprezentanţi ai presei 
experienţa lui Ilie după concursul său cu preoţii lui Baal:

„Domnul i- a zis: «Ieşi, şi stai pe munte înaintea Domnului!» Şi iată 
că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut 
un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. 
Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur 
de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ.
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Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era 
în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire” (1 
Împăraţi 19:11- 12).

Acesta este modul în care primim revelaţii. Printr- un glas slab şi 
liniştit. Acesta vine ca răspuns la rugăciune. Vine prin şoapta Spiri-
tului. Poate veni în mijlocul nopţii.

Am vreo îndoială referitoare la acest lucru? Absolut niciuna. Am 
observat acest lucru de multe ori.11

Cuvântul Domnului ne- a fost revelat aproape întotdeauna astfel, 
nu cu ajutorul trâmbiţelor, nu din sălile de consiliu ale învăţaţilor, 
ci prin glasul slab şi liniştit al revelaţiei. Ascultându- i pe cei care 
caută în van să găsească înţelepciune şi care declară sus şi tare că 
au un leac pentru relele lumii, am simţit îndemnul de a le răspunde 
citând psalmistul, care a spus: „Opriţi- vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dum-
nezeu…” (Psalmii 46:10) şi citându- L pe Salvator, care a spus: „Cine 
are urechi de auzit, să audă” (Matei 11:15)12.

4
Lucrurile care ţin de Spirit ne luminează, 

ne clădesc şi ne înalţă.

Cum putem cunoaşte lucrurile Spiritului? Cum putem şti că un 
îndemn este de la Dumnezeu? Prin roadele pe care le dă. Dacă duce 
la creştere şi dezvoltare, dacă duce către credinţă şi dobândirea unei 
mărturii, dacă duce la o cale mai bună de a face lucrurile, dacă duce 
la pioşenie, atunci este de la Dumnezeu. Dacă ne slăbeşte, dacă ne 
duce în întuneric, dacă ne face confuzi şi ne îngrijorează, dacă ne 
face să ne pierdem credinţa, atunci este de la diavol.13

Recunoaşteţi îndemnurile Spiritului prin roadele Spiritului – ceea 
ce luminează, ceea ce edifică, ceea ce este pozitiv şi afirmativ şi ne 
înalţă şi ne îndrumă spre gânduri mai bune, spre cuvinte mai bune 
şi spre fapte mai bune este de la Spiritul lui Dumnezeu. Ceea ce ne 
slăbeşte, ce ne duce pe cărări interzise – este de la duşman. Cred 
că este chiar atât de clar, chiar atât de simplu.14

Un erudit şi- a exprimat odată părerea că Biserica este un duşman 
al intelectualismului. Dacă prin intelectualism s- a referit la acea 
ramură a filosofiei care ne învaţă „doctrina potrivit căreia cunoaşterea 
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derivă în întregime sau mai ales din raţiune pură” şi „că raţiunea 
este ultimul principiu al realităţii”, atunci, da, noi ne opunem unei 
interpretări atât de înguste a religiei. (Citate din Random House 
Dictionary of the English Language, p. 738.) O astfel de interpretare 
exclude puterea Spiritului Sfânt care vorbeşte cu noi şi prin noi.

Desigur, noi credem în cultivarea minţii, dar intelectul nu este 
singura sursă de cunoaştere. Există o promisiune, dată prin inspira-
ţie de la Atotputernicul, care se găseşte în aceste cuvinte frumoase: 
„Dumnezeu vă va da prin Spiritul Său Sfânt, da, prin darul nespus 
de mare al Duhului Sfânt, o cunoaştere” (D&L 121:26).

Umaniştii care critică lucrarea Domnului, aşa- numiţii intelectuali 
care înjosesc, vorbesc necunoscând manifestarea spirituală. Ei nu 
au auzit glasul Spiritului. Ei nu l- au auzit deoarece nu l- au căutat şi 
nu s- au pregătit pentru a fi demni să- l audă. Apoi, crezând că doar 
din raţiune şi din lucrările minţii cunoaşterea poate veni, ei neagă 
ceea ce vine prin puterea Duhului Sfânt.

Lucrurile lui Dumnezeu pot fi înţelese numai prin Spiritul lui 
Dumnezeu. Acel Spirit este real. Cei care au simţit Spiritul, cunoaş-
terea dobândită astfel este la fel de reală precum cea dobândită 

„lucrurile lui dumnezeu pot fi înţelese numai prin 
Spiritul lui dumnezeu. acel Spirit este real.”
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prin folosirea celor cinci simţuri. Despre aceasta depun mărturie. Şi 
sunt convins că majoritatea membrilor Bisericii pot depune mărturie 
astfel. Îndemn pe fiecare dintre noi să continuăm să ne armonizăm 
inima cu Spiritul. Dacă vom face acest lucru, viaţa noastră va fi mai 
bogată. Vom simţi o apropiere de Dumnezeu, Tatăl nostru Etern. Vom 
simţi o dulce bucurie care nu poate fi obţinută în niciun alt mod.

Haideţi să nu ne pierdem în sofismul lumii care, în mare parte, 
este negativ şi care deseori dă roade amare. Haideţi să înaintăm cu 
credinţă spre viitor, vorbind în mod pozitiv şi cultivând o atitudine 
de încredere. Pe măsură ce vom face aceste lucruri, tăria noastră va 
da tărie altora.15

Mă rog ca noi să căutăm constant inspiraţia Domnului şi înso-
ţirea Spiritului Său Sfânt pentru a ne binecuvânta să putem să ne 
menţinem eforturile într- un plan spiritual înalt. Vom primi răspuns 
la rugăciunile noastre.16

5
Duhul Sfânt va fi însoţitorul nostru permanent dacă 

trăim demni de a primi această binecuvântare,

Domnul a spus că, dacă vom respecta poruncile, „Duhul Sfânt 
va fi tovarăşul [nostru] permanent” (D&L 121:46) pentru a ne înălţa, 
a ne învăţa, a ne conduce, a ne alina şi a ne susţine. Pentru a avea 
parte de această însoţire, noi trebuie să cerem acest lucru, să trăim 
demni pentru acest lucru şi să fim loiali Domnului.17

„Cum puteţi avea Spiritul Domnului cu dumneavoastră tot tim-
pul?” Ei bine, trăiţi demni de El; trăiţi demni pentru a avea Spiritul 
Domnului. Asta trebuie să faceţi. Şi veţi avea Spiritul… Doar trăiţi în 
mod neprihănit. Staţi departe de lucrurile necurate. Staţi departe de 
pornografie. Staţi departe de acele lucruri care vă trag în jos. Cărţile 
şi revistele pe care le citiţi, videoclipurile şi emisiunile TV la care vă 
uitaţi, spectacolele la care mergeţi, toate acestea au un efect asupra 
dumneavoastră şi vor avea dacă vă supuneţi influenţei acelor lucruri 
excitante care sunt create pentru a vă face pe dumneavoastră sărac 
şi pe alţii bogaţi. Staţi departe de aceste lucruri.18

În fiecare duminică, vă impuneţi o reînnoire a jurământului şi 
legământului de a lua asupra dumneavoastră numele Domnului Isus 
Hristos. Vă gândiţi vreodată la acest lucru, la cât de important este, 



c a P I t o l u l  7

126

la ceea ce înseamnă să luăm asupra noastră numele Domnului Isus 
Hristos printr- un jurământ şi o promisiune de a respecta poruncile 
Sale? Şi El face un jurământ şi o promisiune că El vă va da Spiritul 
Său pentru a fi cu voi. Ce lucru minunat este acesta.19

Ce mare binecuvântare este să avem în slujba noastră influenţa 
unui membru al Dumnezeirii, primind acest dar prin mâinile celor 
care au acţionat având autoritate divină. Dacă vom continua să 
mergem în virtute, vom putea să ne bucurăm de îndeplinirea pro-
misiunii făcute de Domnul, când a spus: „Duhul Sfânt va fi tovarăşul 
tău permanent şi sceptrul tău, un sceptru neschimbat al dreptăţii 
şi al adevărului; şi stăpânirea ta va fi o stăpânire nepieritoare şi, 
fără mijloace de constrângere, va curge spre tine în vecii vecilor” 
(D&L 121:46.)20

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? (Vezi secţiunile 1 şi 2.) Când 

aţi simţit că Duhul Sfânt vă învaţă şi vă îndrumă? Ce aţi învăţat 
din aceste experienţe?

• Ce putem învăţa din explicaţia preşedintelui Hinckley despre 
modul în care profeţii primesc revelaţii? (Vezi secţiunea 3.) De ce 
este important să ştim că Duhul Sfânt comunică de obicei printr- un 
„glas slab şi liniştit”? Ce aţi învăţat din propriile experienţe despre 
faptul de a recunoaşte când Duhul Sfânt vi se adresează?

• Citiţi din nou despre „roadele Spiritului”, rezumate de preşedin-
tele Hinckley în secţiunea patru. În ce mod aceste învăţături ne 
ajută să recunoaştem influenţa Spiritului? Care sunt pericolele 
faptului de a crede că „intelectul… este singura sursă de cunoaş-
tere”? Ce experienţe aţi avut în ceea ce priveşte dobândirea de 
cunoaştere spirituală?

• Ce sentimente aveţi când vă gândiţi la învăţăturile preşedintelui 
Hinckley din secţiunea cinci despre însoţirea Duhului Sfânt? În 
ce moduri aţi fost binecuvântaţi de Duhul Sfânt?

Scripturi suplimentare
1 Corinteni 2:9- 14; 1 Nefi 10:17; 2 Nefi 31:17- 18; Mosia 3:19; 

Moroni 8:25–26; D&L 11:12- 14
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Ajutor pentru predare
„Când îi iubim pe cei cărora le predăm, ne rugăm pentru fiecare 

dintre ei. Noi facem tot ce putem pentru a le cunoaşte interesele, 
realizările, nevoile şi îngrijorările. Ne adaptăm predarea pentru a le 
împlini nevoile, chiar dacă aceasta necesită mai mult timp şi efort. 
Remarcăm când sunt absenţi şi îi recunoaştem când sunt prezenţi. 
Oferim ajutor atunci când este necesar” (Predarea, nu este chemare 
mai mare [1999], p. 31- 32).

Note
 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), p. 556.
 2. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1: 1995- 1999 
(2005), p. 441.

 3. În Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), p. 481.

 4. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
Ensign, nov. 1986, p. 51.

 5. „Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President  Gordon B. 
Hinckley”, Ensign, iul. 1999, p. 72.

 6. „The Father, Son, and Holy Ghost”, p. 51.
 7. „The Father, Son, and Holy Ghost”, p. 51.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 259.
 9. „Feed the Spirit, Nourish the Soul”, 

Ensign, oct. 1998, p. 2, 4- 5.

 10. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, p. 440.

 11. „The Quorum of the First Presidency”, 
Ensign, dec. 2005, p. 49.

 12. În Conference Report, apr. 1964, p. 38- 39.
 13. „Inspirational Thoughts”, Ensign, iul. 

1998, p. 5.
 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 261.
 15. „The Continuing Pursuit of Truth”, 

Ensign, apr. 1986, p. 6.
 16. „Feed the Spirit, Nourish the Soul”, p. 2.
 17. „Living with Our Convictions”, Ensign, 

sept. 2001, p. 5.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, p. 377- 378.
 19. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, p. 319.
 20. „Priesthood Restoration”, Ensign, oct. 

1988, p. 72.
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„lucrul de bază al credinţei noastre este mărturia noastră în Isus 
Hristos ca fiind Fiul lui dumnezeu… el este principala piatră 

din capul unghiului a Bisericii care îi poartă numele.
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Să ne uităm către Hristos

„Noi credem în Hristos. Noi propovăduim despre 
Hristos. Noi ne uităm către Hristos. El este Mântuitorul 

nostru, Domnul nostru şi Salvatorul nostru.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În cadrul Conferinţei Generale din luna aprilie a anului 1975, vârst-
nicul Gordon B. Hinckley, atunci membru al Cvorumului celor Doi-
sprezece Apostoli, a împărtăşit următoarea experienţă:

„Recent, am avut o casă deschisă la Templul Mesa, Arizona. După 
renovarea completă a acestei clădiri, aproape un sfert de milion de 
oameni au putut să- i vadă frumosul interior. Clerici ai altor religii 
au fost invitaţi să viziteze templul în prima zi a perioadei de casă 
deschisă în calitate de invitaţi speciali şi sute dintre ei au răspuns 
invitaţiei. Am avut privilegiul de a le vorbi şi de a le răspunde la 
întrebări la sfârşitul tururilor lor. Le- am spus că aş fi bucuros să 
răspund la orice întrebare pe care ar putea s- o aibă. Au avut multe. 
Printre aceste întrebări a fost una a unui cleric protestant.

„El a spus: «Am vizitat toată clădirea aceasta, acest templu, care 
are înscris pe faţadă numele lui Isus Hristos, dar nicăieri nu am văzut 
nicio reprezentare a crucii, simbolul creştinătăţii. Am văzut clădirile 
voastre din alte locuri şi, la fel, nu am găsit crucea. De ce nu există 
dacă spuneţi că voi credeţi în Isus Hristos?»

Am răspuns: «Nu doresc să supăr pe nici unul dintre colegii 
mei creştini care folosesc crucea pe turlele catedralelor lor şi în 
altarele capelelor lor, care o poartă pe veşminte şi o imprimă pe 
cărtile lor şi pe alte publicaţii. Dar, pentru noi, crucea este simbo-
lul morţii lui Hristos, în timp ce mesajul nostru este o declaraţie 
despre Hristos cel Viu».
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Apoi, el a întrebat: «Dacă nu folosiţi crucea, care este simbolul 
religiei voastre?»

I- am răspuns că vieţile oamenilor noştri trebuie să devină exprima-
rea cea mai semnificativă a credinţei noastre şi, ca urmare, simbolul 
preaslăvirii noastre …

Pentru a exprima în mod potrivit gloria şi minunea lui Hristos 
cel Viu, nu sunt potrivite semne, lucrări de artă sau reprezentări de 
vreun fel. El ne- a spus care ar trebui să fie acest simbol, când a spus: 
«Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele» (Ioan 14:15).

În calitate de ucenici ai săi, noi nu putem să facem un lucru 
meschin, grosolan sau dizgraţios fără să întunecăm imaginea Sa. 
Nici nu putem să facem o faptă bună, plăcută şi generoasă fără să 
facem să strălucească mai luminos simbolul Său, al cărui nume l- am 
luat asupra noastră.

Astfel, vieţile noastre trebuie să devină o exprimare plină de 
înţeles, simbolul declarării mărturiei noastre despre Hristos cel Viu, 
Fiul Etern al Dumnezeului cel Viu.

Dragi fraţi şi surori, acest lucru este atât de simplu şi profund, 
încât nu ar trebui să- l uităm niciodată” 1.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Isus Hristos este Fiul cel Viu al Dumnezeului cel Viu.

Lucrul de bază al credinţei noastre este mărturia noastră în Isus 
Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu… El este principala piatră din 
capul unghiului a Bisericii care îi poartă numele.2

Noi credem în Hristos. Noi propovăduim despre Hristos. Noi ne 
uităm către Hristos. El este Mântuitorul nostru, Domnul nostru şi 
Salvatorul nostru.3

Slujirea din viaţa muritoare

El, Cel care este Fiul lui Dumnezeu, Singurul Fiu Născut, a ple-
cat din palatul celestial al Tatălui Său pentru a deveni muritor. La 
naşterea Sa, îngerii au cântat şi magii au venit să- i aducă daruri. A 
crescut precum alţi băieţi din Nazaret, Galilea. Acolo, El „creştea în 
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înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu 
şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52).

Împreună cu Maria şi Iosif, El a vizitat Ierusalimul când avea 12 ani. 
Când se întorceau spre casă, ei L- au pierdut. S- au întors la Ierusalim 
şi L- au găsit în templu discutând cu oameni învăţaţi. Când Maria 
L- a certat pentru că nu a plecat cu ei, El a spus: „Oare nu ştiaţi că 
trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2:49). Cuvintele Sale erau 
o premoniţie a slujirii Sale viitoare.

Acea slujire a început cu botezul Său în râul Iordan înfăptuit de 
vărul Său, Ioan. Când El a ieşit din apă, Duhul Sfânt S- a coborât 
asupra lui în chip de porumbel şi glasul Tatălui Său s- a auzit, spu-
nând: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găseasc plăcerea” 
(Matei 3:17). Această declaraţie a devenit afirmarea divinităţii Sale.

El a postit timp de patruzeci de zile şi a fost ispitit de diavol, care 
a căutat să- L îndepărteze de misiunea Sa divină. La invitaţia duş-
manului, El a răspuns: „Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău” 
(Matei 4:7), declarând din nou faptul că este Fiul lui Dumnezeu.

A mers pe drumurile prăfuite ale Palestinei. Nu a avut o casă pe 
care putea s- o numească a Lui, niciun loc în care să- şi culce capul. 
Mesajul Său a fost Evanghelia păcii. Învăţăturile Sale au fost cele 
ale generozităţii şi dragostei. „Şi dacă cineva vă va da în judecată 
după lege şi vă va lua haina, lăsaţi- l să vă ia şi mantia” (Matei 5:40).

El a propovăduit folosind pilde. A înfăptuit miracole care nu au 
mai fost înfăptuite niciodată înainte sau după. I- a vindecat pe cei 
bolnavi de multă vreme. El i- a făcut pe orbi să vadă, pe surzi să 
audă şi pe schilozi să meargă. El a înviat pe cei morţi şi ei au trăit 
din nou pentru a- L lăuda. Cu siguranţă niciun om nu a mai făcut 
aşa ceva înainte.

Câţiva L- au urmat, dar majoritatea L- au urât. El a spus despre 
cărturari şi farisei că sunt ipocriţi precum mormintele văruite. Ei au 
complotat împotriva Lui. El i- a izgonit pe schimbătorii de bani din 
casa Domnului. Foarte probabil, ei s- au alăturat celor care plănuiau 
să- L distrugă. Dar El nu a fost descurajat. El „umbla din loc în loc, 
făcea bine” (Faptele apostolilor 10:38).

Oare toate aceste lucruri nu erau suficiente pentru a ne face să 
ne aducem aminte de El pentru totdeauna? Oare nu a fost suficient 
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pentru a- I trece numele pe lista acelor bărbaţi măreţi care au trăit 
pe acest pământ şi care sunt amintiţi pentru ceea ce au spus sau au 
făcut? Cu siguranţă, El ar fi fost considerat unul dintre cei mai mari 
profeţi din toate timpurile.

Dar toate aceste lucruri nu au fost suficiente pentru Fiul Atot-
puternicului. A fost doar începutul lucrurilor măreţe care aveau să 
urmeze. Acestea s- au întâmplat într- un mod neobişnuit şi groaznic.4

arestarea, răstignirea şi moartea

El a fost trădat, arestat, condamnat să moară în agonie îngrozitoare 
prin răstignire. Trupul Său viu a fost bătut în cuie pe o cruce de lemn. 
Având dureri de nedescris, viaţa Sa s- a stins încet. Cât timp încă mai 
respira, El a strigat: „Tată, iartă- i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23:34).

Pământul s- a cutremurat când spiritul Său L- a părăsit. Sutaşul care 
a văzut totul a declarat solemn: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui 
Dumnezeu” (Matei 27:54).

Cei care L- au iubit I- au dat trupul jos de pe cruce. L- au îmbrăcat 
şi L- au pus într- un mormânt nou …

Prietenii Lui L- au plâns. Apostolii pe care El i- a iubit şi pe care 
El i- a chemat să fie martori ai divinităţii Sale au plâns. Femeile 
care L- au iubit au plâns. Nimeni nu a înţeles ce a spus El despre 
învierea în a treia zi. Cum ar fi putut ei să înţeleagă? Aşa ceva nu se 
mai întâmplase niciodată înainte. Era total fără precedent. Era de 
necrezut, chiar şi pentru ei.

Probabil că erau foarte trişti, lipsiţi de speranţă şi nefericiţi când 
se gândeau la Domnul lor, care le- a fost luat prin moarte.5

Învierea

Dar acesta nu a fost sfârşitul. În dimineaţa celei de- a treia zile, 
Maria Magdalena şi cealaltă Maria s- au întors la mormânt. Spre marea 
lor surprindere, piatra de la intrare fusese dată deoparte şi mormân-
tul era deschis. Ele s- au uitat înăuntru. Două fiinţe îmbrăcate în alb 
stăteau la câte un capăt al mormântului. Un înger li s- a arătat şi le- a 
spus: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?

Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi- vă aminte ce v- a spus pe când 
era încă în Galilea,
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când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, 
să fie răstignit, şi a treia zi să învie” (Luca 24:5- 7).

Aceste cuvinte simple – „Nu este aici, ci a înviat” – au devenit 
cele mai profunde din toată literatura. Acestea declară faptul că 
mormântul era gol. Acestea reprezintă împlinirea tuturor lucrurilor 
pe care El le- a spus despre înviere. Acestea reprezintă răspunsul 
triumfător la întrebarea care frământă fiecare bărbat, femeie şi copil 
care s- a născut vreodată pe pământ.

Salvatorul înviat a vorbit cu Maria şi ea i- a răspuns. El nu era o 
fantomă. Acest moment nu era ceva imaginat. El era real, la fel de real 
cum fusese în viaţa muritoare. El nu i- a permis să- L atingă. El încă 
nu se înălţase la Tatăl Său din Cer. Acest lucru avea să se întâmple 
curând după aceea. Ce reuniune trebuie să fi fost să fie îmbrăţişat 
de Tatăl, care L- a iubit şi care, de asemenea, a plâns pentru El în 
orele Sale de agonie.

El avea să se arate celor doi bărbaţi pe drumul către Emaus. El 
avea să discute cu ei şi să mănânce cu ei. El avea să se întâlnească 
cu apostolii Săi şi să le propovăduiască. Toma nu a fost prezent 

„Mesajul Său a fost evanghelia păcii. Învăţăturile Sale 
au fost cele ale generozităţii şi dragostei.”
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cu prima ocazie. Cu a doua ocazie, Domnul L- a invitat să- I pipăie 
mâinile şi coasta. Fiind complet uimit, el a spus: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu” (Ioan 20:28). Cu o altă ocazie, el s- a adresat unui 
public de cinci sute de persoane …

Şi mai avem o altă mărturie. Acest testament care însoţeşte Biblia, 
Cartea lui Mormon, depune mărturie că El nu s- a arătat doar celor 
din Lumea Veche, ci şi celor din Lumea Nouă. Căci El a spus la un 
moment dat: „Cum că Eu am alte oi care nu sunt din stâna aceasta; 
pe ele, de asemenea, trebuie Eu să le aduc; şi ele Îmi vor auzi glasul; 
şi atunci va fi numai o stână şi un Păstor” (Ioan 10:16).

Celor din această emisferă El li S- a arătat după învierea Sa. Când a 
coborât printre nori, glasul lui Dumnezeu, Tatăl Etern, s- a auzit din 
nou, declarând solemn: „Iată- L pe Fiul Meu Preaiubit, de Care Eu 
sunt foarte mulţumit, în Care Eu Mi- am slăvit numele – ascultaţi- L 
pe El” (3 Nefi 11:7) …

Şi dacă toate acestea nu au fost suficiente, există o mărturie, sigu-
ră, irevocabilă şi clară a marelui profet al acestei dispensaţii, Joseph 
Smith. Fiind tânăr băiat, el a mers în pădure pentru a se ruga pentru 
lumină şi înţelegere. „Am văzut două Personaje, ale căror strălucire 
şi slavă întreceau orice descriere şi care stăteau deasupra mea, în 
aer. Unul dintre Ele mi- a vorbit, chemându- mă pe nume, şi a spus, 
arătând către celălalt – Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă- L! ” [ Joseph 
Smith – Istorie 1:17].

Acelaşi Joseph a declarat cu altă ocazie: „Şi noi am văzut slava 
Fiului la dreapta Tatălui şi am primit din plenitudinea Sa…

Şi acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre El, 
aceasta este mărturia, ultima dintre toate, pe care o dăm despre El: 
Că El trăieşte!” (D&L 76:20, 22).6

Celor care au îndoieli, le spun din nou cuvintele care i- au fost 
spuse lui Toma când a atins rănile din mâinile Domnului: „Nu fi 
necredincios, ci credincios” [Ioan 20:27]. Credeţi în Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, cel mai măreţ om din istorie şi din eternitate. Credeţi 
în faptul că viaţa Sa fără egal a început cu mult înainte ca lumea 
să fie creată. Credeţi în faptul că El a fost Creatorul pământului pe 
care trăim. Credeţi că El a fost Iehova din Vechiului Testament, că 
El a fost Mesia din Noului Testament, că El a murit şi a înviat, că 
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El a vizitat continentele din vest şi i- a învăţat pe oamenii de acolo, 
că El a inaugurat această ultimă dispensaţie a Evangheliei şi că 
El trăieşte, fiind Fiul cel Viu al Dumnezeului cel Viu, Salvatorul şi 
Mântuitorul nostru.7

2
Fiecare dintre noi poate şti că Isus Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu şi Mântuitorul lumii care a înviat din mormânt.

Există o bătălie care se poartă pentru credinţa oamenilor, dar 
părţile nu sunt mereu bine stabilite, căci chiar şi în rândul forţelor 
creştinismului se află aceia care doresc să distrugă divinitatea lui 
Hristos în numele căruia vorbesc. Ar putea să nu fie luaţi în seamă 
dacă glasurile lor nu ar fi atât de seducătoare, dacă influenţa lor nu 
ar fi atât de mare, dacă motivul lor nu ar fi atât de subtil…

O mulţime de oameni se vor aduna pe o mie de dealuri pentru 
a ura bun venit zorilor zilei de Paşte şi pentru a- şi aduce aminte de 
povestirea despre Hristos, a Cărui înviere o vor sărbători. Folosind 
cuvinte frumoase şi pline de speranţă, predicatorii mai multor cre-
dinţe vor spune din nou povestea despre mormântul gol. Dânşilor 
– şi dumneavoastră – eu vă adresez următoarea întrebare: „Chiar 
credeţi în aceste lucruri?”

Chiar credeţi că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, literalmente 
copilul Tatălui?

Credeţi că glasul lui Dumnezeu, Tatăl Etern, s- a auzit deasupra 
apelor Iordanului spunând: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea”? (Matei 3:17.)

Credeţi că acest acelaşi Isus a înfăptuit miracole, i- a vindecat pe 
cei bolnavi şi infirmi şi i- a înviat pe cei morţi?

Credeţi că, după moartea Sa de pe Dealul Golgota şi înmormân-
tarea Sa în mormântul lui Iosif, El a înviat a treia zi?

Chiar credeţi că El încă trăieşte – fiind real, viu şi în persoană 
– şi că El va veni din nou potrivit promisiunii făcute de îngeri în 
momentul înălţării Sale?

Chiar credeţi aceste lucruri? Dacă da, atunci dumneavoastră faceţi 
parte dintr- un grup tot mai mic de persoane care cred în Biblie lite-
ralmente, care, din ce în ce mai mult, primesc zâmbete răutăcioase 
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de la filosofi, care sunt ridiculizaţi din ce în ce mai mult de anumiţi 
învăţători şi care sunt consideraţi din ce în ce mai mult ca fiind „demo-
daţi” de un grup tot mai mare de predicatori şi teologi influenţi…

În ochii acestor intelectuali, acestea sunt mituri – naşterea lui Isus 
ca Fiu al lui Dumnezeu despre care îngerii au cântat pe câmpiile 
Iudeii, Cel care a înfăptuit miracole şi i- a vindecat pe cei bolnavi şi 
i- a înviat pe cei morţi, Hristos, Cel care a înviat din mormânt, care 
s- a înălţat şi care a promis că se va întoarce.

Aceşti teologi moderni Îl dezbracă de divinitatea Sa şi apoi se 
miră de ce oamenii nu Îl preaslăvesc.

Aceşti învăţaţi deştepţi I- au luat lui Isus mantia Dumnezeirii şi L- au 
făcut să pară un simplu om. Ei au încercat să- L includă în propria 
gândire îngustă. Ei I- au furat calitatea de Fiu divin şi i- au luat lumii 
Regele ei legitim …

Salvatorul înviat a mers împreună cu doi bărbaţi pe drumul către emaus.
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Vă ofer mărturia noastră solemnă că Dumnezeu nu este mort, 
deşi uneori El este interpretat ca fiind fără viaţă …

Avem nevoie de ceva mai mult decât de o credinţă raţională. 
Avem nevoie de o înţelegere a poziţiei sale unice şi incomparabile 
în calitate de Mântuitor divin şi de un entuziasm faţă de El şi de 
mesajul Său ca Fiu al lui Dumnezeu.

Acea înţelegere şi acel entuziasm sunt disponibile tuturor celor 
care vor plăti preţul. Acestea nu sunt incompatibile cu educaţia 
superioară, dar nu le vom dobândi citind doar filosofie. Nu, acestea 
se dobândesc printr- un proces mai simplu. Lucrurile lui Dumnezeu 
pot fi înţelese numai prin Spiritul lui Dumnezeu. (1 Corinteni 2:11.) 
Aşa declară revelaţiile.

Dobândim înţelegere şi entuziasm în ceea ce Îl priveşte pe Domnul 
urmând reguli simple… Doresc să sugerez trei dintre acestea, având 
un concept simplu, prea des folosite şi repetate, dar fundamentale 
în ceea ce priveşte punerea în practică şi roadele rezultatelor lor …

Prima regulă este să citim – să citim cuvântul Domnului… Citiţi, 
de exemplul, Evanghelia după Ioan de la început la sfârşit. Permiteţi 
Domnului să vă vorbească şi cuvintele Sale vor veni împreună cu o 
convingere subtilă care va face ca ceea ce au spus cei care Îl critică 
să pară lipsit de importanţă. Citiţi, de asemenea, testamentul Lumii 
Noi, Cartea lui Mormon, scoasă la lumină pentru a fi martor „că Isus 
este Hristosul, Dumnezeul Veşnic, care Se arată tuturor naţiunilor” 
(pagina de titlu a Cărţii lui Mormon).

Următoarea regulă este să slujim – să slujim în lucrarea Domnu-
lui… Cauza lui Hristos nu are nevoie de îndoielile dumneavoastră; 
are nevoie de tăria, timpul şi talentele dumneavoastră şi, pe măsură 
ce exercitaţi toate aceste lucruri în slujirea dumneavoastră, credinţa 
dumneavoastră va creşte şi îndoielile vor dispărea …

A treia regulă este să ne rugăm. Vorbiţi cu Tatăl dumneavoastră 
Etern în numele Preaiubitului Său Fiu. El spune: „Iată Eu stau la uşă, 
şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, 
voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

Aceasta este invitaţia Sa iar promisiunea se va îndeplini. Este 
puţin probabil că veţi auzi glasuri din cer, dar veţi primi o asigurare 
trimisă din cer, liniştită şi sigură …
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Strălucind în mijlocul întregii confuzii filosofice, a aşa numitelor 
critici superioare şi a teologiei negative, va veni mărturia Duhului 
Sfânt că Isus este într- adevăr Fiul lui Dumnezeu, născut în trup, 
Mântuitorul lumii înviat din mormânt, Domnul care va veni din nou 
pentru a domni ca Rege al regilor. Este ocazia dumneavoastră să 
ajungeţi să cunoaşteţi aceste lucruri. Este obligaţia dumneavoastră 
să ajungeţi să descoperiţi aceste lucruri.8

3
Trebuie să ne întrebăm în mod continuu: „Dar 

ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?”

Pun din nou întrebarea rostită de Pilat în urmă cu două mii de 
ani: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” (Matei 27:22). 
Într- adevăr, noi trebuie să ne întrebăm continuu: Ce vom face noi cu 
Isus, care se numeşte Hristos? Ce vom face cu învăţăturile Sale şi cum 
putem să le facem să devină o parte inseparabilă a vieţii noastre? …

„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29.) 
Într- adevăr, cât de săracă ar fi viaţa noastră fără influenţa învăţăturilor 
Sale şi a exemplului Său fără egal. Învăţăturile despre faptul de a 
întoarce celălalt obraz, de a merge o milă în plus, despre întoarcerea 
fiul rătăcitor şi alte numeroase învăţături neasemuite s- au păstrat 
de- a lungul secolelor pentru a deveni forţa motivantă care scoate la 
iveală bunătatea şi mila din lipsa de umanitate a omului faţă de om.

Brutalitatea domneşte acolo unde Hristos este izgonit. Bunătatea 
şi toleranţa domnesc acolo unde Hristos este acceptat şi învăţăturile 
Sale sunt urmate.

Ce să facem cu Isus, care se numeşte Hristos? „Ţi s- a arătat, omule, 
ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, 
să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?” (Mica 6:8.)

„De aceea, Eu vă spun vouă că trebuie să iertaţi unul altuia; pentru 
că acela care nu iartă fratelui său greşelile lui este condamnat înaintea 
Domnului; pentru că rămâne în el păcatul mai mare” (D&L 64:9) …

Ce să facem cu Isus, care se numeşte Hristos? „Căci am fost flă-
mând, şi Mi- aţi dat de mâncat; Mi- a fost sete, şi Mi- aţi dat de băut; 
am fost străin, şi M- aţi primit; am fost gol, şi M- aţi îmbrăcat; am fost 
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bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la 
Mine (Matei 25:35- 36)…

Ce să facem cu Isus, care se numeşte Hristos?

Învăţaţi despre El. Cercetaţi scripturile căci tocmai ele mărturisesc 
despre El. Cugetaţi asupra miracolului vieţii şi misiunii Sale. Încercaţi 
cu puţin mai multă sârguinţă să urmaţi exemplul Său şi să respectaţi 
învăţăturile Sale.9

4
Ne uităm către Isus Hristos ca fiind stânca 

salvării noastre, tăria noastră, alinarea noastră 
şi punctul central al credinţei noastre.

Nu ştim ce ne rezervă viitorul. Nu ştim ce ne vor aduce zilele 
următoare. Trăim într- o lume a incertitudinii. Unii vor avea parte de 
mari realizări. Alţii vor avea parte de dezamăgiri. Unii vor avea parte 
de bucurie, veselie, sănătate şi un mod de trai plăcut. Alţii poate că 
vor avea parte de boală şi multă tristeţe. Nu ştim. Dar ştim un lucru. 
Asemenea stelei polare de pe cer, indiferent de ceea ce ne rezervă 
viitorul, Îl avem pe Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, o temelie 
fermă şi neschimbătoare a vieţii noastre nemuritoare. El este stânca 
salvării noastre, tăria noastră, alinarea noastră, chiar punctul central 
al credinţei noastre.

În momentele fericite şi în cele dificile, noi ne uităm către El şi 
El este acolo pentru a ne linişti şi a ne zâmbi.10

Mântuitorul trăieşte,
El, Salvator triumfător
A- nvins durearea şi moartea.
El, Domn, Rege, Conducător.

El e stânca de credinţă,
Strălucitoare speranţă.
E far spre- o cale mai bună,
Calea spre eterna viaţă.

Dă- mi pacea şi al Tău Spirit
Care doar de la Tine vin,
Credinţa să- Ţi urmez calea
Spre veşnicia Ta să vin.11
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Recitiţi mărturia preşedintelui Hinckley din secţiunea 1 şi gândiţi- 

vă la propria mărturie despre Isus Hristos. De ce sunteţi recu-
noscători pentru slujirea şi ispăşirea Salvatorului? Care dintre 
învăţăturile Salvatorului şi relatările despre viaţa Sa au o însem-
nătate deosebită pentru dumneavoastră?

• Adresaţi- vă fiecare întrebare pusă în secţiunea 2. În ce mod răs-
punsurile dumneavoastră influenţează viaţa dumneavoastră de zi 
cu zi? În aceeaşi secţiune, recitiţi cele trei „reguli simple” ale pre-
şedintelui Hinckley pentru a dobândi înţelegere despre „lucrurile 
lui Dumnezeu”. În ce mod v- au ajutat aceste principii să vă măriţi 
înţelegerea spirituală?

• Preşedintele Hinckley a adresat frecvent întrebarea: „Dar ce să 
fac cu Isus, care se numeşte Hristos?” (sectiunea 3). Ce putem 
învăţa din răspunsurile lui? Gândiţi- vă cum aţi putea răspunde 
la această întrebare. Cum ar fi viaţa dumneavoastră dacă nu aţi 
cunoaşte învăţăturile şi exemplul Salvatorului?

• Preşedintele Hinckley a subliniat faptul că Isus Hristos este ancora 
noastră într- o lume a incertitudinii (vezi secţiunea 4). Când aţi 
simţit tăria şi alinarea Salvatorului într- un moment dificil? Gândiţi- 
vă la fiecare vers al imnului preşedintelui Hinckley din secţiunea 
4. În ce moduri este Hristos o „strălucitoare speranţă”? În ce mod 
este El „far spre- o cale mai bună”?

Scripturi suplimentare
Luca 24:36- 39; Ioan 1:1- 14; Faptele apostolilor 4:10- 12; 2 Nefi 2:8; 

25:26; Alma 5:48; D&L 110:3- 4

Ajutor pentru studiu
„Planificaţi activităţi de studiu care vă vor întări credinţa în Salva-

tor” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 22). De exemplu, în timp 
ce studiaţi, vă puteţi adresa întrebări precum acestea: Cum mă pot 
ajuta aceste învăţături să- mi aprofundez înţelegerea privind ispăşirea 
lui Isus Hristos? Cum mă pot ajuta aceste învăţături să devin mai 
asemănător Salvatorului?
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Note
 1. „The Symbol of Christ”, Ensign, mai 

1975, p. 92, 94.
 2. „Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 

febr. 2004, p. 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), p. 280.
 4. „He Is Not Here, but Is Risen”, Ensign, 

mai 1999, p. 71.
 5. „He Is Not Here, but Is Risen”, p. 71.
 6. „He Is Not Here, but Is Risen”, p. 71- 72.

 7. „Be Not Faithless”, Ensign, apr. 1989, 
p. 2.

 8. În Conference Report, apr. 1966, p. 
85- 87.

 9. „What Shall I Do Then with Jesus 
 Which Is Called Christ?” Ensign, dec. 
1983, p. 3- 5.

 10. „Ne uităm la Hristos”, Liahona, iulie 
2002, p. 101.

 11. „Mântuitorul trăieşte”, Imnuri, nr. 85; 
text de Gordon B. Hinckley.
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În calitate de sfinţi ai zilelor din urmă, suntem uniţi 
în mărturia noastră despre Isus Hristos.
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Darul preţios al mărturiei

„Vorbim limbi diferite. Trăim în circumstanţe 
diferite. Dar în inima fiecăruia dintre 

noi se află aceeaşi mărturie.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Preşedintele Gordon B. Hinckley a spus: „Perioada cea mai timpurie 
de care- mi amintesc că am avut sentimente spirituale a fost când 
eram un băieţel de vreo cinci ani. Plângeam pentru că mă durea o 
ureche… Mama mi- a pregătit un săculeţ cu sare de bucătărie şi l- a 
pus pe sobă să se încălzească. Tata şi- a pus uşor mâinile pe capul 
meu şi mi- a dat o binecuvântare, izgonind durerea şi boala prin 
autoritatea sfintei preoţii în numele lui Isus Hristos. Apoi, m- a luat 
în braţe cu blândeţe şi mi- a pus săculeţul cu sare caldă la ureche. 
Durerea s- a micşorat şi a dispărut. Am adormit în braţele sigure ale 
tatălui meu. Pe măsură ce adormeam, cuvintele binecuvântării preo-
ţiei îmi treceau prin minte. Aceasta este cea mai timpurie amintire pe 
care o am despre puterea autorităţii preoţiei în numele Domnului.

Mai târziu, tânăr fiind, iarna dormeam cu fratele meu într- un dor-
mitor neîncălzit… Înainte de a ne băga în patul cald, îngenuncheam 
ca să ne spunem rugăciunea. Erau simple expresii de recunoştinţă… 
Îmi aduc aminte că săream în pat după ce spuneam amin, trăgeam 
pătura pe mine până la gât şi mă gândeam la ceea ce tocmai făcu-
sem când vorbisem cu Tatăl meu din Cer în numele Fiului Său. Nu 
aveam multe cunoştinţe despre Evanghelie. Dar era un fel de pace 
şi siguranţă în comunicarea cu cerul în numele şi prin Domnul Isus 
care dăinuia …

Fiind misionar, acea mărturie a crescut în inima mea când am 
citit Noul Testament şi Cartea lui Mormon, care depuneau şi mai 
mult mărturie despre El. Acea cunoaştere pe care o dobândisem 
în copilărie prin răspunsurile la rugăciunile mele a devenit temelia 
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vieţii mele. De atunci, credinţa mea a crescut mai mult. Am devenit 
apostolul Lui, numit să fac voia Lui şi să propovăduiesc cuvântul 
Lui. Am devenit martorul Lui în faţa lumii”.1

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Mărturia reprezintă o mare tărie a Bisericii 
şi izvorul credinţei şi activităţii.

Am devenit precum o mare familie împrăştiată de- a lungul acestei 
lumi vaste. Vorbim limbi diferite. Trăim în circumstanţe diferite. Dar 
în inima fiecăruia dintre noi se află aceeaşi mărturie. Dumneavoastră 
şi cu mine ştim că Dumnezeu trăieşte şi că El se află la cârma lucrării 
Sale sfinte. Ştim că Isus este Mântuitorul nostru, care conduce această 
Biserică ce Îi poartă numele. Ştim că Joseph Smith a fost un profet şi 
că a fost acel profet care a condus această dispensaţie a plenitudinii 
timpurilor. Ştim că preoţia a fost restaurată prin punerea mâinilor 
pe capul său şi că ne- a fost dată nouă astăzi într- o linie neîntrerup-
tă. Ştim că scriptura Cartea lui Mormon este un testament adevărat 
despre realitatea şi divinitatea Domnului Isus Hristos.2

Ceea ce noi numim mărturie reprezintă marea tărie a Bisericii. 
Este izvorul credinţei şi activităţii… Este la fel de reală şi puternică 
precum orice altă forţă de pe pământ. Domnul a descris- o atunci 
când El a vorbit cu Nicodim şi i- a spus: „Vântul suflă încotro vrea, 
şi- i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot 
aşa este cu oricine este născut din Duhul” (Ioan 3:8). Ceea ce noi 
numim mărturie este greu de definit, dar roadele ei sunt evidente. 
Este Duhul Sfânt care depune mărturie prin noi.3

2
Mărturia este glasul liniştit şi încurajator 
care ne întăreşte pe măsură ce mergem în 

credinţă şi ne motivează să acţionăm.

Mărturia personală este un factor care îi determină pe oameni să- şi 
schimbe vieţile pe măsură ce se alătură acestei Biserici. Acesta este 
lucrul care îi motivează pe membrii Bisericii să lase totul şi să- L slu-
jească pe Domnul. Acesta este glasul liniştit şi încurajator care îi întă-
reşte neîncetat pe cei care merg în credinţă până la sfârşitul vieţii lor.
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Este un lucru misterios şi minunat, un dar de la Dumnezeu pentru 
om. Este mai importantă decât averea sau sărăcia atunci când cine-
va este chemat să slujească. Această mărturie, care se află în inima 
membrilor noştri, ne motivează să îndeplinim o îndatorire solicitan-
tă. Aceasta se află în inima celor tineri şi celor în vârstă. Se află în 
inima cursantului de la semninar, a misionarului, a episcopului şi 
a preşedintelui de ţăruş, a preşedintelui de misiune, a surorii de la 
Societatea de Alinare şi în inima oricărei autorităţi generale. O auzim 
de la membrii care nu deţin niciun oficiu. Reprezintă chiar partea 
esenţială a acestei lucrări. Este ceea ce face ca lucrarea Domnului 
să înainteze în întreaga lume. Ne motivează să acţionăm. Ne cere 
să facem ceea ce suntem rugaţi să facem. Aduce cu sine asigurarea 
faptului că viaţa are un scop, că unele lucruri sunt de o mai mare 
importanţă decât altele, că noi am pornit într- o călătorie eternă, că 
noi răspundem în faţa lui Dumnezeu …

Acest lucru, slab şi cumva limitat la început, este cel care îndru-
mă fiecare simpatizant către convertire. Face ca fiecare convertit să 
găsească siguranţă în credinţă …

Puterea Bisericii se simte oriunde aceasta este organizată. Noi 
spunem cu încredere că ştim… De fapt, noi chiar ştim că Dumnezeu 
trăieşte şi că Isus este Hristosul şi că aceasta este cauza şi împărăţia 
Lor. Cuvintele sunt simple; ceea ce spunem vine din inimă. Aces-
tea lucrează ori de câte ori Biserica este organizată, ori de câte ori 
există misionari care propovăduiesc Evanghelia, ori de câte ori sunt 
membrii care îşi împărtăşesc credinţa.

Este ceva ce nu poate fi infirmat. Opozanţii pot cita din scripturi 
sau se pot certa în ceea ce priveşte doctrina la nesfârşit. Ei pot fi isteţi 
şi convingători. Dar când cineva spune „Eu ştiu”, disputa încetează. 
E posibil să existe negare, dar cine poate infirma sau nega glasul 
liniştit al sufletului vorbind cu o convingere personală? 4

„lumină în viaţa noastră”

[David Castañeda], soţia sa, Tomasa, şi copiii lor locuiau la o mică 
fermă aflată în paragină de lângă Torreón [în Mexic]. Ei aveau treizeci 
de găini, doi porci şi un cal slab. Găinile se ouau câteva ouă care 
reprezenta hrana lor zilnică şi mijlocul prin care puteau câştiga oca-
zional ceva bani în plus. Erau foarte săraci. Apoi, misionarii au trecut 
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pe la ei. Sora Castañeda a spus: „Misionarii ne- au deschis ochii în 
ceea ce priveşte situaţia noastră din acel moment şi au adus lumină 
în viaţa noastră. Nu ştiam nimic despre Isus Hristos. Nu ştiam nimic 
despre Dumnezeu până să vină ei”.

Ea avea două clase iar soţul ei niciuna. Vârstnicii le- au propovăduit 
şi, în cele din urmă, au fost botezaţi… Treptat, ei au construit o afa-
cere prosperă în care lucrau tatăl şi cei cinci fii ai săi. Cu o credinţă 
simplă, ei şi- au plătit zeciuiala. Şi- au pus încrederea în Domnul. Au 
trăit potrivit Evangheliei. Au slujit ori de câte ori au fost chemaţi 
să slujească. Patru dintre fii lor şi trei dintre fiicele lor au slujit în 
misiune… Ei au fost tachinaţi de sceptici. Răspunsul lor reprezintă 
mărturia lor despre puterea Domnului din viaţa lor.

Aproximativ două sute dintre membrii familiei lor şi prietenii lor 
s- au alăturat Bisericii datorită influenţei lor. Peste treizeci de fii şi 
fiice ai membrilor familiei lor şi ai prietenilor lor au slujit în misiuni. 
Ei au donat pământul pe care acum este construită o capelă.

Copiii, acum maturi, şi părinţii merg pe rând în Mexico City în 
fiecare lună pentru a face muncă în templu. Ei reprezintă o mărtu-
rie vie a măreţei puteri a acestei lucrări a Domnului de a înălţa şi a 
schimba oamenii. Ei sunt reprezentativi pentru mii de persoane din 
întreaga lume care au parte de miracolul mormonismului pe măsură 
ce dobândesc o mărturie despre divinitatea lucrării.5

„este adevărată, nu- i aşa? atunci, ce altceva contează?”

Am cunoscut un marinar dintr- o ţară îndepărtată, un tânăr inte-
ligent care fusese adus în Statele Unite pentru a face antrenamente 
avansate. Câţiva dintre colegii săi din Marina Statelor Unite, care 
i- au atras atenţia prin comportamentul lor, i- au împărtăşit, la cererea 
sa, câteva dintre crezurile lor religioase. El nu era creştin, dar era 
interesat. Ei i- au spus despre Salvatorul lumii, Isus Hristos, născut 
în Betleem, care şi- a dat viaţa pentru toată omenirea. Ei i- au spus 
despre faptul că Dumnezeu, Tatăl Etern, şi Domnul înviat i s- au 
arătat băiatului Joseph Smith. I-au vorbit despre profeţi moderni. 
L- au învăţat Evanghelia Învăţătorului. Spiritul i- a atins inima şi el a 
fost botezat.

El mi- a fost prezentat chiar înainte de a se întoarce în ţara sa. 
Am vorbit despre aceste lucruri şi, apoi, eu am spus: „Poporul tău 
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nu este creştin. Ce se va întâmpla când te vei întoarce acasă fiind 
creştin ba chiar unul mormon?

S- a întristat şi a răspuns: „Familia mea va fi dezamăgită. S- ar putea 
să mă alunge şi să mă considere mort. În ceea ce priveşte viitorul şi 
cariera mea, toate uşile se vor închide în faţa mea”.

Am întrebat: „Eşti dispus să plăteşti un preţ aşa de mare pentru 
Evanghelie?”

Ochii săi negri, umeziţi de lacrimi, străluceau pe frumosul său 
chip măsliniu şi el a răspuns: „Este adevărată, nu- i aşa?”

Fiind ruşinat pentru că am adresat această întrebare, am spus: 
„Da, este adevărată”.

Iar el a spus: „Atunci ce altceva mai contează?”

Acestea sunt întrebările pe care aş dori să vi le adresez: „Este 
adevărată, nu- i aşa? Atunci ce altceva mai contează?” 6

o nouă concepţie asupra vieţii

Odată am ascultat întâmplarea unui inginer care se alăturase 
recent Bisericii. Misionarii au sunat la el acasă şi soţia sa i- a invitat 
înăuntru. Ea a aceptat îndată mesajul lor, în timp ce el simţea că 
era implicat împotriva voinţei sale. Într- o seară, ea a spus că dorea 
să fie botezată. El s- a înfuriat. Oare ea nu ştia ce avea să însemne 
acest lucru? Acest lucru avea să însemne timp. Acest lucru avea să 
însemne plata zeciuielii. Acest lucru avea să însemne renunţarea la 
prietenii lor. Acest lucru avea să însemne renunţarea la fumat. Şi- a 
luat haina şi a plecat în noapte, trântind uşa în urma sa. El a mers 
pe străzi, înjurându- şi soţia, misionarii şi pe sine însuşi pentru că 
le- a permis acestora să le propovăduiască. Când a obosit, furia sa 
s- a stins şi un spirit de rugăciune i- a pătruns cumva în inimă. El s- a 
rugat în timp ce se plimba. El L- a implorat pe Dumnezeu să- i dea 
un răspuns la întrebările sale. Şi atunci un îndemn, clar şi precis, 
i- a pătruns în minte ca şi cum un glas i- ar fi spus: „Este adevărată”.

„Este adevărată”, şi- a spus din nou şi din nou. „Este adevărată”. 
Un sentiment de pace i- a pătruns în inimă. Când mergea spre casă, 
restricţiile, cerinţele, regulile care l- au înfuriat atât de mult au înce-
put acum să pară nişte ocazii de a-și răspunde la întrebări. Când a 
deschis uşa, şi- a găsit soţia rugându- se în genunchi…
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Stând în faţa congregaţiei căreia le- a spus aceste lucruri, el a vorbit 
despre bucuria care a venit în viaţa lor. Zeciuiala nu a reprezentat o 
problemă. Faptul de a da din avuţia lor lui Dumnezeu, care le- a dat 
totul, părea un lucru mic. Faptul de a aloca timp pentru a sluji nu a 
reprezentat o problemă. Era nevoie doar de o planificare atentă a 
orelor săptămânii. Nu a fost o problemă faptul de a primi respon-
sabilităţi. Din acest lucru a rezultat o creştere şi o nouă concepţie 
asupra vieţii. Atunci, acest bărbat inteligent şi educat, acest inginer 
obişnuit să lucreze cu adevărurile lumii fizice în care trăim, a depus 
solemn mărturie cu ochii plin de lacrimi despre miracolul care a 
avut loc în viaţa sa.7

„cel mai preţios lucru din viaţa mea”

Cu câţiva ani în urmă, o tânără fată inteligentă şi foarte educată s- a 
adresat membrilor Bisericii din Berchtesgaden, Germania, în cadrul 
unei conferinţe a personalului militar. Am fost acolo şi am ascultat- o. 
Ea avea rangul de maior în armată, era medic şi o specialistă foarte 
respectată în domeniul ei. Ea a spus:

„Mai mult decât orice altceva în această lume doream să Îl slujesc 
pe Dumnezeu. Dar oricât de mult încercam, nu puteam să- L găsesc. 

„cine poate infirma sau nega glasul liniştit al sufletului 
vorbind cu o convingere personală?”



c a P I t o l u l  9

149

Miracolul care s- a întâmplat a fost că El m- a găsit pe mine. Într- o 
sâmbătă după- amiază, în luna septembrie a anului 1969, mă aflam 
acasă în Berkeley, California, şi am auzit soneria sunând. La uşă se 
aflau doi tineri băieţi, îmbrăcaţi în costum, având cămăşi albe şi 
cravate. Părul lor era perfect pieptănat. Am fost atât de impresionată 
de ei, încât am spus: «Nu ştiu ce vindeţi, dar o să- l cumpăr». Unul 
dintre tinerii băieţi a spus: «Nu vindem nimic. Suntem misionari ai 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi am dori 
să discutăm cu dumneavoastră». I- am invitat înăuntru şi ei au vorbit 
despre credinţa lor.

Astfel am început să dobândesc o mărturie. Sunt nespus de recu-
noscătoare pentru privilegiul şi onoarea de a fi membră a Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Bucuria şi pacea pe 
care această Evanghelie a bucuriei mi le- au adus în inimă reprezintă 
raiul pe pământ. Mărturia mea despre această lucrare este cel mai 
preţios lucru din viaţa mea, un dar de la Tatăl meu Ceresc, pentru 
care voi fi mereu recunoscătoare” 8.

Aşa sunt sute de mii de persoane din multe ţări – bărbaţi şi femei 
foarte capabili şi educaţi, oameni de afaceri şi profesionişti, oameni 
încăpăţânaţi, [oameni] practici care fac lucruri ce ţin de muncile lumii 
în a căror inimă arde o mărturie tăcută că Dumnezeu trăieşte, că Isus 
este Hristosul, că această lucrare este divină şi că a fost restaurată 
pe pământ pentru binecuvântarea tuturor celor care se bucură de 
ocaziile pe care aceasta le oferă.9

3
Fiecare dintre noi poate dobândi o mărturie 

despre faptul că Dumnezeu şi Fiul Său Preaiubit 
trăiesc şi despre restaurarea lucrării Lor.

Această mărturie poate fi cel mai preţios dintre darurile lui Dum-
nezeu. Este un dar din Cer dobândit atunci când facem ceea ce 
trebuie pentru a- l primi. Este ocazia, este responsabilitatea fiecărui 
bărbat şi fiecărei femei din această Biserică să dobândească pentru 
el sau ea o convingere despre adevărul acestei lucrări măreţe din 
zilele din urmă şi despre Cei care o conduc, chiar Dumnezeul cel 
Viu şi Domnul Isus Hristos.
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Isus ne- a arătat cum să dobândim o astfel de mărturie când a spus: 
„Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M- a trimis pe Mine.

Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă 
învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine” 
(Ioan 7:16–17).

Creştem în credinţă şi cunoaştere pe măsură ce slujim, studiem 
şi ne rugăm.

Când Isus a hrănit cele cinci mii de oameni, ei au recunoscut şi 
s- au minunat de miracolul pe care El l- a înfăptuit. Câţiva au venit din 
nou. Pe aceştia El i- a învăţat doctrina privind divinitatea Sa şi privind 
faptul că El este Pâinea vieţii. El i- a acuzat că ei nu erau interesaţi de 
doctrină ci, mai degrabă, de satisfacerea foamei trupurilor lor. Câţiva, 
ascultându- L pe El vorbind despre doctrina Sa, au spus: „Vorbirea 
aceasta este prea de tot: cine poate s- o sufere?” (Ioan 6:60). Cine 
poate să creadă ceea ce ne învaţă acest bărbat?

„Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s- au întors înapoi, şi nu 
mai umblau cu El.

Atunci Isus a zis celor doisprezece [fiind un pic descurajat]: «Voi 
nu vreţi să vă duceţi?»

«Doamne», I- a răspuns Simon Petru, «la cine să ne ducem? Tu ai 
cuvintele vieţii veşnice.

Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, 
Sfântul lui Dumnezeu»” (Ioan 6:66- 69).

Aceasta este marea întrebare şi răspunsul la aceasta pe care noi 
trebuie să le acceptăm. Dacă nu la Tine, atunci „Doamne, la cine 
să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut, şi am 
ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu”.

Această convingere, această asigurare interioară liniştită despre 
realitatea Dumnezeului cel Viu, despre natura divină a Fiului Său 
Preaiubit, despre restaurarea lucrării Lor în acest timp şi despre 
manifestările glorioase care au urmat, este ceea ce devine temelia 
credinţei noastre pentru fiecare dintre noi. Devine mărturia noastră…

Recent, am fost în Palmyra, New York [lângă locul în care Joseph 
Smith a avut Prima Viziune]. Despre evenimentele care au avut loc 
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în acea zonă am putea spune următoarele: „Fie s- au întâmplat, fie 
nu s- au întâmplat. Noi nu putem fi neutri; nu există cale de mijloc”.

Apoi, glasul credinţei ne şopteşte: „Totul s- a întâmplat. S- a întâm-
plat exact aşa cum el a spus că s- a întâmplat”.

În apropiere se află dealul Cumora. De acolo au venit cronicile 
vechi de pe care s- a tradus Cartea lui Mormon. Putem fie să acceptăm 
originea ei divină, fie să o respingem. Faptul de a medita asupra 
dovezilor trebuie să determine fiecare bărbat şi femeie care a citit 
cu credinţă să spună: „Este adevărată”.

Şi aşa este şi în cazul celorlalte elemente ale acestui lucru miracu-
los pe care îl numim restaurarea Evangheliei din vechime, a preoţiei 
şi a Bisericii din vechime.

Această mărturie este acum, aşa cum a fost mereu, o declaraţie, 
o aserţiune directă a adevărului aşa cum îl cunoaştem.10

4
Trebuie să alegem să acţionăm potrivit 

mărturiei noastre şi s- o împărtăşim altora.

Pavel i- a spus lui Timotei: „Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi 
asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, 
căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te 
ascultă” (1 Timotei 4:16). Ce îndrumare minunată i- a dat Pavel tână-
rului Timotei.

El a continuat spunând: „Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de 
frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă” (2 Timotei 1:7). 
Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere – puterea 
mesajului şi a dragostei – dragoste faţă de oameni, faţă de ceea ce 
noi avem de oferit; un duh de chibzuinţă – principiile simple şi uşor 
de înţeles ale Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos.

„Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru” 
(2 Timotei 1:8). Niciodată, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, 
să nu vă fie ruşine de mărturisirea Domnului nostru… În aceasta 
constă marea responsabilitate, un lucru pe care trebuie să- l facem: 
„Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă. Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea 
Domnului nostru” 11.
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Aceasta este lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Aceasta este Biserica 
şi împărăţia Sa. Viziunea care a avut loc în Dumbrava Sacră a fost 
exact aşa cum a spus Joseph că a fost. În inima mea este o înţelegere 
adevărată a importanţei evenimentului care a avut loc acolo. Cartea 
lui Mormon este adevărată. Mărturiseşte despre Domnul Isus Hristos. 
Preoţia sa a fost restaurată şi se află printre noi. Cheile acelei preoţii, 
care au venit de la fiinţe cereşti, sunt exercitate pentru binecuvânta-
rea noastră eternă. Astfel este mărturia noastră – a dumneavoastră şi 
a mea – o mărturie de care trebuie să fim vrednici şi pe care trebuie 
s- o împărtăşim. Las această mărturie, binecuvântarea mea şi dra-
gostea mea fiecăruia dintre dumneavoastră, precum şi invitaţia de 
a continua să faceţi parte din acest mare miracol al zilelor din urmă 
care este Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.12

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În ce moduri contribuie mărturia dumneavoastră la întărirea Bise-

ricii? (Vezi secţiunea 1.)

• Preşedintele Hinckley ne atrage atenţia că mărturia ne întăreşte 
şi „ne motivează să acţionăm” (secţiunea 2). În ce mod v- a întărit 
mărturia dumneavoastră? În ce mod v- a influenţat acţiunile măr-
turia dumneavoastră? Ce lucruri din povestirile din secţiunea doi 
puteţi pune în practică în viaţa dumneavoastră?

• Ce putem învăţa din învăţăturile preşedintelui Hinckley despre 
dobândirea unei mărturii? (Vezi secţiunea 3.) Ce experienţe 
v- au ajutat să vă dobândiţi mărturia? Ce putem face pentru a 
ne întări mărturiile?

• De ce credeţi că mărturiile noastre cresc atunci când le împărtă-
şim? Cum aţi trecut peste sentimentul de frică în ceea ce priveşte 
împărtăşirea mărturiei dumneavoastră? Cum aţi fost binecuvântaţi 
datorită mărturiilor altora? (Vezi secţiunea 4.)

Scripturi suplimentare
1 Corinteni 12:3; 1 Petru 3:15; Alma 5:43- 46; 32:26- 30; Moroni 

10:3- 5; D&L 8:2- 3; 80:3- 5
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Ajutor pentru predare
„Pe măsură ce ajungeţi să cunoaşteţi şi să înţelegeţi fiecare per-

soană, veţi fi mai bine pregătiţi să predaţi lecţiile care se adresea-
ză situaţiilor lor personale. Această înţelegere vă va ajuta să găsiţi 
modalităţi de a ajuta fiecare persoană să fie implicată în discuţii şi în 
alte activităţi de învăţare” (Predarea, nu este chemare [1999], p. 34).

Note
 1. „Mărturia mea” Liahona, iul. 2000, 

p. 82- 83.
 2. „Listen by the Power of the Spirit”, 

Ensign, nov. 1996, p. 5.
 3. „Testimony”, Ensign, mai 1998, p. 69.
 4. „Testimony”, p. 69- 70.
 5. „Testimony”, p. 70.
 6. „It’s True, Isn’t It?” Ensign, iul. 1993, p. 2.
 7. „It’s True, Isn’t It?”, p. 5.

 8. „It’s True, Isn’t It?”, p. 6.
 9. „It’s True, Isn’t It?”, p. 5.
 10. „Testimony”, p. 70- 71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
(2005), p. 369.

 12. „O strălucire perfectă a speranţei: Către 
membrii noi ai Bisericii”, Liahona, oct. 
2006, p. 5.
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Preşedintele şi sora Hinckley s- au bucurat de o căsnicie fericită şi plină 
de iubire şi au fost întăriţi de acea „asigurare liniştitoare şi sigură a 

faptului că [vor] fi reuniţi şi [vor] fi împreună pentru eternitate”.
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Să hrănim parteneriatul 
etern al căsătoriei

„Cele mai frumoase sentimente ale vieţii, cele mai 
generoase şi plăcute impulsuri ale inimii umane 
îşi găsesc expresie în căsătorie, care rămâne pură 

şi neîntinată deasupra răului din lume.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Într- o seară, când preşedintele şi sora Hinckley stăteau liniştiţi 
împreună, sora Hinckley a spus: „Mereu mi- ai dat aripi să zbor şi 
te iubesc pentru asta” 1. Vorbind despre ceea ce a spus soţia sa, 
preşedintele Hinckley a spus: „Am încercat să recunosc individua-
litatea [ei], personalitatea ei, dorinţele ei, pregătirea ei, ambiţiile ei. 
Am lăsat- o să facă ce doreşte. Da, să facă ce doreşte. Să- şi dezvolte 
propriile talente. Să facă lucrurile aşa cum voia. N- am stat în calea ei 
şi am fost uimit de ceea ce face” 2. Sora Hinckley şi- a susţinut soţul 
la fel de mult – în calitate de tată, în preocupările sale personale şi 
în slujirea sa extinsă în Biserică.

Din copilărie şi până la maturitate Gordon B. Hinckley şi Marjorie 
Pay au locuit în aceeaşi episcopie şi, timp de mulţi ani, au locuit vis- 
a- vis unul de celălalt. Mai târziu, preşedintele Hinckley şi- a amintit: 
„Am văzut- o prima oară la Societatea Primară. Ea a citit ceva din 
scripturi în faţa clasei. Nu ştiu de ce acest lucru m- a marcat, dar nu 
am uitat niciodată acest moment. Apoi, a crescut şi s- a transformat 
într- o tânără fată frumoasă şi eu am fost destul de înţelept să mă 
căsătoresc cu ea” 3.

Au avut prima lor întâlnire – în cadrul unei seri de dans la Bise-
rică – atunci când el avea 19 ani şi ea 18 ani. „Acest tânăr băiat va 
ajunge departe”, i- a spus Marjorie mamei ei după aceea.4 Relaţia lor 
a continuat să se dezvolte în timp ce Gordon a mers la Universitatea 
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Utah. Apoi, în anul 1933, la un an după ce el a absolvit facultatea, a 
fost chemat să slujească în misiune în Anglia. Când s- a întors, în anul 
1935, ei au început să iasă din nou la întâlniri şi, în anul 1937, s- au 
căsătorit în Templul Salt Lake. Amintindu- şi primii ani ai căsătoriei 
lor, sora Hinckley a spus:

„Nu prea aveam bani, dar eram plini de speranţă şi optimism. 
Primii ani de căsnicie nu au fost cei mai fericiţi, dar eram hotărâţi şi 
aveam o mare dorinţă de a clădi un cămin fericit. Ne iubeam, nu era 
nicio îndoială în privinţa acestui lucru. Dar a trebuit să ne obişnuim 
unul cu celălalt. Cred că orice cuplu trebuie să se obişnuiască unul 
cu celălalt.

Mi- am dat seama devreme că ar fi mai bine dacă am munci din 
greu pentru a ne obişnui unul cu celălalt decât să încercăm în mod 
constant să ne schimbăm unul pe celălalt – ceea ce am descoperit 
că era imposibil… Trebuie să existe compromisuri şi foarte multă 
flexibilitate pentru a clădi un cămin fericit” 5.

Preşedintele Hinckley a fost chemat să slujească în calitate de 
autoritate generală în anul 1958 şi, la începutul slujirii sale, sora 
Hinckley stătea de obicei acasă pentru a se îngriji de cei cinci copii 
ai lor în timp ce el călătorea pentru a- şi îndeplini însărcinările din 
Biserică. Când copiii lor au crescut, soţii Hinckley călătoreau deseori 
împreună – ceea ce au preţuit. În luna aprilie a anului 1977, ei au 
sărbătorit 40 de ani de căsătorie în timp ce făceau o călătorie lungă 
pentru a se întâlni cu sfinţii din Australia. În acea zi, preşedintele 
Hinckley a scris în jurnalul său:

„Astăzi ne aflăm în Perth, Australia, prezenţa noastră reflectând 
ceea ce anii ne- au adus. Ne- am petrecut ziua întâlnindu- ne cu misio-
narii din Misiuneau Perth, Australia. A fost o zi minunată în care am 
auzit mărturii şi îndrumări. Misionarii i- au oferit cadou lui Marjorie 
un buchet de flori, ceva ce eu nu am avut timp să- i iau.

Am putea scrie un volum foarte mare despre ultimii 40 de ani… 
Am avut parte de încercări şi probleme. Dar, în mare parte, viaţa a 
fost bună. Am fost binecuvântaţi în mod minunat. La vârsta aceasta, 
începem să simţim înţelesul eternităţii şi valoarea căsătoriei eterne. 
Dacă am fi fost acasă în această seară, probabil am fi avut o cină 
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în familie. Totuşi, suntem departe de casă slujindu- L pe Domnul şi 
este o experienţă foarte plăcută” 6.

Douăzeci de ani mai târziu, în timp ce slujea în calitate de pre-
şedinte al Bisericii, preşedintele Hinckley i- a scris surorii Hinckley 
o scrisoare în care îşi exprima sentimentele după mai mult de 60 
de ani de căsătorie. El a spus: „Ce soţie preţioasă ai fost. Acum am 
îmbătrânit împreună şi a fost o experienţă dulce… Când, în viitor, 
moartea ne va lua pe unul dintre noi, vor curge lacrimi, dar vom 
avea parte şi de o asigurare liniştitoare şi sigură a faptului că vom 
fi reuniţi şi vom fi împreună pentru eternitate” 7.

La începutul anului 2004, soţii Hinckley au participat la dedicarea 
Templului Accra, Ghana, şi se întorceau acasă când sora Hinckley a 
leşinat din cauza oboselii. Dânsa nu şi- a recăpătat puterea şi a murit 
în data de 6 aprilie 2004. Şase luni mai târziu, în cadrul Conferinţei 
Generale din luna octombrie, preşedintele Hinckley a spus:

„Ţinându- i mâna şi văzând cum viaţa muritoare se scurgea din 
degetele ei, vă mărturisesc că am fost copleşit. Înainte de a mă 
căsători cu ea, ea fusese fata visurilor mele… Ea a fost scumpa mea 
parteneră mai bine de două treimi de secol, egala mea înaintea 
Domnului, dar în realitate superioară mie. Şi, acum, la vârsta mea 
înaintată, ea a devenit din nou fata visurilor mele” 8.

Suferinţa preşedintelui Hinckley a fost alinată de faptul că ştia că 
el şi Marjorie fuseseră pecetluiţi pentru eternitate. El a spus: „A- ţi 
pierde partenera de viaţă preaiubită care ţi- a fost alături foarte mulţi 
ani şi alături de care ai trecut prin momente bune şi rele este un 
lucru absolut devastator. Apare un sentiment de singurătate care 
te doboară şi care creşte în intensitate. Îţi macină sufletul. Dar, în 
liniştea nopţii, se aude o şoaptă blândă care spune: «Totul este bine. 
Totul este bine». Şi acest glas care a apărut de nicăieri aduce pace, 
siguranţă şi o asigurare de neclintit că moartea nu este sfârşitul, că 
viaţa continuă, că ai o lucrare de făcut şi victorii de obţinut. Acest glas 
blând, aproape imperceptibil urechilor oamenilor, aduce asigurarea 
că, tot aşa cum a existat o despărţire, va exista şi o reuniune fericită” 9.
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Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

De la început, Tatăl Ceresc a creat căsătoria.

Ce minunată este căsătoria inclusă în planul Tatălui nostru Etern, 
un plan oferit în înţelepciunea Sa divină pentru fericirea şi siguranţa 
copiilor Săi şi pentru perpetuarea speciei umane.

El este Creatorul nostru şi el a creat căsătoria de la început. Atunci 
când Eva a fost creată, Adam a spus: „Iată în sfârşit aceea care este 
os din oasele mele şi carne din carnea mea… De aceea, va lăsa 
omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi vor fi 
un singur trup” (Genesa 2:23- 24).

Pavel le- a scris sfinţilor corinteni: „Totuşi, în Domnul, femeia nu 
este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie” (1 Corinteni 11:11).

Într- o revelaţie modernă, Domnul a spus: „Şi din nou, adevărat 
Eu vă spun vouă că oricine interzice căsătoria nu este aprobat de 
Dumnezeu, căci căsătoria este rânduită de Dumnezeu pentru om” 
(D&L 49:15) …

Cu siguranţă, oricine citeşte scripturile, atât pe cele vechi, cât şi 
pe cele moderne, nu se poate îndoi de conceptul divin al căsăto-
riei. Cele mai frumoase sentimente ale vieţii, cele mai generoase şi 
plăcute impulsuri ale inimii umane îşi găsesc expresie în căsătorie, 
care rămâne pură şi neîntinată deasupra răului din lume.

O astfel de căsătorie, cred eu, reprezintă dorinţa – nădăjduită, aştep-
tată, implorată în rugăciune – a bărbaţilor şi femeilor de pretutindeni.10

2
În templu, un soţ şi o soţie pot fi pecetluiţi 

împreună pentru eternitate.

Templele… oferă binecuvântările pe care nu le- am primi nicăieri 
altundeva. Tot ceea ce se întâmplă în aceste case sacre are legătură 
cu natura eternă a omului. Aici, soţii, soţiile şi copiii sunt pecetluiţi 
împreună ca familii pentru toată eternitatea. Căsătoria nu durează 
doar „până când moartea ne va despărţi”. Este pentru totdeauna, 
dacă ambii soţi trăiesc demni de această binecuvântare.11
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A existat vreodată un bărbat care a iubit cu adevărat o femeie sau 
o femeie care a iubit cu adevărat un bărbat care să nu se fi rugat ca 
relaţia lor să poată continua dincolo de mormânt? A fost vreodată 
îngropat un copil de părinţi care să nu fi tânjit după asigurarea că 
iubitul lor copil va fi din nou al lor în lumea care va veni? Poate 
cineva care crede în viaţa eternă să se îndoiască de faptul că Dum-
nezeu din Cer va acorda fiilor şi fiicelor Lui cel mai preţios atribut 
al vieţii, dragostea care îşi găseşte cea mai importantă expresie în 
relaţiile de familie? Nu, deoarece Dumnezeu ne iubeşte, logica cere 
ca relaţiile de familie să continue după moarte. Inima omului tânjeşte 
la aceasta şi Dumnezeu din Cer a revelat o cale prin care ea poate 
fi asigurată. Rânduielile sacre din casa Domnului asigură aceasta.12

Cât de dulce este asigurarea, cât de alinătoare este pacea care 
vine din cunoaşterea faptului că, dacă ne căsătorim în neprihănire şi 
trăim în neprihănire, relaţia noastră va continua, va rezista siguranţei 
morţii şi trecerii timpului. Oamenii pot scrie cântece de dragoste 
şi le pot cânta. Ei pot tânji, spera şi visa. Dar toate acestea vor fi 
doar un dor romantic dacă nu există o exercitare a autorităţii care 
transcende puterea timpului şi a morţii.13

3
Soţii şi soţiile merg unul lângă altul pe un drum etern.

În măreţul Lui plan, când Dumnezeu a creat mai întâi bărbatul, 
El a creat o dualitate de sexe. Expresia nobilă a acelei dualităţi se 
găseşte în căsătorie. Unul îl completează pe celălalt.14

În tovărăşia căsătoriei nu există nici inferioritate, nici superiori-
tate. Femeia nu merge înaintea bărbatului şi nici bărbatul nu merge 
înaintea femeii. Ei merg unul alături de celălalt, ca fiu şi fiică a lui 
Dumnezeu, porniţi într- o călătorie eternă.15

Căsătoria, în cel mai fidel sens al ei, trebuie să fie un partene-
riat egal, niciuna dintre persoane neexercitând controlul asupra 
celeilalte, ci fiecare încurajând, alinând şi ajutând- o pe cealaltă în 
oricare dintre responsabilităţile şi aspiraţiile pe care el sau ea le- ar 
putea avea.16

Soţii, priviţi- i pe soţii dumneavoastră ca fiind parteneri preţioşi şi 
trăiţi demne de acest parteneriat. Soţi, vedeţi în soţiile dumneavoastră 
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cel mai valoros lucru în timp sau eternitate, fiecare dintre ele fiind o 
fiică a lui Dumnezeu, o parteneră alături de care puteţi avea parte 
de momente frumoase şi momente dificile, de pericole şi de victorii 
ale vieţii.17

Mă gândesc la doi [prieteni] pe care îi cunosc… din anii de liceu 
şi de la facultate. El s- a născut într- o zonă rurală, părea că e o per-
soană obişnuită, fără bani sau vreun anumit potenţial. Crescuse la 
o fermă şi o însuşire atractivă a sa era capacitatea de a munci din 
greu… Dar, în pofida înfăţişării sale rustice, el avea un zâmbet şi 
o personalitate care păreau că emană bunătate. Ea era o fată de la 
oraş care crescuse într- un cămin confortabil …

Ceva magic s- a întâmplat între ei. S- au îndrăgostit… Au râs, au 
dansat şi au studiat împreună de- a lungul acelor ani. Ei s- au căsă-
torit când oamenii se întrebau cum puteau să câştige suficienţi bani 
pentru a- şi asigura cele necesare traiului. El s- a străduit şi a fost 
printre primii din clasa sa de la şcoala profesională. Ea s- a străduit 
să economisească, a muncit şi s- a rugat. Ea a oferit încurajări şi l- a 
susţinut şi, atunci când lucrurile chiar erau dificile, ea a spus încet: 
„Cumva, vom reuşi”. Întărit de credinţa ei în el, el a continuat să 
meargă înainte în acei ani dificili. Au avut copii şi, împreună, i- au 
iubit, i- au hrănit şi le- au oferit siguranţa care rezulta din exemplul 
lor de dragoste şi loialitate unul faţă de celălalt. Acum, au trecut 
peste patruzeci şi cinci de ani. Copiii lor au crescut şi îi cinstesc pe 
ei, Biserica şi comunităţile în care ei locuiesc.

Recent, când mă întorceam cu avionul de la New York, am mers 
înainte pe culoarul semiîntunecat al avionului şi am văzut o femeie 
cu părul alb care îşi sprijinise capul pe umărul soţului ei şi dormea 
iar el o ţinea de mână cu căldură. El era treaz şi m- a recunoscut. Ea 
s- a trezit când am început să vorbim. Şi ei se întorceau de la New 
York, unde el a rostit o cuvântare în faţa unora dintre acele organi-
zaţii de învăţaţi din ţară. El nu a spus prea multe despre aceasta, dar 
ea vorbea cu mândrie despre onorurile care i- au fost acordate …

M- am gândit la acest lucru atunci când m- am întors la locul meu 
din avion. Şi mi- am spus că prietenii lor din trecut au văzut doar un 
băiat de la ţară şi o fată zâmbitoare cu pistrui pe nas. Dar cei doi 
au văzut în ei înşişi dragoste, loialitate, pace, credinţă şi un viitor. 
Puteţi să spuneţi că erau pur şi simplu compatibili; poate că aşa a 
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fost cazul, dar a fost mult mai mult. Mai degrabă a fost o înflorire 
a unui lucru divin, plantat acolo de acel Tată care este Dumnezeul 
nostru. Atunci când erau la şcoală, ei au trăit fiind demni de a avea 
parte de această înflorire. Ei au trăit fiind virtuoşi şi având credinţă, 
având un sentiment de apreciere şi respect unul pentru celălalt. În 
anii în care au avut dificultăţi profesionale şi economice, ei au găsit 
cea mai mare tărie de pe pământ în relaţia lor. Acum, la bărtrâneţe, 
ei îşi găseau pacea şi mulţumirea tihnită împreună. Şi, dincolo de 
acest lucru, ei au primit asigurarea unei căsnicii fericite eterne atunci 
când au făcut legăminte şi promisiuni în casa Domnului.18

4
Dumnezeu nu va refuza nicio binecuvântare acelor 

persoane demne care nu sunt căsătorite.

Cumva, am ajuns să judecăm un grup foarte important din cadrul 
Bisericii. Acela al „persoanelor necăsătorite”. Mi- aş dori să nu mai 
facem acest lucru. Dumneavoastră sunteţi persoane, bărbaţi şi femei, 
fii şi fiice ai lui Dumnezeu, nu un grup de persoane care arată la 
fel şi fac aceleaşi lucruri. Faptul că nu sunteţi căsătoriţi nu vă face 
atât de diferiţi faţă de alţii. Fiecare dintre noi este chiar foarte ase-
mănător în ceea ce priveşte modul în care arătăm şi în care simţim, 
în capacitatea noastră de a gândi, de a raţiona, de a suferi, de a fi 
fericiţi, de a iubi şi a fi iubiţi.

Sunteţi la fel de importanţi ca oricare alţii în planul Tatălui nostru 
din Cer şi, în mila Sa, nicio binecuvântare la care aveţi dreptul nu 
vă va fi refuzată.19

Aş dori să mă adresez celor care nu au avut ocazia de a se căsători. 
Vă asigur că suntem sensibili la singurătatea pe care mulţi dintre 
dumneavoastră o simţiţi. Singurătatea este un lucru amar şi dureros. 
Presupun că toţi oamenii au simţit- o la un moment dat. Inimile noas-
tre se îndreaptă către dumneavoastră cu înţelegere şi dragoste …

Această perioadă a vieţii dumneavoastră poate fi minunată. Sunteţi 
maturi. Sunteţi chibzuiţi. Mulţi dintre dumneavoastră sunteţi educaţi 
şi aveţi experienţă. Aveţi tăria fizică, mintală şi spirituală de a înălţa, 
a ajuta şi a încuraja.

Sunt atât de mulţi oameni care au nevoie de dumneavoastră… 
Ţineţi- vă bateriile spirituale pe deplin încărcate şi luminaţi calea altora.20
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Dumneavoastră, celor care nu v- aţi căsătorit… Dumnezeu v- a 
oferit diferite talente. El v- a oferit capacitatea de a sluji nevoilor altora 
şi de a le binecuvânta vieţile cu bunătatea şi grija dumneavoastră. 
Ajutaţi pe cineva aflat în nevoie …

Continuaţi să învăţaţi. Rafinaţi- vă mintea şi abilităţile într- un anu-
mit domeniu. Există ocazii minunate pentru dumneavoastră dacă 
sunteţi pregătiţi să profitaţi de acestea… Să nu credeţi că, deoarece 
sunteţi necăsătoriţi, Dumnezeu v- a abandonat. Lumea are nevoie de 
dumneavoastră. Biserica are nevoie de dumneavoastră. Atât de mulţi 
oameni şi atât de multe cauze au nevoie de tăria, înţelepciunea şi 
talentele dumneavoastră.

Rugaţi- vă şi nu vă pierdeţi speranţa… Trăiţi- vă viaţa pe cât de 
bine puteţi şi Domnul, în minunata Sa înţelepciune şi la timpul ales 
de El în eternităţile Sale, vă va răspunde la rugăciuni.21

Dumneavoastră, cei care aţi divorţat, doresc să ştiţi că nu avem o 
părere proastă despre dumneavoastră din cauza unei căsnicii eşua-
te… Avem obligaţia să nu condamnăm, ci să iertăm şi să uităm, să 
înălţăm şi să ajutăm. În momentele de suferinţă, aveţi încredere în 
Domnul, care a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi 
Eu vă voi da odihnă… Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este 
uşoară” (Matei 11:28, 30).

Domnul nu vă va refuza şi nici nu se va îndepărta de dumnea-
voastră. Poate că răspunsurile la rugăciunile dumneavoastră nu vor fi 
spectaculoase; poate că nu le veţi înţelege uşor sau poate că nu le veţi 
aprecia. Dar va veni momentul în care veţi şti că aţi fost binecuvântaţi.22

5
Fericirea în căsnicie vine atunci când arătăm o preocupare 
plină de dragoste pentru bunăstarea soţului sau a soţiei.

Hrăniţi şi cultivaţi căsnicia dumneavoastră. Păziţi- o şi lucraţi pen-
tru a o păstra puternică şi frumoasă… Căsătoria este un contract, 
un pact, o uniune dintre un bărbat şi o femeie realizată potrivit 
planului Atotputernicului. Poate fi fragilă. Necesită să fie hrănită şi 
multe efort.23

După ce am avut de-a face cu sute de situaţii de divorţ de- a 
lungul anilor, sunt încrezător că punerea în practică a unui singur 



c a P I t o l u l  1 0

163

principiu ar face mai bine decât toate celelalte pentru a rezolva 
această problemă dureroasă.

Dacă fiecare soţ şi fiecare soţie ar face permanent tot ce îi stă 
în putinţă pentru a asigura bunăstarea şi fericirea partenerului, ar 
fi puţine divorţuri sau chiar deloc. Nu s- ar auzi de ceartă. Nu s- ar 
aduce acuze. Nu ar avea loc excese de furie. În schimb, dragostea 
şi grija ar înlocui abuzul şi meschinăria …

Rezolvarea necazurilor din cele mai multe căsnicii nu se face prin 
divorţ. Se face prin pocăinţă şi iertare, arâtând bunătate şi grijă. Se 
face prin punerea în practică a regulii de aur.

Este o scenă de mare frumuseţe când un tânăr şi o tânără îşi unesc 
mâinile pe altar într- un legământ înaintea lui Dumnezeu, în care se 
prevede că ei se vor respecta şi iubi reciproc. Ce tristă imagine apoi, 
câteva luni sau câţiva ani mai târziu, când apar remarci jignitoare, 
cuvinte urâte şi tăioase, strigăte şi acuzaţii amare.

Nu trebuie să existe aşa ceva, dragi fraţi şi surori. Putem să ne 
ridicăm deasupra „acestor elemente abjecte şi jalnice” din viaţa noas-
tră (vezi Galateni 4:9). Putem căuta şi recunoaşte natura divină din 
fiecare dintre noi, care se datorează faptului că suntem copiii Tatălui 

„Hrăniţi şi cultivaţi căsnicia dumneavoastră. Păziţi- o şi 
lucraţi pentru a o păstra puternică şi frumoasă.”
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nostru din Cer. Putem trăi împreună într- un model de căsătorie dat 
de Dumnezeu prin realizarea a aceea ce suntem capabili dacă ne 
autodisciplinăm şi ne abţinem de la a încerca să disciplinăm pe 
partenerul sau partenera noastră.24

Fiecare căsnicie are ocazional parte de momente dificile. Dar cu 
răbdare, respect reciproc şi cu un spirit de toleranţă, noi putem tre-
ce peste aceste momente dificile. Când se fac greşeli, există scuze, 
pocăinţă şi iertare. Dar trebuie ca ambii soţi să fie dispuşi să facă 
aceste lucruri …

Am învăţat că adevărata esenţă a fericirii în căsnicie stă în faptul 
de a arăta… o preocupare plină de dragoste pentru bunăstarea 
soţului sau a soţiei. Faptul de a ne gândi doar la noi şi la împlinirea 
dorinţelor personale nu va clădi încredere, dragoste sau fericire. 
Doar atunci când dragostea este însoţită de altruism, împreună cu 
ale calităţi asemănătoare, atunci aceasta va prospera şi va înflori.25

Mulţi dintre noi trebuie să încetăm să mai căutăm defecte şi să 
începem să căutăm virtuţi… Din nefericire, unele femei doresc să- şi 
schimbe soţul pentru a fi aşa cum doresc ele. Unii soţi cred că este 
dreptul lor să- şi constrângă soţiile pentru a se încadra în standardele 
despre care ei cred că sunt ideale. Nu funcţionează niciodată. Duce 
doar la certuri, neînţelegeri şi durere.

Trebuie să existe respect pentru preocupările celuilalt. Trebuie 
să existe ocazii şi încurajare pentru a putea exista o dezvoltare şi o 
exprimare a talentelor individuale.26

Fiţi complet fideli şi credincioşi partenerului pe care l- aţi ales. În 
ceea ce priveşte timpul şi eternitatea, ea sau el va fi cel mai de preţ 
bun pe care îl veţi avea vreodată. Ea sau el va merita să aibă parte 
de ceea ce este mai bun în dumneavoastră.27

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că Tatăl Ceresc a creat căsă-

toria dintre un bărbat şi o femeie „pentru fericirea şi siguranţa 
copiilor Săi” (secţiunea 1). Cum poate această cunoaştere să 
influenţeze relaţia dintre un soţ şi o soţie? Cum poate un soţ 
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şi o soţie să- şi păstreze căsătoria „pură şi neîntinată deasupra 
răului din lume”.

• Care sunt binecuvântările unei căsătorii veşnice în această viaţă şi 
în eternitate? (Vezi secţiunea 2.) Ce experienţe aţi avut care v- au 
ajutat să apreciaţi mai mult această relaţie eternă? Cum putem să- i 
învăţăm pe copii importanţa căsătoriei eterne?

• De ce trebuie căsătoria să fie „un parteneriat egal”? (Vezi secţiunea 
3.) Ce învăţaţi din povestirea din secţiunea 3? Cum pot un soţ şi 
o soţie să cultive acest tip de tărie în căsnicia lor?

• Cum pot promisiunile şi sfaturile preşedintelui Hinckley din 
secţiunea 4 să ajute persoanele care nu sunt căsătorite? În ce 
mod învăţăturile din această secţiune se aplică tuturor oame-
nilor? De ce este important să ne folosim talentele şi abilităţile 
pentru a sluji altora?

• Care sunt unele dintre modurile în care un soţ şi o soţie pot să- şi 
„hrănească şi cultive” căsnicia? (Vezi secţiunea 5.) Ce aţi învăţat 
despre modul în care un soţ şi o soţie pot depăşi încercările şi pot 
găsi fericire împreună? Ce exemple de astfel de situaţii aţi întâlnit?

Scripturi suplimentare
1 Corinteni 11:11; Matei 19:3- 6; D&L 42:22; 132:18- 19; Moise 

2:27- 28; 3:18, 21- 24

Ajutor pentru studiu
„Pe măsură ce vă dedicaţi timp în fiecare zi, personal şi cu familia, 

studiului cuvântului lui Dumnezeu, pacea va dăinui în viaţa dum-
neavoastră. Acea pace nu va veni din lume. Ea va veni din căminul, 
familia şi inima dumneavoastră” (Richard G. Scott, „Faceţi din exer-
citarea credinţei prioritatea dumneavoastră principală”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2014, p. 93).
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Căminul, temelia 
unei vieţi drepte

„Cu cât vă creşteţi copiii pe calea Evangheliei lui 
Isus Hristos, cu dragoste şi aşteptări mari, cu atât 
ei vor avea parte de mai multă pace în viaţa lor.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

La sfârşitul anului 1973, Gordon şi Marjorie Hinckley au decis 
cu reticenţă să se mute din căminul lor din East Mill Creek, Utah, 
pentru a putea locui mai aproape de sediul central al Bisericii din 
oraşul Salt Lake. Preşedintele Hinckley, care atunci era membru 
al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, şi- a făcut timp în acel 
an, de Anul Noul, pentru a scrie despre căminul lor. Cuvintele sale 
descriau sentimentele sale cu privire la noua locuinţă şi, mai mult, 
sentimentele sale cu privire la familia sa iubitoare.

El a scris: „Cât de melancolici şi trişti eram pentru că trebuia să ne 
mutăm”. El şi- a adus aminte cât de mult a muncit familia pentru a 
construi casa şi pentru a amenaja zona din jurul ei. Apoi, gândurile 
sale s- au îndreptat către relaţiile cu membrii familiei şi cu Dumnezeu:

„Aici ne- am jucat împreună când au crescut copiii noştri şi aici ne- 
am rugat împreună. Aici, noi şi copiii noştri am ajuns să- L cunoaştem 
pe Tatăl nostru Ceresc, să ştim că El trăieşte, ne ascultă şi ne răspunde.

Pot continua şi scrie o carte… nu pentru lume, ci pentru aceşti 
cinci copii, pentru soţii şi soţiile lor şi pentru posteritate. Și, dacă 
pot folosi cuvintele potrivite pentru a povesti despre căminul acesta, 
atunci vor curge lacrimi şi se vor auzi râsete şi vom simţi un spirit 
al dragostei măreţ, liniştit şi pătrunzător faţă de cei care au trăit şi 
au crescut acolo, s- au iubit unul pe altul, şi- au iubit vecinii şi L- au 
iubit pe Dumnezeul lor şi pe Domnul Isus Hristos” 1.
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„Facem apel la părinţi să depună toate eforturile 
pentru a- şi creşte şi învăţa copiii.”
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De- a lungul slujirii lui, preşedintele Hinckley a depus mărturie 
despre importanţa familiilor iubitoare şi credincioase. Sub îndruma-
rea lui, Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli 
au redactat „Familia – o declaraţie oficială către lume”, pe care 
vârstnicul M. Russell Ballard, din Cei Doisprezece, a descris- o ca 
fiind „o chemare clară de a proteja şi a întări familiile” 2. După ce a 
citit declaraţia în luna septembrie a anului 1995 în cadrul adună-
rii generale a Societăţii de Alinare, preşedintele Hinckley a spus: 
„Tăria oricărei naţiuni îşi are rădăcina între pereţii căminelor ei. Îi 
îndemnăm pe oamenii noştri de pretutindeni să- şi întărească familiile 
potrivit acestor valori care au fost onorate de- a lungul timpului” 3.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Relaţiile de familie sunt cele mai 
sacre dintre toate relaţiile.

Familia este divină. A fost instituită de Tatăl nostru Ceresc. Repre-
zintă cea mai sacră dintre toate relaţiile. Doar prin organizarea ei 
pot fi îndeplinite scopurile Domnului.4

Suntem o Biserică ce depune mărturie despre importanţa fami-
liei – a tatălui, a mamei, a copiilor – şi despre faptul că noi suntem 
cu toţii copii ai lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern. Părinţii care aduc 
copii pe lume au responsabilitatea de a iubi acei copii, de a- i hrăni 
şi a avea grijă de ei, de a- i învăţa acele valori care le vor binecuvânta 
vieţile pentru ca ei să crească şi să devină cetăţeni buni… Doresc să 
subliniez ceea ce ştiţi deja, şi anume importanţa de a ne uni familia cu 
dragoste şi bunătate, cu apreciere şi respect şi cu faptul de a o învăţa 
căile Domnului, astfel încât copiii noştri să crească în neprihănire şi să 
evite tragediile care copleşesc atât de multe familii din întreaga lume.5

Este esenţial ca dumneavoastră să nu vă neglijaţi familiile. Nu 
aveţi nimic mai preţios.6

2
Taţii şi mamele au privilegiul de a avea grijă de copiii 

lor şi de a- i învăţa Evanghelia lui Isus Hristos.

Facem apel la părinţi să depună toate eforturile pentru a- şi creşte 
copiii și a-i învăţa principiile Evangheliei, care îi va ţine aproape de 
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Biserică. Căminul este temelia unei vieţi neprihănite şi nimic altceva 
nu- l poate înlocui sau nu poate să îndeplinească funcţiile sale esen-
ţiale în îndeplinirea acestei responsabilităţi date de către Dumnezeu.7

Sunt mulţumit că nimic nu vă va asigura un succes mai mare în 
dificila sarcină de a fi părinte decât un program privind viaţa de familie 
care se găseşte în minunatele învăţături ale Evangheliei, că tatăl familiei 
poate fi îmbrăcat cu preoţia lui Dumnezeu, că este privilegiul lui şi 
obligaţia lui, în calitate de îngrijitor al copiilor Tatălui nostru Ceresc, să 
le asigure cele necesare traiului, că el trebuie să guverneze în cămin 
în spiritul preoţiei „prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin 
bunătate şi blândeţe şi prin dragoste sinceră” (D&L 121:41–42), că 
mama familiei este o fiică a lui Dumnezeu, un suflet dotat cu inteli-
genţă, devotat, plin de dragoste care poate fi îmbrăcată cu Spiritul lui 
Dumnezeu, că este privilegiul ei şi obligaţia ei, în calitate de îngrijitoare 
a copiilor Tatălui nostru Ceresc, să- i hrănească pe aceşti copii în fiecare 
zi, că ea, alături de soţul ei, trebuie să- i înveţe pe copiii ei să „înţeleagă 
doctrina pocăinţei, a credinţei în Hristos, Fiul Dumnezeului celui Viu, 
şi a botezului şi a darului Duhului Sfânt prin aşezarea mâinilor… [şi] să 
se roage şi să umble în dreptate înaintea Domnului” (D&L 68:25, 28).

Într- un astfel de cămin, părinţii sunt iubiţi şi nu inspiră groază, 
ei sunt apreciaţi şi nu temuţi. Şi copiii sunt consideraţi daruri de 
la Domnul şi trebuie să fie îngrijiţi, hrăniţi, încurajaţi şi îndrumaţi.

Ocazional, pot apărea neînţelegeri sau mici certuri. Dar, dacă 
familia se roagă împreună, dacă există dragoste şi respect în cadrul 
ei, atunci va exista un strop de afecţiune care va uni pentru totdeauna 
şi o loialitate care va îndruma întotdeauna.8

Permiteţi- mi să dau un sfat părinţilor singuri. Purtaţi poveri epui-
zante atunci când duceţi luptele zilnice care ţin de creşterea copiilor 
şi de faptul de a avea grijă ca ei să aibă tot ceea ce le trebuie. Este 
o îndatorire pe care o îndepliniți singuri. Dar nu trebuie să fiţi com-
plet singuri. Sunt mulţi, chiar foarte mulţi în această Biserică care vă 
pot ajuta dând dovadă de sensibilitate şi înţelegere. Ei nu doresc să 
intervină acolo unde nu sunt doriţi. Dar interesul lor este adevărat şi 
sincer şi ei îşi binecuvântează viaţa pe măsură ce vă binecuvântează 
viaţa dumneavoastră şi pe cea a copiilor dumneavoastră. Acceptaţi 
ajutorul lor. Ei trebuie să vi- l acorde atât de dragul lor, cât şi de dragul 
dumneavoastră.
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Avem mii de episcopi buni în această Biserică. Avem mii de oficianţi 
ai cvorumurilor buni. Avem mii de surori minunate în cadrul Societăţii 
de Alinare. Avem învăţători de acasă şi învăţătoare vizitatoare. Ei sunt 
prietenii dumneavoastră, aleşi de Domnul pentru a vă da din tăria lor 
pentru a vă ajuta. Şi nu uitaţi niciodată că Însuşi Domnul este o sursă 
de tărie mai mare decât oricare alta. Am fost mişcat de o experienţă 
povestită de o mamă singură care creştea şapte copii, care L- a implorat 
pe Tatăl ei din Cer să poată să meargă la El, chiar şi pentru o singură 
noapte, pentru a găsi alinare şi tărie pentru a face faţă încercărilor de 
mâine. Blând a fost răspunsul pe care l- a primit aproape ca o revelaţie: 
„Nu poţi veni la Mine, dar voi veni Eu la tine” 9.

Cu cât vă creşteţi copiii pe calea Evangheliei lui Isus Hristos, cu 
dragoste şi speranță mare, cu atât ei vor avea parte de mai multă 
pace în viaţa lor.10

3
Datorită rugăciunii în familie, copiii cresc 

având credinţă în Dumnezeul cel Viu.

Iată- i pe cei mici ai voştri. Rugaţi- vă împreună cu ei. Rugaţi- vă pentru 
ei şi binecuvântaţi- i. Lumea în care se află este una complexă şi dificilă. 
Vor avea parte de multe adversităţi. Vor avea nevoie de toată tăria şi 
de toată credinţa pe care le puteţi oferi lor atunci când încă sunt lângă 
dumneavoastră. De asemenea, vor avea nevoie de o tărie mai mare 
care vine de la o putere mai mare. Ei trebuie să facă mai mult decât 
să urmeze mulţimea de oameni din jur. Ei trebuie să facă lumea mai 
bună şi tot ceea ce au pentru a face acest lucru este exemplul vieţii 
lor şi puterea de convingere a mărturiei lor şi a cunoaşterii lor despre 
lucrurile lui Dumnezeu. Ei vor avea nevoie de ajutorul Domnului. Cât 
timp sunt tineri, rugaţi- vă cu ei pentru ca ei să ajungă să cunoască 
sursa tăriei care apoi le va fi mereu disponibilă în orice moment greu.11

Nu cunosc alt obicei care să aibă un efect mai benefic asupra vieţii 
lor aşa cum va avea obiceiul de a vă ruga cu ei în genunchi. Chiar 
aceste cuvinte, Tatăl nostru din Cer, au un efect incredibil. Nu aveţi 
cum să le rostiţi cu sinceritate şi recunoscând faptul că Dumnezeu 
este Tatăl vostru din Cer fără să simţiţi o anumită responsabilitate 
faţă de Dumnezeu …
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Conversaţiile dumneavoastră zilnice cu El vă vor aduce pace în 
inimă şi bucurie în viaţă care nu au cum să vină de la nicio altă sur-
să… Dragostea dumneavoastră se va mări. Aprecierea unul pentru 
celălalt va creşte.

Copiii dumneavoastră vor fi binecuvântaţi cu un sentiment de 
siguranţă care vine din faptul de a locui într- un cămin în care Spiritul 
lui Dumnezeu este prezent. Ei îşi vor cunoaşte şi îşi vor iubi părinţii 
care se respectă unul pe altul şi un spirit al respectului va înflori în 
inima lor. Ei vor simţi siguranţa care provine din cuvintele pline de 
bunătate rostite cu blândeţe. Ei vor fi apăraţi de un tată şi o mamă 
care, trăind în mod onest în faţa lui Dumnezeu, vor trăi în mod 
onest unul cu celălalt şi cu semenii lor. Ei se vor maturiza având un 
sentiment de apreciere deoarece şi- au auzit părinţii exprimându- şi 
recunoştinţa în rugăciunile lor pentru micile şi marile binecuvântări. 
Ei vor creşte având credinţă în Dumnezeul cel Viu.12

4
Serile în familie îi pot aduce împreună pe părinţi 

şi copii pentru a învăţa căile Domnului.

Îmi amintesc că, atunci când eram un băieţel în vârstă de cinci 
ani, preşedintele Joseph F. Smith a făcut un anunţ tuturor membrilor 
Bisericii că ei ar trebui să se adune cu membrii familiei lor pentru a 
petrece o seară în familie. Tatăl meu a spus: „Preşedintele Bisericii 
ne- a cerut să facem acest lucru, aşa că îl vom face”.

Astfel că ne- am adunat şi am petrecut o seară în familie. A fost 
amuzant. El a spus: „O să cântăm un cântec”. Ei bine, nu suntem 
cântăreţi… Am încercat să cântăm şi am râs unul de altul. Aşa am 
făcut cu multe alte lucruri. Dar, din acea experienţă, treptat a ieşit 
ceva care a fost minunat – un obicei care ne- a ajutat, ne- a adus mai 
aproape ca familie, ne- a întărit şi a făcut ca, în inimile noastre, să 
crească o convingere privind valoarea serii în familie.13

Sunt recunoscător că noi, ca Biserică, avem inclus în programul 
nostru o seară în familie săptămânală. Este un lucru important că, în 
aceste vremuri ocupate, mii de familii din întreaga lume fac un efort 
pentru a- şi consacra o seară pe săptămână pentru a cânta împreună, 
a se instrui unul pe altul privind căile Domnului, a se ruga împreună 
în genunchi pentru a- i mulţumi Domnului pentru mila Sa şi pentru 
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a invoca binecuvântările Sale în viaţa lor, căminele lor, muncile lor 
şi ţara lor. Cred că subestimăm marele bine de care vom avea parte 
datorită serii în familie.14

Dacă aveţi vreo îndoială în privinţa virtuţii serii în familie, faceţi o 
seară în familie. Adunaţi- vă copiii, învăţaţi- i, depuneţi- vă mărturia în faţa 
lor, citiţi din scripturi împreună şi petreceţi timp de calitate împreună.15

5
Părinţii trebuie să înceapă să- şi înveţe copiii 

atunci când copiii sunt foarte mici.

La puţin timp după ce ne- am căsătorit, am construit prima noastră 
casă. Am avut bani puţini şi eu am făcut mare parte din muncă. Ame-
najarea grădinii era în totalitate responsabilitatea mea. Primul dintre 
numeroşii copaci pe care i- am plantat a fost un roşcov sălbatic şi mi- am 
imaginat ziua în care umbra sa mă va ajuta să mă răcoresc vara. L- am 
plantat într- un colţ, acolo unde vântul dinspre partea estică a canionului 
bătea cel mai tare. Am săpat o groapă, am pus înăuntru rădăcina goală, 
am pus pământ în jurul ei, am turnat apă şi am uitat în mare parte de 
el. Era un copăcel, având poate doi centimetri în diametru. Era atât de 
suplu încât îl puteam îndoi cu uşurinţă în orice direcţie. De- a lungul 
anilor, nu prea i- am acordat nicio atenţie. Apoi, într- o zi de iarnă, când 
copacul nu avea nicio frunză, întâmplător m- am uitat pe fereastră la 
el. Am observat că era înclinat către vest, diform şi dezechilibrat. Nu 
mi- a venit să cred. M- am dus afară şi m- am proptit de el pentru a- l 
îndrepta. Dar acum trunchiul avea aproape un metru în diametru. În 
comparaţie cu el, tăria mea era foarte mică. Am luat din magazie un 
scripete pe care l- am legat de copac. Am tras de frânghie. Scripetele 
s- a mişcat un pic iar trunchiul copacului a tremurat un pic. Dar doar 
atât. Părea că îmi spune: „Nu mă poţi îndrepta. Este prea târziu. Am 
crescut aşa din cauza neglijenţei tale şi nu mă voi îndrepta”.

În cele din urmă, din disperare, am luat fierăstrăul şi am tăiat 
creanga grea din partea vestică. Am făcut un pas înapoi şi am privit 
ceea ce am făcut. Am tăiat o parte mare a copacului, făcându- i o 
mare cicatrice de aproximativ douăzeci de centimetri şi rămânând 
doar o creangă mică care creştea în sus…

Recent, m- am uitat la copac. Este mai mare, arată mai bine şi este 
un bun important al căminului. Dar cât de mare a fost trauma din 
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tinereţea sa şi cât de brutal a fost tratamentul pe care l- am folosit 
pentru a- l îndrepta. Când a fost plantat, o bucată de sfoară l- ar fi 
ţinut ferm împotriva forţelor vântului. Puteam şi ar fi trebuit să- i ofer 
acea sfoară fără un efort prea mare, dar nu am făcut- o. Şi s- a lăsat 
modelat de forţele care l- au copleşit.

Copiii sunt precum copacii. Când sunt mici, vieţile lor pot fi mode-
late şi îndrumate, de obicei cu puţin efort. În Proverbele scrie: „Învaţă 
pe copil calea pe care trebuie s- o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se 
va abate de la ea” [Proverbele 22:6]. Această instruire începe acasă.16

Isaia a spus: „Şi toţi copiii tăi vor fi învăţaţi despre Domnul; şi 
mare va fi pacea copiilor tăi” (Isaia 54:13).

Aşadar, conduceţi- vă fiii şi fiicele, îndrumaţi- i încă de când sunt 
foarte mici, învăţaţi- i căile Domnului pentru ca pacea să îi înso-
ţească în viaţă.17

6
Dacă copiii se răzvrătesc, părinţii trebuie să continue 

să se roage pentru ei, să- i iubească şi să- i ajute.

Recunosc că sunt părinţi care, în pofida faptului că au dat dovadă 
de dragoste şi şi- au dat silinţa cu sârguinţă şi credinţă pentru a- şi 

„adunaţi- vă copiii, învăţaţi- i, depuneţi- vă mărturia în faţa lor, citiţi 
din scripturi împreună şi petreceţi timp de calitate împreună.”
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învăţa copiii, îi văd pe aceştia cum nu ţin cont de ceea ce au fost 
învăţaţi şi plâng în timp ce fiicele şi fiii lor rătăciţi aleg în mod voit 
să meargă pe o cale care îi va duce către pierzanie. Mi- e milă de 
aceşti părinţi şi obişnuiesc să le citez cuvintele lui Ezechiel: „Fiul 
nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea 
fiului său” (Ezechiel 18:20).18

Din când în când, în pofida tuturor lucrurilor pe care încercaţi să 
le faceţi, vor exista copii care se vor răzvrăti. Dar continuaţi să faceţi 
toate aceste lucruri. Nu renunţaţi niciodată. Nu veţi pierde niciodată 
atât timp cât încercaţi. Continuaţi să faceţi aceste lucruri.19

Dacă oricine dintre dumneavoastră aveţi un copil sau o persoană 
dragă care s- a răzvrătit, nu renunţaţi. Rugaţi- vă pentru ei, iubiţi- i 
şi ajutaţi- i.20

Uneori, poate părea că este prea târziu… Totuşi, vă aduceţi aminte 
de roşcovul meu sălbatic [vezi paginile 171- 172]. Acea operaţie şi 
suferinţă au avut ca rezultat ceva frumos, iar apoi acel copac a oferit 
mult dorita protecţie de arşiţa zilei.21

7
Ne întărim familiile pe măsură ce căutăm 

ajutorul Cerului şi cultivăm un spirit al dragostei 
şi respectului unul faţă de celălalt.

Faptul de a creşte o familie nu este un lucru uşor. Poate fi ceva plin 
de dezamăgiri şi încercări. Va necesita curaj şi răbdare… Dragostea 
poate conta în mod decisiv – dragostea oferită cu generozitate în 
copilărie şi până în anii dificili ai tinereţii. Poate face ceea ce banii 
oferiţi în exces copiilor nu pot face.

Şi răbdarea, care ne controlează limbajul şi furia …

Şi încurajarea, care face complimente cu uşurinţă şi critică cu 
greutate.

Acestea, împreună cu rugăciunile, vor face minuni. Nu vă puteţi 
aştepta să faceţi lucrurile singuri. Aveţi nevoie de ajutorul Cerului 
pentru a creşte copiii Cerului – copilul dumneavoastră, care este, 
de asemenea, copilul Tatălui Ceresc.22

Fiecare copil, cu câteva posibile excepţii, este produsul unui 
cămin, fie că este bun, rău sau neutru. De- a lungul anilor, pe măsură 
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ce copiii cresc, viaţa lor, într- o mare măsură, devine o extensie şi 
o reflecţie a învăţăturilor familiei. Dacă există duritate, abuz, furie 
necontrolată, lipsă de loialitate, atunci roadele vor fi sigure şi per-
ceptibile şi, cel mai probabil, aceste lucruri vor fi perpetuate de 
generaţia care va urma. Dacă, pe de altă parte, există toleranţă, ier-
tare, respect, grijă, bunătate, milă şi compasiune, roadele vor fi din 
nou perceptibile şi vor aduce recompense pentru eternitate. Vor fi 
pozitive, dulci şi minunate. Şi, pe măsură ce părinţii vor da dovadă 
de milă şi îşi vor învăţa copiii despre aceasta, atunci aceste lucruri 
se vor perpetua în viaţa şi în faptele generaţiei următoare.

Mă adresez taţilor şi mamelor din întreaga lume, implorându- i să 
lase în urmă duritatea, să înfrâneze furia, să- şi coboare glasurile şi 
să aibă milă, dragoste şi respect unul faţă de altul în căminele lor.23

S- a spus în vechime că „un răspuns blând potoleşte mânia” (Pro-
verbele 15:1). Rareori întâmpinăm probleme când vorbim cu un 
glas blând. Doar atunci când ne ridicăm glasurile apar scântei şi ne 
înfuriem în privinţa lucrurilor mărunte… Glasul Cerului este un glas 
blând şi încet [vezi 1 Împăraţi 19:11- 12]; în mod asemănător, glasul 
domestic al păcii este unul liniştit.24

Desigur, este nevoie de disciplină în familie. Dar disciplina impusă 
cu severitate, cu cruzime duce, în mod inevitabil, nu la îndreptare, ci 
la resentimente şi amărăciune. Nu vindecă nimic, ci doar agravează 
problema. Se autodistruge.25

Nu există o disciplină în toată lumea precum disciplina dragostei. 
Are o putere a ei.26

Haideţi să lucrăm în mod continuu să ne întărim familiile. Fie ca 
soţii şi soţiile să cultive un spirit absolut de loialitate unii faţă de 
ceilalţi. Haideţi să ne apreciem mai mult unul pe celălalt, să lucrăm 
în mod constant să cultivăm un spirit al dragostei şi respectului unul 
pentru celălalt.27

O, Dumnezeule, Tatăl nostru Etern, binecuvântează părinţii pentru 
ca ei să- i înveţe cu dragoste, răbdare şi încurajări pe cei care sunt 
cei mai preţioşi, copiii care au venit de la Tine, pentru ca împreună 
ei să fie protejaţi şi îndrumaţi spre bine şi ca, în timp ce cresc, să 
aducă binecuvântări lumii din care fac parte.28
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că familia „reprezintă cea mai 

sacră dintre toate relaţiile” (secţiunea 1). Cum ar putea acest adevăr 
să afecteze relaţiile cu membrii familiei noastre? Cum ar putea să 
afecteze modul în care ne organizăm timpul şi ceea ce facem?

• De ce trebuie ca părinţii „să depună toate eforturile pentru a- şi 
creşte şi învăţa copiii principiile Evangheliei”? (Vezi secţiunea 2.) 
În ce mod v- a binecuvântat familia propovăduirea Evangheliei în 
casa dumneavoastră? Cum pot părinţii să- şi ajute mai mult copiii 
să trăiască potrivit Evangheliei?

• Recitiţi învăţăturile preşedintelui Hinckley despre binecuvân-
tările rugăciunii în familie (vezi secţiunea 3). De ce credeţi că 
rugăciunea în familie ne aduce binecuvântări? Ce binecuvântări 
aţi primit datorită faptului că v- aţi rugat cu regularitate în familie? 
Ce pierdem dacă neglijăm rugăciunea în familie?

• Ce putem învăţa din experienţa lui Gordon B. Hinckley privind 
seara în familie? (Vezi secţiunea 4.) Ce binecuvântări au primit 
membrii familiei dumneavoastră datorită serii în familie?

• Recitiţi povestirea preşedintelui Hinckley despre roşcovul sălbatic 
(vezi secţiunea 5). În ce mod aţi putea pune în practică ceea ce 
învăţaţi din această povestire?

• Cum ar putea învăţăturile preşedintelui Hinckley din secţiunea 
6 să- i ajute pe părinţii unui copil care a luat- o pe o cale greşită? 
Care sunt unele dintre modurile în care părinţii şi alţii pot să- l 
ajute cu dragoste?

• De ce este important ca părinţii să- şi disciplineze copiii cu dragos-
te şi nu cu furie? Care sunt unele dintre lucrurile pe care părinţii 
le pot face pentru a- şi disciplina copiii cu dragoste? În ce mod 
pot membrii familiei să cultive un spirit al dragostei şi respectului 
unul faţă de celălalt? (Vezi secţiunea 7.)

Scripturi suplimentare
Deuteronom 11:19; Enos 1:1- 5; Mosia 4:14- 15; Alma 56:45- 48; 

3 Nefi 18:21; vezi, de asemenea, „Familia: o declaraţie oficială către 
lume”, Ensign sau Liahona, nov. 2010, p. 129.
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Ajutor pentru predare
„Este posibil să simţiţi că vă lipseşte înţelegerea unui anumit 

principiu pe care vă pregătiţi să- l predaţi. Totuşi, dacă îl studiaţi cu 
ajutorul rugăciunii, dacă vă străduiţi să trăiţi în acord cu acesta, dacă 
vă pregătiţi să- l predaţi şi apoi îl împărtăşiţi altora, propria dumnea-
voastră mărturie se va întări şi va deveni mai profundă” (Predarea, 
nu este chemare, [1999], p. 19).

Note
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12 mai 2015.

 3. „Stand Strong against the Wiles of the 
World”, Ensign, nov. 1995, p. 101.

 4. „Pillars of Truth”, Ensign, ian. 1994, p. 5.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 
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 6. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000- 2004 (2005), 
p. 387.
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Supunerea – pur şi simplu, 
trăiţi potrivit Evangheliei

„Calea Evangheliei este o cale uşoară… 
Umiliţi- vă şi umblaţi în supunere.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Când a avut în jur de 14 ani, Gordon B. Hinckley a trăit o expe-
rienţă, în Tabernacolul din Salt Lake, care l- a făcut să- şi stabilească 
un obiectiv important. El şi- a amintit mai târziu:

„[L- am auzit] pe preşedintele Heber J. Grant povestind despre 
experienţa lui de când a fost băiat şi a citit Cartea lui Mormon. A 
vorbit despre Nefi şi despre puternica influenţă pe care a avut- o în 
viaţa lui. Şi, apoi, cu un glas răsunând de o convingere pe care nu 
o voi uita niciodată, a citat acele cuvinte măreţe ale lui Nefi: «Mă 
voi duce şi voi face lucrurile pe care Domnul le- a poruncit, căci eu 
ştiu că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregăteas-
că o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le- a 
poruncit” (1 Nefi 3:7).

În acel moment, în inima mea tânără, mi- am stabilit obiectivul de 
a încerca să fac ceea ce Domnul a poruncit” 1.

Gordon B. Hinckley a păstrat mereu acel obiectiv în inima sa. 
Mulţi ani mai târziu, când a fost preşedintele Bisericii, învăţăturile 
sale s- au îndreptat spre mesajul pe care- l auzise când fusese tânăr. 
Vorbind unui grup de sfinţi din zilele din urmă în cadrul unei con-
ferinţe regionale, el a spus:

„Mulţi reporteri [de ştiri] mi- au luat interviuri. Una dintre întrebă-
rile pe care mi le- au adresat a fost: «Care va fi tema dumneavoastră 
în timpul slujirii în calitate de preşedinte al Bisericii?» Eu le răspund 
simplu: «Aceeaşi temă pe care preşedinţii Bisericii şi apostolii au 
repetat- o de când pot să- mi aduc aminte: Pur şi simplu, trăiţi potrivit 
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exemplul de supunere al nefi l- a inspirat pe tânărul Gordon B. Hinckley.
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Evangheliei şi fiecare persoană care face acest lucru va primi în inima 
sa o convingere a adevărului principiului potrivit căruia trăieşte»” 2.

În prima sa cuvântare din cadrul conferinţei generale în calitate 
de preşedinte al Bisericii, preşedintele Hinckley le- a cerut tuturor 
să se străduiască mai mult să trăiască potrivit Evangheliei.

„Acum, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, a sosit timpul să ne 
stabilim standarde mai înalte, să privim mai sus şi să ne deschidem 
minţile pentru a înţelege şi a realiza mai bine măreaţa misiune mile-
nară a acestei Biserici, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele 
din Urmă. Aceasta este o perioadă în care trebuie să fim puternici. 
Este o perioadă în care trebuie să înaintăm fără să ezităm, cunoscând 
bine însemnătatea, măreţia şi importanţa misiunii noastre. Este o 
perioadă în care trebuie să facem ceea ce este drept indiferent de 
consecinţele care ar putea rezulta. Este o perioadă în care trebuie să 
fim găsiți că ţinem poruncile. Este timpul să ne întindem braţele cu 
bunătate şi dragoste faţă de cei aflaţi în suferinţă şi cei care rătăcesc 
în întuneric şi în durere. Este o perioadă în care trebuie să fim atenţi 
şi buni, cumsecade şi amabili unii faţă de ceilalţi în toate relaţiile 
noastre. Cu alte cuvinte, să devenim mai asemănători lui Hristos” 3.

Preşedintele Hinckley a continuat să sublinieze acest mesaj. Zece 
ani mai târziu, el a repetat aceste cuvinte în cadrul conferinţei gene-
rale şi a îndemnat pe fiecare membru să se evalueze spunând: 
„Dumneavoastră trebuie să judecaţi cât de departe am ajuns în 
îndeplinirea invitaţiei făcute cu 10 ani în urmă” 4.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Suntem un popor de legământ şi mari sunt 
obligaţiile care însoţesc acest legământ.

Suntem un popor de legământ şi cu aceasta nu este de glumit. 
Când această lucrare a fost restaurată şi Domnul şi- a stabilit scopurile 
pentru această restaurare, El a spus că unul dintre motivele pentru 
care a avut loc restaurarea a fost ca legământul Său nepieritor să fie 
restabilit. Acel legământ… a fost făcut între Avraam şi Iehova, atunci 
când puternicul Iehova i- a făcut lui Avraam o promisiune solemnă. 
El a spus că seminţia lui va fi la fel de numeroasă precum firele de 
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nisip de pe malul mării şi că toate naţiunile vor fi binecuvântate prin 
el. El a făcut acest legământ cu Avraam, că El va fi Dumnezeul lor 
iar ei vor fi poporul Lui… Atunci a fost creată o relaţie care urma 
să aibă consecinţe eterne în vieţile tuturor acelora care urmau să 
intre în acest legământ. Implicaţiile lui sunt miraculoase: dacă ne 
vom purta aşa cum trebuie să se poarte copiii lui Dumnezeu, El 
va fi Dumnezeul nostru care ne va binecuvânta, ne va iubi, ne va 
îndruma, ne va ajuta.

Acum, în această dispensaţie, acel legământ nepieritor a fost 
reiterat. De fapt, noi am făcut acel legământ cu Dumnezeu când 
am fost botezaţi. Am devenit, să zicem, parte a familiei Sale divine. 
Toţi copiii lui Dumnezeu fac parte din familia Lui, dar, într- un mod 
special şi minunat, există o relaţie deosebită între Dumnezeu şi 
copiii Săi de legământ. Şi când am venit în Biserică… am devenit 
parte a unui popor de legământ şi, de fiecare dată când luăm din 
împărtăşanie, nu numai că facem acest lucru în amintirea Fiului 
lui Dumnezeu, care Şi- a dat viaţa pentru fiecare dintre noi, ci mai 
există un element, faptul că noi luăm Numele lui Isus Hristos asupra 
noastră şi ne angajăm să- I ţinem poruncile iar El ne promite că ne 
va binecuvânta cu Spiritul Său cel Sfânt.

„de fiecare dată când luăm din împărtăşanie… noi luăm asupra 
noastră numele lui Isus Hristos şi promitem să ţinem poruncile Sale.
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Suntem un popor de legământ şi mari sunt obligaţiile care însoţesc 
acest legământ. Nu putem fi oameni obişnuiţi. Trebuie să fim mai 
buni decât majoritatea oamenilor. Trebuie să avem standarde mai 
înalte. Trebuie să fim puţin mai buni, puţin mai blânzi, puţin mai 
bine- crescuţi, puţin mai atenţi, puţin mai săritori.5

Suntem un popor care am luat asupra noastră un legământ solemn 
şi Numele Domnului nostru, Isus Hristos. Haideţi să ne străduim 
puţin mai mult să ţinem poruncile, să trăim aşa cum ne- a cerut 
Domnul să trăim.6

2
Domnul se aşteaptă ca noi să trăim potrivit 

Evangheliei în toate aspectele.

Trăim într- o perioadă a compromisului şi a cedării în faţa răului. 
În situaţiile cu care ne confruntăm zilnic, ştim ce este drept, dar, sub 
presiunea apropiaţilor noştri şi a glasurilor ispititoare ale celor care 
doresc să ne convingă, noi cedăm. Facem compromisuri. Cedăm în 
faţa răului. Cedăm şi ne este ruşine de noi înşine… Trebuie să ne 
cultivăm puterea de a ne susţine convingerile.7

Calea Evangheliei este o cale uşoară. Unele dintre cerinţe vă pot 
părea elementare şi inutile. Nu le nesocotiţi. Umiliţi- vă şi umblaţi în 
supunere. Vă promit că rezultatele care vor urma vor fi minunate 
şi satisfăcătoare.8

Marea mea rugăminte este ca noi toţi să încercăm mai din greu să 
trăim la înălțimea divinităţii care se găseşte în noi. Putem face mai mult 
bine decât facem. Putem fi mai buni decât suntem. Dacă am păstra 
mereu în minte acea imagine a moştenirii noastre divine, realitatea 
faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru şi că toţi oamenii sunt fraţii şi 
surorile noastre, am fi puţin mai toleranţi, puţin mai buni, puţin mai 
dornici să- i ridicăm, să- i ajutăm şi să- i susţinem pe semenii noştri. Am fi 
mai puţini înclinaţi să facem acele lucruri care, în mod clar, ne înjosesc.9

Religia din care faceţi parte nu se practică doar duminica, ci şapte 
zile pe săptămână… Se practică tot timpul – douăzeci şi patru de 
ore pe zi, şapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an.10

Domnul se aşteaptă ca noi să ne păstrăm vieţile în ordine, să trăim 
potrivit Evangheliei în toate aspectele.11
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3
Dumnezeu le va acorda binecuvântări din abundenţă 
celor care umblă în supunere faţă de poruncile Sale.

Domnul i- a spus lui Ilie să meargă să se ascundă lângă pârâul 
Cherit, unde să bea apă din pârâu şi să fie hrănit de corbi. Scriptura 
consemnează o declaraţie simplă şi minunată despre Ilie: „El a plecat 
şi a făcut după cuvântul Domnului” (1 Împăraţi 17:5).

Nu L- a contrazis. Nu a găsit scuze. Nu s- a sustras. Ilie, pur şi sim-
plu, „a plecat şi a făcut după cuvântul Domnului”. Şi a fost salvat 
de la calamităţile îngrozitoare care s- au năpustit asupra celor care 
şi- au bătut joc, au cârtit şi s- au îndoit.12

Întreaga poveste din Cartea lui Mormon este povestirea unui 
popor care, atunci când a fost neprihănit, când L- a preaslăvit pe 
Isus Hristos, a prosperat în ţară şi a fost binecuvântat din plin şi din 
abundenţă de către Domnul; iar când a păcătuit, când s- a îndepărtat 
şi a uitat de Dumnezeul său, a căzut în suferinţă, război şi neno-
rocire. Siguranţa, pacea şi prosperitatea dumneavoastră depind de 
supunerea faţă de poruncile Celui Atotputernic.13

„Ţine poruncile Mele continuu şi o cunună a neprihănirii vei 
primi.” [D&L 25:15.] Aceasta a fost promisiunea Domnului către 
Emma Hale Smith. Aceasta este promisiunea Domnului către fiecare 
dintre dumneavoastră. Fericirea rezultă din respectarea poruncilor. 
Pentru un sfânt din zilele din urmă… încălcarea acelor porunci nu 
poate duce decât la suferinţă. Şi fiecărei persoane care le respectă, 
i se promite o coroană… a neprihănirii şi a adevărului etern.14

Adevărata libertate vine din supunerea faţă de sfaturile lui Dum-
nezeu. S- a spus demult că „sfatul este o candelă, învăţătura este o 
lumină” (Proverbele 6:23).

Evanghelia nu este o filosofie a reprimării, aşa cum o văd mulţi 
oameni. Este un plan al libertăţii care oferă disciplină poftelor şi 
îndrumare comportamentului. Roadele sale sunt dulci şi recompen-
sele sale sunt generoase …

„Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi supt jugul robiei.” 
(Galateni 5:1.)
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„Unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia” (2 Corinteni 
3:17)15.

Siguranţa noastră provine din pocăinţă. Tăria noastră provine din 
supunerea faţă de poruncile lui Dumnezeu… Să rămânem fermi 
împotriva răului, atât acasă, cât şi în alte ţări. Să trăim demni de 
binecuvântările cerului, făcând o reformă în vieţile noastre acolo 
unde este necesar şi privind spre El, Tatăl nostru, al tuturor.16

Nu trebuie să ne fie teamă de nimic. Dumnezeu se află la cârmă. El 
va stăpâni pentru binele acestei lucrări. El le va acorda binecuvântări 
din abundenţă celor care umblă în supunere faţă de poruncile Sale. 
Aceasta a fost promisiunea Lui. Niciunul dintre noi nu se poate îndoi 
de capacitatea Lui de a- şi ţine promisiunea.17

4
Conducătorii Bisericii arată calea şi- i invită pe 

membri să trăiască potrivit Evangheliei.

Există unii care spun: „Nu- mi va dicta Biserica ce să gândesc 
despre un lucru sau despre altul sau cum să- mi trăiesc viaţa”.

Nu, răspund eu, Biserica nu va dicta niciunui [om] ce să gândească 
sau ce să facă. Biserica va arăta calea şi va invita pe fiecare membru 
să trăiască potrivit Evangheliei şi să se bucure de binecuvântările 
care rezultă dintr- o astfel de viaţă. Biserica nu va dicta niciunui [om], 
dar va sfătui, va convinge, va îndemna şi va aştepta loialitate din 
partea acelora care- şi susţin calitatea de membru al ei.

Când eram student, am spus tatălui meu la un moment dat că 
simţeam că autorităţile generale şi- au depăşit prerogativele când 
au susţinut un anumit lucru. El era un bărbat foarte bun şi înţelept. 
A spus: „Preşedintele Bisericii ne- a instruit şi eu îl susţin ca profet, 
văzător şi revelator şi intenţionez să- i urmez sfatul”.

Am slujit… în consiliile generale ale acestei Biserici timp de [mulţi] 
ani… Doresc să vă împărtăşesc mărturia mea că, deşi am participat 
la mii de adunări în care s- au discutat principiile de conducere şi 
programele Bisericii, nu a existat niciuna în care să nu se fi căutat 
îndrumarea Domnului sau în care participanţii să dorească să sus-
ţină sau să facă ceva care ar fi rănit sau ar fi constrâns pe cineva.18
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Vă spun fiecăruia şi tuturor că noi [cei care participăm la consi-
liile generale ale Bisericii] nu avem un plan personal. Avem numai 
planul Domnului. Sunt unii care critică atunci când emitem o decla-
raţie care conţine sfaturi sau atenţionări. Vă rugăm să fiţi siguri 
că rugăminţile noastre nu sunt motivate de vreo dorinţă egoistă. 
Vă rugăm să fiţi siguri că avertizările noastre nu sunt lipsite de 
esenţă sau temei. Vă rugăm să fiţi siguri că deciziile de a ne spune 
punctul de vedere în privinţa diferitelor probleme nu s- au luat fără 
deliberare, discuţii şi rugăciune. Vă rugăm să fiţi siguri că singura 
noastră ambiţie este de a vă ajuta pe fiecare dintre dumneavoastră 
în problemele, încercările, familiile şi vieţile dumneavoastră… Nu 
avem nici cea mai mică intenţie de a propovădui altceva decât ceea 
ce ar fi propovăduit Domnul …

Responsabilitatea noastră este cea descrisă de Ezechiel: „Fiul omu-
lui, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care 
va ieşi din gura Mea, să- i înştiinţezi din partea Mea!” (Ezechiel 3:17).

Nu avem nicio dorinţă egoistă în niciunul dintre aceste aspecte, 
decât aceea de a ne dori fericirea fraţilor şi surorilor noastre, de a 
ne dori ca pacea şi dragostea să predomine în căminele lor, ca ei 
să fie binecuvântaţi în toate iniţiativele lor neprihănite prin puterea 
Celui Atotputernic.19

Dumnezeu Îşi face cunoscută în mod constant voia Lui, în felul 
ales de El, în legătură cu poporul Său. Vă ofer mărturia mea în ceea 
ce- i priveşte pe conducătorii acestei Biserici, că ei nu ne vor cere 
niciodată să facem nimic ce nu putem face cu ajutorul Domnului. 
S- ar putea să ne simţim nepotriviţi. Ceea ce ni se cere să facem nu 
este, poate, pe placul nostru sau în acord cu ideile noastre. Dar dacă 
vom încerca, dând dovadă de credinţă, rugăciune şi hotărâre, putem 
îndeplini ceea ce ni se cere.

Vă ofer mărturia mea că supunerea faţă de sfaturile deţinătorilor 
preoţiei lui Dumnezeu este esenţială pentru fericirea sfinţilor din 
zilele din urmă, pentru pacea sfinţilor din zilele din urmă, pentru 
progresul sfinţilor din zilele din urmă, pentru prosperitatea sfinţilor 
din zilele din urmă şi salvarea eternă şi exaltarea acestui popor.20
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5
Hotărârile cu privire la lucrurile mărunte 

pot duce la consecinţe uimitoare.

Pot să descriu un principiu… care, dacă este respectat, va mări 
probabilitatea ca hotărârile noastre să fie corecte şi, prin urmare, ca 
progresul şi fericirea noastră în viaţă să crească infinit. Acest principiu 
măreţ este păstraţi- vă credinţa …

Nu vă pot spune în detaliu ce hotărâri să luaţi. Însă, vă pot promite 
că, dacă hotărârile dumneavoastră vor fi luate potrivit standardelor 
Evangheliei şi învăţăturilor Bisericii şi dacă vă veţi păstra credinţa, 
vieţile dumneavoastră vor da roade minunate şi veţi avea parte de 
multă fericire şi împliniri.21

Cu mulţi ani în urmă, am lucrat pentru o companie de căi fera-
te… Era în vremea în care aproape toată lumea călătorea cu trenul. 
Într- o dimineaţă, am fost sunat de omologul meu din Newark, New 
Jersey. El mi- a spus: „Trenul cu numărul cutare a ajuns, dar nu are 
vagonul de bagaje. Undeva, 300 de pasageri şi- au pierdut bagajele 
şi sunt furioşi”.

Preşedintele Hinckley a comparat deciziile noastre 
cu balamalele unei porţi de fermă.
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M- am dus imediat la serviciu pentru a afla unde ar fi putut să 
se piardă vagonul respectiv. Am aflat că el a fost încărcat corect şi 
ataşat cum trebuia în Oakland, California. Fusese pus în mişcare 
pe linia noastră ferată în oraşul Salt Lake [şi ajunsese, în cele din 
urmă în] St. Louis. Acolo trebuia să fie preluat de o altă companie 
de căi ferate care să- l ducă la Newark, New Jersey. Dar un acar 
nechibzuit din St. Louis a deplasat o bucăţică de metal șapte centi-
metri și jumătate, un macaz, apoi a ridicat maneta pentru a decupla 
vagonul. Am descoperit că un vagon de bagaje care trebuia să fie 
în Newark, New Jersey, era de fapt în New Orleans, Louisiana – la 
2.400 de kilometri depărtare faţă de destinaţia lui. Mişcarea de 7.5 
cm făcută în depoul St. Louis, de către un angajat neglijent, l- a pus 
în mişcare pe şine greşite, iar distanţa faţă de destinaţia adevărată 
a crescut considerabil. Aşa este şi în cazul vieţilor noastre. În loc 
să urmăm un drum ferm, suntem traşi de unele idei greşite în altă 
direcţie. Depărtarea de destinaţia noastră originală poate fi foarte 
mică, dar, dacă este continuată, acea mişcare foarte mică devine o 
breşă mare şi ne vom găsi departe de locul în care am intenţionat să 
mergem. Lucrurile mici care ne influenţează sunt cele care produc 
mari schimbări în viaţa noastră.22

Într- o zi, m- am apropiat de poarta mare a unei ferme. Am apăsat 
pe clanţă şi am deschis poarta. Mişcarea la nivelul balamalelor a fost 
atât de neînsemnată, încât de- abia s- a observat. Însă la celălalt capăt al 
porţii, raza de mişcare a avut aproape cinci metri. Uitându- ne numai 
la mişcarea balamalelor, nu ne- am putea imagina că ar putea duce la 
mişcarea amplă care a rezultat din mişcarea aceea nesemnificativă.

La fel este şi cu deciziile din vieţile noastre. Un gând mic, un 
cuvânt aparent neînsemnat, o faptă măruntă poate duce la conse-
cinţe imense.23

6
Trăind potrivit Evangheliei, noi întărim Biserica şi 

ajutăm la creşterea lucrării lui Dumnezeu pe pământ.

Puteţi întări [Biserica] prin modul în care trăiţi. Lăsaţi Evanghelia 
să fie sabia şi scutul vostru …
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Ce minunat va fi viitorul în timp ce Atotputernicul Dumnezeu va 
face ca lucrarea Sa glorioasă să înainteze, influenţându- i în bine pe 
toţi cei care vor accepta şi vor trăi potrivit Evangheliei.24

Văd un viitor minunat într- o lume nesigură. Dacă ne vom agăţa 
de valorile noastre, dacă vom clădi pe moştenirea noastră, dacă vom 
umbla cu credinţă înaintea Domnului, dacă, pur şi simplu, vom trăi în 
acord cu Evanghelia, vom fi binecuvântaţi într- un mod extraordinar 
şi minunat. Vom fi priviţi ca fiind un popor neobişnuit care a găsit 
cheia unei fericiri neobişnuite.25

Sper ca fiecare bărbat, fiecare femeie şi fiecare copil să- şi propună 
să facă lucrarea Domnului mai bună, mai puternică şi mai măreaţă 
decât a fost vreodată. Diferenţa se vede în calitatea vieţilor noastre. 
Diferenţa se vede în hotărârea noastră de a trăi potrivit Evanghe-
liei lui Isus Hristos. Aceasta este o problemă personală. Cu cât ne 
rugăm cu toţii, cu atât Biserica este mai puternică. Şi aşa se întâmplă 
cu fiecare principiu al Evangheliei. Haideţi să fim parte a acestei 
măreţe cauze care înaintează şi creşte pe întreg pământul. Nu putem 
să stăm pe loc, trebuie să mergem mai departe. Este imperativ să 
facem acest lucru! Adevărata tărie a Bisericii vine din convingerea 
personală din inima fiecăruia dintre noi. Fără ea, avem foarte puţin 
din tot; cu ea, avem totul.26

Vă invit pe fiecare dintre voi, oriunde v- aţi afla în calitate de 
membri ai acestei Biserici, să vă ridicaţi şi, având un cântec în ini-
mile voastre, să înaintaţi trăind potrivit Evangheliei, iubindu- L pe 
Domnul şi clădind împărăţia Sa. Împreună vom rămâne pe calea 
cea dreaptă şi ne vom păstra credinţa, Cel Atotputernic fiind sursa 
noastră de tărie.27

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce noi, în calitate de poporul de legământ al Domnului, „nu 

putem fi oameni obişnuiţi”? (Vezi secţiunea 1.) Care sunt unele 
dintre căile prin care legămintele pe care le- aţi făcut cu Dumnezeu 
vă influenţează viaţa de zi cu zi?

• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că „trebuie să ne cultivăm 
puterea de a ne susţine convingerile” (secţiunea 2). Cum ne 
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compromitem, uneori, convingerile? În ce fel ne putem întări 
pentru a rezista ispitelor?

• În ce mod ni se aplică povestea lui Ilie relatată de preşedintele 
Hinckley? (Vezi secţiunea 3.) Ce i- aţi spune cuiva care afirmă că 
poruncile sunt prea restrictive? În ce mod aţi observat că supu-
nerea faţă de porunci aduce libertate, siguranţă şi pace?

• Revedeţi explicaţia preşedintelui Hinckley legată de modul în care 
conducătorii Bisericii oferă sfaturi şi avertizări (vezi secţiunea 4). 
Cum aţi fost binecuvântaţi când aţi urmat sfaturile conducătorilor 
din Biserică?

• Ce putem învăţa din povestirea despre vagonul pierdut relatată 
de preşedintele Hinckley? (Vezi secţiunea 5.) De ce faptele sau 
deciziile mărunte au un rol atât de important în vieţile noastre? 
Gândiţi- vă la o decizie măruntă care a adus o mare schimbare 
în bine în viaţa dumneavoastră. Cum putem să recunoaştem 
mai bine deviaţiile mici care ne- ar putea îndepărta de cărarea 
lui Dumnezeu?

• Cum ne ajută faptul de a trăi potrivit Evangheliei să învingem 
nesiguranţa lumii? (Vezi secţiunea 6.) Cum vă simplifică viaţa 
faptul de a trăi potrivit Evangheliei? Gândiţi- vă cum aţi putea 
întări mai mult Biserica şi ajuta la creşterea lucrării lui Dumne-
zeu pe pământ.

Scripturi suplimentare
Deuteronomul 4:39- 40; Evrei 5:8- 9; D&L 64:33- 34; 93:26- 28; 98:22; 

Avraam 3:24- 26; Articolele de credinţă 1:3

Ajutor pentru studiu
„A citi, a studia şi a medita nu înseamnă acelaşi lucru. Citim câteva 

cuvinte şi, poate, ne vin idei despre ce citim. Studiem şi descoperim 
caracteristici şi legături între diferitele idei sau pasaje din scripturi. 
Dar, când medităm, noi invităm revelaţia prin Spirit. Pentru mine, a 
medita înseamnă a gândi şi a mă ruga după ce citesc şi studiez cu 
atenţie din scripturi” (Henry B. Eyring, „Slujiţi cu Spiritul”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2010, p. 60).
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„nu există nimic sub soare care să înlocuiască munca 
productivă. este procesul prin care visele devin realitate.”
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Bizuirea pe forţele proprii 
din punct de vedere temporal 

oferă pace şi satisfacţie

„Noi predăm bizuirea pe forţele proprii ca principiu 
de viaţă, faptul că trebuie să ne asigurăm cele 

necesare vieţii şi să ne îngrijim de propriile nevoi.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Când era copil, Gordon B. Hinckley a învăţat principii legate de 
bizuirea pe forţele proprii în timp ce lucra împreună cu părinţii şi 
fraţii şi surorile lui. El şi- a amintit mai târziu:

„După părerea mea, casa în care am locuit era mare… Avea o 
peluză mare, cu mulţi copaci care împrăştiau milioane de frunze şi 
enorm de mult de lucru de făcut în mod constant…

Aveam o sobă în bucătărie şi una în sufragerie. Mai târziu, am 
instalat un cuptor şi ce minunat a fost! Dar cuptorul folosea o can-
titate enormă de cărbuni şi nu avea sistem de alimentare automat. 
Cuptorul trebuia umplut cu grijă cu cărbuni în fiecare noapte.

Am învăţat o lecţie importantă de la acel monstru de cuptor: dacă 
doreai să- ţi fie cald, trebuia să dai la lopată.

Tatălui meu i- a venit o idee că băieţii lui trebuiau să înveţe să 
lucreze atât vara, cât şi iarna, deci a cumpărat o fermă de două 
hectare şi ceva, care, până la urmă, a ajuns la peste 12 hectare. Vara 
locuiam acolo şi, când începea şcoala, ne întorceam la oraş.

Aveam o livadă mare şi pomii trebuiau curăţaţi de uscături în fie-
care primăvară. Tata ne- a dus să vedem demonstraţii de curăţat pomi 
făcute de experţi de la facultatea de agricultură. Am învăţat un mare 
adevăr – puteai destul de bine să stabileşti ce fel de roade urma să 
culegi în septembrie după felul în care curăţai pomii în februarie” 1.
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Adevărurile acestea au reprezentat temelia sa personală şi l- au 
ajutat să predea deseori lecţii practice despre cum să trăim potrivit 
Evangheliei. El a depus mărturie despre binecuvântările care rezultă 
în urma muncii grele şi i- a îndemnat pe sfinţii din zilele din urmă să 
trăiască în limita posibilităţilor şi să se pregătească pentru calamităţile 
care ar putea veni în viitor.

Pe lângă faptul că a propovăduit aceste principii, preşedintele 
Hinckley i- a ajutat pe sfinţi să le urmeze. De exemplu, în luna 
aprilie a anului 2001, el a înfiinţat Fondul Permanent pentru Edu-
caţie, despre care a spus că a fost inspirat de Domnul.2 Prin acest 
program, oamenii puteau dona bani unui fond din care se acordau 
împrumuturi pe termen scurt pentru a- i ajuta pe membrii Bisericii 
care îndeplinesc condiţiile, majoritatea foşti misionari, să- şi continue 
studiile universitare sau profesionale, care urmau să le ofere locuri 
de muncă bune. Banii pe care beneficiarii îi returnau fondului erau 
folosiţi pentru a- i ajuta pe alţii. Fondul Permanent pentru Educaţie 
i- a ajutat pe zeci de mii de oameni să devină independenţi din 
punct de vedere financiar. Acesta oferă, după cum a spus cândva 
preşedintele Hinckley, „o rază strălucitoare de speranţă” 3.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Pe măsură ce muncim cu integritate, vieţile 
noastre sunt binecuvântate pentru totdeauna.

Cred în Evanghelia muncii. „Nu există nimic sub soare care să 
înlocuiască munca productivă. Este procesul prin care visele devin 
realitate. Este procesul prin care viziunile devin împliniri.4

Puţină joacă şi puţină relaxare nu strică. Dar munca este cea care 
face ca viaţa unui bărbat sau a unei femei să fie împlinită. Munca este 
cea care ne pune hrana pe masă, îmbrăcămintea pe noi şi acoperişul 
deasupra capetelor. Nu putem nega nevoia de a munci folosindu- ne 
mâinile îndemânatice sau minţile educate dacă vrem să creştem şi 
să prosperăm în mod individual şi colectiv.5

Am descoperit că viaţa nu este o serie de fapte eroice. Viaţa trăită 
la maximum este viaţa trăită în bunătate şi decenţă, făcând, fără a 
suna din trâmbiţă, ceea ce trebuie făcut atunci când trebuie făcut. Am 
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observat că nu geniile sunt cele care fac diferenţa în această lume. 
Am observat că munca din lume este făcută, în mare parte, de bărbaţi 
şi femei cu talente obişnuite care lucrează într- un mod neobişnuit.6

Copiii trebuie să muncească alături de părinţii lor – să spele vase 
împreună, să şteargă pe jos, să tundă iarba din faţa casei, să cureţe 
pomii şi tufişurile, să zugrăvească, să repare, să cureţe şi să mai 
facă alte o sută de lucruri prin care vor învăţa că preţul curăţeniei, 
al progresului şi al prosperităţii este munca.7

Marea particularitate a acestei Biserici este munca. Toată lumea 
munceşte. Nu puteţi creşte decât dacă munciţi. Credinţa, mărturia 

„copiii trebuie să muncească alături de părinţii lor… ei vor învăţa 
că preţul curăţeniei, al progresului şi al prosperităţii este munca.”
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despre adevăr este ca muşchiul braţului. Dacă îl folosiţi, muşchiul 
devine puternic. Dacă puneţi braţul într- o faşă, muşchiul slăbeşte. Noi 
îi punem pe oameni la treabă. Avem aşteptări mari de la ei iar lucrul 
incredibil şi minunat este că ele se împlinesc. Oamenii aduc roade.8

Nu se întâmplă nimic în această Biserică decât dacă munciţi. Este 
ca o roabă. Se mişcă numai dacă o prindem de cele două mânere 
şi o împingem. Munca grea face ca lucrarea Domnului să înainteze 
şi, dacă aţi învăţat să lucraţi într- adevăr cu integritate, vă va binecu-
vânta viaţa pentru totdeauna. Vă spun aceasta din toată inima. Vă 
va binecuvânta viaţa pentru totdeauna.9

2
Avem responsabilitatea de a- i ajuta pe ceilalţi să se 
ridice şi să ajungă să se bizuie pe forţele proprii.

Există o vorbă din bătrâni care spune că, dacă dai unui om un 
peşte, el va avea hrană o zi. Dar, dacă îl înveţi cum să pescuiască, 
el va avea hrană tot restul vieţii lui …

Fie ca Domnul să ne dăruiască viziunea şi înţelegerea pentru a 
face aceste lucruri care îi vor ajuta pe membrii noştri nu numai spi-
ritual, ci şi temporal. Ne revine o obligaţie foarte serioasă. Preşedin-
tele Joseph F. Smith a spus… că o religie care nu va ajuta un om în 
această viaţă, nu o va face, probabil, nici în viaţa care va urma (vezi 
„The Truth about Mormonism”, revista Out West, sept. 1905, p. 242).

Acolo unde sărăcia este larg răspândită printre oamenii noştri, tre-
buie să facem tot ceea ce putem pentru a- i ajuta să se ridice singuri, 
să- şi stabilească viaţa pe temelia bizuirii pe forţele proprii, care poate 
veni din instruire. Educaţia este cheia pentru ocazii favorabile …

Este obligaţia noastră solemnă, este responsabilitatea noastră 
evidentă „de a- i ajuta pe slabi, de a înălţa mâinile obosite şi de a 
întări genunchii care se clatină” (D&L 81:5). Trebuie să- i ajutăm să 
ajungă să se bizuie pe forţele proprii şi să reuşească.

Cred că Domnul nu doreşte să- şi vadă poporul condamnat să 
trăiască în sărăcie. Cred că El doreşte ca toţi credincioşii să se bucure 
de lucrurile bune de pe pământ. El doreşte ca noi să facem aceste 
lucruri pentru a- i ajuta.10
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Omul trebuie să facă tot ce poate pentru el însuşi. Când şi- a epui-
zat toate resursele, el trebuie să se întoarcă spre membrii familiei 
să- l ajute. Când familia nu- l poate ajuta, Biserica își oferă ajutorul. 
Şi, când Biserica își oferă ajutorul, cea mai mare dorinţă a noastră 
este ca, în primul rând, să ne ocupăm de nevoile sale imediate şi, 
apoi, să- l ajutăm atâta timp cât are nevoie să fie ajutat, dar, între 
timp, să- l ajutăm să se instruiască, să- şi găsească un loc de muncă, 
să găsească o cale de a se pune, din nou, pe picioare. Acesta este 
întregul obiectiv al măreţului program de bunăstare [al Bisericii].11

Cei care au beneficiat de pe urma acestui program au fost scutiţi 
de „blestemul pierderii de vreme şi de tristeţea neputinţei”. Ei şi- au 
păstrat demnitatea şi respectul de sine. Iar acei nenumăraţi bărbaţi şi 
acele nenumărate femei care nu au fost beneficiari direcţi, dar care 
au participat la cultivarea şi procesarea hranei şi la alte cauze nobi-
le, depun mărturie despre bucuria de a oferi slujire altruistă altora.

Nicio persoană care a fost martoră la acest program cu implica-
ţiile sale vaste şi consecinţele sale extraordinare nu poate să pună 
la îndoială spiritul revelaţiei prin care a fost primit şi care i- a crescut 
puterea practică de a face bine.12

Trebuie să continuăm cu această muncă. Întotdeauna vor exista 
nevoi. Foametea, lipsurile şi catastrofele vor exista întotdeauna. 
Întotdeauna vor fi acolo cei ale căror inimi au fost atinse de lumina 
Evangheliei, care vor fi doritori să slujească, să lucreze şi să- i încu-
rajeze pe nevoiaşii pământului.

Cu eforturi similare, am stabilit Fondul permanent de educaţie. 
Aceasta s- a realizat cu ajutorul contribuţiilor dumneavoastră gene-
roase… Împrumuturile sunt date tinerilor demni, baieţi şi fete, pentru 
a- şi face o educaţie. Altfel, ar putea fi prinşi în cursa neschimbată a 
sărăciei pe care au cunoscut- o parinţii şi strămoşii lor, de generaţii …

Spiritul Domnului îndrumă această muncă. Această activitate de 
bunăstare nu este religioasă, exprimându- se ea însăşi în termeni de 
orez şi de fasole, de pături şi de corturi, de haine şi de medicamente, 
de locuri de muncă şi de educaţie pentru un loc de muncă mai bun. 
Dar ceea ce numim muncă nereligioasă nu este decât o exprimare 
exterioară a unui spirit interior – Spiritul Domnului, despre care s- a 
spus: „umbla din loc în loc, facea bine” (Faptele apostolilor 10:38).13
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3
Profeţii ne- au îndemnat să ne pregătim 

din punct de vedere spiritual şi temporal 
pentru catastrofele care vor veni.

Noi predăm bizuirea pe forţele proprii ca principiu de viaţă, faptul 
că trebuie să ne asigurăm cele necesare vieţii şi să ne îngrijim de pro-
priile nevoi. Şi îi încurajăm pe membrii noştri să aibă un plan, să fie 
pregătiţi, să pună deoparte hrană, să- şi creeze, dacă se poate, un cont 
de economii pentru vremurile rele. Catastrofele îi lovesc pe oameni 
când nici nu se aşteaptă – şomaj, boală, lucruri de genul acesta.14

Această lume veche a cunoscut calamităţi şi catastrofe. Aceia 
dintre noi care citim şi credem în scripturi cunoaştem avertizările 
profeţilor cu privire la catastrofele care s- au întâmplat şi care se vor 
mai întâmpla …

Cât de puternice sunt cuvintele revelaţiei care se găseşte în sec-
ţiunea 88 din Doctrină şi legăminte despre calamităţile care se vor 
întâmpla conform mărturiilor vârstnicilor. Domnul spune:

„Pentru că, după mărturia voastră, vine mărturia cutremurelor 
care vor determina gemete în interiorul pământului şi oamenii vor 
cădea la pământ şi nu vor putea să stea în picioare.

Şi, de asemenea, vine mărturia glasului tunetelor, şi a glasului ful-
gerelor, şi a glasului furtunilor, şi a glasului valurilor mării, ridicându- 
se dincolo de limitele lor.

Şi toate lucrurile vor fi tulburate; şi cu siguranţă, oamenii îşi vor 
da inimile; pentru că groaza se va abate asupra tuturor oamenilor 
(D&L 88:89- 91) …

Aşa cum au fost calamităţi în trecut, ne aşteptăm la mai multe în 
viitor. Ce să facem?

Cineva a spus că nu ploua când Noe şi- a construit arca. Dar el a 
construit- o şi ploile au venit.

Domnul a spus: „Dacă sunteţi pregătiţi, nu vă va fi teamă” (D&L 
38:30).

Principala pregătire este, de asemenea, prezentată în Doctrină şi 
legăminte, când se spune: „De aceea, staţi în locuri sfinte şi nu vă 
clintiţi până când vine ziua Domnului” (D&L 87:8) …
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Putem trăi [în aşa fel încât să- L] putem chema pe Domnul să ne 
protejeze şi să ne îndrume. Aceasta este prima prioritate. Nu ne 
putem aştepta ca El să ne ajute dacă noi nu dorim să ţinem porun-
cile Lui. Noi, în această Biserică, avem destule dovezi ale pedepsiri 
celor nesupuşi, atât în exemplul naţiunii iaredite, cât şi al celei nefite. 
Fiecare a trecut de la glorie la distrugere cumplită din cauza răutăţii.

Ştim, desigur, că ploaia cade asupra celor drepţi la fel ca şi asupra 
celor nedrepţi (vezi Matei 5:45). Dar, chiar dacă cei drepţi mor, ei 
nu sunt pierduţi, ci salvaţi prin ispăşirea Mântuitorului. Pavel a scris 
romanilor: „Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, 
pentru Domnul murim” (Romani 14:8) …

Membrii noştri au fost sfătuiţi şi încurajaţi să se pregătească în aşa 
fel încât să supravieţuiască în cazul unei calamităţi.

Putem pune deoparte apă, alimente de bază, medicamente şi 
îmbrăcăminte care să ne ţină de cald. Ar trebui să avem ceva bani 
puşi deoparte în cazul unor zile negre.15

Avem un program de bunăstare excepţional care cuprinde locuri 
speciale pentru depozitarea grâului în diferite zone. Este important 
ca noi să facem aceste lucruri! Dar cel mai bun loc în care putem 
păstra hrană şi pune bani deoparte este căminul nostru. Cel mai bun 
program de bunăstare este cel pe care ni- l creăm singuri. Cinci sau 
şase conserve de grâu depozitate în căminul nostru fac mai mult 
decât o baniţă în grânarul programului de bunăstare …

Putem începe cu puţin. Putem începe să punem deoparte ali-
mente pentru o săptămână şi, apoi, să creştem treptat cantitatea de 
alimente astfel încât să ajungă pentru o lună, apoi, trei luni. Mă refer 
la alimente care să acopere nevoile de bază. După cum ştiţi cu toţii, 
acest sfat nu este nou. Dar mi- e teamă că foarte mulţi simt, probabil, 
că o aprovizionare pe termen lung este mult peste posibilităţile lor, 
astfel încât nu depun niciun efort.

Începeţi cu puţin… şi adăugaţi treptat până vă atingeţi obiectivul. 
Economisiţi cu regularitate o sumă mică de bani şi veţi fi surprinşi 
să vedeţi cât de mult se adună” 16.
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4
Ne bucurăm de independenţă şi libertate atunci 

când evităm datoriile pe cât posibil şi punem 
bani deoparte pentru vremuri grele.

Am fost sfătuiţi în repetate rânduri cum să facem să ne bizuim 
pe forţele proprii, să nu ne îndatorăm şi să fim cumpătaţi. Foarte 
mulţi dintre membrii noştri au datorii extrem de mari pentru lucruri 
care nu sunt deloc necesare… Vă îndemn ca, în calitate de membri 
ai acestei Biserici, să vă eliberaţi de datorii dacă este posibil şi să 
puneţi bani deoparte pentru vremuri grele.17

A sosit timpul să ne punem căminele la punct …

Preşedintele J. Reuben Clark jr., în cadrul sesiunii preoţiei a con-
ferinţei generale din anul 1938, [a spus]: „Odată ajuns dator, rata şi 
dobânda sunt însoţitoarele dumneavoastră în fiecare minut din zi şi 
din noapte, nu puteţi să le evitaţi sau să vă îndepărtaţi de acestea, 
nu le puteţi concedia, nu cedează nici la rugăminţi, nici la cereri 
sau la ordine şi oricând staţi în calea lor sau vă opuneţi lor sau nu 
izbutiţi să le îndepliniţi cererile, vă vor distruge” (în Conference 
Report, apr. 1938, p. 103).

Recunosc că poate fi necesar să împrumutaţi bani pentru a achizi-
ţiona o casă, desigur. Dar haideţi să cumpărăm o casă pe care ne- o 
putem permite şi, astfel, să nu ne fie atât de greu să plătim rata, care 
va atârna mereu deasupra capetelor noastre fără milă sau răgaz …

De la începuturile Bisericii, Domnul a vorbit despre problema 
datoriilor. Lui Martin Harris, El i- a transmis prin revelaţie: „Plăteşte 
datoria pe care ai contractat- o cu tipograful. Eliberează- te de sclavie” 
(D&L 19:35).

Preşedintele Heber J. Grant a vorbit în repetate rânduri despre 
acest subiect… El a spus: „Dacă există un lucru care va aduce pace 
şi mulţumire în inima omului şi în familie, acesta este traiul în limita 
propriilor mijloace. Şi, dacă există un lucru chinuitor, descurajator 
şi demoralizator, acesta este faptul de a avea datorii şi obligaţii pe 
care nu le putem îndeplini” (Gospel Standards, comp. de G. Homer 
Durham [1941], p. 111).

În întreaga Biserică, transmitem un mesaj de bizuire pe forţele 
proprii. Bizuirea pe forţele proprii nu poate exista când un cămin 
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este împovărat cu datorii mari. O persoană nu poate fi nici indepen-
dentă, nici liberă de sclavie când are obligaţii faţă de alte persoane.

Am încercat să stabilim un exemplu în modul de administrare al 
lucrurilor ce ţin de Biserică. Ca regulă de bază, am urmat cu stricteţe 
practica de a pune deoparte în fiecare an un procentaj din venitul 
Bisericii pentru o posibilă perioadă de nevoie.

Sunt recunoscător să pot să spun că Biserica, în toate acţiunile 
sale, în toate întreprinderile sale, în toate departamentele sale, este 
capabilă să funcţioneze fără bani împrumutaţi. Dacă nu ne vom 
descurca, vom reduce costurile programelor noastre. Vom micşora 
cheltuielile pentru a se potrivi venitului. Nu vom împrumuta …

Ce sentiment minunat este să nu ai datorii, să ai o sumă de bani 
pusă deoparte pentru urgenţe, pe care să o ai la dispoziţie atunci 
când este necesar …

Vă sfătuiesc… să vă analizaţi situaţia financiară. Vă îndemn să 
fiţi cumpătați în cheltuieli, să aveţi grijă ce cumpăraţi pentru a evita 
pe cât posibil datoriile. Plătiţi- vă datoriile cât puteţi de repede şi 
eliberaţi- vă de robie.

Aceasta face parte din Evanghelia temporală în care credem. 
Domnul să vă binecuvânteze să vă puneţi casele în ordine. Dacă v- 
aţi plătit datoriile, dacă aveţi ceva pus deoparte, chiar dacă nu este 
mult, atunci veţi avea un adăpost pentru [familiile] voastre şi pace 
în inimile voastre, în cazul în care furtunile vor bate la uşa voastră.18

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că „nu există nimic care să 

înlocuiască… munca productivă” (secţiunea 1). În ce mod a fost 
munca o binecuvântare în viaţa dumneavoastră? Ce aţi învăţat 
muncind din greu? Cum pot părinţii să- şi ajute copiii să înveţe să 
muncească?

• Care sunt responsabilităţile noastre faţă de cei care au nevoi tem-
porale? (Vezi secţiunea 2.) Cum îi putem ajuta pe alţii să se bizuie 
pe forţele proprii? Cum a fost binecuvântată viaţa dumneavoastră 
datorită slujirii pe care aţi oferit- o şi pe care aţi primit- o?
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• Revedeţi pregătirile pe care preşedintele Hinckley ne- a sfătuit să 
le facem pentru vremurile grele (vezi secţiunea 3). Când v- aţi dat 
seama de importanţa de a vă pregăti pentru vremuri grele? Care 
sunt câteva dintre lucrurile mărunte pe care le putem face treptat 
pentru a ne pregăti?

• Revedeţi sfatul preşedintelui Hinckley legat de datorii şi cumpă-
tare (vezi secţiunea 4). De ce este important să fim disciplinaţi în 
modul în care ne cheltuim banii? Cum ne pot afecta datoriile pe 
plan temporal şi spiritual? Cum pot părinţii să- şi înveţe copiii să 
folosească banii în mod înţelept?

Scripturi suplimentare
1 Tesaloniceni 4:11- 12; D&L 1:11- 13; 78:13- 14; 104:13- 18; 

Moise 5:1

Ajutor pentru predare
„Fiţi atenţi să nu încheiaţi discuţiile bune prea devreme încercând să 

prezentaţi tot materialul pe care l- aţi pregătit. Chiar dacă este impor-
tant să parcurgeţi materialul, este şi mai important să ajutaţi cursanţii 
să simtă influenţa Spiritului, să le rezolvaţi întrebările, să le măriţi 
cunoaşterea despre Evanghelie şi să le aprofundaţi angajamentul de 
a ţine poruncile” (Predarea, nu este chemare mai mare, [1999], p. 64).

Note
 1. „Some Lessons I Learned as a Boy”, 

Ensign, mai 1993, p. 52.
 2. Vezi „Fondul Permanent pentru 

 Educaţie”, Liahona, iul. 2001, p. 60.
 3. „Să ne aplecăm şi să- l ridicăm pe 

aproapele nostru”, Liahona, ian. 2002, 
p. 60.

 4. „I Believe”, New Era, sept. 1996, p. 6.
 5. „I Believe”, p. 6.
 6. One Bright Shining Hope: Messages 

for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), p. 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), p. 707.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000- 2004 (2005), 
p. 532.

 9. „Inspirational Thoughts”, Ensign, aug. 
2000, p. 5.

 10. „Fondul Permanent pentru Educaţie”, 
p. 61- 62.

 11. „This Thing Was Not Done in a 
 Corner”, Ensign, nov. 1996, p. 50.

 12. „President Harold B. Lee: An 
 Appreciation”, Ensign, nov. 1972, p. 8; 
vezi, de asemenea, Heber J. Grant, în 
Conference Report, oct. 1936, p. 3.

 13. „Căci am fost flămând şi Mi- aţi dat de 
mâncare”, Ensign sau Liahona, mai 
2004, p. 61.

 14. „This Thing Was Not Done in a Corner”, 
p. 50.

 15. „Dacă sunteţi pregătiţi, nu vă va fi 
teamă”, Ensign sau Liahona, nov. 2005, 
p. 61- 62.

 16. „Către bărbaţii care deţin preoţia”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2002, p. 58.

 17. „Timpurile în care trăim”, Liahona, nov. 
2001, p. 83.

 18. „To the Boys and to the Men”, Ensign, 
nov. 1998, p. 53- 54.



203

C A P I T O L U L  1 4

Să ne pierdem în 
slujirea celorlalţi

„Fie ca adevărata semnificaţie a Evangheliei să 
se reverse în inimile noastre pentru ca noi să ne 
dăm seama că viaţa noastră, pe care ne- a dat- o 

Dumnezeu Tatăl, trebuie trăită în slujirea altora.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Tânărul misionar Gordon B. Hinckley a întâmpinat greutăţi în 
primele săptămâni ale misiunii sale cu timp deplin în Anglia. S- a 
îmbolnăvit când a ajuns acolo iar încercările sale de a propovădui 
Evanghelia au fost respinse de mai multe ori. În timpul acelei perioa-
de dificile, el a fost binecuvântat cu ceea ce a numit mai târziu „ziua 
hotărârii” – o experienţă care i- a influenţat slujirea tot restul vieţii sale.

„Eram descurajat”, şi- a amintit el. „I- am scris o scrisoare bunului 
meu tată şi i- am spus că simţeam că îmi pierdeam timpul şi îi risi-
peam banii. El era tatăl meu şi preşedintele meu de ţăruş, un bărbat 
înţelept şi inspirat. Mi- a scris o scrisoare foarte scurtă în care- mi 
spunea: «Dragă Gordon, am primit ultima ta scrisoare. Am o sin-
gură sugestie: uită de tine şi du- te la muncă». Mai devreme în acea 
dimineaţă, în timp ce studiam împreună cu colegul meu, citisem 
aceste cuvinte rostite de Domnul: «Căci oricine va vrea să- şi scape 
viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi 
din pricina Evangheliei, o va mântui» (Marcu 8:35).

Acele cuvinte ale Învăţătorului, urmate de scrisoarea de la tatăl meu, 
în care mă sfătuia să uit de mine şi să mă duc la muncă, au pătruns 
în fiinţa mea. Ţinând scrisoarea de la tatăl meu în mână, am intrat în 
dormitorul meu aflat în casa în care locuiam, de pe strada Wadham, 
numărul 15, am îngenuncheat şi i- am făcut o promisiune Domnului. 
Am jurat că voi încerca să uit de mine şi să mă pierd în slujirea Sa.
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„dacă pretindem că- l preaslăvim şi- l urmăm pe Învăţător, nu trebuie 
să ne străduim să trăim aşa cum a trăit el, adică slujind?”
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Acea zi de iulie a anului 1933 a fost ziua hotărârii mele. O nouă 
lumină a pătruns în viaţa mea şi o nouă bucurie mi- a inundat inima” 1.

Acea lumină nu a mai ieşit niciodată din viaţa lui Gordon B. 
Hinckley. Din ziua aceea, el şi- a dedicat toate eforturile Domnului, 
slujind altora. La înmormântarea preşedintelui Hinckley, preşedintele 
Henry B. Eyring a enumerat câteva dintre contribuţiile preşedinte-
lui Hinckley: a construit temple pe întreg pământul, a avut ideea 
construirii de temple mai mici pentru a grăbi munca din templu, a 
înfiinţat Fondul Permanent pentru Educaţie şi a construit Centrul de 
Conferinţe. Apoi, el a spus:

„Moştenirea sa personală este mult mai vastă decât lista aceasta 
scurtă şi puterea mea de a o descrie. Dar realizările sale au cel 
puţin un lucru în comun. Menirea lor a fost mereu aceea de a- i 
binecuvânta pe oameni cu şanse. Şi s- a gândit mereu la cei care 
aveau cele mai puţine şanse, oamenii obişnuiţi care se străduiau să 
facă faţă greutăţilor vieţii de zi cu zi şi provocării de a trăi potrivit 
Evangheliei lui Isus Hristos. De multe ori, el mă atingea cu degetul 
pe piept când îi făceam o sugestie şi spunea: «Hal, te- ai gândit la 
persoana care are greutăţi?»” 2.

„Îmi doresc să fiu activ şi să muncesc”, a spus preşedintele Hin-
ckley. „Îmi doresc să înfrunt fiecare zi având un scop, un obiectiv. 
Îmi doresc să folosesc fiecare oră din zi pentru a- i încuraja, a- i bine-
cuvânta pe cei ale căror poveri sunt grele, pentru a clădi credinţa 
şi a întări mărturia.” 3

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Viaţa noastră este un dar de la Dumnezeu 
şi trebuie folosită în slujirea altora.

Există… multă sărăcie şi nevoie în întrega lume, atâta răzvrătire 
şi răutate, atâta vulgaritate şi murdărie, atâtea cămine destrămate 
şi familii distruse, atâţia oameni singuri care trăiesc vieţi lipsite de 
culoare şi speranţă, atâta suferinţă peste tot.

Prin urmare, vă fac un îndemn. Vă rog insistent ca, pe lângă faptul 
că primiţi, să şi dăruiţi pentru a face lumea puţin mai bună.4
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Dacă vrem ca lumea în care trăim să fie mai bună, trebuie ca 
dragostea să facă o schimbare în inimile oamenilor. Acest lucru se 
poate întâmpla atunci când privim dincolo de noi înşine şi ne oferim 
dragostea lui Dumnezeu şi altora din toată inima, din tot sufletul şi 
cu tot cugetul.

Domnul a declarat prin revelaţie modernă: „Dacă aveţi ochiul 
îndreptat numai către slava Mea, trupurile voastre se vor umple în 
întregime cu lumină şi nu va fi întuneric în voi” (D&L 88:67).

Pe măsură ce privim spre Dumnezeu cu dragoste şi recunoştinţă, 
pe măsură ce- I slujim cu ochiul îndreptat numai către slava Lui, ieşim 
din întunericul păcatului, din întunericul egoismului, din întunericul 
mândriei. Vom avea din ce în ce mai multă dragoste pentru Tatăl nostru 
Etern şi Preaiubitul Său Fiu, Salvatorul şi Mântuitorul nostru. Vom dori 
din ce în ce mai mult să slujim semenilor noştri, ne vom gândi din ce 
în ce mai puţin la noi înşine şi din ce în ce mai mult la a- i ajuta pe alţii.

Acest principiu al dragostei este esenţa Evangheliei lui Isus Hristos.5

Dacă pretindem că- L preaslăvim şi- L urmăm pe Învăţător, nu trebuie 
să ne străduim să trăim aşa cum a trăit El, adică slujind? Niciunul dintre 
noi nu poate spune pe bună dreptate că viaţa sa îi aparţine. Vieţile 
noastre sunt daruri de la Dumnezeu. Nu noi am hotărât să venim în 
această lume. Nu noi vom hotărî când vom pleca din ea. Zilele noas-
tre sunt numărate nu de către noi, ci potrivit voinţei lui Dumnezeu.

Atât de mulţi dintre noi ne folosim viaţa ca şi cum ne- ar aparţine 
numai nouă. Putem alege să o irosim dacă dorim. Dar făcând astfel, 
noi trădăm încrederea măreaţă şi sacră care ne-a fost oferită. După 
cum Învăţătorul a declarat în mod clar: „Căci oricine va vrea să- şi 
scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina 
Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35)6.

Preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele mele surori, provocarea este 
extrem de importantă. Avem ocazii peste tot în jurul nostru. Dum-
nezeu doreşte ca noi să- I înfăptuim lucrarea – şi să o facem plini de 
energie şi bucurie. Acea lucrare, după cum a definit- o El, înseamnă 
să- i „[ajutăm] pe [cei] slabi, [să înălţăm] mâinile obosite şi [să întărim] 
genunchii care se clatină” (D&L 81:5).
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Înseamnă să slujim celor aflaţi în nevoie. Înseamnă să- i mângâiem 
pe cei îndureraţi. Înseamnă să le vizităm pe văduve şi pe orfani în 
suferinţele lor. Înseamnă să- i hrănim pe cei flămânzi, să- i îmbrăcăm 
pe cei goi, să oferim adăpost celor care nu au unul deasupra capului. 
Înseamnă să urmăm exemplul Salvatorului, care „umbla din loc în 
loc [făcând] bine” (Faptele apostolilor 10:38)7.

Mesajul meu pentru dumneavoastră astăzi… este să luaţi hotărârea 
de a dedica o parte din timpul dumneavoastră, atunci când vă pla-
nificaţi ziua, celor aflaţi în suferinţă şi în nevoie, fără să vă gân-
diţi la recompense. Este nevoie de orice abilitate aţi avea. Mâinile 
dumneavoastră vor scoate pe cineva din noroiul suferinţei. Glasul 
dumneavoastră prietenos va încuraja pe cineva care, altminteri, 
pur şi simplu, ar renunţa. Abilitatea dumneavoastră poate schimba, 
într- un mod remarcabil şi minunat, viaţa celor care sunt în nevoie. 
Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu dumneavoastră, atunci cine? 8

Fie ca inimile noastre să înțeleagă adevărata semnificaţie a Evan-
gheliei, pentru ca noi să ne dăm seama că viaţa noastră, pe care ne- a 
dat- o Dumnezeu Tatăl, trebuie trăită slujind altora.

Dacă vom sluji în acest fel, zilele noastre vor fi pline de bucurie 
şi fericire. Şi, mai important, vor fi consacrate Domnului şi Salvato-
rului nostru, Isus Hristos, şi binecuvântării tuturor acelora ale căror 
vieţi le influenţăm.9

2
Slujirea este cel mai bun remediu pentru 

autocompătimire, egoism, disperare şi singurătate.

Îmi amintesc că am fost în vizită la un campus universitar şi i- am 
auzit pe tineri plângându- se de lucruri obişnuite, banale: s- au plâns 
în legătură cu presiunile şcolii – ca şi cum ar fi o povară, nu un prilej 
de a fi părtaşi la cunoaşterea pământului – s- au plâns în legătură cu 
condiţiile de cazare şi hrană …

Le- am spus acelor tineri că, dacă presiunile şcolii sunt prea mari, 
dacă simţeau că trebuiau să se plângă în legătură cu cazarea şi 
mâncarea, atunci le puteam sugera un tratament pentru problemele 
lor. Le- am sugerat să- şi lase cărţile deoparte câteva ore, să- şi pără-
sească camerele de cămin şi să meargă în vizită la cineva care este 
în vârstă sau singur, cineva care este bolnav şi descurajat. Punând 
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lucrurile cap la cap, am ajuns să- mi dau seama că, dacă ne plângem 
în legătură cu viaţa, ne gândim numai la noi înşine.

Timp de mulţi ani, am văzut un afiș pe peretele unui magazin de 
reparat încălţăminte pe care l- am vizitat frecvent. Pe el scria: „M- am 
tot plâns că nu aveam pantofi până când am văzut un om care nu 
avea picioare”. Cel mai eficient remediu pentru boala numită auto-
compătimire este faptul de a ne dedica slujirii altora 10.

Cred că, pentru majoritatea dintre noi, cel mai bun remediu pen-
tru singurătate este munca şi slujirea oferită celorlalţi. Nu doresc să 
minimalizez problemele dumneavoastră, însă nu ezit să vă spun că 
există mulţi alţii care au probleme mai grave decât dumneavoastră. 
Întindeţi- vă braţele pentru a le sluji, pentru a- i ajuta, pentru a- i încu-
raja. Sunt atâţia băieţi şi fete care nu se descurcă bine la şcoală şi au 
nevoie să li se dea puţină atenţie şi încurajare. Sunt atâtea persoane 
în vârstă care trăiesc în suferinţă, singurătate şi teamă, pentru care o 
simplă conversaţie le- ar însenina viaţa şi le- ar da speranţă …

Sunt atât de mulţi care au fost răniţi şi au nevoie de un bun sama-
ritean care să le lege rănile şi să- i ajute pe drumul lor. Un act mic de 
bunătate poate aduce o mare binecuvântare cuiva aflat în suferinţă 
şi un sentiment plăcut celui care dă dovadă de prietenie.11

„Sunt atât de mulţi oameni în lume ale căror poveri le puteţi uşura.”
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Sunt atât de mulţi oameni ale căror poveri le puteţi uşura. Peste 
tot în jurul nostru, există oameni fără adăpost, oameni înfometaţi, 
oameni săraci. Există oameni în vârstă singuri în cămine pentru 
bătrâni. Există copii cu dizabilităţi, tineri dependenţi de droguri, 
bolnavi şi obligaţi să rămână în casă, care tânjesc după o vorbă 
bună. Dacă nu îi ajutaţi dumneavoastră, atunci cine?

Cel mai bun antidot pentru îngrijorare pe care îl cunosc eu este 
munca. Cel mai bun medicament pentru disperare este slujirea. Cel 
mai bun remediu pentru oboseală este provocarea de a ajuta pe 
cineva care este şi mai obosit.12

De ce sunt fericiţi misionarii? Deoarece se pierd în slujirea altora.

De ce sunt fericiţi cei care lucrează în templu? Deoarece munca lor 
făcută cu dragoste este în armonie cu măreaţa muncă în folosul altora 
pe care a făcut- o Salvatorul pentru omenire. Ei nici nu cer, nici nu 
aşteaptă mulţumiri pentru ceea ce fac. De cele mai multe ori, nu ştiu 
nimic exceptând numele persoanei pentru care fac munca în templu.13

Oferiţi dorinţelor nobile din inima dumneavoastră posibilitatea 
de a se exprima oferind mângâiere, sprijin şi clădind. Pe măsură ce 
faceţi acest lucru, efectele dăunătoare ale egoismului vă vor părăsi 
şi vor fi înlocuite de un sentiment dulce şi minunat care nu poate 
fi obţinut, se pare, în niciun alt mod.14

3
Când ne întindem braţele pentru a- i ajuta pe 

alţii, ne descoperim adevărata identitate.

Într- o duminică dimineaţa, în urmă cu mai mulţi ani, mă aflam 
într- un orăşel din Idaho, în casa unui preşedinte de ţăruş. Înainte de 
rugăciunea de dimineaţă, membrii familiei au citit câteva versete din 
scripturi împreună. Printre acestea erau cuvintele lui Isus consemnate 
în Ioan 12:24: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de 
grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă 
moare, aduce multă roadă”.

Nu încape îndoială că Învăţătorul se referea la moartea sa iminen-
tă, declarând că, dacă nu ar muri, misiunea Lui din viaţa muritoare 
ar fi în van. Dar eu văd un înţeles mai profund în aceste versete. Mie 
mi se pare că Domnul ne spune fiecăruia dintre noi că, dacă nu ne 
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pierdem în slujirea altora, ne trăim vieţile fără un scop real, deoarece 
El a continuat şi a spus: „Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine 
îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veşnică” 
(Ioan 12:25). Sau, după cum a consemnat Luca: „Oricine va căuta 
să- şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi” (Luca 
17:33). Cu alte cuvinte, cel care trăieşte numai pentru el însuşi se 
ofileşte şi moare, în timp ce acela care uită de el, slujindu- i pe alţii, 
creşte şi înfloreşte în această viaţă şi în eternitate.

În acea dimineaţă, în cadrul conferinţei de ţăruş, preşedintele 
la care am stat a fost eliberat după treisprezece ani de slujire cre-
dincioasă. Membrii prezenţi şi- au revărsat dragostea şi aprecierea 
lor pentru el, nu datorită bogăţiei lui, nici datorită statutului său în 
comunitatea oamenilor de afaceri, ci datorită slujirii sale minunate 
pe care o oferise în mod altruist. Fără să se gândească la interesul 
personal, el călătorise zeci de mii de kilometri pe toate tipurile de 
vreme. Petrecuse la propriu mii de ore în interesul altora. Îşi negli-
jase treburile personale pentru a- i ajuta pe cei care aveau nevoie 
de ajutorul său. Şi, făcând aceasta, el crescuse şi devenise mare în 
ochii celor cărora le slujise.15

În urmă cu câţiva ani, am citit despre o tânără care a mers să 
predea undeva la ţară. Printre elevii ei, era o fată care nu reuşise să 
treacă clasa şi nu se descurca bine nici în prezent. Nu ştia să citească. 
Provenea dintr- o familie fără posibilităţi materiale, care nu putea să 
o ducă într- un oraş mai mare pentru a fi consultată şi a se stabili 
dacă avea o problemă care putea fi remediată. Simţind că fata ar 
putea avea probleme cu ochii, tânăra profesoară a făcut pregătirile 
pentru a o duce pe elevă la medicul oftalmolog pe cheltuiala ei. I s- a 
descoperit o deficienţă de vedere care putea fi corectată cu ochelari. 
Curând, elevei i s- a deschis o lume cu totul nouă. Pentru prima oară 
în viaţa ei, a văzut clar cuvintele din faţa ei. Salariul acelei profesoare 
de la ţară era modest, dar din puţinul pe care l- a avut, ea a făcut 
o investiţie care a schimbat complet viaţa unei eleve corigente şi, 
făcând aceasta, ea a descoperit o nouă perspectivă în propria viaţă.16

Pe măsură ce slujiţi, o nouă perspectivă va fi adăugată vieţii dum-
neavoastră. Veţi intra în colectivități noi care vă vor stimula. Veţi 
lega prietenii. Cunoaşterea, înţelegerea, înţelepciunea şi capacitatea 
dumneavoastră de a acţiona vor creşte.17
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Vă mărturisesc fiecăruia că, pe măsură ce vă veţi întinde braţele 
pentru a- i ajuta pe alţii, vă veţi descoperi adevărata identitate şi veţi 
binecuvânta în mare măsură lumea în care trăiţi.18

4
Biserica oferă multe ocazii de slujire altruistă.

Dragi fraţi şi surori, nu veţi fi niciodată fericiţi dacă treceţi prin viaţă 
gândindu- vă numai la voi. Implicaţi- vă în cea mai bună cauză din 
lume – cauza Domnului. Munca făcută de cvorumuri şi organizaţiile 
auxiliare, munca din templu, munca de bunăstare, munca misionară. 
Atunci când veţi binecuvânta vieţile altora, vă veţi binecuvânta viaţa.19

„Pe măsură ce slujiţi, o nouă perspectivă va fi 
adăugată vieţii dumneavoastră.”
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Nu există nicio altă muncă mai dătătoare de fericire în toată lumea 
decât această muncă. Fericirea aceasta este neobişnuită. Ea vine din 
slujire. Ea este reală. Ea este unică. Ea este minunată.20

Lăsaţi Biserica să fie prietenul dumneavoastră cel mai bun. Lăsaţi- o 
să fie tovarăşul dumneavoastră cel mai bun. Slujiţi oriunde sunteţi 
chemat să slujiţi. Faceţi ceea ce sunteţi rugat să faceţi. Fiecare rol pe 
care- l veţi avea vă va face mai capabili. Am slujit în multe chemări în 
această organizaţie. În fiecare dintre acestea, am fost binecuvântat.

Va fi nevoie… de devotamentul dumeavoastră altruist, de loiali-
tatea şi credinţa dumneavoastră de neclintit. Până la sfârşitul vieţii 
dumneavoastră, veţi sluji în multe chemări. Unele pot părea neînsem-
nate, dar nu există chemare neînsemnată sau lipsită de importanţă în 
această Biserică. Fiecare chemare este importantă. Fiecare chemare 
este necesară pentru ca munca să avanseze. Nu desconsideraţi o 
responsabilitate în Biserică …

Faceţi loc pentru Biserică în viaţa dumneavoastră. Lăsaţi cunoaş-
terea dumneavoastră despre doctrina Bisericii să crească. Lăsaţi 
înţelegerea dumneavoastră despre organizarea ei să crească. Lăsaţi 
dragostea dumneavoastră pentru adevărurile ei eterne să devină din 
ce în ce mai puternică.

Biserica s- ar putea să vă ceară să faceţi sacrificii. S- ar putea să 
vă ceară să daţi tot ce aveţi mai bun din voi. Nu veţi pierde nimic, 
deoarece veţi descoperi că slujirea pe care aţi oferit- o vă va bine-
cuvânta toată viaţa. Biserica este marele rezervor de adevăr etern. 
Primiţi- o şi ţineţi- vă bine de ea.21

Vreţi să fiţi fericiţi? Uitaţi de voi şi pierdeţi- vă în această cauză 
măreaţă! Împrumutaţi din timpul dumneavoastră pentru a ajuta 
oamenii. Cultivaţi în inima dumneavoastră un spirit de iertare 
faţă de oricine v- a jignit. Priviţi spre Domnul şi trăiţi şi munciţi 
pentru a- i înălţa pe fiii şi pe fiicele Lui şi pentru a le sluji. Dacă 
veţi face aceasta, veţi ajunge să cunoaşteţi o fericire pe care nu 
aţi mai cunoscut- o niciodată. Nu mă interesează cât de bătrâni 
sunteţi sau cât de tineri sunteţi. Îi puteţi înălţa şi ajuta pe oameni. 
Dumnezeu ştie că sunt foarte, foarte, foarte mulţi oameni în aceas-
tă lume care au nevoie de ajutor. O, atât de mulţi! Dragi fraţi şi 
surori, haideţi să scoatem atitudinea egoistă, otrăvitoare din vieţile 
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noastre, să ne ridicăm standardele și să slujim mai eficient … 
Creşteţi, îmbunătăţiţi- vă, ridicaţi genunchii slabi şi mâinile obosite 
ale celor slăbiţi, bolnavi sau deprimaţi. Trăiţi potrivit Evangheliei 
lui Isus Hristos. Uitaţi de dumneavoastră.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că vieţile noastre sunt daruri de 

la Dumnezeu şi trebuie folosite în slujirea altora (vezi secţiunea 
1). Ce putem face ca slujirea să devină un mod de viaţă pentru 
noi? Ce credeţi că înseamnă a sluji cu ochiul îndreptat numai către 
slava lui Dumnezeu? În ce mod v- a binecuvântat slujirea pe care 
v- a oferit- o altcineva?

• De ce ne ajută slujirea să biruim autocompătimirea, egoismul şi 
singurătatea? (Vezi secţiunea 2.) În ce fel v- a adus fericire slujirea? 
Pe măsură ce citiţi descrierile pe care preşedintele Hinckley le- a 
făcut oamenilor aflaţi în nevoie, stabiliţi modurile în care dum-
neavoastră şi familia dumneavoastră îi puteţi ajuta slujindu- le.

• De ce faptul de a ne pierde în slujirea altora ne ajută „să [ne] des-
coperim propria identitate”? (Vezi secţiunea 3.) Ce putem învăţa 
din povestirile din secţiunea 3?

• Preşedintele Hinckley ne- a sfătuit: „Implicaţi- vă în cea mai bună 
cauză din lume – cauza Domnului” (secţiunea 4). Ce binecuvântări 
v- a adus slujirea în Biserică în viaţa dumneavoastră?

Scripturi suplimentare
Matei 20:25- 28; 25:34- 40; Ioan 13:35; Mosia 2:16- 18; 18:8- 9; D&L 

64:33

Ajutor pentru studiu
„Atunci când studiaţi, acordaţi o mare atenţie ideilor care vă vin în 

minte şi sentimentelor care vă apar în inimă” (Predicaţi Evanghelia 
Mea [2004], p. 19). Vă puteţi consemna impresiile pe care le primiţi, 
chiar dacă par să nu aibă legătură cu ceea ce citiţi. Ele ar putea fi 
tocmai ceea ce Domnul doreşte să învăţaţi.
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Preoţia sfântă

„Iubesc preoţia acestei Biserici. Este ceva dinamic, 
viu. Este inima şi tăria acestei lucrări. Este puterea 
şi autoritatea prin care Dumnezeu, Tatăl nostru 

Etern, Îşi înfăptuieşte lucrarea pe pământ.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În anul 1980, vârstnicul Gordon B. Hinckley şi soţia sa, Marjorie, au 
făcut un tur al Asiei în trei săptămâni, vorbind în cadrul conferinţelor 
de zonă şi luând parte la dedicarea Templului Tokyo, Japonia. Înainte 
de a se întoarce acasă, ei au călătorit în Misiunea Sendai, Japonia, 
unde vârstnicul Hinckley a prezidat asupra adunării desfăşurate cu 
prilejul înfiinţării primului ţăruş din misiune. Înainte de o adunare 
cu noul preşedinte de ţăruş, vârstnicul Hinckley s- a apropiat de pre-
şedintele de misiune, Kiyoshi Sakai. „El l- a surprins pe preşedintele 
Sakai întrebându- l dacă avea ulei consacrat şi adăugând: «Sunt atât 
de epuizat. Îmi puteţi da o binecuvântare?» Preşedintele Sakai şi- a 
amintit: «Mi- a fost atât de teamă şi m- am simţit prea slab pentru a 
binecuvânta un apostol al Domnului. I- am spus că nu puteam să- i 
dau binecuvântarea în limba engleză. Vârstnicul Hinckley a spus că 
era bine în limba japoneză. Prin urmare, vârstnicul Hitoshi Kashikura, 
reprezentantul regional, şi cu mine i- am dat o binecuvântare». După 
ce a fost pronunţată binecuvântarea, vârstnicul Hinckley a spus, pur 
şi simplu: «Mulţumesc, mulţumesc. Acum pot să merg mâine acasă».

În dimineaţa următoare, vârstnicul Hinckley arăta puternic şi 
sănătos iar, când preşedintele Sakai l- a întrebat cum se simţea, el a 
răspuns: «Dai Jobu, mai mult decât bine. Sunt bine». Câteva zile mai 
târziu, preşedintele Sakai a primit o scrisoare de mulţumire de la 
vârstnicul Hinckley, în care scria: «Apreciez atât de mult binecuvân-
tarea pe care mi- ai dat- o. Am început să mă simt mai bine imediat 
după aceea. Mi- am revenit repede şi în totalitate. Sora Hinckley şi 
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„cu ajutorul [preoţiei], nimic nu este imposibil în ceea ce 
priveşte înaintarea lucrării împărăţiei lui dumnezeu.”



c a P I t o l u l  1 5

217

cu mine suntem profund recunoscători pentru privilegiul de a fi stat 
în casa misiunii în care locuiţi»” 1.

Preşedintele Hinckley a depus mărturie deseori despre binecu-
vântările preoţiei, de la binecuvântări miraculoase dar temporare de 
vindecare fizică, la binecuvântări eterne de pecetluire oferite prin 
rânduielile înfăptuite în templu. El a declarat: „Cred că preoţia Sa 
deţine autoritate divină – puterea de a binecuvânta, puterea de a 
vindeca, puterea de a administra treburile pământeşti ale lui Dum-
nezeu, puterea de a lega în ceruri ceea ce este legat pe pământ” 2.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Dumnezeu a restaurat preoţia şi 
cheile împărăţiei cerurilor.

Puterea şi autoritatea preoţiei [au fost] date bărbaţilor în trecut. 
Autoritatea mai mică le- a fost dată fiilor lui Aaron pentru a administra 
în lucrurile temporale precum şi în unele rânduieli ecleziastice sacre. 
Preoţia mai mare le- a fost dată de către Însuşi Domnul apostolilor 
Săi, potrivit spuselor Sale către Petru: „Şi îţi voi da cheile împărăţiei 
cerurilor: şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei 
dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri” (Matei 16:19).

Pentru ca întreaga restaurare a preoţiei să aibă loc, a fost nevoie 
de Ioan Botezătorul… şi de Petru, Iacov şi Ioan… A fost nevoie 
de Moise, Elias şi Ilie, fiecare aducând chei ale preoţiei pentru a 
finaliza munca de restaurare a tuturor manifestărilor şi rânduielilor 
din dispensaţiile precedente în această măreaţă ultimă dispensaţie 
a plenitudinii timpurilor.

Preoţia este aici… Ştim, pentru că am văzut puterea acestei preoţii. 
Am văzut cum bolnavii au fost vindecaţi, şchiopii au putut umbla şi cei 
care au umblat în întuneric au primit lumină, cunoaştere şi înţelegere.3

Odată, profetul Joseph Smith a descris [preoţia] cu aceste cuvinte: 
„Preoţia este un principiu nepieritor şi a existat cu Dumnezeu din 
eternitate şi va [exista] în eternitate, fără început al zilelor şi fără 
sfârşit al anilor” (History of the Church, 3:386).
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Este cu adevărat puterea Celui Atotputernic oferită omului pentru 
a acţiona în numele şi în locul Lui. Este o delegare a autorităţii divine, 
diferită de toate celelalte puteri şi autorităţi de pe faţa pământului. 
Nu este de mirare că a fost restaurată omului de către fiinţe înviate 
care au deţinut- o în trecut, ca să nu existe îndoieli cu privire la 
autoritatea şi validitatea ei. Fără ea, ar putea fi o biserică doar cu 
numele, neavând autoritate de a administra lucrurile lui Dumnezeu. 
Cu ea, nimic nu este imposibil în ceea ce priveşte înaintarea lucră-
rii împărăţiei lui Dumnezeu. Natura sa este divină. Autoritatea sa 
este atât temporală, cât şi eternă. Aceasta este singura putere de pe 
pământ care se întinde dincolo de vălul morţii.4

2
Preoţia este puterea şi autoritatea prin care 

Dumnezeu Îşi înfăptuieşte lucrarea.

Iubesc preoţia acestei Bisericii. Este ceva dinamic, viu. Este inima 
şi tăria acestei lucrări. Este puterea şi autoritatea prin care Dumnezeu, 
Tatăl nostru Etern, Îşi înfăptuieşte lucrarea pe pământ.5

Preoţia sfântă are autoritatea de a guverna problemele împărăţiei 
lui Dumnezeu pe pământ. Biserica trebuie să fie prezidată de trei 
înalţi preoţi care prezidează în acord cu revelaţiile primite de la 
Domnul. Ei trebuie să fie ajutaţi de un consiliu al celor Doisprezece 
Apostoli, care, la rândul lor, trebuie să fie ajutaţi de… Cei Şapte-
zeci. Un Episcopat care prezidează format din trei persoane este 
responsabil pentru problemele temporale, sub îndrumarea Preşe-
dinţiei. Toţi aceşti bărbaţi sunt deţinători ai preoţiei. Acea putere 
oferită în mod divin este autoritatea prin care ei guvernează. La fel 
se întâmplă în ţăruşi şi episcopii cu preşedinţii şi episcopate. La 
fel se întâmplă în cvorumuri. Cei care slujesc în cadrul societăţilor 
auxiliare fac aceasta sub îndrumarea preoţiei şi fiind delegaţi de 
deţinătorii preoţiei. Fără preoţie, Biserica ar avea formă, dar nu şi 
conţinut adevărat. Aceasta este Biserica lui Isus Hristos şi ea este 
guvernată de acea autoritate care este „după Ordinul Fiului lui 
Dumnezeu” (D&L 107:3)6.
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3
Cu toţii trebuie să se bucure de binecuvântările preoţiei.

[Preoţia]… face parte din planul lui Dumnezeu, Tatăl nostru 
Etern, şi are scopul de a- i binecuvânta pe fiii şi fiicele Sale din toa-
te generaţiile.7

Preoţia sfântă include puterea de a binecuvânta. Deţinătorii Preo-
ţiei aaronice au autoritatea de a administra congregaţiei emblemele 
trupului şi sângelui Domnului, care Şi- a dat viaţa ca sacrificiu pentru 
toţi. Împărtăşania şi luarea din aceste embleme este momentul cel 
mai important al preaslăvirii noastre din ziua de sabat. Ea include 
o înnoire a legămintelor cu Dumnezeu. Include, de asemenea, o 
promisiune că Spiritul Său Sfânt va fi cu noi. Ea este o binecuvântare 
unică de care trebuie să se bucure toţi oamenii şi care a fost făcută 
posibilă prin autoritatea oferită unor tineri demni …

Preoţia lui Melhisedec are autoritatea de a conferi Duhul Sfânt. 
Ce binecuvântare mare este faptul de a avea influenţa şi slujirea 
unui membru al Dumnezeirii, după ce am primit acel dar prin aşe-
zarea mâinilor celor care au acţionat având autoritate divină. Dacă 
continuăm să trăim în mod virtuos, ne putem bucura de împlini-
rea promisiunii făcute de Domnul când a spus: „Duhul Sfânt va fi 
tovarăşul tău permanent şi sceptrul tău un sceptru neschimbat al 
dreptăţii şi al adevărului; şi stăpânirea ta va fi o stăpânire nepieri-
toare şi, fără mijloace de constrângere, va curge spre tine în vecii 
vecilor” (D&L 121:46).

Preoţia include puterea de a- i binecuvânta pe cei bolnavi. Există 
cineva dintre cei care mă ascultă care nu a exercitat sau simţit acea 
putere divină? Oare oricare dintre noi poate avea vreo îndoială cu 
privire la eficienţa ei? Putem povesti miracole sacre şi minunate la 
care am fost martori în viaţa noastră …

Această preoţie sfântă a lui Melhisedec are puterea de a binecuvânta 
cu profeţie, de a mângâia, de a sprijini, de a îndruma. Avem în mijlocul 
nostru patriarhi care, prin autoritatea pe care o deţin, declară linia 
proţiei şi pronunţă binecuvântări pentru îndrumarea noastră. Aceste 
binecuvântări pot deveni o ancoră cu ajutorul căreia putem rămâne 
neclintiţi când trecem prin furtunile vieţii.
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În cel mai înalt grad al său, preoţia sfântă are autoritatea de a 
pecetlui pe pământ, acea pecetluire fiind în vigoare şi în ceruri. 
Este unică şi minunată. Este autoritatea exercitată în templele lui 
Dumnezeu. Îi vizează atât pe cei vii, cât şi pe cei morţi. Este vorba 
despre însăși esența eternităţii. Este putere divină conferită de Cel 
Atotputernic ca parte a planului Său măreţ în vederea realizării 
nemuririi şi vieţii eterne a omului.

Darul pe care ni l- a dat Dumnezeu este foarte preţios.8

4
Fiii lui Dumnezeu care deţin autoritatea Sa 

divină trebuie să dea tot ce au mai bun în ei.

Fiecare bărbat demn, indiferent de naţionalitatea, etnia din care 
provine sau oricare alt factor, poate primi preoţia. Factorul determi-
nant pentru aceasta este supunerea sa faţă de poruncile lui Dum-
nezeu. Conferirea preoţiei este condiţionată numai de demnitatea 
înaintea Domnului …

Atât este de minunată preoţia! Nu contează situaţia materială a 
celui care o primeşte. Nu contează studiile pe care le- a făcut. Nu 
contează onorurile pe care le primeşte din partea oamenilor. Ceea 
ce contează este să fie acceptat de Domnul.9

A sosit timpul ca noi, toţi cei care am fost rânduiţi fie la Preoţia 
aaronică, fie la Preoţia lui Melhisedec şi la oricare dintre oficiile aces-
tora, să reflectăm asupra vieţii noastre, să ne evaluăm neajunsurile şi 
să ne pocăim de acele aspecte ale comportamentului nostru care nu 
sunt în acord cu împuternicirea înaltă şi sfântă pe care am primit- o …

Niciun bărbat, fie el tânăr sau bătrân… care a fost… rânduit, nu 
poate trata cu uşurinţă ceea ce deţine. El se află într- un parteneriat 
cu Dumnezeu şi are obligaţia importantă şi sacră de a trăi astfel 
încât să fie demn de a vorbi şi a acţiona în numele lui Dumnezeu 
în calitate de reprezentantul Lui calificat.10

Deşi cei care deţin autoritatea îşi aşează mâinile pe capetele 
noastre şi suntem rânduiţi, noi putem, prin comportamentul nos-
tru, să anulăm sau să pierdem orice drept de a exercita această 
autoritate divină…
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„Nici o putere sau nici o influenţă nu poate şi nici nu trebuie să 
fie menţinută în virtutea preoţiei, decât prin convingere, prin răb-
dare îndelungată, prin bunătate şi blândeţe şi prin dragoste sinceră;

Prin blândeţe şi pură cunoaştere care vor lărgi considerabil sufle-
tul, fără ipocrizie şi fără înşelăciune” (D&L 121:41- 42).

Fraţii mei, aceştia sunt parametri în care preoţia trebuie să se 
încadreze. Nu este ca o haină pe care o putem lua pe noi sau da 
jos când dorim. Atunci când preoţia este exercitată în neprihănire, 
ea este precum ţesutul din corpul nostru, face parte din noi în orice 
moment şi în orice situaţie.11

Trebuie să fim loiali faţă de tot ce este mai bun în noi. Noi suntem 
fii ai lui Dumnezeu, onoraţi să deţinem autoritatea Sa divină. Dar, 
noi trăim într- o lume a răului. Există o putere permanentă care ne 
trage în jos, invitându- ne să luăm parte la acele lucruri care sunt în 
totală opoziţie cu preoţia divină pe care noi o deţinem …

Pentru dumneavoastră, bărbaţii, lansez o provocare. Fugiţi de 
potopul copleşitor al vulgarităţii, care altfel vă va acoperi. Fugiţi de 
relele din lume. Fiţi loiali faţă de tot ce aveţi mai bun. Fiţi loiali faţă 
de ce este mai bun în dumneavoastră. Fiţi credincioşi şi respectaţi 
legămintele pe care le implică preoţia lui Dumnezeu.12

Fiecare deţinător al preoţiei, fiecare învăţător din această Biserică 
care acţionează într- un oficiu al preoţiei are responsabilitatea sacră 
de a îndeplini cu credinţă şi sârguinţă acea chemare a preoţiei. 
Fiecare dintre noi este responsabil pentru bunăstarea, creşterea şi 
dezvoltarea celorlalţi. Noi nu trăim numai pentru noi. Dacă dorim 
să ne îndeplinim chemarea cu credinţă şi sârguinţă, nu putem trăi 
numai pentru noi.13

Mulţi bărbaţi par să creadă că, deoarece au fost rânduiţi, preoţia 
este a lor pentru totdeauna şi o pot exercita cum doresc. Ei simt 
că pot încălca un legământ şi o poruncă din când în când, că pot 
păcătui într- un fel sau altul şi tot mai pot avea în ei puterea preoţiei 
şi că Dumnezeu va ratifica ceea ce ei spun în numele Lui sfânt şi în 
numele Mântuitorului. Acest lucru devine bătaie de joc şi eu cred că, 
atunci când exercită preoţia în acest fel, ei iau numele lui Dumnezeu 
în deşert. Ei profanează numele Preaiubitului Său Fiu. Ei pângăresc 
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darul sacru pe care l- au primit prin rânduire şi autoritatea pe care 
au pierdut- o din cauza încălcării …

Ridic un glas de avertizare către toţi băieţii şi bărbaţii să se ferească 
de păcat. Încălcarea este incompatibilă cu autoritatea divină. Staţi 
departe de pornografie la fel cum aţi evita o boală gravă. Evitaţi 
păcatul sexual de orice formă. Feriţi- vă de necinste şi înşelăciune. 
Vă rog să ţineţi în frâu orice element de mândrie sau de ambiţie 
nebunească. Vă cer să vă cercetaţi pe voi înşivă să vedeţi dacă nu 
există vreo atitudine de stăpânire sau de constrângere faţă de soţia 
sau copiii dumneavoastră …

Sunt convins că Tatăl nostru din Cer nu este mulţumit de niciun 
bărbat sau băiat care acceptă să fie rânduit şi, apoi, îngăduie să fie 
prins în păcat. Chiar în procesul acceptării rânduirii, el intră într- un 
jurământ şi legământ între el şi Dumnezeul lui.14

Niciun bărbat, tânăr sau bătrân, nu se ridică la înălţimea standar-
delor preoţiei dacă înjoseşte sau degradează femeia, dacă nu acordă 
fiicelor lui Dumnezeu acelaşi respect pe care Tatăl nostru din Cer 
ar dori să îl acorde.15

Să fim soţi şi taţi buni. Orice bărbat care este tiran în căminul 
lui nu este demn de preoţie. El nu poate fi un instrument potrivit 
în mâinile Domnului când nu- i arată respect, bunătate şi dragoste 
partenerei pe care şi- a ales- o. În acelaşi mod, orice bărbat care este 
un exemplu rău pentru copiii săi, care nu- şi poate controla mânia 
sau care este implicat în practici necinstite sau imorale, va vedea 
cum puterea preoţiei sale va fi anulată.16

Soţia pe care o alegeţi va fi egala dumneavoastră… Ea nu este 
nici servitoarea dumneavoastră, nici bunul dumneavoastră personal, 
nici nimic de genul acesta. Cât este de tragic şi complet dezgustă-
tor fenomenul numit abuzul faţă de soţie. Orice bărbat din această 
Biserică care îşi abuzează soţia, care o înjoseşte, care o insultă, care 
exercită o autoritate nedreaptă asupra ei, nu este demn să deţină 
preoţia. Cu toate că a fost rânduit, cerurile se vor retrage, Spiritul 
Domnului se va întrista şi amin preoţiei sau autorităţii acelui om. 
Orice bărbat care face aceste lucruri nu este demn să deţină o reco-
mandare pentru templu …
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Dacă există vreunul… vinovat de un astfel de comportament, 
vă cer să vă pocăiţi. Îngenuncheaţi şi cereţi Domnului să vă ierte. 
Rugaţi- vă Lui pentru puterea de a vă controla cuvintele şi mâna grea. 
Cereţi iertare soţiei şi copiilor dumneavoastră …

Sunt încrezător că, atunci când vom sta în faţa scaunului de jude-
cată a lui Dumnezeu, nu vom fi întrebaţi despre bogăţia pe care am 
acumulat- o în viaţă sau despre onorurile pe care le- am dobândit. Însă 
ni se vor adresa întrebări specifice despre relaţiile cu membrii familiei. 
Şi eu sunt convins că numai aceia care au trecut prin viaţă dând dovadă 
de dragoste, respect şi apreciere faţă de partenera lor şi faţă de copiii 
lor vor auzi din partea judecătorului nostru etern cuvintele: „Bine, 
rob bun şi credincios; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)17.

5
Un cvorum al preoţiei poate fi o ancoră 

a tăriei pentru membrii lui.

Sunt sigur că Domnul a intenţionat ca un cvorum al preoţiei să fie 
mult mai mult decât o oră de religie de duminica dimineaţa. Desigur, 
clădirea spiritualităţii şi întărirea mărturiei prin predarea eficientă a 
Evangheliei este o responsabilitate importantă a preoţiei. Dar aceasta 
este numai una dintre responsabilităţile cvorumului. Fiecare cvorum 
trebuie să fie o frăţie în care fiecare membru să lucreze, dacă se 
doreşte realizarea scopurilor ei …

Cvorumul preoţiei este organizaţia Domnului pentru bărbaţii din 
Biserică, la fel cum Societatea de Alinare este organizaţia Domnului 
pentru femeile din Biserică. Fiecare are printre responsabilitățile sale, 
care sunt esențiale pentru rațiunea existenței sale, pe aceea de a- i 
ajuta pe cei aflaţi în nevoie.

Când a fost organizată Societatea de Alinare, profetul Joseph 
Smith le- a spus femeilor următoarele lucruri: „Ele se vor grăbi să 
dea ajutor unui străin; ele vor turna untdelemn şi vin peste inimile 
rănite ale celor cărora le lipsesc cele necesare traiului; ele vor şterge 
lacrimile orfanilor şi vor înveseli inimile văduvelor” [Învăţături ale 
Preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 477]. Sper că se poate 
spune acelaşi lucru despre bărbaţii din cvorumurile preoţiei.

Va fi o zi minunată… atunci când cvorumurile noastre ale preoţiei 
vor deveni o ancoră de susţinere pentru fiecare bărbat care aparţine 
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acestora, când fiecare bărbat va putea spune cu încredere: «Sunt 
membru al unui cvorum al preoţiei din Biserica lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Sunt gata să- mi ajut fraţii în toate 
nevoile lor, la fel cum sunt încrezător că ei sunt gata să mă ajute pe 
mine. Lucrând împreună, vom creşte din punct de vedere spiritual 
ca fii ai lui Dumnezeu. Lucrând împreună, putem rezista, fără să 
ne fie ruşine şi fără teamă, fiecărei furtuni iscate de adversar, fie ea 
economică, socială sau spirituală” 18.

6
În cămine şi în Biserică, bărbaţii şi 

femeile lucrează împreună pentru a face ca 
împărăţia Domnului să înainteze.

Într- adevăr, bărbaţii deţin preoţia. Dar soţia mea este partenera 
mea. În această Biserică, bărbatul nu merge înaintea soţiei sale, dar 
nici în spatele soţiei sale, ci alături de ea. Ei sunt egali în această 
viaţă într- un plan măreţ.19

conducătorii Bisericii şi membrii – atât bărbaţii cât şi femeile 
– lucrează împreună pentru „a face să înainteze lucrarea sub 
îndrumarea preoţiei şi fiind delegaţi de deţinătorii preoţiei”.
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Femeile din această Biserică au o tărie şi o capacitate de a face 
bine extraordinare. Faptul de a face parte din aceasta, din împărăţia 
Domnului, oferă ocazii de a conduce şi a primi îndrumare, un anumit 
spirit de independenţă şi, totuşi, o mare satisfacţie de a lucra cot la 
cot cu [deţinătorii] preoţiei pentru a o face să înainteze.20

Îi mulţumesc Tatălui meu Etern pentru restaurarea sfintei preoţii 
„ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, 
chiar Salvatorul lumii” (D&L 1:20). Am văzut frumuseţea şi minunăţia 
acelei preoţii în conducerea acestei Biserici remarcabile. I- am simţit 
puterea trecând prin mine spre binecuvântarea şi vindecarea celor 
bolnavi. Am văzut înnobilarea pe care au primit- o bărbaţi umili, 
cărora le- au fost date responsabilităţi mari şi importante. Am văzut 
acest lucru în timp ce vorbeau cu putere şi autoritate de sus, ca şi 
cum glasul lui Dumnezeu vorbea prin ei.

Îi mulţumesc Domnului pentru mărturia pe care mi- a dat- o cu 
privire la plenitudinea Evangheliei, la întinderea, disponibilitatea şi 
profunzimea ei. Evanghelia este menită să- i binecuvânteze pe fiii şi fii-
cele tuturor generaţiilor timpurilor – atât pe cei vii, cât şi pe cei morţi.21

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Recapitulaţi învăţăturile preşedintelui Hinckley despre restaurarea 

preoţiei din secţiunea 1. Care au fost experienţele care v- au ajutat 
să dobândiţi o mărturie despre aceste adevăruri?

• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat: „Preoţia sfântă are autoritatea 
de a guverna problemele împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ” 
(secţiunea 2). În ce mod acest adevăr este pus în practică în ţăruşi 
şi episcopii? Dar în cvorumuri? Dar în Societatea de Alinare? În ce 
mod autoritatea preoţiei face ca slujirea în împărăţia lui Dumnezeu 
să fie mai eficientă?

• În secţiunea 3, revedeţi care sunt binecuvântările pe care le putem 
primi cu toţii prin preoţie. În ce moduri aţi simţit puterea şi bine-
cuvântările preoţiei?

• Ce putem învăţa din învăţăturile preşedintelui Hinckley despre 
diferenţa dintre autoritatea preoţiei şi puterea preoţiei? (Vezi sec-
ţiunea 4.) Ce credeţi că înseamnă că un deţinător al preoţiei 



c a P I t o l u l  1 5

226

„trebuie să dea tot ce [are] mai bun în [el]”? De ce deţinătorii 
preoţiei nu trebuie „să trăiască numai pentru [ei]”?

• În secţiunea 5, ce anume vă impresionează cu privire la descrierile 
cvorumurilor preoţiei şi Societăţii de Alinare făcute de preşedintele 
Hinckley? Ce putem face în episcopia sau ramura noastră pentru 
a urma sfaturile lui?

• De ce trebuie ca bărbaţii şi femeile să lucreze împreună ca „parte-
neri egali” pentru a realiza lucrarea Domnului? (Vezi secţiunea 6.)

Scripturi suplimentare
Evrei 5:1- 4; 1 Nefi 14:12- 14; Alma 13:1- 9; D&L 84:33- 44; 88:133; 

112:30- 32

Ajutor pentru predare
„Adresaţi întrebări care le cer cursanţilor să găsească răspunsuri în 

scripturi şi în învăţăturile profeţilor din zilele din urmă” (Predarea, 
nu este chemare mai mare [1999], p. 62).

Note
 1. Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: 

The Biography of Gordon B. Hinckley 
(1996), p. 377.

 2. „The Father, Son, and Holy Ghost”, 
Ensign, mart. 1998, p. 5.

 3. „Four Cornerstones of Faith”, Ensign, 
febr. 2004, p. 6- 7.

 4. „Priesthood Restoration”, Ensign, oct. 
1988, p. 71.

 5. „Why We Do Some of the Things We 
Do”, Ensign, nov. 1999, p. 54.

 6. „Priesthood Restoration”, p. 72.
 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), p. 475.
 8. „Priesthood Restoration”, p. 72.
 9. „Preşedintele de ţăruş”, Liahona, iul. 

2000, p. 59.
 10. În „News of the Church: Priesthood 

Restoration Honored”, Ensign, iul. 
1983, p. 76.

 11. „Demnitatea personală de a exercita 
preoţia”, Liahona, iul. 2002, p. 58.

 12. „Loialitatea”, Ensign sau Liahona, mai 
2003, p. 58- 59.

 13. „Magnify Your Calling”, Ensign, mai 
1989, p. 47.

 14. „Only upon Principles of  Righteousness”, 
Ensign, sept. 1992, p. 70.

 15. În „News of the Church: Priesthood 
Restoration Honored”, p. 76.

 16. „Să ne aplecăm şi să- l ridicăm pe 
aproapele nostru”, Liahona, ian. 2002, 
p. 60.

 17. „Demnitatea personală de a exercita 
preoţia”, p. 59- 60.

 18. „Welfare Responsibilities of the 
 Priesthood Quorums”, Ensign, nov. 
1977, p. 86.

 19. „This Thing Was Not Done in a 
 Corner”, Ensign, nov. 1996, p. 49.

 20. „Women of the Church”, Ensign, nov. 
1996, p. 68.

 21. „My Testimony”, Ensign, nov. 1993, p. 52.
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Puterea Cărţii lui Mormon

„Pentru oamenii nesiguri de credinţa 
lor, Cartea lui Mormon este [o] mărturie 
puternică despre divinitatea Domnlui.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Când a fost tânăr, Gordon B. Hinckley şi- a stabilit un plan de 
studiu al scripturilor. El a spus: „Când am fost misionar, am citit 
câteva capitole din Cartea lui Mormon în fiecare seară, înainte 
de culcare şi în inima mea s- a fixat o convingere pe care nu am 
pierdut- o niciodată: că aceasta este cuvântul lui Dumnezeu restau-
rat pe pământ prin puterea Celui Atotputernic, tradus prin darul şi 
puterea lui Dumnezeu pentru convingerea iudeilor şi a neamurilor 
că Isus este Hristosul” 1.

Cunoaşterea şi mărturia lui cu privire la Cartea lui Mormon i- a 
influenţat pe mulţi oameni după misiunea lui, când lucra ca angajat al 
Comitetului Bisericii pentru radio, publicitate şi literatură misionară. 
El a primit însărcinarea de a scrie scenariul pentru o emisiune de 
radio intitulată A New Witness for Christ (O nouă mărturie pentru 
Hristos). Pentru ascultătorii radioului, această emisiune a dat viaţă 
unor fragmente din Cartea lui Mormon. La vremea aceea, el i- a 
spus unui coleg: „Întotdeauna am fost de părere că vom face cea 
mai bună treabă atunci când vom stârni interesul oamenilor pentru 
Cartea lui Mormon, astfel încât ei vor dori să o citească. Numai aşa 
Spiritul poate depune mărturie despre divinitatea ei” 2.

De- a lungul slujirii sale, preşedintele Hinckley a subliniat impor-
tanţa Cărţii lui Mormon. În luna august a anului 2005, în calitate de 
preşedinte al Bisericii, el i- a îndemnat pe sfinţii din zilele din urmă 
să o citească în întregime pâna la sfârşitul anului. El a povestit mai 
târziu: „Este uimitor cât de multe persoane au urmat acest îndemn. 
Toţi cei care au făcut acest lucru au fost binecvuvântaţi pentru 
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„dovada veridicităţii şi validităţii [cărţii lui Mormon] se găseşte între 
copertele cărţii înseși. testul veridicităţii ei constă în faptul a o citi.”
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eforturile lor. Pe măsură ce s- au afundat în citirea acestei mărturii 
suplimentare despre Mântuitorul nostru, inima lor a fost impulsionată 
şi spiritul lor a fost influenţat” 3.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Mână în mână cu Biblia, Cartea lui Mormon 
depune mărturie despre Isus Hristos.

În trecut, Salvatorul a spus că orice vorbă să fie sprijinită pe măr-
turia a doi sau trei martori.4

Precum Biblia este testamentul Lumii Vechi, Cartea lui Mormon 
este testamentul Lumii Noi. Ele merg mână în mână declarând că 
Isus este Fiul Tatălui.5

Cartea lui Mormon… mărturiseşte despre El, care [s- a] născut în 
Betleemul Iudeii şi care a murit pe dealul Golgota. Pentru oamenii 
nesiguri de credinţa lor, Cartea lui Mormon este o altă mărturie 
puternică despre divinitatea Domnului. Este scris chiar în prefaţa 
cărţii, de către un profet care a trăit pe continentul american, cu un 
mileniu şi jumătate în urmă şi care a declarat clar că a fost scrisă 
„pentru convingerea iudeilor şi a neamurilor că Isus este Hristosul, 
Dumnezeul Veşnic, care Se arată tuturor naţiunilor” 6.

Nu există niciun lucru mai important pe care- l putem face decât 
acela de a ne întări convingerea de nestrămutat că Isus este Hris-
tosul… Şi acesta este, fraţii şi surorile mele, scopul apariţiei acestei 
cărţi remarcabile şi minunate.7

2
Prin puterea Duhului Sfânt, putem primi o mărturie 

despre originea divină a Cărţii lui Mormon.

Eu am citit Cartea lui Mormon, pe care [ Joseph Smith] a tradus- o 
prin darul şi puterea lui Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt, eu 
am primit o mărturie şi o dovadă despre originea divină a acestei 
înregistrări sacre.8

Originea ei este miraculoasă; când povestea acestei origini este 
spusă cuiva care nu este familiarizat cu ea pentru prima dată, aceasta 
este aproape de necrezut. Dar cartea este aici pentru a fi atinsă şi 
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ţinută în mâinile dumneavoastră şi pentru a fi citită. Nimeni nu poate 
contesta prezenţa ei. Toate eforturile de a explica originea ei, altele 
decât relatarea facută de Joseph Smith, s- au dovedit a fi inutile.9

Dovada veridicităţii ei, validităţii ei într- o lume care are tendinţa 
de a cere dovezi, nu se găseşte în arheologie sau antropologie, 
deşi acestea le- ar fi de ajutor unora. Nu se găseşte în cercetări 
lingvistice sau în analize istorice, deşi acestea ar putea confirma. 
Dovada veridicităţii şi validităţii ei se găseşte între copertele cărţii 
înseşi. Testul veridicităţii ei constă în faptul a o citi. Este o carte a 
lui Dumnezeu. Oamenii rezonabili pot să aibă întrebări cu privire 
la originea ei, dar cei care au citit- o cu ajutorul rugăciunii au ajuns 
să ştie, printr- o putere mai presus de simţurile lor fireşti, că este 
adevărată, că ea conţine cuvântul lui Dumnezeu, că prezintă ade-
văruri necesare salvării ale Evangheliei nepieritoare, că „[a apărut] 
prin harul şi puterea lui Dumnezeu… pentru convingerea iudeilor 
şi a neamurilor că Isus este Hristosul” 10.

[Moroni] şi- a scris ultima mărturie în cartea care- i poartă numele 
şi care încheie consemnarea nefită. El a scris având o cunoaştere 
sigură că înregistrarea sa va fi scoasă, în cele din urmă, la lumină …

În ultimul capitol al propriei scrieri, el a depus mărturie despre 
cronica poporului său şi a promis în mod categoric că cei care o vor 
citi vor putea cunoaşte, prin puterea Duhului Sfânt, că este adevărată 
[vezi Moroni 10:3- 5].

Nicio altă carte nu conţine o astfel de promisiune. Dacă Moroni 
nu ar mai fi scris nimic altceva, această promisiune din mărturia lui 
finală l- ar face un martor elocvent al adevărului etern. Deoarece, el 
a spus: „Prin puterea Duhului Sfânt veţi putea voi cunoaşte adevărul 
tuturor lucrurilor” (Moroni 10:5)11.

3
O mărturie cu privire la Cartea lui Mormon 
duce la o convingere despre alte adevăruri.

De fiecare dată când îi îndemnăm pe alţii să citească din Cartea 
lui Mormon, le facem o favoare. Dacă o citesc rugându- se şi având 
o dorinţă sinceră de a cunoaşte adevărul, ei vor şti, prin puterea 
Duhului Sfânt, că este adevărată.
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Din acea cunoaştere, va reieşi o convingere despre adevărul 
multor alte lucruri. Căci, dacă este adevărată Cartea lui Mormon, 
Dumnezeu trăieşte. Paginile ei cuprind mărturiile despre faptul 
solemn că Tatăl nostru este real, că ne cunoaşte personal, că El îşi 
iubeşte copiii şi vrea ca ei să fie fericiţi.

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, Isus este Fiul lui Dum-
nezeu, Singurul Născut al Tatălui în trup, care s- a născut din Maria, 
„o fecioară foarte frumoasă… mai presus de toate celelalte fecioare” 
(vezi 1 Nefi 11:13- 21), deoarece aşa mărturiseşte cartea printr- o 
descriere neîntrecută în întreaga literatură.

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, Isus este cu adevărat 
Mântuitorul, Salvatorul lumii …

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, Joseph Smith a fost pro-
fet al lui Dumnezeu, pentru că el a fost un instrument în mâinile 
lui Dumnezeu pentru a aduce la lumină această mărturie despre 
divinitatea Domnului nostru.

Dacă este adevărată această carte, [preşedintele Bisericii] este un 
profet, deoarece el deţine toate cheile, darurile, puterile şi autorita-
tea deţinute de profetul Joseph, prin care această lucrare din zilele 
din urmă a început.

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, Biserica este adevărată, 
pentru că aceeaşi autoritate prin care această cronică sacră a fost 
scoasă la lumină este prezentă şi se manifestă printre noi astăzi. Este 
o restaurare a Bisericii întemeiate de Salvator în Palestina. Este o 
restaurare a Bisericii întemeiate de Salvator când a vizitat continentul 
[american], după cum este vestit în această cronică sacră.

Dacă este adevărată Cartea lui Mormon, Biblia este adevăra-
tă. Biblia este testamentul Lumii Vechi, Cartea lui Mormon este 
testamentul Lumii Noi. Una este consemnarea lui Iuda; alta este 
consemnarea lui Iosif şi ele vor fi una în mâna Domnului, spre 
împlinirea profeţiei lui Ezechiel (vezi Ezecheiel 37:19). Împreună, ele 
mărturisesc despre calitatea de rege a Mântuitorului lumii şi despre 
realitatea împărăţiei Lui.12
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4
Cartea lui Mormon ne învaţă lucruri care ne pot ajuta 

să găsim soluţii la problemele societăţii de astăzi.

Naraţiunea [Cărţii lui Mormon] este o cronică a civilizaţiilor care 
au existat cu mult timp în urmă. Dar, în descrierile problemelor 
societăţii de astăzi, este tot atât de actuală ca ziarul de dimineaţă 
şi mult mai precisă, inspirată şi inspiratoare cu privire la soluţiile 
acelor probleme.13

O deschid şi citesc iar limbajul ei este frumos şi înălţător. Cronica 
veche din care a fost tradusă a fost scoasă din pământ ca un glas 
care vorbeşte din ţărână. A venit ca o mărturie a unor generaţii de 
bărbaţi şi femei care şi- au trăit viaţa pe pământ, care s- au străduit 
să învingă adversităţile, care au avut conflicte şi s- au luptat, care, 
uneori, au trăit potrivit legii divine şi au prosperat şi, alteori, L- au 
părăsit pe Dumnezeul lor şi au fost distruşi.14

Nu cunosc altă lucrare care să expună cu atâta claritate tragicele 
consecinţe ale societăţilor care urmează căi contrare poruncilor lui 
Dumnezeu. Paginile ei urmăresc relatările despre două civilizaţii 
distincte care au înflorit în emisfera vestică. Fiecare a început ca o 
naţiune mică, poporul ei umblând cu frică faţă de Domnul. Fieca-
re a prosperat, dar, odată cu prosperitatea, s- au înmulţit păcatele. 
Oamenii au căzut pradă vicleniilor conducătorilor ambiţioşi şi intri-
ganţi, care i- au asuprit cu taxe împovărătoare, care i- au convins să- i 
urmeze cu promisiuni false, care au aprobat şi chiar au încurajat viaţa 
dezordonată şi imorală, care i- a condus în războaie cumplite, din 
care a rezultat moartea a milioane de oameni şi dispariţia definitivă 
a două mari civilizaţii în două epoci diferite.

Nicio altă cronică nu ilustrează atât de clar faptul că, atunci când 
oamenii umblă cu frică faţă de Dumnezeu şi se supun porunci-
lor Sale, ei prosperă şi cresc, dar când Îl dispreţuiesc şi nu dau 
atenţie cuvântului Său, apare un declin care, dacă nu este oprit 
de neprihănire, duce la neputinţă şi la moarte. Cartea lui Mormon 
este o reafirmare a proverbului din Vechiul Testament: „Neprihă-
nirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor” 
(Proverbele 14:34)15.
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5
Cartea lui Mormon are puterea de a ne 

schimba viaţa şi perspectiva.

În luna august a anului 1830, în calitate de predicator, Parley P. 
Pratt călătorea din Ohio spre estul statului New York. La Newark, 
de- a lungul Canalului Erie, el a părăsit vasul şi a mers pe jos 16 km 
înăuntrul statului, unde a întâlnit un diacon baptist, care se numea 
Hamlin şi care i- a povestit despre „o carte, o CARTE NEOBIŞNUITĂ, 
o CARTE FOARTE NEOBIŞNUITĂ… Această carte, a spus el, părea 
să fi fost iniţial scrisă pe plăci de aur sau de aramă de către o ramură 

cartea lui Mormon a avut o influenţă profundă asupra lui 
Parley P. Pratt, care a devenit, mai târziu, apostol.
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a triburilor lui Israel şi să fi fost descoperită şi tradusă de către un 
tânăr de lânga Palmyra, în statul New York, cu ajutorul viziunii 
sau al slujirii îngerilor. L- am întrebat unde era cartea şi cum putea 
fi obţinută. El mi- a promis că o voi putea vedea în casa lui în ziua 
următoare… În dimineaţa următoare, l- am vizitat acasă la el, unde, 
pentru prima oară, ochii mei au privit «CARTEA LUI MORMON» – 
această carte a cărţilor… care a fost mijlocul principal, în mâinile lui 
Dumnezeu, de îndrumare a întregului curs al vieţii mele în viitor.

Am deschis- o cu nerăbdare şi am citit pagina ei de titlu. Am citit, 
după aceea, declaraţiile câtorva martori în legătură cu modul în care 
a fost găsită şi tradusă. După aceea, am început sa citesc conţinutul 
ei de la început. Am citit toată ziua, nedorind să mă opresc pentru 
a mânca; nu aveam deloc dorinţa de a mânca; nu doream să dorm 
când venea noaptea, deoarece preferam să citesc.

În timp ce citeam, Spiritul Domnului s- a revărsat asupra mea şi 
am ştiut şi am înţeles că această carte era adevărată, tot atât de clar şi 
de limpede cum un om înţelege şi ştie că el există”. (Autobiography 
of Parley P. Pratt, a 3- a ediţie, oraşul Salt Lake: Deseret Book Co., 
1938, p. 36- 37.)

Parley Pratt avea atunci 23 de ani. Citirea Cărţii lui Mormon l- a 
impresionat atât de profund, încât a fost curând botezat în Biserică şi 
a devenit unul dintre cei mai eficienţi şi puternici susținători ai ei …

Experienţa lui Parley Pratt în ceea ce priveşte Cartea lui Mormon 
n- a fost unică. Când exemplarele primei ediţii au circulat şi au fost 
citite, femei şi bărbaţi puternici, cu sutele, au fost atât de adânc 
impresionaţi, încât au abandonat tot ce aveau şi, în anii care au urmat, 
nu puţini, şi- au dat chiar viaţa pentru mărturia pe care o aveau în 
inima lor despre adevărul acestei remarcabile cărţi.

Astăzi… este citită într- o măsură mai mare decât oricând în istoria 
ei… Interesul pentru ea este la fel de veşnic precum adevărul, la fel 
de universal precum omenirea.16

[Cartea lui Mormon] a influenţat în bine viaţa a milioane de oameni 
care au citit- o, rugându- se, şi au meditat la mesajul ei. Permiteţi- mi 
să vă spun despre un astfel de om …

Era om de afaceri de succes. În călătoriile lui, s- a întâlnit cu doi 
dintre misionarii noştri. Ei au încercat să stabilească o întâlnire pentru 



c a P I t o l u l  1 6

235

a- i preda Evanghelia. El i- a amânat, dar, în cele din urmă, a consimţit 
să- i asculte. Acceptase cumva, în mod superficial, ceea ce au avut ei 
de spus. A fost convins, în mintea lui, că ei spuneau adevărul, dar 
inima nu- i fusese înduplecată.

A hotărât că va citi Cartea lui Mormon. A spus că fusese un bărbat 
din lume, care nu ceda plânsului. Dar, pe măsură ce a citit, lacrimile 
i- au inundat obrajii. Cartea i- a făcut ceva. A citit- o din nou şi a simţit 
aceleaşi emoţii. Convertirea minţii se transformase în convertirea inimii.

Modul lui de viaţă s- a schimbat, perspectiva lui s- a schimbat. S- a 
cufundat în munca Domnului. Astăzi, el deţine o chemare importantă 
şi sacră în cauza pe care a ajuns să o iubească.17

Permiteţi- mi sa va spun [o altă] poveste despre Cartea lui Mormon. 
L- am auzit pe un bancher din California spunându- şi povestea. El 
a spus că secretara lui fuma tot timpul. Era dependentă de tutun. 
Nu putea renunţa la fumat. Într- o zi, ea l- a întrebat: „Cum să fac să 
nu mai fumez?”.

El s- a dus la biroul lui şi a scos un exemplar al Cărţii lui Mormon 
şi i l- a dat. I- a spus: „Citeşte cartea aceasta”.

Ea a spus: „Bine, o voi citi”.

După câteva zile, ea s- a întors şi a spus: „Am citit 200 de pagini şi 
nu am văzut nicăieri cuvântul fumat. Nu am văzut nicăieri cuvântul 
tutun. Nu am văzut nicio referire la acesta.

El i- a răspuns: „Continuă să citeşti”.

După alte câteva zile, ea s- a întors şi a spus: „Am mai citit 200 
de pagini – nu este menţionat nimic despre fumat, despre nicotină, 
despre nimic altceva legat de tutun”.

El i- a răspuns: „Continuă să citeşti”.

După două, trei zile, ea s- a întors. I- a spus: „Am citit toată cartea. 
Nu am văzut nicăieri cuvântul tutun; nu am văzut nicăieri nimic 
despre fumat. Dar”, a spus ea, „pentru că am citit acea carte, am 
simţit în inima mea un fel de influenţă, putere, care mi- a luat dorinţa 
de a fuma şi e minunat!” 18.

Permiteţi- mi să vă povestesc despre o scrisoare pe care am 
primit- o… A fost scrisă de un bărbat, care spunea: „Sunt la o închi-
soare federală. De curând, am dat peste un exemplar al Cărţii lui 
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Mormon la biblioteca închisorii. Am citit cartea şi când am ajuns la 
plângerile lui Mormon privind căderea poporului său – «O, voi cei 
cinstiţi, cum de aţi putut voi să vă îndepărtaţi de căile Domnului! O, 
voi cei cinstiţi, cum de aţi putut voi să- L respingeţi pe Isus care a stat 
cu braţele deschise ca să vă primească! Iată, dacă voi nu aţi fi făcut 
aceasta, voi nu aţi fi căzut» (Mormon 6:17- 18) – am simţit că Mormon 
vorbea cu mine. Îmi puteţi trimite un exemplar al acestei cărţi?”

I- am trimis. După ceva timp, el a intrat în biroul meu un om 
schimbat. A fost influenţat de spiritul Cărţii lui Mormon şi, astăzi, este 
un bărbat de succes, reabilitat, care- şi câştigă traiul în mod cinstit 
pentru el şi familia lui.

Aşa se manifestă puterea acestei cărţi măreţe în vieţile celor care 
o citesc rugându- se.

Fraţi şi surori, vă promit că, dacă veţi citi cu evlavie Cartea lui 
Mormon, indiferent de câte ori aţi citit- o anterior, Spiritul Domnului 
va fi mai prezent în inima dumneavoastră. Va veni în inimile dumnea-
voastră o dorinţă de a umbla în supunere faţă de poruncile Lui şi va 
veni o mărturie mai puternică despre realitatea Fiului lui Dumnezeu.19

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce avem nevoie de Cartea lui Mormon? Care sunt câteva din-

tre fragmentele din Cartea lui Mormon care v- au întărit mărturia 
despre Isus Hristos? Ce exemple aţi văzut cu privire la faptul că 
Biblia şi Cartea lui Mormon merg „mână în mână”, depunând 
mărturie despre Salvator? (Vezi secţiunea 1.)

• De ce credeţi că promisiunea din Moroni 10:3- 5 este mai importan-
tă decât dovezile materiale ale Cărţii lui Mormon? (Vezi secţiunea 
2.) Ce experienţe aţi avut legat de această promisiune?

• Pe măsură ce citiţi secţiunea 3, observaţi adevărurile pe care le putem 
cunoaşte când avem o mărturie despre Cartea lui Mormon. În ce 
mod Cartea lui Mormon depune mărturie despre aceste adevăruri?

• Gândiţi- vă la unele dintre „problemele societăţii de astăzi” (secţiu-
nea 4). În ce moduri ne poate ajuta Cartea lui Mormon să găsim 
soluţii la acele probleme? Care sunt câteva dintre fragmentele din 
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Cartea lui Mormon care v- au ajutat pe dumneavoastră în perioa-
dele dumneavoastră de încercare?

• Reflectaţi la povestirile din secţiunea 5. Dacă v- ar întreba cineva 
ceva despre Cartea lui Mormon, ce aţi putea spune despre modul 
în care v- a influenţat viaţa?

Scripturi suplimentare
Isaia 29:9- 18; 1 Nefi 13:35- 41; 2 Nefi 29:6- 9; Moroni 10:27- 29; D&L 

20:8- 12; 42:12- 13

Ajutor pentru studiu
„Sunt recunoscător pentru că se pune accent pe studiul scripturi-

lor. Sper că, pentru dumneavoastră, acest lucru va deveni ceva mult 
mai plăcut decât o datorie; că va deveni, mai degrabă, o poveste de 
dragoste dintre dumneavoastră şi cuvântul lui Dumnezeu. Vă promit 
că, pe măsură ce citiţi, mintea dumneavoastră va fi luminată şi spiritul 
dumneavoastră va fi înălţat. La început, poate părea plictisitor, însă 
acest lucru se va schimba şi va deveni o experienţă minunată cu 
gânduri şi cuvinte dumnezeieşti” (Gordon B. Hinckley, „The Light 
within You”, Ensign, mai 1995, p. 99).

Note
 1. „Gifts to Bring Home from the Mission 

Field”, New Era, mart. 2007, p. 2.
 2. În Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), p. 100.

 3. „Virtutea să înfrumuseţeze, fără înceta-
re, gândurile tale”, Ensign sau Liahona, 
mai 2007, p. 116.

 4. „Inspirational Thoughts”, Ensign, iul. 
1998, p. 2.

 5. „Lucrurile minunate pe care le- a revelat 
Dumnezeu”, Ensign sau Liahona, mai 
2005, p. 82.

 6. „Simbolul credinţei noastre”, Liahona, 
apr. 2005, p. 4; citând pagina de titlu a 
Cărţii lui Mormon.

 7. „Excerpts from Recent Addresses by 
President Gordon B. Hinckley”, Ensign, 
iul. 1997, p. 72.

 8. „Believe His Prophets”, Ensign, mai 
1992, p. 51.

 9. „An Angel from on High, the Long, Long 
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 13. „The Power of the Book of Mormon”, 
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„căutaţi să învăţaţi, chiar prin studiu şi, de 
asemenea, prin credinţă (d&l 88:118).
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Continuaţi procesul 
minunat al învăţării

„Trebuie să continuăm să creştem. Trebuie să 
învăţăm în mod continuu. Este o responsabilitate 

pe care ne- a dat- o Dumnezeu, aceea de a 
continua să adăugăm la cunoaşterea noastră.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Preşedintele Hinckley a spus: „Îmi place să învăţ. Profit de orice 
ocazie pentru a dobândi cunoaştere. Cred cu adevărat şi am sprijinit 
cu înflăcărare, de- a lungul vieţii mele, preocuparea pentru educaţie 
– a mea şi a altora… Din punctul meu de vedere, învăţarea este atât 
un lucru practic, cât şi unul spiritual” 1.

Colegii preşedintelui Hinckley din conducerea Bisericii s- au minu-
nat de darul său de a acumula cunoştinţe şi de a le pune în practică în 
munca sa. Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul celor Doispreze-
ce Apostoli, a observat: „Nu am mai întâlnit niciodată o persoană care 
poate să fie atât de bine informată citind şi inteacţionând cu oamenii. 
Când îşi petrece seara luând cina cu cineva, pleacă de acolo având 
puţin din cunoştinţele acelei persoane. Vârstnicul Neal A. Maxwell, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a spus: „Ceea ce- l face pe 
preşedintele Hinckley unic este faptul că îşi aduce aminte ceea ce 
citeşte şi extrage informaţiile pe care vrea să le păstreze. Intelectul 
său îşi trage seva din multe surse. Poate folosi cunoştinţele pe care 
le are pentru a lua hotărâri înţelepte” 2.

De- a lungul vieţii, în eforturile sale de a se îmbunătăţi, preşedinte-
le Hinckley a urmat exemplul părinţilor lui. El a povestit următoarele 
despre cât de dedicat era învăţării tatăl său, Bryant S. Hinckley:

„Când avea vârsta pe care o am eu acum, el era pensionar. Însă era 
activ. Locuia într- o casă simplă, dar confortabilă dintr- o zonă rurală. 



c a P I t o l u l  1 7

240

Avea o livadă şi- i plăcea să dăruiască fructe. Curtea casei cuprindea 
peluze, tufişuri şi copaci. Avea un zid de piatră de 60 de cm care 
separa un nivel de altul. De câte ori era timp frumos, stătea pe zid 
cu o pălărie veche pe cap care- i ţinea umbră de la soarele arzător 
al verii. Când mergeam la el în vizită, stăteam lângă el. Cu un mic 
imbold, începea să vorbească despre viaţa lui …

Fusese profesor. Fusese om de afaceri de succes. Prezidase 
asupra celui mai mare ţăruş din Biserică format din mai mult de 
15.000 de membri. Slujise în calitate de preşedinte de misiune 
şi în multe alte chemări. Iar acum era pensionar şi stătea pe zid. 
Era un cititor avid cu o bibliotecă minunată. Era un vorbitor şi un 
scriitor extraordinar. Aproape până în momentul morţii sale, puţin 
înainte de a împlini 94 de ani, el a citit, a scris şi a meditat asupra 
cunoaşterii pe care o dobândise.

„Am aflat că, atunci când stătea pe zid, ore în şir când era cald afa-
ră, el reflecta la lucrurile pe care le citise în cărţile din biblioteca sa.

Eu cred că a îmbătrânit frumos şi cu graţie. Avea cărţile sale cu 
prețioasele comori pe care le conţineau ale gândurilor femeilor şi 
bărbaţilor însemnați care au trăit de- a lungul timpului. Nu a încetat 
niciodată să înveţe şi, în timp ce stătea pe zid, se gândea profund 
la ceea ce citise cu o seară în urmă …

De ce vă povestesc despre un bătrân şi zidul pe care stătea? 
Deoarece cred că această relatare conţine o lecţie pentru fiecare 
dintre noi. Nu trebuie să încetăm niciodată să învăţăm. Noi credem 
în progresul etern şi credem că această viaţă este o parte a eternităţii 
care trebuie trăită din plin până la sfârşit” 3.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Domnul vrea ca noi să ne educăm pentru a 
putea progresa în mod individual şi a ne aduce 

contribuţia în societatea în care trăim.

Aparţineţi unei biserici care ne învaţă importanţa educaţiei. Aţi 
primit porunca de la Domnul să vă educaţi mintea, inima şi mâinile. 
Domnul a spus: „Propovăduiţi cu sârguinţă… despre lucruri care 
sunt atât în cer, cât şi pe pământ şi sub pământ; lucruri care au fost, 
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lucruri care sunt, lucruri care trebuie să se întâmple curând; lucruri 
care sunt acasă, lucruri care sunt în străinătate; războaie şi nedu-
meriri ale naţiunilor şi judecăţile care sunt în ţară; şi, de asemenea, 
o cunoaştere a ţărilor şi a împărăţiilor – pentru ca să fiţi pregătiţi în 
toate lucrurile” (D&L 88:78- 80).4

Nouă, celor din această Biserică, ni s- a făcut o promisiune minu-
nată de către Domnul. El a spus: „Ceea ce este de la Dumnezeu 
este lumină; şi acela care primeşte lumina şi rămâne credincios lui 
Dumnezeu, primeşte mai multă lumină; şi acea lumină devine din 
ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei” 
(D&L 50:24).

Ce declaraţie remarcabilă! Este unul dintre versetele mele preferate 
din scripturi. Vorbeşte despre creştere, dezvoltare, despre marşul care 
duce la dumnezeire. Merge mână în mână cu aceste declaraţii ilustre: 
„Slava lui Dumnezeu este inteligenţa sau, cu alte cuvinte, lumina şi 
adevărul” (D&L 93:36); „Şi, dacă o persoană câştigă prin sârguinţa 
şi supunerea sa mai multă cunoaştere şi inteligenţă în această viaţă, 
decât altă persoană, ea va fi cu atât mai mult avantajată în lumea 
care va veni” (D&L 130:19) …

Ce provocare imensă se găseşte în aceste declaraţii minunate. 
Trebuie să continuăm să creştem. Trebuie să învăţăm în mod con-
tinuu. Este o responsabilitate pe care ne- a dat- o Dumnezeu, aceea 
de a continua să adăugăm la cunoaşterea noastră. …

Domnul ne- a spus mie şi dumneavoastră: „Căutaţi cuvintele de 
înţelepciune în cele mai bune cărţi, căutaţi să învăţaţi chiar prin 
studiu şi, de asemenea, prin credinţă… Organizaţi- vă… Încetaţi să 
fiţi leneşi” (D&L 88:118- 119, 124).5

Domnul doreşte să vă educaţi mintea şi mâinile, oricare ar fi dome-
niul pe care vi l- aţi ales. Fie că învăţaţi să reparaţi frigidere sau să fiţi 
un chirurg priceput, trebuie să vă instruiţi. Căutaţi cele mai bune şcoli 
care vă stau la dispoziţie. Deveniţi un muncitor sau o muncitoare cu 
integritate în lumea care vă aşteaptă… Veţi aduce onoare Bisericii 
şi veţi fi binecuvântaţi din plin datorită acelei instruiri.

Nu există nicio îndoială, nici una, că educaţia dă roade. Nu daţi 
cu piciorul la capacitatea dumneavoastră de a vă atinge potenţialul. 
Acest lucru vă va costa scump.6
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Nu este suficient doar să trăim, să supravieţuim. Fiecare dintre 
noi trebuie să ne pregătim să facem ceva important în societate 
– să dobândim din ce în ce mai multă lumină, pentru ca lumina 
noastră să lumineze lumea întunecată. Şi acest lucru se poate face 
prin învăţare, prin faptul de a ne educa, prin a progresa şi a creşte 
în minte şi în spirit.7

2
Prin planificare şi autodisciplină, părinţii pot 
crea o atmosferă de învăţare în căminele lor.

Ce lucru extraordinar de interesant este să priveşti cum se dezvoltă 
şi se întăresc minţile tinere. Eu unul apreciez foarte mult potenţialul 
enorm al televiziunii de a face bine. Dar condamn imensa pierdere 
de vreme şi de ocazii de către copiii din unele cămine, care se uită 
ore în şir la ceva care nici nu îi învaţă, nici nu îi întăreşte.

Când eram mic, locuiam într- o casă mare şi veche. Una dintre 
încăperi era numită biblioteca. Avea o masă solidă şi o lampă bună, 
trei sau patru scaune confortabile cu lumină potrivită şi cărţi pe 
rafturi aliniate de- a lungul pereţilor. Erau multe volume – cărţi pe 
care tatăl şi mama mea le- au achiziţionat de- a lungul a multor ani.

Nu am fost forţaţi niciodată să le citim, dar au fost puse la îndemâ-
nă, acolo de unde le puteam lua când doream.

Era linişte în camera aceea. Era de înţeles că era un loc de studiu.

Aveam şi reviste – revistele Bisericii şi două trei alte reviste bune. 
Erau cărţi de istorie şi literatură, cărţi cu subiecte tehnice, dicţionare, 
un set de enciclopedii şi un atlas al lumii. Pe vremea aceea, nu exista, 
desigur, televiziune. Radioul a fost inventat mai târziu. Dar era acolo 
o atmosferă propice învăţării. Nu doresc să credeţi că eram mari 
oameni de ştiinţă. Dar am avut acces la opere literare deosebite, idei 
măreţe ale unor minţi luminate şi la limbajul bărbaţilor şi femeilor 
care gândeau în profunzime şi scriau frumos.

În atât de multe dintre căminele noastre de astăzi nu există posi-
bilitatea de a avea o astfel de bibliotecă. Multe familii nu au spaţiul 
necesar. Dar, dacă planificăm, putem crea un colţişor, un loc care 
poate deveni un ascunziş de zgomotul din jurul nostru, în care să 
se poată sta, citi şi gândi. Este un lucru minunat să avem un birou 
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„Începeţi devreme să stimulați interesul copiilor față de cărți.”

sau o masă, fie ea cât de simplă, pe care să fie lucrările canonice 
ale Bisericii, câteva cărţi bune, reviste publicate de Biserică şi alte 
câteva materiale demne de citit.

Începeţi devreme să stimulți interesul copiilor față de cărți. Mama 
care nu le citeşte copiilor ei mici le face un rău lor şi îşi face un 
rău ei înseşi. Va fi nevoie de timp, mult timp. Va fi nevoie de auto-
disciplină. Va fi nevoie de organizare şi planificarea minutelor şi a 
orelor din zi. Dar nu va fi niciodată o muncă plictisitoare în timp ce 
priviţi cum minţile tinere ajung să cunoască personaje, expresii şi 
idei. Dragostea de carte poate fi cultivată şi aceasta va aduce mult 
mai multe roade pe termen lung decât multe alte activităţi în care 
sunt implicaţi copiii …

Părinţi, lăsaţi- i pe copiii dumneavoastră să fie expuşi la minţi 
luminate, la idei măreţe, la adevărul nepieritor şi la acele lucruri 
care îi vor clădi şi îi vor motiva să fie buni… Încercaţi să creaţi în 
căminele dumneavoastre o atmosferă de învăţare şi de creştere care 
va rezulta din aceasta.8
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3
Educaţia deschide tinerilor şi tinerilor 

adulţi poarta către posibilităţi.

Aceasta este măreaţa zi a posibilităţii pentru voi, dragi tineri, o 
perioadă minunată de a trăi pe pământ. Trăiţi în perioada cea mai 
frumoasă dintre toate. Sunteţi expuşi la toată învăţătura tuturor ace-
lora care au trăit pe pământ, învăţătură care poate fi concentrată în 
cursuri în care puteţi dobândi cunoaştere într- un timp relativ scurt, 
cunoaşterea pe care oamenii s- au chinuit să o înveţe de- a lungul 
secolelor trecute. Nu vă subapreciaţi. Nu rataţi marea voastră şansă. 
Căutaţi să vă instruiţi, lucraţi, studiaţi din greu.9

Este atât de important ca voi, tineri băieţi, şi voi, tinere fete, să 
dobândiţi toată educaţia pe care puteţi să o dobândiţi… Educaţia 
este cheia care vă va deschide poarta către posibilităţi. Merită să vă 
sacrificaţi pentru a o dobândi. Merită să munciţi pentru ea şi, dacă 
vă educaţi mintea şi mâinile, veţi putea să vă aduceţi contribuţia la 
societatea în care trăiţi şi veţi putea fi un exemplu onorabil al Bise-
ricii din care faceţi parte. Dragii mei tineri fraţi şi surori, profitaţi de 
fiecare ocazie de a vă educa pe care vi- o puteţi permite şi dumnea-
voastră, dragi taţi şi mame, încurajaţi- vă fiii şi fiicele să dobândească 
o educaţie care le va binecuvânta vieţile.10

Poate nu aveţi fondurile necesare pentru a urma şcolile pe care 
doriţi să le urmaţi. Obţineţi cât de mult cu cât aveţi şi profitaţi de 
burse, subvenţii şi împrumuturi pe care să le puteţi restitui.11

Nu mă interesează ce doriţi să vă faceţi, atâta timp cât este o 
meserie onorabilă: mecanic auto, zidar, electrician, medic, avocat, 
vânzător, dar nu hoţ. Dar, orice ar fi, profitaţi cât mai mult de ocazia 
de a vă instrui. Societatea vă va răsplăti potrivit valorii dumneavoastră 
pe măsură ce va cunoaşte acea valoare. Acum este ziua cea mare a 
pregătirii pentru fiecare dintre voi. Dacă aceasta înseamnă să faceţi 
sacrificii, atunci faceţi sacrificii. Acel sacrificiu va deveni cea mai 
bună investiţie pe care o veţi face vreodată, pentru că veţi culege 
roadele acesteia în toate zilele din viaţa voastră.12

Vă îndemn pe fiecare dintre voi, tinere fete, să dobândiţi cât mai 
multă educaţie. Veţi avea nevoie de ea când veţi deveni adulte. 
Viaţa devine atât de competitivă… Lumea se schimbă şi este atât 
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de important să ne pregătim pentru a face faţă acelei schimbări. 
Dar toate acestea au şi partea lor bună. Nicio altă generaţie în toată 
istoria nu le- a oferit femeilor atât de multe ocazii. Obiectivul vostru 
numărul unu trebuie să fie o căsnicie fericită, pecetluită în templul 
Domnului, urmată de creşterea unei familii bune. Educaţia vă poate 
pregăti mai bine pentru realizarea acestor idealuri.13

Femeile au responsabilităţi extraordinare în Biserică şi în comuni-
tate care sunt în acord şi în completă armonie cu căsătoria, calitatea 
de mamă şi creşterea unor copii buni şi capabili.14

Întreaga gamă de [iniţiative] umane este, acum, deschisă femeilor. 
Nu există niciun lucru pe care să nu îl puteţi face dacă vă hotărâţi 
să- l faceţi. Puteţi include în visul despre femeia care aţi dori să fiţi 
o imagine a uneia care este calificată să slujească societatea şi să 
aducă o însemnată contribuţie lumii din care face parte.15

Sunt recunoscător pentru că femeilor din ziua de azi li se ofe-
ră aceleaşi ocazii [precum bărbaţilor] să studieze ştiinţele naturii 
sau meserii şi orice alt domeniu al cunoaşterii umane. Sunteţi la 
fel de îndreptăţite ca bărbaţii să aveţi Spiritul lui Hristos, care dă 
lumină fiecărui om care vine pe lume (vezi D&L 84:46). Stabiliţi- vă 
priorităţile în ceea ce priveşte căsătoria şi familia, dar urmaţi, de 
asemenea, programe educaţionale care vă vor ajuta să aveţi un loc 
de muncă productiv, care să vă mulţumească în cazul în care nu 
vă căsătoriţi, sau un sentiment de siguranţă şi împlinire în cazul în 
care vă căsătoriţi.16

[Voi, tineri băieţi], veţi avea de înfruntat încercări dificile. Sunteţi 
într- o lume aflată într- o competiţie înverşunată. Trebuie să dobândiţi 
toată educaţia posibilă. Domnul ne- a instruit cu privire la importanţa 
educaţiei. Vă va deschide calea către ocazii mai mari. Vă va pregăti să 
faceţi ceva important în marea lume a posibilităţilor care vă aşteaptă. 
Dacă puteţi merge la facultate şi dacă aceasta este dorinţa voastră, 
atunci faceţi acest lucru. Dacă nu doriţi să mergeţi la facultate, atunci 
mergeţi la o şcoală profesională sau la una economică pentru a vă 
îmbunătăţi abilităţile şi pentru a vă mări competenţele.17

Sper ca voi, [tinerii], să consideraţi ocazia de a vă educa ca pe 
o mare binecuvântare. Ştiu că vă ia mult timp. Ştiu că este greu. 
Ştiu că, uneori, vă simţiţi descurajaţi. Ştiu că, uneori, vă întrebaţi 
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de ce faceţi aceasta. Dar mergeţi înainte, continuaţi, stăruiţi, învă-
ţaţi. Nu veţi regreta cât timp veţi trăi, ci veţi considera educaţia o 
mare binecuvântare.18

4
Educarea spiritului este la fel de importantă, dacă 

nu mai importantă decât educarea minţii.

Sunt uimit de marile forţe ale cunoaşterii din zilele noastre. 
Niciodată nu au fost atât de mulţi oameni educaţi în lucrurile 
lumeşti. Ce minunat este faptul că un procentaj mare al tinerilor 
din lume are acces la şcolarizare intensivă, că ei se întâlnesc zilnic 
cu instructorii lor pentru a primi cunoaştere din toate epocile în 
care au trăit oameni.

Dimensiunea acelei cunoaşteri este extraordinară. Aceasta cuprin-
de stelele din univers, geologia pământului, istoria naţiunilor, cultura 
şi limba popoarelor, funcţionarea guvernelor, legi şi comerţ, compor-
tamentul atomului, funcţiile corpului omenesc şi miracolele minţii.

Cu atâta cunoaştere la dispoziţie, s- ar putea crede că lumea ar 
putea fi aproape de o stare de perfecţiune. Totuşi, ni se aminteşte în 
mod constant de cealaltă faţă a monedei – boala societăţii, conflictele 
şi problemele care aduc suferinţă în vieţile a milioane de oameni.

În fiecare zi, ni se aduce din ce în ce mai mult aminte de faptul 
că viaţa înseamnă mai mult decât ştiinţă şi matematică, mai mult 
decât istorie şi literatură. Este nevoie de o altă educaţie, fără de care 
învăţătura laică poate duce numai la distrugere. Mă refer la educa-
ţia inimii, a conştiinţei, a caracterului, a spiritului – aceste aspecte 
nedefinite ale personalităţilor noastre care determină atât de sigur 
ceea ce suntem şi ceea ce facem în relaţiile noastre unul cu celălalt…

În timp ce slujeam în calitate de misionar în Anglia, am mers 
la Asociaţia Tinerilor Creştini din centrul Londrei. Presupun că, 
de atunci, clădirea aceea nu mai există, dar nu pot uita niciodată 
cuvintele cu care erau întâmpinaţi vizitatorii în hol de fiecare 
dată când intrau. Erau cuvintele lui Solomon: „Iată, începutul 
înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi cu tot ce ai, dobândeşte 
priceperea” (Proverbele 4:7).
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Priceperea cu privire la ce? Priceperea cu privire la noi înşine, 
la scopurile vieţii, la relaţiile noastre cu Dumnezeu, care este Tatăl 
nostru, la măreţele principii date de Dumnezeu, care, de secole, au 
oferit forţa necesară progresului omului …

În timp ce ne educăm în lucrurile laice, haideţi să adăugăm, de 
asemenea, vieţii noastre şi cultivarea spiritului. Dacă facem acest 
lucru, Dumnezeu ne va binecuvânta cu acea pace şi cu acele bine-
cuvântări care vin numai de la El.19

Isus a spus: „Învăţaţi de la Mine… Căci jugul Meu este bun, şi 
sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:29- 30).

Aş dori să sugerez să urmăm acel îndemn oferit de Fiul lui Dum-
nezeu. Pe lângă toate lucrurile pe care le învăţăm, să învăţăm şi de 
la El. Pe lângă toate studiile noastre, trebuie să căutăm cunoaştere 
de la Învăţător. Acea cunoaştere va adăuga într- un mod minunat la 
instruirea noastră laică şi ne va întări caracterul şi va da o deplinătate 
vieţii pe care nu o putem primi în niciun alt fel.20

Vă provoc să nu uitaţi niciodată că educarea spiritului este la 
fel de importantă, dacă nu mai importantă decât educarea minţii.21

„Pe lângă toate studiile noastre, trebuie să căutăm cunoaștere de la Învățător.”
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Programul măreţ de educaţie al Bisericii înaintează. Munca de 
instruire a cursanţilor prin programul de seminar şi institut creşte în 
mod constant… Voi, care aţi beneficiat de acest program, îi cunoaş-
teţi valoarea nemărginită. Îi îndemnăm cu tărie pe toţi aceia pentru 
care programul educaţional este disponibil să profite de el. Nu ezităm 
să vă promitem că veţi avea o cunoaştere mai mare despre Evanghe-
lie, că vă va fi întărită credinţa şi că veţi forma prietenii minunate.22

Haideţi să luăm asupra noastră numele Domnului şi, apoi, cu 
credinţă, să mergem înainte şi să împărtăşim cu relevanţă ceea ce va 
afecta viaţa oamenilor şi va aduce pace şi bucurie în lume. Lumea 
are nevoie de o generaţie de bărbaţi şi femei învăţaţi şi influenţi, 
care pot şi vor apăra dreptatea şi, cu sinceritate şi fără echivoc, să 
declare că Dumnezeu trăieşte şi că Isus este Hristosul.23

5
La orice vârstă, putem dobândi cunoaştere, 
înţelepciune şi putem continua să creştem.

Ce lucru remarcabil este faptul de a învăţa, procesul prin care 
cunoaşterea acumulată de secole întregi a fost rezumată şi filtrată 
astfel încât, într- o perioadă scurtă, să putem învăţa ce s- a învăţat 
prima oară prin cercetări îndelungate, încercări şi erori.

Educaţia este măreţul proces de convertire prin care cunoaşterea 
abstractă devine o activitate folositoare şi productivă. Este ceva ce 
nu trebuie să se termine niciodată. La orice vârstă, putem dobândi 
cunoaştere şi o putem folosi. Putem acumula înţelepciune şi profita 
de pe urma ei. Ne putem desfăta cu miracolul cititului şi admirarea 
artei şi putem adăuga la binecuvântarea şi împlinirea vieţii. Cu cât 
înaintez în vârstă, cu atât mă bucur mai mult de cuvintele scriitorilor 
înţelepţi, din trecut şi prezent, şi de savoarea scrierilor lor.24

Niciunul dintre noi… nu ştie suficient. Procesul de învăţare este 
un proces fără sfârşit. Noi trebuie să citim, trebuie să observăm, 
trebuie să asimilăm şi trebuie să cugetăm la ceea ce ne expunem 
mintea… Eu cred în perfecţionare. Eu cred în progres …

Continuaţi să progresaţi, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, 
indiferent că aveţi treizeci de ani sau şaptezeci de ani. Sârguinţa dum-
neavoastră va face ca anii să treacă mai repede decât doriţi, dar ei vor 
da savoare vieţii dumneavoastră şi putere predării dumneavoastră.25
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În partea de est a [Universităţii Brigham Young din Provo, Utah], 
există un munte. Sunt convins că [mulţi] s- au uitat la muntele acela 
şi s- au gândit: „Dacă m- aş putea urca în vârf, ar fi interesant să văd 
valea din partea cealaltă”. Dar aceia dintre dumneavoastră care aţi 
urcat până în vârf, aţi descoperit că valea din partea cealaltă nu 
este decât o adâncitură mică şi sunt mulţi alţi munţi înalţi de urcat.

La fel sper că va fi şi cu dumneavoastră… Veţi recunoaşte că, deşi 
experienţa dumneavoastră de învăţare [a fost] grozavă, există ocazii 
şi provocări chiar mai mari înainte. Îmbogăţiţi- vă cunoştinţele, măriţi- 
vă cunoaşterea, continuaţi măreţul proces al învăţării.26

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce este important să „dobândim din ce în ce mai multă lumi-

nă” prin educaţie? (Vezi secţiunea 1.) Cum ne poate ajuta faptul 
de a învăţa să progresăm în mod individual? Cum ne poate ajuta 
faptul de a învăţa să „aducem lumină într- o lume întunecată”?

• Recitiţi relatarea preşedintelui Hinckley cu privire la modul în care 
părinţii săi au creat o atmosferă de învăţare în căminul lor (vezi 
secţiunea 2). Cum putem să- i ajutăm pe copii să dezvolte o dra-
goste pentru învăţătură? Cum putem să- i ajutăm pe copii să aibe 
dorinţa de a se educa din surse care îi luminează şi îi motivează 
să facă bine?

• În ce mod educaţia le „deschide tinerilor şi tinerilor adulţi poarta 
către posibilităţi”? (Vezi secţiunea 3.) Cum pot fi tinerii şi tinerii 
adulţi ingenioşi în a profita de ocaziile de a se educa?

• Cum aţi explica expresia „educarea spiritului”? (Vezi secţiunea 
4.) Cum ne putem educa inima, caracterul şi spiritul? În viaţa 
dumneavoastră, în ce mod învăţarea spirituală şi cea laică se 
completează una pe cealaltă?

• De ce ar trebui să continuăm să învăţăm de- a lungul vieţii noastre? 
(Vezi secţiunea 5.) Cum putem să avem dragoste pentru învăţătură 
toată viaţa? Ce lucruri valoroase pentru dumneavoastră aţi învăţat 
de curând?
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Scripturi suplimentare
Proverbele 1:5; 2 Petru 1:1- 8; 2 Nefi 9:28- 29; 28:29- 30; D&L 6:7; 

90:15; 131:6; 136:32- 33

Ajutor pentru predare
O idee pentru a încuraja discuţia despre învăţăturile preşedintelui 

Hinckley este aceea de a le cere participanţilor să împărtăşească 
ceea ce au învăţat în cadrul studiului lor personal al acestui capitol 
(pentru idei suplimentare, vezi paginile vi- vii ale acestui manual).
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Virtutea – o piatră din 
capul unghiului pe care 

să ne clădim viaţa

„Sunteţi, fiecare dintre dumneavoastră, copii ai unui 
Tată divin din Cer. Aţi fost creaţi, potrivit planului 

Său, după chipul Creatorului dumneavoastră. Trupul 
dumneavoastră este sacru. El este templul spiritului 

dumneavoastră. Să nu îl pângăriţi cu păcate.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În luna noiembrie a anului 2007, adresându- se studenţilor de la Uni-
versitatea Brigham Young, preşedintele Gordon B. Hinckley a spus:

„Zilele trecute, am observat ceva interesant. În oraşul Salt Lake, 
într- o dimineaţă de duminică, clădirea Key Bank a fost dărâmată 
printr- o serie de detonări bine plasate. Totul a avut loc în trei- 
patru secunde, lăsând în urmă un nor negru de praf care se ridica 
spre nord- vest. Procedeul se numeşte implozieși se deosebește 
de explozie.

Clădirea fusese construită în urmă cu aproape 30 de ani. Presupun 
că perioada de construire a fost de un an, poate doi. Acum, clădirea 
fusese dărâmată în câteva secunde.

Aceasta, dragi prieteni, este povestea multor vieţi. Le hrănim cu 
atâta grijă ani de zile. Apoi, ne trezim în mijlocul unor situaţii dificile. 
Facem greşeli. Compromitem castitatea. Are loc o implozie şi tot ce 
rămâne este praf.

Mi- am amintit de acest exemplu când un tânăr şi o tânără au venit 
în biroul meu. El era un băiat frumos şi ea era o fată frumoasă. Erau 
studenţi. Viitorul lor era strălucitor şi frumos. Dar au cedat ispitei …
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Preşedintele Gordon B. Hinckley ne- a sfătuit: „lăsaţi virtutea să 
fie o piatră din capul unghiului pe care să vă clădiţi viaţa”.
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Lacrimile le- au umplut ochii în timp ce au vorbit cu mine. Dar nu 
era cale de scăpare din realitatea cu care se confruntau. Vieţile lor 
suferiseră o implozie şi turnul viselor lor se năruise.

Nu permiteţi ca acest lucru să vi se întâmple. Nu eşuaţi în faptul 
de a vă atinge potenţialul maxim, compromiţându- vă angajamentul 
faţă de moralitate. Sunteţi, fiecare dintre dumneavoastră, copii ai 
unui Tată divin din Cer. Aţi fost creaţi, potrivit planului Său, după 
chipul Creatorului dumneavoastră. Trupul dumneavoastră este sacru. 
El este templul spiritului dumneavoastră. Nu îl pângăriţi cu păcate.

Acum, întorcându- ne la povestea turnului care s- a prăbuşit, vă 
amintesc că, în locul lui, se va construi o clădire nouă şi frumoasă. 
În mod asemănător, cei care au păcătuit se pot întoarce spre Mân-
tuitorul lor, Salvatorul nostru, Isus Hristos, şi, prin puterea ispăşirii 
Sale, ei pot fi curăţaţi şi purificaţi din nou.1

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

O viaţă virtuoasă aduce binecuvântări 
fantastice şi minunate.

Nu este nimic mai de preţ în această lume decât virtutea. Strălu-
ceşte şi este fără pată. Este preţioasă şi frumoasă. Este mai presus 
de orice preţ. Nu poate fi cumpărată sau vândută. Ea este fructul 
stăpânirii de sine…

Domnul ne- a dat o îndrumare minunată. El a spus: „Virtutea să 
înfrumuseţeze, fără încetare, gândurile tale” (D&L 121:45). Aceasta 
devine o poruncă ce trebuie să fie respectată cu sârguinţă şi disci-
plină. Şi… îi este ataşată promisiunea binecuvântărilor extraordinare 
şi minunate. El a spus acelora care trăiesc cu virtute:

„Atunci, încrederea ta va creşte puternic în prezenţa lui 
Dumnezeu …

Duhul Sfânt va fi tovarăşul tău permanent şi sceptrul tău un scep-
tru neschimbat al dreptăţii şi al adevărului; şi stăpânirea ta va fi o 
stăpânire nepieritoare şi, fără mijloace de constrângere, va curge 
spre tine în vecii vecilor” (DL 121:45–46).

Poate exista o promisiune mai mare şi mai frumoasă decât aceasta? 2
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Are virtutea un scop întemeiat? Este singura cale de la regret la 
libertate. Pacea conştiinţei care provine din virtute este singura pace 
personală reală.

Şi, mai presus de toate, avem promisiunea lui Dumnezeu pentru 
toţi cei care iubesc virtutea. Isus din Nazaret, vorbind pe munte, a 
declarat: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dum-
nezeu!” (Matei 5:8). Acesta este un legământ făcut de El, Cel care 
are puterea de a- l îndeplini.3

Ar trebui să recunoaşteţi, trebuie să recunoaşteţi că, atât expe-
rienţa, cât şi înţelepciunea divină, ne îndeamnă să fim virtuoşi şi 
curaţi din punct de vedere moral, fiind calea care duce la tărie de 
caracter, pace în inimă şi fericire în viaţă.4

Lăsaţi virtutea să fie o piatră din capul unghiului pe care să vă 
clădiţi viaţa 5.

2
Când ne ridicăm deasupra murdăriei şi a 

imoralităţii lumii, ne bucurăm de mai multă 
fericire, siguranţă şi pace a conştiinţei.

Dacă privim cu atenţie lumea, moralitatea pare să fi fost, în gene-
ral, abandonată. Încălcarea vechilor standarde a devenit un lucru 
obişnuit. Studiile arată, unul după altul, că s- a înregistrat o renunţare 
la principiile care au rezistat de- a lungul timpului. Auto- disciplina a 
fost uitată, iar complacerea în promiscuitate s- a răspândit.

Dar, dragile mele prietene, noi nu putem accepta ceea ce a deve-
nit un lucru obişnuit în lume. Ca membre ale Bisericii, voi aveţi un 
standard mult mai înalt şi pentru a cărui îndeplinire este nevoie de 
un mare efort. Acesta declară cu forţa glasului de pe Muntele Sinai 
că nu trebuie să vă complaceţi în relaţii sexuale în afara căsătoriei. 
Trebuie să vă păstraţi controlul asupra dorinţelor dumneavoastră.6

Cuvintele lui Pavel către sfinţii corinteni ni se aplică nouă astăzi 
la fel cum li s- au aplicat lor. El a spus:

„Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?



c a P I t o l u l  1 8

255

Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici 
Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi” 
(1 Corinteni 3:16- 17).7

Din nou, sfatul lui Pavel către Timotei: „Pe tine însuţi păzeşte- te 
curat” (1 Timotei 5:22).

Acestea sunt cuvinte simple. Dar ele sunt pe veci atât de impor-
tante. De fapt, Pavel spune să staţi departe de acele lucruri care vă 
vor sfâşia şi distruge din punct de vedere spiritual. Staţi departe 
de emisiunile de la televizor care duc la gânduri necurate şi limbaj 
necurat. Staţi departe de jocurile video care duc la gânduri necurate. 
Nu vă vor ajuta. Tot ce vor face este să vă rănească. Staţi departe de 
cărţi şi reviste care au un conţinut ieftin şi murdar. Păstraţi- vă curaţi.8

Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de Dumnezeu. 
Ea este instituţia prin care El a stabilit venirea pe lume a copiilor. 
Relaţiile sexuale în orice alte circumstanţe reprezintă o încălcare şi 
sunt complet în dezacord cu învăţăturile Evangheliei lui Isus Hristos.9

Noi credem în castitate înainte de căsătorie şi fidelitate completă 
în timpul căsătoriei. Aceasta rezumă codul nostru moral. Aceasta 
este calea către o viaţă fericită. Aceasta este calea bucuriei. Ea aduce 
pace în inimă şi în cămin.10

castitatea este „calea către o viaţă fericită”.
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Nicio familie nu poate avea pace, nicio viaţă nu poate rămâne 
departe de furtunile adversităţii decât dacă familia şi căminul sunt 
clădite pe temeliile moralităţii, fidelităţii şi respectului reciproc. Nu 
poate să fie pace acolo unde nu este încredere; nu poate să fie liber-
tate acolo unde nu este loialitate. Raza de soare caldă a dragostei 
nu va străluci în mocirla imoralităţii.11

Cred că fiecare copil ar trebui să aibă binecuvântarea de a se naşte 
într- un cămin în care să fie binevenit, hrănit, iubit şi binecuvântat 
cu părinţi, un tată şi o mamă, care sunt loiali unul altuia şi copiilor 
lor… Rămâneţi puternici împotriva relelor lumii. Nu este ceea ce 
creatorii de divertisment, furnizorii a unei mari părţi din literatura 
noastră, ar dori să vedeţi şi să citiţi. Înţelepciunea acumulată de 
secole declară în mod clar şi sigur că numai cei care trăiesc potrivit 
standardelor virtuţii testate în timp înainte de căsătorie şi fidelităţii 
totale în cadrul căsătoriei, au parte de mai multă fericire, mai multă 
siguranţă, mai multă pace a conştiinţei, mai multă iubire.12

Trăim într- o lume a murdăriei, imoralităţii şi problemelor. 
Ridicaţi- vă deasupra lor, fiţi hotărâţi să nu aveţi de- a face cu astfel 
de lucruri, evitaţi căile lumii şi umblaţi pe cărările pe care ar dori 
Domnul să umblaţi.13

3
Pornografia creează dependenţă şi este 

distrugătoare, dar noi putem sta departe de ea.

Mai degrabă silit fiind, vă vorbesc despre un subiect despre care 
am mai vorbit înainte. O fac în spiritul cuvintelor lui Alma care 
a spus: „Aceasta este slava mea, şi anume ca, eu să fiu poate, un 
instrument în mâinile lui Dumnezeu ca să aduc un suflet la pocăinţă” 
(Alma 29:9)…

Vorbesc despre pornografie în orice mod s- ar manifesta… Este 
[diabolică]. Este în totală neconcordanţă cu spiritul Evangheliei, cu 
mărturiile personale despre lucrurile lui Dumnezeu …

Toţi cei care se implică devin victime. Copiii sunt exploataţi şi 
vieţile lor sunt considerabil afectate. Mintea tinerilor este învălmă-
şită de concepte false. Practicarea îndelungată duce la dependenţă 
care este aproape imposibil de înfrânt… Bărbaţii, în număr mare, 
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constată că nu pot renunţa. Energia şi interesele lor sunt înghiţite de 
scopurile deşarte ale acestei afaceri vulgare şi scârboase.

Scuza găsită este greutatea de a o evita, căci este foarte la îndemâ-
nă şi nu există scăpare.

Să presupunem că o furtună provoacă distrugeri şi vânturile şuieră 
iar zăpada se învârte în jurul dumneavoastră. Vi se pare că vă aflaţi 
în imposibilitatea de a o opri. Dar vă puteţi îmbrăca corespunzător 
şi merge să găsiţi un adăpost, iar furtuna nu va avea niciun efect 
asupra dumneavoastră.

În acelaşi mod, chiar dacă Internetul este plin până la refuz de 
materiale scârboase, nu înseamnă că trebuie să le priviţi. Vă puteţi 
retrage la adăpostul Evangheliei şi a învăţăturilor ei despre cinste, 
virtute şi puritatea vieţii.

Ştiu că vorbesc deschis şi la obiect. Fac aceasta deoarece Inter-
netul a făcut ca pornografia să fie accesibilă pe plan mondial, pe 
lângă ce este disponibil pe DVD- uri şi casete video, la televizor şi 
la chioşcurile de ziare. Ne duce cu gândul la fantezii care distrug 
respectul de sine. Ne duce spre relaţii imorale, deseori la boală şi 
la acţiuni abuzive.14

Trăiţi într- o lume în care există ispite mari. Pornografia, cu mur-
dăria ei ieftină, mătură pământul ca un val oribil, distrugător. Este 
otravă. Nu o urmăriţi şi nu o citiţi. Vă va distruge. Vă va răpi senti-
mentul respectului de sine. Vă va răpi sentimentul frumuseţii vieţii. 
Vă va trage în jos şi vă va cufunda într- o mocirlă de gânduri rele 
şi, probabil, de fapte rele. Depărtaţi- vă de ea. Feriţi- vă de ea ca de 
o boală contagioasă, pentru că este la fel de fatală. Fiţi virtuoşi în 
gândurile şi faptele dumneavoastră.15

Există atât de multă murdărie, desfrâu şi pornografie în această 
lume. Noi, în calitate de sfinţi din zilele din urmă, trebuie să ne 
ridicăm deasupra ei şi să ne împotrivim ei. Nu vă puteţi permite să- i 
cădeţi pradă. Pur şi simplu, nu vă puteţi permite să- i cădeţi pradă. 
Trebuie s- o evitaţi complet. La fel ca tutunul, ea creează dependenţă 
şi îi va distruge pe cei care intră în contact cu ea. „Virtutea să înfru-
museţeze, fără încetare, gândurile tale” [D&L 121:45].16
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4
Cu disciplină şi efort, ne putem 

controla gândurile şi faptele.

Fiţi curaţi la minte iar, apoi, veţi avea mai mult control asupra 
trupurilor dumneavoastră. În trecut, s- a spus: „[Omul este ceea ce 
gândeşte în inima lui]” (Proverbele 23:7). Gândurile necurate duc 
la fapte necurate.17

Atunci când suntem ispitiţi, putem să înlocuim gândurile rele cu 
[gânduri despre Salvatorul nostru] şi învăţăturile Sale. El a spus: „Şi, 
dacă aveţi ochiul îndreptat numai către slava Mea, trupurile voastre 
se vor umple în întregime cu lumină şi nu va fi întuneric în voi; şi 
acel trup care este plin de lumină înţelege toate lucrurile.

De aceea, sfinţiţi- vă voi înşivă, astfel ca mintea voastră să fie 
îndreptată numai către Dumnezeu şi vor veni zilele în care Îl veţi 
vedea; pentru că El vă va dezvălui fața Sa” (D&L 88:67- 68).18

Isus ne- a dat porunca de a ne controla atât gândurile, cât şi faptele. 
El a spus: „Oricine se uită la o femeie s- o poftească, a şi preacurvit 
cu ea în inima lui” (Matei 5:28) …

Controlul mintal trebuie să fie mai puternic decât poftele trupului 
sau dorinţele cărnii. Atunci când gândurile sunt în armonie completă 
cu adevărul revelat, faptele vor deveni corespunzătoare… Fiecare 
dintre noi, cu disciplină şi efort, avem capacitatea de a ne controla 
gândurile şi faptele. Acest lucru face parte din procesul de a ne 
maturiza din punct de vedere spiritual, fizic şi emoţional …

Le cerem oamenilor de pretutindeni să trăiască potrivit învăţătu-
rilor Creatorului nostru şi să stea departe de ispitele trupeşti care, 
deseori, duc la tragediile rezultate din încălcarea legii morale.19

5
Cei care au fost implicaţi în comportamente imorale 

pot fi iertaţi şi pot sta departe de trecut.

Nu doresc să fiu pesimist. Eu sunt de fel optimist. Dar, în ast-
fel de probleme ca [pornografia şi imoralitatea], sunt realist. Dacă 
suntem părtaşi la un astfel de comportament, acum este timpul să 
ne schimbăm. Haideţi să fie acesta ceasul hotărârilor. Haideţi să ne 
întoarcem pe o cale mai bună.20
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Dacă vă daţi seama că aţi alunecat din cauza presiunilor circum-
stanţelor, disciplinaţi- vă! Opriţi- vă înainte de a fi prea târziu! Voi fi 
veşnic recunoscător pentru că v- aţi oprit.

Fiţi loiali faţă de dumneavoastră înşivă şi faţă de ce este mai bun 
în dumneavoastră.21

Daţi- mi voie… să vă asigur că, dacă aţi făcut o greşeală, dacă 
aţi fost implicaţi în orice fel de comportament imoral, nu este totul 
pierdut. Amintirea acelei greşeli probabil va stărui, dar fapta poate 
fi iertată şi vă puteţi ridica deasupra trecutului pentru a trăi o viaţă 
acceptată de Domnul atunci când [v- aţi pocăit]. El a promis că El 
vă va ierta păcatele şi nu Îşi va mai aminti de ele (vezi DL 58:42)…

[Conducătorii] Bisericii [vă pot sprijini] în greutăţile dumneavoas-
tră. Puteţi lăsa în spatele dumneavoastră orice rău în care aţi fost 
[implicaţi]. Puteţi merge înainte cu o reînnoire a speranţei şi a accep-
tului pentru un mod mai bun de viaţă.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că „virtutea are un scop înte-

meiat” (secţiunea 1). Cum i- aţi răspunde cuiva care susţine că 
virtutea nu are un scop întemeiat?

• De ce este castitatea „calea către o viaţă fericită”? De ce aduce 
castitatea „pace în inimă şi pace în cămin”? (Vezi secţiunile 1 şi 2.)

• Preşedintele Hinckley a spus: „Noi, în calitate de sfinţi din zilele 
din urmă trebuie să stăm departe de [pornografie] şi să ne împo-
trivim ei” (secţiunea 3). Ce putem face pentru a sta departe de 
ea? Cum îi putem ajuta pe alţii să stea departe de ea? Ce credeţi 
că înseamnă să fim mai hotărâţi să nu cădem în plasa ei?

• În timp ce aţi citit sfaturile preşedintelui Hinckley din secţiunea 
4, ce aţi învăţat despre controlul gândurilor dumneavoastră? Care 
sunt unele dintre lucrurile practice pe care le putem face pentru 
a ne păstra gândurile curate?

Scripturi suplimentare
Psalmii 24:3- 4; Matei 5:27- 28; Filipeni 4:6- 8; Iacov 3:2; D&L 46:31- 

33; 59:6; Articolele de credinţă 1:13
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Ajutor pentru studiu
În timp ce citiţi, „subliniaţi şi marcaţi cuvinte sau expresii pentru 

a face deosebirea dintre ideile dintr- un singur [pasaj]… Scrieţi, pe 
margine, referinţele din scripturi care clarifică pasajele pe care le 
studiaţi” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 23).

Note
 1. „True to the Faith” (adunare de devo-

ţiune din cadrul universităţii Brigham 
Young, 18 sept. 2007), p. 2- 3, speeches.
byu.edu.

 2. „Cum pot deveni eu femeia care visez 
să fiu?” Liahona, iul. 2001, p. 114- 115.

 3. „Words of the Prophet: Blessed Are the 
Pure in Heart”, New Era, iul. 1999, p. 4.

 4. „Reverence and Morality”, Ensign, mai 
1987, p. 48.

 5. În Conference Report, oct. 1964, p. 118.
 6. „Rămâneţi pe calea standardelor înalte”, 

Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 114.
 7. „In These Three I Believe”, Ensign, iul. 

2006, p. 4.
 8. „Converts and Young Men”, Ensign, 

mai 1997, p. 49.
 9. „True to the Faith”, Ensign, iun. 1996, 

p. 5.
 10. „This Thing Was Not Done in a Cor-

ner”, Ensign, nov. 1996, p. 49.

 11. „In Search of Peace and Freedom”, 
Ensign, aug. 1989, p. 5.

 12. „Stand Strong Against the Wiles of the 
World”, Ensign, nov. 1995, p. 99.

 13. „Inspirational Thoughts”, Ensign, febr. 
2007, p. 7.

 14. „Un rău imens printre noi”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2004, p. 59- 62.

 15. „Some Thoughts on Temples, Retention 
of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, nov. 1997, p. 51.

 16. „Inspirational Thoughts”, Ensign, aug. 
1997, p. 6- 7.

 17. „Be Ye Clean”, Ensign, mai 1996, p. 48.
 18. „Un rău imens printre noi”, p. 62.
 19. „Reverence and Morality”, p. 47.
 20. „Un rău imens printre noi”, p. 62.
 21. „Stand True and Faithful”, Ensign, mai 

1996, p. 92.
 22. „Cum pot deveni eu femeia care visez 

să fiu?”, p. 114.
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Conducerea preoţiei în 
Biserica lui Isus Hristos

„Domnul veghează asupra lucrării Sale. Aceasta este 
împărăţia Sa. Noi nu suntem asemenea oii fără păstor. 

Nu suntem asemenea armatei fără conducător.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Preşedintele Gordon B. Hinckley şi- a amintit: „Prima mea responsa-
bilitate în Biserică, primul oficiu pe care l- am deţinut vreodată, a fost 
de consilier al băiatului care prezida asupra cvorumului diaconilor 
din episcopia noastră. Bunul nostru episcop m- a chemat la el şi mi- a 
vorbit despre această chemare. Am fost extrem de impresionat. Am 
fost îngrijorat şi preocupat. Eram, n- o să vă vină să credeţi, un băiat 
timid şi retras din fire şi cred că această chemare de a sluji în calitate 
de consiler într- un cvorum al diaconilor a avut aceeaşi importanţă 
pentru mine, la vârsta şi experienţa mea, precum este responsabili-
tatea mea actuală de la vârsta şi experienţa mea de acum” 1.

Sentimentele preşedintelui Hinckley au fost asemănătoare în 
anul 1961, când a fost chemat să slujească în calitate de membru al 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. În prima sa cuvântare în 
cadrul conferinţei generale, în calitate de apostol, el a spus:

„Cred că simt într- o anumită măsură povara acestei responsabili-
tăţi de a fi martor al Domnului Isus Hristos în faţa unei lumi care se 
împotriveşte să Îl accepte. «Eu mă minunez de măreaţa Sa dragoste». 
Mă consolează încrederea profetului Domnului în mine şi dragostea 
exprimată a fraţilor mei din Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli… Mă rog pentru tărie, mă rog pentru ajutor 
şi mă rog pentru credinţa şi dorinţa de a fi supus” 2.

În data de 1 aprilie 1995, preşedintele Hinckley a vorbit în cadrul 
sesiunii preoţiei a Conferinţei Generale, după ce membrii Bisericii 



c a P I t o l u l  1 9

262

Prima Preşedinţie, 1995 Preşedintele Gordon B. Hinckley (centru), 
preşedintele thomas S. Monson, primul consilier (stânga), şi 
preşedintele james e. Faust, al doilea counsilier (dreapta).
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l- au susţinut pentru prima oară în calitate de profet şi preşedinte 
al lor. Timp de 14 de ani, slujise în calitate de consilier pentru trei 
dintre preşedinţii Bisericii. Depusese mărturie de nenumărate ori 
despre chemarea lor divină şi îi îndemnase pe sfinţii din zilele din 
urmă să le urmeze sfaturile. Acum, aflându- se în această situaţie, 
sentimentele lui de bizuire pe Domnul nu au scăzut din timpul în 
care a fost diacon sau apostol nou chemat. Dimpotrivă, devenise 
chiar mai conştient de nevoia sa de a fi întărit de Domnul. El a spus:

„Mâinile dumneavoastră ridicate în adunarea solemnă din această 
dimineaţă au devenit o expresie a faptului că sunteţi dispuşi şi dornici 
să ne susţineţi pe noi, fraţii şi slujitorii dumneavoastră, cu încrederea, 
credinţa şi rugăciunea dumneavoastră. Sunt profund recunoscător 
pentru aceasta. Vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă 
asigur că, după cum ştiţi deja, nu există competiție pentru funcții în 
lucrarea Domnului. După cum le- a spus Domnul ucenicilor Săi: „Nu 
voi M- aţi ales pe Mine, ci Eu v- am ales pe voi şi v- am rânduit” (Ioan 
15:16). Această chemare nu trebuie căutată. Dreptul de a alege este 
al Domnului. El este Stăpânul vieţii şi al morţii. El are puterea de 
a chema. El are puterea de a lua. El are puterea de a păstra. Totul 
este în mâinile Lui.

Nu ştiu cum mi- am găsit eu locul în planul Său grandios. Dar pen-
tru că mi s- a dat această responsabilitate, îmi rededic toată puterea 
sau timpul sau talentul sau viaţa pe care le mai am lucrării Stăpânului 
Meu în slujba fraţilor şi surorilor mele. Vă mulţumesc din nou… 
pentru ceea ce aţi făcut astăzi. Mă rog să fiu demn. Sper că mă veţi 
menţiona în rugăciunile dumneavoastră” 3.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Domnul Îl cheamă pe fiecare preşedinte al Bisericii 
după ce l- a pus la probă, l- a rafinat şi l- a şlefuit.

Am lucrat cu preşedinţii Bisericii de la preşedintele Heber J. Grant 
încoace… I- am cunoscut pe consilierii tuturor acestor bărbaţi şi i- am 
cunoscut pe membrii Consiliului Celor Doisprezece în aceşti ani de 
conducere ai acestor preşedinţi. Toţi aceşti bărbaţi au fost oameni. 
Au avut trăsături omeneşti şi, probabil, unele slăbiciuni omeneşti. 
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Dar, mai important decât acestea, în viaţa fiecăruia dintre ei, a existat 
o manifestare copleşitoare a inspiraţiei de la Dumnezeu. Cei care 
au fost preşedinţi au fost profeţi în mod foarte real. Am fost martor 
personal la spiritul revelaţiei pe care l- au avut. Fiecare bărbat a 
ajuns să fie preşedinte după mulţi ani de experienţă în calitate de 
membru al Cvorumului celor Doisprezece şi în alte chemări. Domnul 
i- a rafinat şi i- a şlefuit pe fiecare, i- a lăsat să cunoască descurajarea 
şi eşecul, i- a lăsat să treacă prin boală şi, în unele cazuri, să simtă 
tristeţe profundă. Toate acestea au devenit parte dintr- un proces de 
rafinare iar efectul acelui proces s- a văzut atât de frumos şi evident 
în vieţile lor.

Dragii mei prieteni în Evanghelie, aceasta este lucrarea lui Dumne-
zeu. Aceasta este Biserica Sa şi Biserica Preaiubitului Său Fiu al cărui 
Nume îl poartă. Dumnezeu nu va permite niciodată să fie condusă 
de un impostor. El îi va numi pe profeţii Săi şi El îi va inspira şi îi 
va îndruma.4

Unii şi- au exprimat îngrijorarea că preşedintele Bisericii este 
aproape întotdeauna un bărbat în vârstă, la care eu răspund: „Ce 
binecuvântare!” Nu trebuie să fie tânăr. Are şi va continua să aibă 
bărbaţi mai tineri care să călătorească pe întreg pământul în mun-
ca de slujire. El este înaltul preot care prezidează, cel care deţine 
toate cheile sfintei preoţii şi glasul revelaţiei de la Dumnezeu către 
poporul Său …

Faptul că ştiu aceste lucruri îmi conferă o mare siguranţă… vom 
avea un preşedinte care s- a disciplinat şi educat, care care a fost pus 
la probă şi încercat, a cărui loialitate faţă de lucrare şi integritate faţă 
de cauza acesteia au fost modelate în fierăria slujirii, a cărui credinţă 
s- a maturizat şi a cărui apropiere de Dumnezeu s- a cultivat de- a 
lungul unei perioade îndelungate de timp.5

Vorbesc… cu recunoştinţă pentru un profet care să ne îndrume 
în aceste zile din urmă. Vă rog să- i fiţi loiali celui pe care Domnul 
l- a chemat şi l- a uns. Vă rog să- l sprijiniţi şi să daţi ascultare învă-
ţăturilor lui cu neclintire. Am mai spus- o… dacă avem un profet, 
avem totul. Dacă nu avem un profet, nu avem nimic. Dar noi avem 
un profet. Am avut profeţi de la întemeierea acestei Biserici. Nu vom 
fi niciodată fără un profet, dacă trăim demni de a avea un profet.
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Domnul veghează asupra lucrării Sale. Aceasta este împărăţia 
Sa. Noi nu suntem asemenea oii fără păstor. Nu suntem asemenea 
armatei fără conducător.6

2
Când un preşedinte al Bisericii moare, 

apostolul cu cea mai mare vechime în oficiul 
respectiv devine următorul preşedinte.

Tranziţia autorităţii [la un nou preşedinte al Bisericii], la care am 
participat de mai multe ori, este frumoasă în simplitatea ei. Ea arată 
modul în care acţionează Domnul. Prin inspiraţie de la El, profetul 
alege un bărbat care să devină membru al Consiliului celor Doispre-
zece Apostoli. Nu el alege aceasta drept carieră. El este chemat, aşa 
cum au fost chemaţi apostolii în vremea lui Isus, cărora Domnul 
le- a spus: „Nu voi M- aţi ales pe Mine; ci Eu v- am ales pe voi; şi v- am 
rânduit”. (Ioan 15:16.) Anii trec. El este instruit şi educat în datoriile 
oficiului său. El călătoreşte pe întreg pământul pentru a- şi îndeplini 
chemarea apostolică. Este un proces lung de pregătire, în care el 
ajunge să- i cunoască pe sfinţii din zilele din urmă oriunde s- ar afla, 
şi ei ajung să îl cunoască. Domnul îl pune la încercare pentru a 
vedea din ce este făcut. Urmând cursul natural al vieţii, se întâm-
plă să rămână locuri goale în acel consiliu şi să se facă numiri noi. 
În această situaţie, un anumit bărbat devine apostolul cu cea mai 
mare vechime în acea chemare. El şi fraţii săi din Prima Preşedinţie 
şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli deţin, deşi sunt inactive, 
toate cheile preoţiei, care le- au fost conferite odată cu rânduirea lor. 
Însă autoritatea de a exercita aceste chei este limitată la preşedintele 
Bisericii. La [moartea profetului], acea autoritate devine disponibilă 
apostolului senior, care atunci este numit, pus deoparte şi rânduit ca 
profet şi preşedinte de către membrii Consiliului celor Doisprezece.

Nu există alegeri. Nu există campanii. Există numai un proces 
simplu şi liniştit al unui plan divin prin care se oferă conducători 
inspiraţi şi testaţi.

Am fost martor, un martor personal, al acestui proces minunat. 
Vă ofer mărturia mea că Domnul este cel care [îl alege pe profet].7

Când preşedintele [Howard W.] Hunter a decedat, Prima Preşe-
dinţie a fost dizolvată. Fratele Monson şi cu mine, care slujiserăm 
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în calitate de consilieri ai săi, ne- am reluat locul în Cvorumul celor 
Doisprezece, care a devenit autoritatea care prezidează a Bisericii…

Toţi apostolii în viaţă rânduiţi s- au adunat în spirit de post şi 
rugăciune în camera de sus a templului. Acolo, noi am cântat un 
imn sacru şi ne- am rugat. Am luat din împărtăşanie, cina Domnului, 
reînnoindu- ne prin acea moştenire sacră şi simbolică, legămintele 
şi relaţia cu El, Mântuitorul nostru divin.

După aceea, preşedinţia a fost reorganizată, urmând un precedent 
bine stabilit de- a lungul generaţiilor trecute.

Nu a avut loc nicio campanie, niciun concurs, nicio ambiţie de a 
avea acel oficiu. S- a petrecut în linişte, pace, în mod simplu şi sacru. 
S- a făcut după modelul pe care Însuşi Domnul îl stabilise.8

3
Domnul ne- a oferit principii şi proceduri pentru a 
guverna Biserica Sa în cazul în care preşedintele 

nu o poate face la capacitate maximă.

Preşedintele Hinckley a făcut următoarea declaraţie în anul 1992, 
când slujea în calitate de primul consilier în Prima Preşedinţie: 
Capul Bisericii este Domnul Isus Hristos. Aceasta este Biserica Sa. 
Dar conducătorul pământean este profetul nostru. Profeţii sunt băr-
baţi înzestraţi cu o chemare divină. În pofida caracterului divin al 
acelei chemări, ei sunt oameni. Ei trebuie să suporte problemele 
vieţii muritoare.

Noi îl iubim, respectăm, onorăm şi admirăm pe profetul din zilele 
acestea, preşedintele Ezra Taft Benson. A fost un conducător mare şi 
talentat, un om a cărui glas a răsunat în mărturie cu privire la această 
lucrare din întreaga lume. El deţine toate cheile preoţiei pe pământ 
astăzi. Dar a ajuns la o vârstă la care nu poate face multe dintre 
lucrurile pe care le făcea cândva. Acest lucru nu- i reduce chemarea 
de profet. Însă îi impune limite cu privire la activităţile sale fizice.9

Preşedintele Hinckley a făcut următoarea declaraţie în anul 1994, 
când slujea în calitate de primul consilier în Prima Preşedinţie: 
Oamenii din întreaga Biserică sunt nerăbdători din fire să cunoască 
starea de sănătate a preşedintelui. Preşedintele Benson are acum 
95 de ani… Dânsul suferă mult din cauza efectelor vârstei înaintate 
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şi a bolii şi nu a putut îndeplini datorii importante ale oficiului său 
sfânt. Acest lucru s- a mai întâmplat. Şi alţi preşedinţi ai Bisericii au 
mai fost bolnavi sau nu au putut sluji la capacitate maximă în ulti-
mele luni sau ani din viaţa lor. Este posibil ca acest lucru să se mai 
întâmple în viitor.

Principiile şi procedurile pe care Domnul le- a stabilit în vederea 
guvernării Bisericii Sale acoperă toate circumstanţele. Este impor-
tant… să nu existe îndoieli sau îngrijorări cu privire la guvernarea 
Bisericii şi la exercitarea darurilor profetice, inclusiv dreptul la inspi-
raţie şi revelaţie în administrarea treburilor şi programelor Bisericii 
când preşedintele este bolnav sau când are anumite infirmităţi care- l 
împiedică să slujească la capacitate maximă.

Membrii Primei Preşedinţii şi cei ai Consiliului celor Doisprezece 
Apostoli, chemaţi şi rânduiţi să deţină cheile preoţiei, au autoritatea 
şi responsabilitatea de a guverna Biserica, de a administra rânduielile 
ei, de a prezenta doctrina ei şi de a stabili şi menţine practicile ei. 

cvorumul celor doisprezece apostoli, anul 1965. Pe scaune, de la 
stânga la dreapta: ezra taft Benson, Mark e. Petersen (pe braţul 

scaunului), joseph Fielding Smith (preşedintele cvorumului) şi leGrand 
richards. În picioare, de la stânga la dreapta: Gordon B. Hinckley, 

delbert l. Stapley, thomas S. Monson, Spencer W. kimball, Harold B. 
lee, Marion G. romney, richard l. evans şi Howard W. Hunter.
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Fiecare bărbat care este rânduit ca apostol şi susţinut ca membru 
al Consiliului celor Doisprezece este susţinut ca profet, văzător şi 
revelator. Asemenea celor dinaintea lui, preşedintele Benson a fost 
apostolul cu cea mai mare vechime în acea chemare în momentul în 
care a fost chemat preşedinte al Bisericii. Consilierii săi au fost aleşi 
din Cvorumul celor Doisprezece. Prin urmare, toţi membrii actuali 
ai Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor Doisprezece au primit 
cheile, drepturile şi autoritatea sfântului apostolat.

Citez din Doctrină şi legăminte:

„Din Preoţia lui Melhisedec, trei înalţi preoţi care prezidează, aleşi 
de către corpul Bisericii, numiţi şi rânduiţi în acest oficiu, şi susţinuţi 
prin încrederea, credinţa şi rugăciunea Bisericii, formează cvorumul 
Preşedinţiei Bisericii” (D&L 107:22).

Când preşedintele este bolnav sau nu poate să- şi îndeplinească în 
întregime toate îndatoririle oficiului său, cei doi consilieri formează 
împreună cvorumul Primei Preşedinţii. Ei continuă să îndeplinească 
responsabilităţile de zi cu zi ale preşedinţiei. În situaţii excepţiona-
le, când numai unul dintre membrii ei îşi poate îndeplini respon-
sabilităţile, el poate acţiona prin autoritatea oficiului preşedinţiei, 
după cum este explicat în Doctrină şi legăminte, secţiunea 102, 
versetele 10- 11 …

Consilierii din Prima Preşedinţie continuă cu munca obişnuită a 
acestui oficiu. Însă toate aspectele majore legate de reguli, proceduri, 
programe sau doctrină sunt discutate pe îndelete şi cu ajutorul rugă-
ciunii de membrii Primei Preşedinţii şi de Cei Doisprezece împreună. 
Aceste două cvorumuri, cvorumul Primei Preşedinţii şi Cvorumul 
celor Doisprezece se întâlnesc, fiecare bărbat fiind complet liber să 
se exprime, şi se gândesc la fiecare problemă majoră.

Şi citez, din nou, cuvântul Domnului: „Şi fiecare decizie luată 
de oricare dintre aceste cvorumuri trebuie să fie prin unanimitatea 
glasurilor care îl compun; adică, fiecare membru din fiecare cvorum 
trebuie să fie de acord cu deciziile cvorumului, astfel încât deciziile 
luate de un cvorum să aibă aceeaşi putere sau validitate ca şi deci-
ziile celorlalte cvorumuri (D&L 107:27) …

Să înţeleagă toată lumea că Isus Hristos este conducătorul acestei 
Biserici care poartă numele Său sfânt. El veghează asupra ei. El o 
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îndrumă. Stând la dreapta Tatălui Său, El îndrumă această lucrare. 
El are prerogativa, puterea, opţiunea de a chema oameni în felul 
Său în oficii înalte şi sacre şi de a- i elibera potrivit voinţei Lui, 
chemându- i acasă. El este Stăpânul vieţii şi al morţii. Nu îmi fac griji 
în privinţa situaţiei în care ne aflăm. Accept această situaţie ca fiind 
o expresie a voinţei Sale. Accept, de asemenea, responsabilitatea, 
acţionând împreună cu fraţii mei din Prima Preşedinţie şi Cvorumul 
celor Doisprezece, de a face tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a 
înainta această lucrare sfântă într- un spirit de consacrare, dragoste, 
umilinţă, datorie şi loialitate.10

4
Apostolii sunt martori speciali ai numelui 

lui Isus Hristos în toată lumea.

După ce [au fost] rânduiţi şi puşi deoparte ca membri ai Consiliului 
celor Doisprezece Apostoli, se aşteaptă ca [apostolii] să se dedice, 
în primul rând, lucrării de slujire. Ei pun responsabilitatea de a fi 
martori speciali ai numelui lui Hristos în toată lumea pe primul loc 
în vieţile lor, mai presus de orice alte lucruri …

La fel ca noi toţi, ei sunt oameni. Au puncte forte şi slăbiciuni. 
Dar, de acum înainte, pentru restul vieţii lor, atât timp cât vor rămâne 
credincioşi, grija lor cea mai mare trebuie să fie înaintarea lucrării lui 
Dumnezeu pe pământ. Ei trebuie să se gândească la binele copiilor 
Tatălui nostru, atât cei din Biserică, cât şi cei din afara ei. Trebuie să 
facă tot ce pot pentru a- i alina pe cei care jelesc, pentru a- i întări pe 
cei care sunt slabi, pentru a- i încuraja pe cei care şovăie, pentru a 
fi prietenii celor care nu au prieteni, pentru a- i hrăni pe cei săraci, 
pentru a- i binecuvânta pe cei bolnavi, pentru a depune mărturie 
nu bazându- se pe credinţa lor, ci pe faptul că au o cunoaştere sigu-
ră despre Fiul lui Dumnezeu, Prietenul şi Învăţătorul lor, al căror 
slujitori sunt …

Depun mărturie despre frăţia dintre ei, despre devotamentul, 
credinţa, sârguinţa lor şi slujirea extraordinară pe care o oferă în a 
ajuta la înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu.11
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5
Membrii Primei Preşedinţii şi Cei Doisprezece caută 
revelaţie şi armonie totală înainte de a lua decizii.

Nicio hotărâre nu rezultă din deliberările Primei Preşedinţii şi ale 
celor Doisprezece fără unanimitatea totală a celor implicaţi. La înce-
putul discuţiei despre un anume subiect, pot exista opinii diferite. 
Este normal să se întâmple aşa. Aceşti bărbaţi au experienţe diferite. 
Sunt bărbaţi care au un punct de vedere. Însă, înainte de a se lua 
o hotărâre finală, există o unanimitate a gândurilor şi a glasurilor.

Aşa trebuie să se întâmple dacă este urmat cuvântul revelat al 
Domnului [vezi D&L 107:27, 30- 31] …

[Când] am slujit ca membru al Consiliului Celor Doisprezece şi 
[când] am slujit în Prima Preşedinţie, nu a fost luată niciodată o 
hotărâre importantă fără a fi urmată această procedură… Tocmai din 
acest proces în care bărbaţii şi- au exprimat gândurile au rezultat idei 
şi concepte bine filtrate şi cugetate. Dar nu am observat niciodată 
vreun dezacord grav sau vreo duşmănie personală în rândul fraţilor 
mei. De fapt, am observat un lucru frumos şi remarcabil – strângerea 
laolaltă, sub influenţa directă a Spiritului Sfânt şi sub puterea revela-
ţiei, a punctelor de vedere diferite până când se ajunge la armonie 
deplină şi la acord total …

Nu cunosc nicio altă organizaţie care guvernează, de niciun alt 
fel despre care pot fi spuse aceste lucruri.12

6
Preşedintele de ţăruş este chemat prin inspiraţie 

pentru a sluji în calitate de sfătuitor pentru 
episcopi şi de conducător pentru oameni.

Preşedintele ţăruşului este chemat prin revelaţie pentru a fi o per-
soană de legătură între episcopi şi autorităţile generale ale Bisericii. 
Aceasta este o responsabilitate foarte importantă. El este instruit de 
autorităţi generale şi instruieşte, la rândul lui, episcopii …

Preşedintele de ţăruş are rolul de sfătuitor pentru episcopi. Fiecare 
episcop ştie că, atunci când are de- a face cu o problemă dificilă, 
există cineva pregătit la care poate apela, căruia îi poate împărtăşi 
povara şi de la care poate primi sfaturi.
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El oferă încă o confirmare, stabilind cine este demn de a merge 
la casa Domnului… De asemenea, preşedintele devine un al doilea 
filtru în stabilirea demnităţii acelora care merg în misiune pentru a 
reprezenta Biserica. Şi el intervievează candidatul şi, numai atunci 
când este mulţumit de demnitatea lui sau a ei, semnează recoman-
darea. Şi el a primit autoritatea de a- i pune deoparte pe cei chemaţi 
în misiuni şi de a- i elibera după ce şi- au încheiat slujirea.

Cel mai important, el este persoana de bază care stabileşte disci-
plina în ţăruş… El poartă responsabilitatea foarte grea de a se asigura 
că doctrina propovăduită în cadrul ţăruşului este pură şi nepătată. 
Este datoria lui să se asigure că nu se predă nicio doctrină falsă şi că 
nu are loc nicio practică falsă. Dacă există un deţinător al preoţiei 
lui Melhisedec sau oricare altă persoană, care s- a comportat în mod 
nepotrivit, în anumite împrejurări, el trebuie să discute cu aceasta iar, 
dacă persoana respectivă persistă în practicile ei, atunci preşedintele 
este nevoit să treacă la fapte. El o va convoca înaintea unui consiliu 
disciplinar, în cadrul căruia se pot lua următoarele măsuri: i se va 
acorda o perioadă de probă sau persoana respectivă va fi desfrăţită 
ori excomunicată din Biserică.

Aceasta este sarcina cea mai grea şi nedorită, însă preşedintele 
trebuie să o îndeplinească fără teamă sau fără preferinţe. Toate 
aceste lucruri se fac în armonie cu îndrumarea Spiritului şi conform 
cuvintelor din secţiunea 102 din Doctrină şi legăminte.

După aceea, el trebuie să facă tot ce- i stă în putinţă pentru a lucra 
cu persoana disciplinată şi a o aduce înapoi.

Acestea şi multe altele reprezintă responsabilităţile preşedinte-
lui de ţăruş. Nu încape îndoială faptul că viaţa sa trebuie să fie un 
exemplu pentru membrii săi …

Deoarece avem atât de multă încredere în [preşedinţii de ţăruş], 
îi îndemnăm pe membrii locali să nu apeleze la autorităţile gene-
rale pentru a primi sfaturi sau binecuvântări. Preşedinţii de ţăruş 
au fost chemaţi prin aceeaşi inspiraţie prin care au fost chemate 
autorităţile generale.13
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7
Episcopii sunt păstorii turmei.

[Biserica] poate creşte şi se poate mări ca număr de membri și o 
va face cu siguranţă. Această Evanghelie trebuie predicată tuturor 
naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor. Nu poate exista în vii-
torul apropiat o stopare a progresului sau a încercării de a ajuta, de a 
înainta, de a clădi şi de a mări Sionul în întreaga lume. Dar, pe lângă 
toate acestea, trebuie să continue să existe o relaţie apropiată între 
fiecare membru şi un episcop sau preşedinte de ramură înţelept şi 
grijuliu. Ei sunt păstorii turmei şi au responsabilitatea de a avea grijă 
de grupuri relativ mici de oameni, ca niciunul să nu fie uitat, omis 
sau neglijat. Isus a fost adevăratul păstor, care i- a ajutat pe cei aflaţi 
în nevoie, unul câte unul, oferindu- le binecuvântări individuale.14

Episcopii Bisericii… sunt, într- un sens foarte real, păstorii Israe-
lului. De fiecare [membru al Bisericii] răspunde un episcop sau un 
preşedinte de ramură. Poverile lor sunt uriaşe şi îi invit pe toţi mem-
brii Bisericii să facă tot ce le stă în putinţă pentru a uşura poverile 
pe care le au episcopii sau preşedinţii lor de ramură.

Trebuie să ne rugăm pentru ei. Ei au nevoie de ajutor să- şi poarte 
sarcinile grele. Îi putem sprijini mai mult şi putem fi mai puţin depen-
denţi de ei. Îi putem ajuta în orice fel posibil. Le putem mulţumi 
pentru tot ceea ce fac pentru noi. Îi slăbim şi îi obosim repede prin 
poverile pe care le punem în spatele lor…

Fiecare [episcop] este un bărbat care a fost chemat prin spiritul 
profeţiei şi al revelaţiei şi a fost pus deoparte prin aşezarea mâinilor. 
Fiecare dintre ei deţine cheile preşedinţiei episcopiei sale. Fiecare 
este un înalt preot, înaltul preot care prezidează în cadrul episcopiei 
sale. Fiecare are responsabilităţi uriaşe de administrator. Fiecare este 
ca un tată pentru oamenii săi.

Niciunul nu este remunerat. Niciun episcop nu este compensat 
de Biserică pentru munca sa în calitate de episcop.

Astăzi, cerinţele pentru episcopi sunt la fel cum au fost în vremea 
lui Pavel, care i- a scris lui Timotei [vezi 1 Timotei 3:2- 6] …

În scrisoarea lui către Titus, Pavel adaugă faptul că „episcopul, ca 
econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană…
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să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, 
pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să 
înfrunte pe potrivnici” (Tit 1:7, 9).

Acele cuvinte descriu în mod corespunzător un episcop al Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă de astăzi.15

Vă îndemn cu tărie pe voi, membrii Bisericii, oriunde v- aţi afla, ca, 
atunci când vă confruntaţi cu probleme, să încercaţi, mai întâi, să le 
rezolvaţi voi înşivă. Gândiţi- vă la ele, cercetaţi alternativele pe care 
le aveţi, rugaţi- vă în legătură cu ele şi priviţi spre Domnul pentru 
îndrumare. Dacă nu le puteţi rezolva, atunci vorbiţi cu episcopul 
dumneavoastră sau cu preşedintele dumneavoastră de ramură. El 
este un om al lui Dumnezeu, chemat prin autoritatea sfintei preoţii 
să fie păstorul turmei.16

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce avem nevoie de profeţi în viaţă? Ce vă impresionează în 

legătură cu „procesul de rafinare” prin care Domnul pregăteşte 
şi cheamă un preşedinte al Bisericii? (Vezi secţiunea 1.)

• Ce sentimente aveţi când recitiţi descrierea preşedintelui Hin-
ckley a modului în care este ales un nou preşedinte al Bisericii? 
(Vezi secţiunea 2.) De ce este important să ştim că preşedintele 
este ales potrivit „unui plan divin prin care se oferă conducători 
inspiraţi şi testaţi”?

• Ce principii şi proceduri a stabilit Domnul pentru a guverna Bise-
rica Sa în cazul în care preşedintele nu poate face acest lucru la 
capacitate maximă? (Vezi secţiunea 3.)

• În ce fel apostolii din zilele din urmă dau dovadă de grijă faţă 
de toţi copiii lui Dumnezeu, „atât cei din Biserică, cât şi cei din 
afara ei”? (Vezi secţiunea 4.) În ce mod cuvântările de la ultima 
conferinţă generală reflectă această grijă? În ce mod aţi beneficiat 
de învăţăturile profeţilor şi apostolilor în viaţă?

• Studiaţi învăţăturile preşedintelui Hinckley cu privire la modul 
în care Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece iau 
decizii (vezi secţiunea 5). Ce putem învăţa din modul în care 
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iau ei decizii? Cum putem pune în practică acele principii în 
familiile noastre şi în Biserică?

• În timp ce recapitulaţi secţiunile 6 şi 7, ce învăţaţi despre chemările 
de preşedinte de ţăruş şi episcop? Cum putem să- i susţinem mai 
bine pe conducătorii Bisericii?

Scripturi suplimentare
Efeseni 2:19- 20; 4:11- 14; D&L 1:38; 21:1–6; Avraam 3:22- 23; Arti-

colele de credinţă 1:5- 6

Ajutor pentru predare
„Mărturisiţi oricând vă îndeamnă Spiritul să faceţi aceasta, nu 

doar la sfârşitul fiecărei lecţii. Oferiţi- le celor cărora le predaţi ocazii 
de a- şi depune mărturiile” (Predarea, nu este chemare mai mare 
[1999], p. 45).

Note
 1. „In … Counsellors There Is Safety”, 

Ensign, nov. 1990, p. 49.
 2. În Conference Report, oct. 1961, p. 115- 

116; citând imnul „Eu mă minunez”, 
Imnuri nr. 117.

 3. „This Work Is Concerned with People”, 
Ensign, mai 1995, p. 51.

 4. „Strengthening Each Other”, Ensign, 
febr. 1985, p. 5.

 5. „He Slumbers Not, nor Sleeps”, Ensign, 
mai 1983, p. 6- 7.

 6. „Believe His Prophets”, Ensign, mai 
1992, p. 53.

 7. „Come and Partake”, Ensign, mai 1986, 
p. 46- 47.

 8. „This Is the Work of the Master”, 
Ensign, mai 1995, p. 69.

 9. „The Church Is on Course”, Ensign, 
nov. 1992, p. 53- 54.

 10. „God Is at the Helm”, Ensign, mai 1994, 
p. 54, 59.

 11. „Special Witnesses for Christ”, Ensign, 
mai 1984, p. 49- 51.

 12. „God Is at the Helm”, p. 54, 59.
 13. „Preşedintele de ţăruş”, Liahona, iul. 

2000, p. 59- 60.
 14. „This Work Is Concerned with People”, 

p. 52- 53.
 15. „Păstorii lui Israel”, Ensign sau 

 Liahona, nov. 2003, p. 60.
 16. „Live the Gospel”, Ensign, nov. 1984, 

p. 86.
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Să ne împrietenim cu cei care 
nu au aceeaşi religie ca noi

„Să ne întindem braţele pentru a- i ajuta pe bărbaţii 
şi pe femeile de bună credinţă, oricare ar fi 

convingerea lor religioasă şi oriunde ar locui ei.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În luna noiembrie a anului 1994, în cuvântarea rostită în cadrul unei 
conferinţe la care au participat conducători religioşi, preşedintele 
Gordon B. Hinckley a spus:

„Avem convingeri diverse cu privire la doctrină. Există diferențe 
teologice între noi, dar eu cred că suntem cu toții conștienți de relele 
și problemele din lumea şi societatea în care trăim şi de responsa-
bilitatea și ocazia de a apăra împreună, în viaţa publică şi privată, 
valorile care demonstrează virtute şi moralitate, respect față de toţi 
bărbaţii şi femeile în calitatea lor de copii ai lui Dumnezeu, nevoia 
comportamentului civilizat și amabilității în relaţiile dintre noi şi 
păstrarea familiei ca celulă de bază a societăţii noastre, rânduită de 
Dumnezeu…

Cu toţii purtăm în inimă o dorinţă de a- i ajuta pe cei săraci, de a- i 
înălţa pe cei nefericiţi, de a oferi alinare, speranţă şi ajutor tuturor 
celor care trec prin greutăți şi durere, indiferent de cauza acestora.

Este necesară vindecarea rănilor societății și înlocuirea pesimis-
mului din vremurile noastre cu optimism şi credinţă. Trebuie să 
recunoaştem că acuzaţiile şi criticile unora împotriva altora nu- şi au 
locul. Trebuie să ne folosim influenţa pentru a linişti glasurile pline 
de mânie şi de argumente răzbunătoare…

Ne tragem tăria din libertatea noastră de a alege. Există tărie 
chiar în mijlocul diversităţii noastre. Dar există şi mai multă tărie în 
porunca dată de Dumnezeu fiecăruia dintre noi de a lucra pentru a- i 
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Preşedintele Hinckley ne- a îndemnat să ne alăturăm celor care nu 
fac parte din Biserica noastră „în cauze bune ale comunităţii”.
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înălţa şi a- i binecuvânta pe toţi fiii şi pe toate fiicele Lui, indiferent 
de originea lor etnică sau naţională ori indiferent de alte diferenţe …

Fie ca Domnul să ne binecuvânteze să lucrăm în unitate pentru a 
înlătura din inimile noastre şi a exclude din societatea noastră orice 
urmă de ură, fanatism, rasism şi alte cuvinte şi fapte care dezbină. 
Remarcele false, replicile rasiste, epitelele pline de ură, bârfa răută-
cioasă şi pălăvrăgeala rea şi ranchiunoasă nu au ce căuta printre noi.

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu pacea care vine 
de la El. Fie ca El să ne binecuvânteze cu inimi recunoscătoare şi 
cu dorinţa de a ne purta cu respect unul faţă de celălalt, unindu- ne 
eforturile pentru a binecuvânta comunităţile în care avem norocul 
să locuim” 1.

La un an după ce a transmis acest mesaj, preşedintele Hinckley s- a 
adresat unor conducători laici. Era un grup mic – de numai aproxi-
mativ 30 de persoane – dar un grup cu o influenţă mare: preşedinţi, 
redactori- şefi, producători şi reporteri ai principalelor canale de ştiri 
din Statele Unite. Într- un „schimb de replici plăcut şi, uneori, plin de 
umor”, a oferit „o privire de ansamblu asupra scopului internaţional 
al Bisericii, vorbind despre îndeletnicirile misionare, umanitare şi 
educaţionale și, apoi, s- a oferit să răspundă la întrebări… A răspuns 
la fiecare întrebare sincer şi fără ezitare sau ceva care să indice stân-
jeneală”. Participanţii au spus că au fost surprinşi de cât de deschis 
a fost, la care el a răspuns că singurul lucru despre care nu ar fi 
discutat ar fi fost detaliile cu privire la rânduielile sacre din templu. 
„Despre orice altceva, putem discuta fără nicio problemă”, a spus el.

La un moment dat în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, 
Mike Wallace, un reporter important al emisiunii de televiziune 60 
Minutes (60 de minute) a spus că dorea că facă un reportaj special 
despre preşedintele Hinckley. Preşedintele Hinckley a tăcut câteva 
clipe, apoi a răspuns: „Vă mulţumesc. Îmi voi încerca norocul” 2.

Mai târziu, preşedintele Hinckley a recunoscut că a avut un senti-
ment de neîncredere cu privire la faptul de a fi intervievat de Mike 
Wallace, care avea o reputaţie de reporter dur. A explicat de ce a 
fost de acord cu interviul în ciuda acestei neîncrederi:

„Am simţit că acest interviu îmi oferea ocazia de a prezenta multor 
milioane de oameni câteva aspecte pozitive ale culturii şi mesajului 
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nostru. M- am gândit că era mai bine să mă avânt în furtuna ocaziei 
decât să mă ascund şi să nu fac nimic” 3.

Interviul cu audienţă mare a inclus următorul dialog:

Dl. Wallace: „Cum îi priviţi pe oamenii care nu sunt membri ai 
Bisericii mormone?”

Preşedintele Hinckley: „Cu dragoste şi respect. Am mulţi prie-
teni care nu sunt membri ai Bisericii. Îi respect. Am cea mai mare 
admiraţie pentru ei”.

Dl. Wallace: „În pofida faptului că nu au văzut încă lumina?”

Preşedintele Hinckley: „Da. Oricărei persoane care nu face parte 
din această Biserică, vă spun că noi recunoaştem toate virtuţile pe 
care le aveţi şi tot binele pe care îl faceţi. Aduceţi- l cu dumneavoastră 
şi vedeţi dacă putem adăuga ceva” 4.

La sfârşitul interviului, preşedintele Hinckley şi Mike Wallace erau 
prieteni. Dl. Wallace a vorbit despre preşedintele Hinckley ca fiind 
un „conducător cald, atent, cumsecade şi optimist” care „merită pe 
deplin admiraţia aproape universală pe care o primeşte” 5.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Când ne amintim că toţi oamenii sunt copii ai 
lui Dumnezeu, ne întindem braţele mai mult 

pentru a- i înălţa şi a- i ajuta pe semenii noştri.

Nu trebuie să uităm niciodată că trăim într- o lume în care există o 
mare diversitate. Toţi oamenii pământului sunt copiii Tatălui nostru 
şi aparţin numeroaselor şi variatelor credinţe religioase. Trebuie 
să dăm dovadă de toleranţă, apreciere şi respect unii faţă de alţii.6

Nu este nevoie, în nicio ţară, de conflicte între diverse grupuri 
de orice natură. Fie ca părinţii să- şi înveţe copiii acasă că noi toţi 
suntem copii ai lui Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, şi că, la fel de 
sigur precum există o relaţie între Tată şi copii, trebuie să existe şi 
o relaţie între fraţi.7

Dacă am păstra mereu în minte acea imagine a moştenirii noastre 
divine, realitatea faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru şi că toţi 
oamenii sunt fraţii şi surorile noastre, am fi puţin mai toleranţi, puţin 
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mai buni, puţin mai dornici să- i ridicăm, să- i ajutăm şi să- i susţinem 
pe semenii noştri. Am fi mai puţin înclinaţi să facem acele lucruri 
care, în mod clar, ne înjosesc. Suntem copii ai lui Dumnezeu şi Îl 
iubim. Haideţi să ne purtăm în consecinţă.8

2
Ar trebui să trăim dând dovadă de respect, apreciere şi 

prietenie faţă de oamenii care nu au aceeaşi religie ca noi.

„Noi afirmăm că avem dreptul de a- L preaslăvi pe Dumnezeu Cel 
Atotputernic aşa cum ne îndeamnă propria conştiinţă şi recunoaştem 
tuturor oamenilor acelaşi drept de a preaslăvi cum doresc, unde 
doresc sau ceea ce doresc” (Articolele de credinţă 1:11).

Cât este de important acest lucru – ca, în timp ce credem şi Îl 
preaslăvim pe Dumnezeu potrivit doctrinei noastre, să nu devenim 
aroganţi, făţarnici sau mândri, ci să le oferim altora privilegiul de a 
preaslăvi cum doresc ei. Multe dintre necazurile din lume provin din 
conflictele dintre religii. Sunt fericit să pot spune că pot sta de vorbă 
cu prietenii mei catolici, că pot sta de vorbă cu prietenii mei pro-
testanţi fără nicio problemă. Le- aş lua apărarea, la fel cum a făcut- o 
această Biserică şi va continua să o facă, apărându- i în această lume.9

Îi rog pe membrii noştri de pretutindeni să trăiască dând dovadă 
de respect şi apreciere faţă de cei care nu aparţin religiei noastre. 
Este atâta nevoie de amabilitate şi respect reciproc printre cei cu 
crezuri şi filosofii diferite! Nu trebuie să fim partizanii niciunui fel de 
doctrină care încurajează superioritatea etnică. Trăim într- o lume a 
diversităţii. Putem şi trebuie să dăm dovadă de respect faţă de cei cu 
ale căror învăţături s- ar putea să nu fim de acord. Trebuie să dorim 
să apărăm drepturile altora care pot deveni victime ale intoleranţei.

Atrag atenţia asupra acelor cuvinte impresionante pe care le- a 
rostit Joseph Smith în anul 1843:

„Dacă s- a demonstrat că am fost gata să mor pentru un «mormon», 
îndrăznesc să declar înaintea Cerului că sunt la fel de pregătit să 
mor apărând drepturile unui prezbiterian, unui baptist sau ale unui 
om bun de orice altă confesiune; pentru că acelaşi principiu care ar 
călca în picioare drepturile sfinţilor din zilele din urmă ar călca în 
picioare drepturile romano- catolicilor sau ale oricărei alte confesiuni” 
(History of the Church, 5:498).10
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Nu trebuie să ne ajutăm doar noi între noi. Nu trebuie să avem 
niciodată o atitudine de superioritate. Nu trebuie să fim făţarnici. Tre-
buie să fim mărinimoşi, deschişi şi prietenoşi. Putem să ne păstrăm 
credinţa. Putem să ne practicăm religia. Putem să preţuim modul 
nostru de preaslăvire fără a- i jigni pe alţii. Profit de această ocazie 
să vă rog să aveţi un spirit de toleranţă şi omenie, de prietenie şi 
dragoste faţă de cei care nu fac parte din religia noastră.11

Nu trebuie să devenim dezagreabili când vorbim despre diferenţe-
le dintre doctrine. Nu avem de ce să fim sarcastici. Însă nu ne putem 
da bătuţi niciodată sau nu ne putem compromite cunoaşterea pe 
care am dobândit- o prin revelaţie şi înmânarea directă a cheilor şi 
autorităţii din mâinile celor care le- au deţinut în trecut. Să nu uităm 
niciodată că aceasta este o restaurare a ceea ce a fost instituit de 
Salvatorul lumii …

Putem respecta alte religii şi trebuie să facem aceasta. Trebuie 
să recunoaştem binele pe care îl îndeplinesc membrii altor religii. 
Trebuie să- i învăţăm pe copiii noştri să fie toleranţi şi prietenoşi cu 
cei care nu fac parte din religia noastră.12

Nu trebuie să- i jignim pe membrii altor biserici. Nu trebuie să- i 
rănim pe membrii altor biserici. Nu ne certăm cu membrii altor 
biserici. Nu purtăm discuţii în contradictoriu cu membrii altor 
biserici. Le spunem pur şi simplu celor care aparţin altor religii 
sau niciuneia: „Aduceţi adevărul pe care îl aveţi şi să vedem dacă 
putem adăuga ceva” 13.

3
Fără să ne compromitem doctrina, putem să 

lucrăm împreună cu alţii în cauze nobile.

Putem şi lucrăm cu cei de alte religii în diferite acţiuni împotriva 
relelor sociale care ameninţă valorile pe care le preţuim şi care sunt 
atât de importante pentru noi toţi. Aceşti oameni nu fac parte din reli-
gia noastră, dar ei sunt prietenii noştri, vecinii noştri şi colegii noştri 
într- o varietate de cauze. Ne bucurăm să- i ajutăm în eforturile lor.

Dar, în toate acestea, nu trebuie să facem compromisuri la nivel 
de doctrină. Nu este nevoie şi nu trebuie să existe compromisuri 
din partea noastră. Ci trebuie să existe înfrăţire pe măsură ce 
lucrăm împreună.14
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Să nu uităm că noi credem că trebuie să fim binevoitori şi că tre-
buie să facem bine tuturor oamenilor. Sunt convins că putem să îi 
învăţăm pe copiii noştri într- un mod destul de eficient, astfel încât 
nu trebuie să ne fie teamă că ei îşi vor pierde credinţa în timp ce 
dau dovadă de prietenie şi amabilitate faţă de cei care nu sunt de 
acord cu doctrina acestei Biserici… Să ne implicăm în cauze bune 
ale comunităţii. Pot fi situaţii în care, din cauza problemelor morale 
grave implicate, să nu putem face compromisuri în privinţa princi-
piilor. Dar, în astfel de situaţii, putem să ne exprimăm dezacordul în 
mod politicos, fără a fi dezagreabili. Putem recunoaşte sinceritatea 
celor ale căror poziţii nu le putem accepta. Putem vorbi mai degrabă 
de principii, în loc de personalităţi.

Să avem iniţiativă şi să ne oferim sprijinul în acele cauze care 
îmbunătăţesc comunitatea şi care au ca scop binecuvântarea tuturor 
cetăţenilor ei …

Învăţaţi- i pe cei pentru care sunteţi răspunzători importanţa com-
portamentului civic. Încurajaţi- i să se implice, amintindu- şi că, în 
dezbaterile publice, glasul blând al raţionamentului este mai convin-
gător decât cel puternic şi zgomotos al protestului. Acceptând astfel 

„Bunătatea noastră poate fi argumentul nostru cel 
mai convingător pentru ceea ce credem.”
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de responsabilităţi, oamenii noştri vor binecuvânta comunităţile în 
care trăiesc, familiile lor şi Biserica.15

Niciodată nu trebuie să ne dăm bătuţi în faţa forţelor răului. Putem 
şi trebuie să menţinem standardele morale pe care Biserica le- a 
promovat de la organizarea ei. Există o cale mai bună decât calea 
lumească. Dacă aceasta înseamnă să rămânem singuri, va trebui să 
rămânem singuri.

Dar nu vom fi singuri. Am încredinţarea că există milioane de 
oameni, peste tot în lume, care suferă din cauza răului pe care- l văd 
în jurul lor. Ei iubesc virtutea, binele şi optimismul. Ei, de aseme-
nea, îşi vor ridica glasurile şi nu- şi vor precupeţi eforturile pentru 
păstrarea acelor valori care sunt demne de a fi păstrate şi cultivate.16

Să ne rugăm pentru forţele binelui. Să ne întindem braţele pentru 
a- i ajuta pe bărbaţii şi femeile de bună credinţă, oricare- ar fi convin-
gerea lor religioasă şi oriunde ar locui ei. Să înfruntăm cu fermitate 
răul, atât acasă, cât şi în alte ţări… Putem influenţa în bine această 
lume, fiecare dintre noi.17

4
Când îi tratăm pe alţii cu dragoste, respect şi bunătate, 
arătăm că suntem ucenici adevăraţi ai lui Isus Hristos.

Pe măsură ce ne îndeplinim misiunea, noi lucrăm prin împuter-
nicirea pe care ne- a dat- o Domnul înviat, care a vorbit în această 
ultimă dispensaţie. Aceasta este cauza Sa unică şi minunată. Noi 
depunem mărturie despre El. Dar nu trebuie să facem acest lucru 
cu aroganţă sau făţărnicie.

După cum a spus Petru, noi suntem „o seminţie aleasă, o preoţie 
împărătească, un neam sfânt, un popor [neobişnuit]”. De ce? Ca noi 
să „[vestim] puterile minunate ale Celui ce [ne- a] chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9) …

Haideţi să fim ucenici adevăraţi ai lui Hristos, să respectăm regula de 
aur şi să facem altora tot ceea ce dorim ca ei să ne facă nouă. Haideţi 
să ne întărim propria credinţă şi pe cea a copiilor noştri fiind amabili 
faţă de cei care nu fac parte din Biserica noastră. Dragostea şi respec-
tul vor alunga orice urmă de animozitate. Bunătatea noastră poate 
fi argumentul nostru cel mai convingător pentru ceea ce credem.18
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Doresc să sugerez să ne dezvoltăm o atitudine deschisă faţă de 
cei care nu fac parte din Biserica noastră, să- i ajutăm, să- i încurajăm, 
să- i conducem într- un mod elegant şi amabil spre acele asocieri prin 
care ar putea cunoaşte programele minunate ale Bisericii.

Mă gândesc la poezia scrisă de Edwin Markham:

A desenat un cerc din care m- a exclus –
Eretic, rebel, nesupus.
Dar eu şi Dragostea am fost isteţi şi- am câştigat:
Am desenat un cerc în care l- am inclus și protejat! 19

Cu certitudine nu trebuie să ne lăudăm cu [religia noastră] sau să 
fim aroganţi în vreun fel. Un asemenea comportament este nega-
rea Spiritului lui Hristos pe care ar trebui să- L avem. Acest Spirit îşi 
găseşte expresia în inimă şi în suflet, în modul liniştit şi umil în care 
ne trăim vieţile.

Cu toţii i- am văzut pe cei cărora am dori să le urmăm exemplul 
pentru că au dezvoltat un fel de a fi care, chiar fără a fi menţionat, arată 
frumuseţea Evangheliei pe care au îmbrăţişat- o în comportamentul lor.

Putem scădea intensitatea glasului nostru cu câţiva decibeli. Putem 
răspunde răului cu bine. Putem zâmbi când ar fi mult mai uşor să 
ne enervăm. Putem exercita autocontrolul şi autodisciplina şi putem 
ignora orice insulte la adresa noastră.20

Oare înţelegem cu adevărat, oare înţelegem semnificaţia imensă 
a ceea ce avem? Acesta este punctul culminant al generaţiilor de 
oameni, capitolul final al întregii panorame a experienţei umane.

Dar aceasta nu ne aşează într- o poziţie de superioritate. Mai 
degrabă ne îndeamnă să fim umili. Aşează pe umerii noştri o res-
ponsabilitate de la care nu putem abdica, responsabilitatea de a veni 
în întâmpinarea oamenilor, fiind preocupaţi de ei toţi, în spiritul 
Învăţătorului, care ne- a învăţat: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi” (Matei 19:19). Trebuie să lăsăm la o parte mulţumirea 
de sine şi să ne ridicăm deasupra interesului personal meschin …

Noi, cei din această generaţie, suntem rezultatul final a tot ceea ce 
s- a petrecut înainte. Nu este suficient să se ştie că suntem membri 
ai Bisericii. Noi avem o obligaţie solemnă. Să o acceptăm şi să ne 
străduim să o îndeplinim.
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Trebuie să trăim cu adevărat ca oameni care Îl urmează pe Hristos, 
dând dovadă de caritate faţă de toţi, facând bine atunci când ni se 
face rău, propovăduind prin exemplu căile Domnului şi îndeplinind 
marea slujire pe care El ne- a dat- o spre împlinire.21

Extras din rugăciunea de dedicare a Centrului de conferinţe 
din oraşul Salt Lake, Utah: „Fie ca noi, cei din Biserica Ta, să fim 
ospitalieri şi buni. Fie ca noi să ne păstrăm standardele şi practicile 
pentru care suntem cunoscuţi şi să le acordăm celorlalţi privilegiul 
de a preaslăvi „cum, unde doresc şi ceea ce doresc ei” [Articolele 
de credinţă 1:11]. Binecuvântează- ne să ne întindem braţele ca buni 
vecini şi să fim de ajutor tuturor. Fie ca noi să ridicăm mâinile slăbite 
şi să întărim genunchii care se clatină ai celor care se află în suferinţă 
[vezi D&L 81:5]. Fie ca noi toţi să trăim în pace, cu recunoştinţă şi 
respect reciproc.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• În relaţiile cu alţii, de ce este folositor să ne amintim că suntem 

toţi copii ai lui Dumnezeu? (Vezi secţiunea 1.) Cum putem ajunge 
să- i apreciem și să- i respectăm mai mult pe alţii? Cum pot adulţii 
să- şi înveţe copiii să- i aprecieze şi să- i respecte pe alţii?

• Revedeţi sfatul preşedintelui Hinckley cu privire la relaţiile noastre 
cu oamenii care nu fac parte din Biserica noastră (vezi secţiunea 
2). Cum putem să recunoaştem dacă suntem aroganţi sau ipocriţi 
în cadrul acestor relaţii? Cum putem să dăm dovadă de mai multă 
prietenie şi dragoste faţă de cei care au alte crezuri?

• De ce este important ca membrii Bisericii să lucreze împreună cu 
alţi oameni în cauze drepte? (Vezi secţiunea 3.) Ce exemple de 
astfel de eforturi cunoaşteţi? Cum putem să devenim o influenţă 
în bine mai puternică în comunităţile noastre?

• Ce putem învăţa despre ucenicie din învăţăturile preşedintelui 
Hinckley din secţiunea 4? În ce mod aţi văzut că dragostea şi 
respectul înlătură sentimentele de animozitate? De ce este com-
portamentul nostru faţă de alţii „argumentul nostru cel mai con-
vingător pentru ceea ce credem”? Gândiţi- vă la moduri concrete 
în care îi puteţi ajuta pe alţii.
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Scripturi suplimentare
Matei 7:12; Luca 9:49- 50; Ioan 13:34- 35; 1 Ioan 4:7- 8; D&L 1:30; 

123:12- 14; Articolele de credinţă 1:13

Ajutor pentru studiu
„Atunci când simţiţi bucuria care vine din înţelegerea Evangheliei, 

veţi dori să puneţi în practică ceea ce învăţaţi. Străduiţi- vă să trăiţi în 
armonie cu ceea ce înţelegeţi. Făcând aceasta, vă veţi întări credinţa, 
cunoaşterea şi mărturia” (Predicaţi Evanghelia Mea [2004], p. 19).

Note
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„Haideţi să ne întindem braţele către lume prin slujirea 
noastră misionară, propovăduind despre restaurarea 

evangheliei tuturor acelora care ne vor asculta.”
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Munca misionară – miracolul 
zilelor din urmă

„Vă invit să deveniţi o mare armată 
entuziasmată să facă această lucrare şi având 
o dorinţă uriaşă de a- i ajuta pe misionari în 
responsabilitatea importantă pe care o au.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Când era tânăr, Gordon B. Hinckley era un deţinător demn al 
preoţiei, dar nu s- a aşteptat să fie chemat să slujească în misiune 
cu timp deplin. „Era perioada celei mai mari crize economice din 
istoria lumii”, a explicat el mai târziu. „Rata şomajului în [oraşul Salt 
Lake] a atins aproximativ 35% şi majoritatea şomerilor erau soţi şi 
taţi, deoarece existau puţine femei angajate. În vremea aceea, erau 
foarte puţini misionari în câmpul misiunii… Mi- am luat licenţa şi 
am plănuit să fac, cumva, masteratul. Apoi, episcopul mi- a dat ceea 
ce mi se părea a fi o sugestie şocantă. Mi- a vorbit despre misiune.” 1

Gordon a acceptat „sugestia şocantă” a episcopului său şi, în anul 
1933, a fost chemat să slujească în Anglia – fiind unul dintre cei 
525 de misionari chemaţi în acel an.2 A înfruntat multe greutăţi în 
timpul misiunii lui, dar slujirea pe care a făcut- o a oferit o temelie 
sigură credinţei sale:

„Munca în câmpul misiunii nu a fost uşoară. A fost grea şi des-
curajatoare. Dar ce experienţă minunată a fost! Gândindu- mă în 
urmă, recunosc că am fost, probabil, un tânăr egoist când am ajuns 
în Marea Britanie. Ce binecuvântare s- a dovedit a fi faptul de a lăsa 
interesele mele deoparte şi a face loc intereselor mai importante ale 
muncii Domnului …

Cât de profund recunoscător sunt pentru experienţa acelei 
misiuni. Am influenţat viaţa câtorva oameni care, mai târziu, şi- au 
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exprimat aprecierea. Acest lucru a însemnat mult pentru mine. Dar 
nu m- a preocupat niciodată numărul de botezuri pe care le- am 
avut sau pe care le- au avut alţi misionari. Satisfacţia mea provenea 
din asigurarea că am făcut ceea ce a dorit Domnul să fac şi că am 
fost un instrument în mâinile Sale pentru a duce la îndeplinire 
scopurile Sale. În cursul acelei experienţe, în fiinţa mea a luat 
naştere o convingere şi o cunoaştere că aceasta este, cu adevărat, 
munca adevărată şi vie a lui Dumnezeu, restaurată printr- un profet 
pentru binecuvântarea tuturor acelora care o vor accepta şi vor 
trăi potrivit principiilor ei” 3.

Misiunea preşedintelui Hinckley a reprezentat începutul unei vieţi 
dedicate muncii Domnului. În timp ce slujea în calitate de preşe-
dinte al Bisericii, el a călătorit mai mult de un milion şi jumătate de 
kilometri vizitând peste 70 de ţări pentru a depune mărturie despre 
Isus Hristos şi Evanghelia Sa restaurată.4

Preşedintele Hinckley a lansat des chemarea ca membrii Bisericii 
să i se alăture în împărtăşirea Evangheliei. Peste 400.000 de misionari 
cu timp deplin au răspuns acelei chemări în timp ce era preşedinte. 
Prin slujirea lor şi prin munca membrilor misionari, peste 3.500.000 
de convertiţi au fost botezaţi în acea perioadă.5

Mereu optimist, preşedintele Hinckley a împărtăşit o viziune largă 
cu privire la modul în care lucrarea Domnului va continua să crească:

„Dacă mergem înainte, fără să pierdem niciodată din vedere 
ţelul nostru, fără să vorbim cu răutate despre cineva, trăind con-
form principiilor despre care ştim că sunt drepte, această cauză 
va înainta în continuare maiestuos şi cu putere pentru a umple 
pământul. Uşi care sunt acum închise propovăduirii Evangheliei 
vor fi deschise” 6.

„Speranţa noastră în ceea ce priveşte viitorul este mare şi credinţa 
noastră este puternică. Noi ştim că acesta este doar începutul a ceea 
ce va urma în anii pe care îi avem în faţă… Misiunea ce ne revine 
în a duce mai departe lucrarea este uriaşă. Dar ocazia pe care o 
avem este glorioasă.” 7
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Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Trebuie să ne întindem braţele către lume 
prin slujirea noastră misionară, propovăduind 

tuturor acelora care ne vor asculta.

Avem responsabilitatea divină de a duce Evanghelia fiecărei 
naţiuni, fiecărui neam, fiecărei limbi şi fiecărui popor. Ni s- a încre-
dinţat sarcina de a propovădui şi a boteza în numele Domnului Isus 
Hristos. Salvatorul înviat a spus: „Duceţi- vă în toată lumea şi propo-
văduiţi Evanghelia la orice făptură” [Marcu 16:15]. Suntem angajaţi 
într- o cruciadă vastă şi istovitoare în favoarea adevărului şi bunătăţii.8

S- a făcut muncă misionară încă înainte ca Biserica să fie organi-
zată. A continuat să se facă de atunci, în pofida greutăţilor prin care 
membrii noştri au trecut de multe ori. Fie ca noi, fiecare dintre noi, să 
ne luăm angajamentul de a răspunde la o nouă ocazie, de a avea un 
nou simţ al responsabilităţii, o nouă asumare a obligaţiei de a- L ajuta 
pe Tatăl nostru din Cer în lucrarea Sa glorioasă de a realiza nemurirea 
şi viaţa veşnică a fiilor şi fiicelor Sale de pe întreg pământul.9

Fie ca noi, în calitate de sfinţi din zilele din urmă, să ne întindem 
braţele către aceia care nu au aceeaşi religie ca noi. Fie ca noi să 
nu ne purtăm niciodată cu aroganţă sau având o atitudine de supe-
rioritate. Ci, din contră, să dăm dovadă de dragoste, de respect şi 
să fim dornici de a- i ajuta. Suntem foarte greşit înţeleşi şi mă tem 
că, în multe cazuri, acest lucru este din cauza noastră. Putem fi mai 
toleranţi, mai amabili, mai prietenoşi, exemple mai bune decât am 
fost în trecut. Să- i învăţăm pe copiii noştri să fie prietenoşi cu alţii, 
să- i trateze cu respect, dragoste şi admiraţie. Acest lucru va duce la 
rezultate mult mai bune decât o atitudine egoistă …

Haideţi să ne întindem braţele către lume prin slujirea noastră 
misionară, propovăduind despre restaurarea Evangheliei tuturor 
acelora care ne vor asculta, vorbind fără teamă şi, de asemenea, fără 
ipocrizie, despre Prima Viziune, depunând mărturie despre Cartea 
lui Mormon şi despre restaurarea preoţiei. Haideţi, fraţii şi surorile 
mele, să îngenunchem şi să ne rugăm pentru ocazia de a- i aduce 
pe alţii să simtă bucuria Evangheliei.10
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Este un lucru uimitor şi minunat că mii de oameni au fost influen-
ţaţi de miracolul Spiritului Sfânt, că ei cred, acceptă şi devin membri. 
Ei sunt botezaţi. Vieţile lor sunt influenţate în bine pentru totdeauna. 
Au loc miracole. O sămânţă de credinţă pătrunde în inimile lor. Ea 
creşte pe măsură ce ei învaţă. Şi ei acceptă principiu după princi-
piu, până ce primesc toate binecuvântările care sunt date celor care 
merg cu credinţă în aceasta, în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă.11

2
Trebuie să- i ajutăm pe misionarii cu timp deplin 

să- i aducă pe alţii la cunoaşterea adevărului.

Am cunoscut o femeie din America de Sud care se alăturase 
recent Bisericii. Fiind motivată de o dragoste imensă pentru ceea 
ce găsise, ea începuse entuziasmată să le spună şi altora. În timpul 
unei perioade de numai şapte luni de la botezul ei, ea le oferise 
misionarilor trei sute de date de contact ale cunoştinţelor ei cărora 
să le explice Evanghelia. La un moment dat, şaizeci au venit în 
Biserică. În São Paulo, Brazilia, l- am întâlnit pe misionarul tânăr 
care îi propovăduise Evanghelia. Şi el fusese convertit şi plecase în 
misiune pentru a reprezenta Biserica, făcând mari sacrificii financiare. 
Femeia despre care vă vorbesc a fost una dintre cele patruzeci şi 
trei de persoane pe care le- a ajutat să vină în Biserică până în acel 
moment. Prin intermediul acestui tânăr din Brazilia, peste o sută de 
persoane s- au alăturat Bisericii – patruzeci şi trei de convertiţi cu 
ajutorul lui, şaizeci cu ajutorul uneia dintre persoanele pe care le- a 
convertit şi mult mai mulţi care urmau să fie convertiţi prin inter-
mediul convertiţilor lui.12

Foarte mulţi se uită la munca misionară ca la o simplă distribui-
re de broşuri religioase. Toţi cei cărora le este cunoscută această 
muncă ştiu că există o cale mai bună. Acea cale este prin membrii 
Bisericii. Oricând există un membru al Bisericii care prezintă un 
simpatizant, există imediat un sistem de sprijin. Membrul Bisericii 
depune mărturie despre adevărul lucrării. El ţine mult la fericirea 
prietenului său simpatizant. El se bucură când prietenul lui face 
progrese în învăţarea Evangheliei.
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Misionarii cu timp deplin pot face propovăduirea concretă, dar 
membrul Bisericii, ori de câte ori este posibil, va susţine această 
propovăduire prin oferirea casei lui pentru a fi dusă mai departe 
această slujire misionară. El va depune o mărturie sinceră despre 
divinitatea lucrării. El va fi acolo pentru a răspunde la întrebări când 
misionarii nu sunt în apropiere. El va fi un prieten pentru convertitul 
care face o schimbare mare şi uneori dificilă.

Nu trebuie să ne fie deloc ruşine de Evanghelie. Trebuie să fim 
mândri de ea. „Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului 
nostru”, i- a scris Pavel lui Timotei (2 Timotei 1:8). Pretutindeni există 
ocazii de a împărtăşi Evanghelia …

Procesul aducerii de oameni noi în Biserică nu este numai res-
ponsabilitatea misionarilor. Ei au cel mai mare succes când membrii 
devin sursa prin care se găsesc noii simpatizanţi …

Fie ca, în inima fiecărui membru, să se cultive o conştientizare 
a potenţialului său de a- i aduce pe alţii la cunoaşterea adevărului. 
Lăsaţi- l să lucreze la descoperirea acestuia. Lăsaţi- l să se roage cu 
multă sinceritate în legătură cu acesta …

Stimaţi fraţi şi surori, îi putem lăsa pe misionari să se descurce 
singuri sau îi putem ajuta. Dacă se vor descurca singuri, vor bate la 

„Pretutindeni există ocazii de a împărtăşi evanghelia.”
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uşi zi după zi şi recolta va fi săracă. Sau noi, ca membri, îi putem 
ajuta să- i găsească pe simpatizanţi şi să- i înveţe …

Fie ca membrii fiecărui ţăruş să- și dezvolte capacitatea de a recu-
noaște ocaziile de a- i găsi pe cei care vor asculta mesajul Evangheliei. 
În acest proces, noi nu trebuie să jignim. Nu trebuie să fim aroganţi. 
Modul cel mai eficient de a împărtăşi Evanghelia va fi bunătatea şi 
exemplul propriilor vieţi. Şi, pe măsură ce ne angajăm în această 
slujire, vieţile noastre se vor îmbunătăţi, vom fi alerţi pentru a vedea 
că nu facem sau spunem nimic ce le- ar putea împiedica progresul 
celor pe care încercăm să- i conducem spre adevăr …

Trebuie să aibă loc o insuflare de entuziasm în fiecare organizaţie 
auxiliară a Bisericii. Fie ca acest subiect [al muncii misionare] să fie 
discutat din când în când în cadrul adunărilor de împărtăşanie. Fie 
ca acesta să fie discutat de către preoţi şi membrele Societăţii de 
Alinare în cadrul adunărilor lor săptămânale. Fie ca tinerii băieţi şi 
tinerele fete să vorbească despre această repsonsabilitate impor-
tantă şi să planifice moduri în care pot ajuta. Fie ca şi copiii de la 
Societatea Primară să se gândească la moduri în care pot ajuta. Mulţi 
părinţi au venit în Biserică datorită unui copil care a fost invitat la 
Societatea Primară …

Fraţi şi surori, vă invit pe toţi, din episcopii şi [ţăruşi], din districte 
şi ramuri, să deveniţi o mare armată entuziasmată să facă această 
lucrare şi având o dorinţă uriaşă de a- i ajuta pe misionari în respon-
sabilitatea importantă pe care o au de a duce Evanghelia fiecărei 
naţiuni, fiecărui neam, fiecărei seminţii şi fiecărui popor. „Câmpul 
este alb [şi gata] pentru seceriş” (D&L 4:4). Domnul a declarat aceasta 
în mod repetat. Să nu- L credem pe cuvânt? 13

În numele misionarilor… doresc să insist ca dumneavoastră, sfinţii, 
să faceţi tot ce puteţi pentru a oferi date de contact [ale oamenilor] 
cărora le pot propovădui. Veţi fi fericiţi dacă veţi face acest lucru. 
Fiecare persoană pe care o veţi vedea că vine în Biserică datorită 
eforturilor dumneavoastră vă va aduce fericire în viaţă. Vă fac această 
promisiune fiecăruia dintre dumneavoastră.14
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3
Munca misionară cu timp deplin aduce 

fericire de durată celor care slujesc.

Trebuie să ridicăm standardele de demnitate şi de pregătire pentru 
cei care merg în lume ca ambasadori ai Domnului Isus Hristos.15

Lumea din zilele noastre are nevoie de puterea mărturiei pure. Are 
nevoie de Evanghelia lui Isus Hristos şi, dacă lumea trebuie să audă 
acea Evanghelie, trebuie să existe mesageri care să o propovăduiască.

Le cerem părinţilor să înceapă devreme să- i pregătească pe copiii 
lor [pentru slujirea misionară]. Copiii crescuţi în cămine în care există 
rugăciunea în familie, unde există seara în familie, unde se citesc 
scripturile, unde tatăl şi mama sunt activi în Biserică şi vorbesc cu 
entuziasm despre Biserică şi despre Evanghelie, se umplu de o 
dorinţă de a propovădui altora Evanghelia. În cadrul unor astfel de 
cămine, munca misionară este, de obicei, o tradiţie. Se fac conturi 
de economii la bancă de când copiii sunt încă mici. Băieţii cresc 
ştiind că se aşteaptă ca ei să fie chemaţi să slujească în calitate de 
misionari pentru Biserică. Misiunea devine la fel de importantă în 
planul vieţii unui băiat precum dobândirea unei educaţii.16

Munca misionară este, în esenţă, o responsabilitate a preoţiei. Prin 
urmare, tinerii noştri băieţi trebuie să poarte cea mai mare povară. 
Aceasta este responsabilitatea şi obligaţia lor.17

Tineri [băieţi], sper că voi toţi veţi fi îndrumaţi spre slujirea misio-
nară. Nu vă promit că vă veţi distra. Nu vă promit că veţi avea parte 
de o viaţă uşoară şi de confort. Nu vă promit că nu veţi fi descurajaţi, 
că nu vă va fi teamă, că nu veţi fi, uneori, nefericiți. Dar vă pot pro-
mite că veţi creşte cum nu aţi crescut niciodată în întreaga voastră 
viaţă într- o perioadă de timp atât de scurtă. Vă pot promite fericire 
unică, minunată şi de durată. Vă pot promite că vă veţi reevalua 
vieţile, că veţi stabili noi priorităţi, că veţi trăi mai aproape de Dom-
nul, că rugăciunea va deveni o experienţă reală şi minunată, că veţi 
păși cu credinţă în rezultatul lucrurilor bune pe care le veţi face.18

Avem nevoie de tinere fete [să slujească în misiuni]. Ele fac o 
muncă remarcabilă. Ele pot merge în căminele în care tinerii misio-
nari nu pot …
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[Totuşi]… tinerele fete nu trebuie să simtă că au o datorie com-
parabilă cu cea a tinerilor băieţi. Unele dintre ele doresc foarte 
mult să meargă în misiune. Dacă acesta este cazul, ele trebuie să se 
sfătuiască cu episcopul lor, precum şi cu părinţii lor… Surorilor le 
spun că veţi fi foarte respectate, se va considera că v- ați îndeplinit 
în aceeași măsură îndatorirea și eforturile voastre vor fi la fel de 
acceptate de Domnul şi de Biserică fie că mergeţi în misiune sau 
nu mergeţi în misiune.19

Pe lângă nevoia de tineri misionari şi tinere misionare, există o 
nevoie tot mai mare de cupluri care să slujească în misiune. Cuplu-
rile de seniori fac o treabă extraordinară în misiune. Este nevoie 
de mai multe cupluri de misionari. Avem nevoie în special de cei 
care vorbesc limbi străine. Ei pot sluji în multe responsabilităţi sub 
îndrumarea preşedinţilor de misiune atenţi şi delicaţi.

Odată cu creşterea numărului de oameni care se pensionează 
având încă o stare de sănătate bună şi fiind plini de vitalitate, mulţi 
pot împlini o nevoie uriaşă în munca Domnului.20

„lumea de astăzi… are nevoie de evanghelia lui Isus Hristos 
şi, dacă lumea trebuie să audă acea evanghelie, trebuie 

să existe mesageri care să o propovăduiască.”
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[Avem] pensionari şi pensionare care slujesc îndeplinind respon-
sabilități însemnate ca misionari pentru această Biserică în întreaga 
lume. Numărul lor este în creştere. Merg acolo unde sunt chemaţi. 
Slujesc acolo unde este nevoie de ei. Leagă prietenii, îşi împărtăşesc 
talentele, deschid uşi pentru cei care nu- i vor uita niciodată pe băr-
baţii şi pe femeile care au venit la ei cu un spirit complet altruist, să- i 
înveţe şi să le facă bine. Nu sunt remuneraţi. Îşi plătesc misiunea din 
surse proprii. Devotamentul lor este nelimitat. Roadele eforturilor 
lor sunt de nemăsurat.21

4
Când le prezentăm altora Evanghelia, Spiritul Domnului 

ne ajută să trecem peste diferenţele dintre noi.

Pentru că toţi provenim din aceeaşi familie [în calitate de copii 
ai lui Dumnezeu], reacţionăm la acelaşi adevăr. Faptul că unii au 
culoarea pielii puţin mai diferită, că au forma ochilor puţin mai 
diferită şi că unii poartă un anumit fel de îmbrăcăminte nu îi face 
deloc un alt fel de indivizi. Bărbaţii şi femeile din întreaga lume 
reacţionează la aceiaşi stimuli în practic acelaşi fel. Când le e frig, 
caută căldură; când îi doare, îi doare la fel; au parte de tristeţe şi au 
parte de bucurie …

Când diferenţele – chiar şi faţă de vecinii noştri sau faţă de alte 
culturi – par să stea ca nişte bariere în timp ce încercăm să împăr-
tăşim Evanghelia, acestea sunt înlăturate, de obicei, de curtoazia 
modestă. Când ţinem porunca Domnului de a le prezenta altora 
Evanghelia, depun mărturie că Spiritul Domnului ne ajută să tre-
cem peste diferenţele dintre cel care propovăduieşte şi cel căruia 
i se propovăduieşte. Domnul a clarificat acest proces când a spus: 
„De aceea, cel care predică [prin Spirit] şi cel care primeşte [prin 
Spirit] se înţeleg unul cu altul şi amândoi sunt edificaţi şi se bucură 
împreună” (D&L 50:22).

Sunt liniştit să ştiu că metoda cea mai eficientă pe care fiecare 
dintre noi o avem în chemarea noastră de a împărtăşi Evanghelia 
este Spiritul Domnului. L- am văzut cu toţii în alţii. Pe măsură ce 
facem munca Domnului, îl simţim, de asemenea, în noi înşine. În 
astfel de situaţii, diferenţele superficiale dintre noi şi cei cărora le 
propovăduim par să cadă de pe ochii noştri ca nişte solzi. (Vezi 
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2 Nefi 30:6.) O relaţie caldă de înfrăţire şi înţelegere se naşte şi este 
ceva minunat. Pur şi simplu ne înţelegem unul pe altul şi suntem 
pur şi simplu edificaţi şi ne bucurăm împreună.22

5
Pe măsură ce înaintăm cu credinţă, Domnul 

va binecuvânta eforturile noastre de a 
le prezenta altora Evanghelia.

Cu adevărat, suntem angajaţi într- o lucrare minunată şi un mira-
col… Dumnezeul din Cer a înfăptuit acest miracol al zilelor din 
urmă şi ceea ce am văzut nu este decât începutul lucrurilor măreţe 
care se vor mai întâmpla. Munca va fi înfăptuită de bărbaţi umili şi 
femei umile, tineri şi bătrâni.23

Munca va avea succes deoarece Domnul este cel care a promis:

„Şi acolo unde vă primeşte pe voi, Eu, de asemenea, voi fi, pentru 
că Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la dreapta voastră şi la stânga 
voastră şi Spiritul Meu va fi în inima voastră şi îngerii Mei în jurul 
vostru pentru a vă susţine” (D&L 84:88).

Păstrând în minte faptul că Dumnezeu ne- a trimis şi Dumnezeu 
ne- a făcut promisiuni, haideţi să înaintăm cu credinţă. Pe măsură ce 
facem aceasta, Domnul va binecuvânta eforturile noastre. Haideţi să 
ne facem partea şi să împărtăşim Evanghelia celor din jurul nostru, 
întâi prin exemplu şi, apoi, prin învăţătură.

Piatra care s- a dezlipit din munţi fără ajutorul vreunei mâini va 
continua să se rostogolească până când va umple tot pământul. (Vezi 
Daniel 2:34.) Vă las mărturia mea despre acest adevăr şi despre ade-
vărul că fiecare dintre noi poate să ajute în moduri care sunt potrivite 
împrejurărilor noastre dacă vom căuta îndrumarea şi inspiraţia Tatălui 
nostru din Cer. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pe care o facem 
noi şi, având binecuvântările Sale, nu vom eşua.24
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Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce ne este, uneori, teamă să împărtăşim Evanghelia? Care sunt 

câteva dintre modurile în care putem să depăşim acea teamă şi să- i 
ajutăm pe ceilalţi să cunoască adevărul? (Vezi secţiunea 1.) Care sunt 
unele dintre miracolele muncii misionare la care aţi fost martori?

• De ce misionarii „au cel mai mare succes când membrii devin 
sursa prin care sunt găsiţi noii simpatizanţi”? (Vezi secţiunea 2.) 
Care sunt câteva dintre modalităţile prin care membrii îi pot ajuta 
pe misionarii cu timp deplin?

• De ce au misiunile cu timp deplin o influenţă atât de mare în 
vieţile celor care slujesc? Cum îi pot ajuta părinţii pe copiii lor să 
se pregătească să slujească în misiune cu timp deplin? (Vezi sec-
ţiunea 3.) Cum pot membrii familiei să ajute cuplurile de seniori 
să se pregătească să slujească?

• Recapitulaţi secţiunea 4. Care sunt câteva dintre trăsăturile comune 
ale tuturor oamenilor? Cum putem trece peste diferenţele care 
par obstacole mari în împărtăşirea Evangheliei? În ce mod aţi 
văzut Spiritul Domnului ajutându- i pe oameni să vadă dincolo 
de diferenţele dintre ei?

• Preşedintele Hinckley a subliniat că Domnul ne va binecuvânta 
eforturile de a împărtăşi Evanghelia dacă „înaintăm cu credinţă” 
(secţiunea 5). Cum puteţi face ca dorinţa şi credinţa dumneavoas-
tră de a împărtăşi Evanghelia să crească?

Scripturi suplimentare
Isaia 52:7; Matei 28:19- 20; Alma 26:1- 5; D&L 1:20- 23; 4; 18:15- 16; 

38:40- 41

Ajutor pentru predare
„Nu vă temeţi de linişte. Oamenii au nevoie, deseori, de timp 

pentru a se gândi şi a răspunde la întrebări sau pentru a exprima 
ceea ce simt. Puteţi să faceţi o pauză după ce aţi adresat o întreba-
re, după o experienţă spirituală care a fost împărtăşită sau când o 
persoană are dificultăţi în a se exprima” (Predarea, nu este chemare 
mai mare [1999], p. 67).
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Să- i primim cu dragoste 
pe noii convertiţi şi pe 

membrii mai puţin activi

„Trebuie să acordăm permanent atenție obligaţiei 
extrem de importante de a ne înfrăţi cu convertiţii 

care vin în Biserică şi de a- i ajuta cu dragoste pe cei 
care… păşesc în încăperea sumbră a inactivităţii.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

O temă pe care preşedintele Hinckley a subliniat- o de- a lungul 
slujirii sale în calitate de preşedinte al Bisericii a fost importanţa de 
a- i ajuta pe noii convertiţi şi pe cei care nu sunt activi în Biserică. 
El a împărtăşit multe exemple de eforturi personale cu privire la 
înfrăţire, pe unul dintre acestea descriindu- l ca fiind „unul dintre 
eşecurile mele”. El a explicat:

„În timp ce slujeam ca misionar în Insulele Britanice, eu şi colegul 
meu i- am propovăduit unui tânăr şi a fost plăcerea mea să- l botez. 
Era foarte bine educat. Era rafinat. Îi plăcea să studieze. Eram atât de 
mândru de acest tânăr care venise în Biserică. Simţeam că avea toate 
calităţile să devină, într- o bună zi, conducător printre membrii noştri.

Trecea printr- un imens proces de schimbare de la convertit la 
membru. Pentru o perioadă scurtă înainte de a fi eliberat, am avut 
ocazia să- i fiu prieten. Apoi, am fost eliberat şi m- am întors acasă. 
I s- a dat o responsabilitate simplă în ramura din Londra. Nu ştia 
nimic din ceea ce se aştepta de la el. A făcut o greşeală. Preşedintele 
organizaţiei în care slujea era un bărbat pe care- l pot descrie cel mai 
bine ca fiind zgârcit în dragoste şi darnic în critici. Într- un mod mai 
degrabă nemilos, s- a dus să- i ceară socoteală prietenului meu, care 
făcuse o greşeală simplă.
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„domnul a lăsat pe cele nouăzeci şi nouă din 
turmă pentru a găsi oaia pierdută.”
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În seara aceea, tânărul a plecat din clădirea închiriată a Bisericii 
îndurerat şi rănit… Şi- a zis: «Dacă aşa sunt ei, eu nu mă mai întorc».

A devenit inactiv. Anii au trecut… Când m- am întors în Anglia, 
am încercat cu disperare să- l găsesc… Am venit acasă şi, în sfârşit, 
după multe căutări, am reuşit să dau de el.

I- am scris. El mi- a răspuns, însă fără să menţioneze nimic legat 
de Evanghelie.

Data viitoare când am fost în Londra, l- am căutat din nou. În ziua 
în care trebuia să plec, l- am găsit. L- am sunat şi ne- am întâlnit în 
staţia de metrou. Ne- am îmbrăţişat. Aveam foarte puţin timp înainte 
de a lua avionul, dar am vorbit puţin şi cu mare consideraţie unul 
pentru celălalt. Mi- a mai dat o îmbrăţişare înainte să plec. M- am 
hotărât ca niciodată să nu mai pierd legătura cu el …

Anii au trecut. Am îmbătrânit amândoi. El s- a pensionat şi s- a 
mutat în Elveţia. Odată, când eram în Elveţia, m- am abătut de la 
drumul meu pentru a găsi satul în care locuia. Am petrecut cea mai 
bună parte a zilei împreună – el, soţia lui, soţia mea şi cu mine. Ne- 
am simţit minunat, dar era evident că flacăra credinţei se stinsese 
demult. Am încercat cât de mult am putut, dar nu am găsit o cale 
de a o reaprinde. Am continuat să- i scriu. I- am trimis cărţi, reviste, 
înregistrări cu Corul Tabernacolului şi alte lucruri pentru care el şi- a 
exprimat aprecierea.

A murit în urmă cu câteva luni. Soţia lui mi- a scris pentru a- mi da de 
veste. Mi- a spus: «Ai fost cel mai bun prieten pe care l- a avut vreodată».

Mi- au curs lacrimile când am citit acea scrisoare. Am ştiut că eşu-
asem. Poate dacă aş fi fost acolo să- l ridic prima oară când a fost 
doborât, şi- ar fi trăit viaţa în mod diferit. Cred că l- aş fi putut ajuta 
atunci. Cred că i- aş fi putut pansa rana care îl făcea să sufere. Am 
o singură mângâiere: am încercat. Am o singură tristeţe: am eşuat.

Provocarea de acum este mai mare ca niciodată deoarece numărul 
celor convertiţi este mai mare decât a fost vreodată… Fiecare con-
vertit este preţios. Fiecare convertit este un fiu sau o fiică a lui Dum-
nezeu. Fiecare convertit este o responsabilitate mare şi importantă” 1.

Grija preşedintelui Hinckley faţă de noii convertiţi şi membrii mai 
puţin activi a fost rezultatul faptului că a văzut de nenumărate ori 
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modul în care Evanghelia binecuvântează vieţi. Un reporter de ştiri 
l- a întrebat odată: „Ce vă oferă cea mai mare satisfacţie când vedeţi 
munca ce se face în Biserică azi?” Preşedintele Hinckley a răspuns:

„Lucrul care îmi oferă cea mai mare satisfacţie este să văd ce face 
această Evanghelie pentru oameni. Le dă o nouă concepţie despre 
viață. Le dă o perspectivă pe care nu au mai avut- o înainte. Le înalţă 
privirea către lucruri nobile şi divine. Li se întâmplă ceva miraculos. 
Se uită spre Hristos şi sunt vii” 2.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Avem o responsabilitate mare: să slujim 
fiecărei persoane în parte.

Trebuie să avem grijă de fiecare. Hristos a vorbit mereu despre 
persoane în mod individual. El i- a vindecat pe cei bolnavi, în mod 
individual. În pildele Sale, El a vorbit despre persoane în mod indi-
vidual. Această Biserică, neţinând seama de numărul membrilor ei, 
se concentrează pe persoane în mod individual. Fie că sunt 6 sau 
10 sau 12 sau 50 de milioane, nu trebuie să pierdem niciodată din 
vedere faptul că importante sunt persoanele în mod individual.3

Devenim o societate globală mare. Însă interesul şi grija noastră 
trebuie să fie întotdeauna faţă de persoane în mod individual. Fiecare 
membru al acestei Biserici este un bărbat sau o femeie, un băiat sau 
o fată. Responsabilitatea noastră mare este să ne asigurăm că fiecare 
este „[ţinut minte] şi [hrănit] de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu” 
(Moroni 6:4), că fiecare are ocazia de a creşte, de a se exprima şi de 
a fi instruit în lucrarea şi căile Domnului, că niciunuia nu îi lipsesc 
necesităţile vieţii, că nevoile celor săraci sunt împlinite, că fiecare 
membru va fi încurajat, instruit şi va avea şansa de a merge înainte 
pe drumul care duce la nemurire şi viaţă veşnică …

În această muncă, ne preocupăm de oameni, fiecare fiind un 
fiu sau o fiică a lui Dumnezeu. Când descriem realizările noastre, 
folosim numere, dar toate eforturile noastre trebuie să fie dedicate 
dezvoltării persoanelor în mod individual.4

Doresc să subliniez că există o creştere netă importantă şi minu-
nată în Biserică… Avem toate motivele să ne bucurăm. Dar fiecare 
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convertit a cărui credinţă scade este o tragedie. Fiecare membru care 
devine inactiv este un motiv de mare îngrijorare. Domnul a lăsat pe 
cele nouăzeci şi nouă pentru a găsi oaia pierdută. Grija sa pentru 
[oaia aceea] a fost atât de mare, încât a transformat- o în tema uneia 
dintre lecţiile Sale cele mai importante [vezi Luca 15:1- 7]. Nu putem 
să dezamăgim. Trebuie să- i ajutăm pe oficianţii Bisericii şi pe membri 
să acorde permanent atenție obligaţiei extrem de importante de a 
se înfrăţi în mod sincer, călduros şi minunat cu convertiţii care vin 
în Biserică şi de a- i ajuta cu dragoste pe cei care, dintr- un motiv sau 
altul, păşesc în încăperea sumbră a inactivităţii. Există multe dovezi 
că, acolo unde există voinţă, acest lucru se poate face.5

2
Fiecare convertit este preţios şi reprezintă o 

responsabilitate mare şi importantă.

Am ajuns să simt că cea mai mare tragedie din Biserică este pier-
derea celor care se alătură Bisericii şi, apoi, se îndepărtează de ea. Cu 
câteva excepţii, acest lucru nu trebuie să se întâmple. Sunt convins 
că aproape toţi cei care sunt botezaţi de misionari au fost învăţaţi 
suficient de mult pentru a primi cunoaşterea şi mărturia necesare 
să le garanteze botezul. Dar nu este un lucru uşor să faci trecerea 
de la viaţa obişnuită la a fi membru al acestei Biserici. Înseamnă 
să pierzi legături vechi. Înseamnă să laşi în urmă prieteni. Poate 
însemna să laşi deoparte lucruri dragi în care ai crezut. Poate nece-
sita o schimbare a unor obiceiuri şi o înfrânare a poftelor. În atât 
de multe cazuri, înseamnă singurătate şi chiar frică de necunoscut. 
În perioadele grele din viaţa unui convertit, acesta trebuie hrănit 
şi întărit. Pentru ca el sau ea să fie în Biserică, a fost plătit un preţ 
enorm. Eforturile îndelungate ale misionarilor şi preţul slujirii lor, 
despărţirea de persoanele dragi şi trauma asociată acestor lucruri 
fac ca faptul de a ura bun venit acestor suflete preţioase, de a le 
oferi alinare, de a le ajuta în momentele de slăbiciune, de a le oferi 
responsabilităţi prin care să se întărească şi de a le încuraja şi a le 
mulţumi pentru tot ceea ce fac să devină foarte important.6

Nu are absolut niciun sens să facem muncă misionară decât dacă 
avem grijă de roadele obţinute în urma acestui efort. Cele două 
lucruri merg mână în mână. Aceşti convertiţi sunt preţioşi… Fiecare 
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convertit este o responsabilitate mare şi importantă. Este absolut 
imperativ ca noi să avem grijă de cei care devin parte din noi …

Zilele trecute, am primit o scrisoare foarte interesantă. A fost scrisă 
de o femeie care s- a alăturat Bisericii în urmă cu un an. Ea mi- a scris:

„Călătoria mea în Biserică a fost unică şi destul de zbuciumată. 
Acest an care a trecut a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i- am 
trăit vreodată în viaţa mea. A fost şi cel mai plin de binecuvântări. 
În calitate de membră nouă, continui să am parte de provocări în 
fiecare zi” …

Dânsa afirmă că „membrii Bisericii nu ştiu cum este să fii membru 
nou. Prin urmare, este aproape imposibil să ştie cum să ne sprijine”.

Vă provoc, dragi fraţi şi surori, dacă nu ştiţi cum este, să vă 
imaginaţi cum este. Un nou convertit poate fi îngrozitor de singur. 
Poate fi dezamăgit. Poate fi speriat. Noi, cei din această Biserică, 
suntem cu mult mai diferiţi de lume decât tindem să credem. Această 
femeie a continuat:

„Invit pe fiecare membru să îşi întindă braţele cu prietenie şi dragoste 
către cei care se alătură Bisericii în calitate de convertiţi.”
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„Când noi, simpatizanţii, devenim membri ai Bisericii, suntem 
surprinşi să descoperim că am intrat într- o lume complet străină, 
o lume care are propriile tradiţii, propria cultură şi limbă. Desco-
perim că nu există nimeni şi nimic la care să ne raportăm sau la 
care să apelăm pentru îndrumare în călătoria noastră în această 
lume nouă. La început, suntem entuziasmaţi, greşelile noastre 
sunt chiar amuzante, apoi, devine frustrant şi, în cele din urmă, 
frustrarea se transformă în mânie. Şi când ajungem în această fază 
de frustrare şi mânie, plecăm. Ne întoarcem în lumea din care am 
venit, în care ştiam cine suntem, puteam să ne aducem contribuţia 
şi vorbeam aceeaşi limbă” 7.

Unele persoane au fost botezate, nu şi- au făcut prieteni şi, după 
două sau trei luni, au plecat. Este atât de important, dragii mei fraţi 
şi dragile mele surori, să ne asigurăm că [membrii nou botezaţi] 
sunt convertiţi, că au în inimă o convingere legată de această mare 
lucrare. Aceasta nu ţine numai de minte. Ţine de inimă şi de faptul 
ca aceasta să fie atinsă de Spiritul Sfânt până când ei ştiu că această 
lucrare este adevărată, că Joseph Smith a fost, cu adevărat, un profet 
al lui Dumnezeu, că Dumnezeu trăieşte şi că Isus Hristos trăieşte 
şi Ei i- au apărut băiatului Joseph Smith, că este adevărată Cartea 
lui Mormon, că preoţia este aici cu toate darurile şi binecuvântările 
sale. Nu ştiu cum să subliniez acest lucru mai bine.8

3
Fiecare convertit are nevoie de un prieten, o 

responsabilitate şi să fie hrănit de cuvântul lui Dumnezeu.

Dat fiind faptul că numărul convertiţilor este în continuă creştere, 
noi trebuie să facem un efort tot mai considerabil pentru a- i ajuta 
să- şi găsească drumul. Fiecare dintre ei are nevoie de trei lucruri: 
un prieten, o responsabilitate şi să fie hrănit cu „cuvântul bun al 
lui Dumnezeu” (Moroni 6:4). Avem datoria şi ocazia de a le asigura 
aceste lucruri.9

Prietenie

[Convertiţii] vin în Biserică plini de entuziasm datorită lucrurilor pe 
care le- au găsit. Noi trebuie să clădim imediat pe acel entuziasm… 
Ascultaţi- i, îndrumaţi- i, răspundeţi la întrebările lor şi fiţi acolo pen-
tru a- i ajuta în toate împrejurările şi în toate condiţiile… Îl invit pe 
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fiecare membru să- şi întindă braţele cu prietenie şi dragoste către 
cei care se alătură Bisericii în calitate de convertiţi.10

Avem această obligaţie faţă de cei care sunt botezaţi în Biserică. 
Nu- i putem neglija. Nu- i putem lăsa să facă faţă provocărilor singuri. 
Au nevoie de ajutor pe măsură ce se obişnuiesc cu cerinţele şi cul-
tura acestei Biserici. Este marea noastră binecuvântare şi ocazie să 
le asigurăm acel ajutor… Un zâmbet cald, o strângere prietenoasă 
de mână, un cuvânt de încurajare vor face minuni.11

Haideţi să- i ajutăm pe aceşti oameni! Haideţi să ne împrietenim 
cu ei! Haideţi să fim buni cu ei! Haideţi să- i încurajăm! Haideţi 
să- i ajutăm ca ei să- şi mărească credinţa şi cunoaşterea despre 
lucrarea Domnului.12

Vă rog fierbinte… sper că vă veţi întinde braţele către cei care 
vin în Biserică şi veţi fi prieteni cu ei şi îi veţi face să se simtă 
bineveniţi şi îi veţi mângâia şi vom vedea rezultate minunate. 
Domnul vă va binecuvânta să ajutaţi la acest proces important al 
păstrării convertiţilor.13

responsabilitate

Această Biserică aşteaptă ceva de la oameni. Are standarde înal-
te. Are doctrină puternică. Aşteaptă multă slujire de la oameni. Ei 
nu trebuie să fie pasivi. Ne aşteptăm ca ei să facă anumite lucruri. 
Oamenii reacţionează bine la aceasta. Ei se bucură de ocazia de a 
sluji şi, pe măsură ce fac aceasta, capacitatea, înţelegerea şi aptitu-
dinile lor de a face lucruri şi de a le face bine cresc.14

Daţi- le [membrilor noi] ceva de făcut. Ei nu vor creşte în credinţă 
fără ocazii de a o exercita. Credinţa şi mărturia sunt ca muşchii bra-
ţului. Dacă îi folosesc şi îi hrănesc, ei devin mai puternici. Dacă îmi 
pun braţul într- o faşă şi îl las aşa, muşchiul devine slab şi ineficient 
şi la fel se întâmplă şi cu mărturiile.

Unii dintre dumneavoastră spun că nu sunt pregătiţi să- şi asume 
o responsabilitate. Dar niciunul dintre noi nu a fost pregătit când 
am primit chemarea. Pot spune că eu nu am fost. Credeţi că eu am 
fost pregătit pentru această chemare importantă şi sacră? Mă sim-
ţeam copleşit. Mă simţeam nepotrivit. Încă mă simt copleşit. Încă mă 
simt nepotrivit. Dar încerc să merg înainte, căutând binecuvântările 
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Domnului şi încercând să fac voia Sa şi sperând că slujirea mea va fi 
acceptată de El. Prima responsabilitate pe care am avut- o în această 
Biserică a fost aceea de consilier al unui preşedinte al cvorumului 
diaconilor când am avut doisprezece ani. Nu mă simţeam potrivit. 
Mă simţeam copleşit. Dar am încercat, la fel cum încercaţi şi dum-
neavoastră şi, după aceea, au venit alte responsabilităţi. Nu m- am 
simţit niciodată potrivit pentru chemare, dar am avut întotdeauna 
un sentiment de recunoştinţă şi dorinţa de a încerca.15

Fiecare convertit care vine în Biserică trebuie să aibă imediat o 
responsabilitate. Poate fi una mică, dar aceasta va aduce o schim-
bare în viaţa sa.16

Sigur că noul convertit nu va şti totul. Cel mai probabil, va face 
greşeli. Şi ce dacă? Toţi facem greşeli. Important este progresul din 
urma activităţii.17

Hrănirea cu bunul cuvânt al lui dumnezeu

Eu cred… că aceşti convertiţi au o mărturie despre Evanghelie. 
Cred că au credinţă în Domnul Isus Hristos şi cunosc realitatea Sa 
divină. Cred că s- au pocăit cu adevărat de păcatele lor şi au luat 
hotărârea de a- L sluji pe Domnul.

Preşedintele Hinckley ne- a învăţat că noilor convertiţi 
trebuie să li se dea ocazii de a sluji în Biserică.
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Moroni [spune] ceva legat de aceşti convertiţi după ce sunt bote-
zaţi: „Şi după ce ei au fost primiţi pentru botez şi au fost influenţaţi 
şi curăţaţi prin puterea Duhului Sfânt, ei au fost număraţi printre 
oamenii Bisericii lui Hristos; iar numele lor au fost luate pentru ca ei 
să poată fi ţinuţi minte şi hrăniţi de cuvântul cel bun al lui Dumne-
zeu, pentru ca să- i păstreze pe ei pe calea cea bună, pentru ca să- i 
păstreze pe ei atenţi tot timpul în rugăciune, sprijinindu- se numai 
pe meritele lui Hristos, care era Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 
lor” (Moroni 6:4).

În aceste zile, ca în acele zile, convertiţii sunt „număraţi printre 
oamenii Bisericii… pentru ca ei să poată fi ţinuţi minte şi hrăniţi 
de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, pentru ca să- i păstreze 
pe ei pe calea cea bună, pentru ca să- i păstreze pe ei atenţi tot 
timpul în rugăciune”. Haideţi să- i ajutăm când fac primii paşi în 
calitate de membri.18

Este absolut necesar ca [fiecare nou convertit] să devină afiliat la 
un cvorum al preoţiei sau la Societatea de Alinare, la Tinerele Fete, 
Tinerii Băieţi, Şcoala de duminica sau Societatea Primară. Ei trebuie 
încurajaţi să vină la adunarea de împărtăşanie, să- şi înnoiască legă-
mintele făcute la botez.19

4
Aveţi numai de câştigat şi nimic de pierdut 

redevenind activi în Biserică.

Sunt mii de oameni în lume… care sunt membri ai Bisericii cu 
numele, dar care au plecat şi doresc, în inima lor, să se întoarcă, dar 
nu ştiu cum şi sunt prea timizi să încerce …

Pentru voi, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, care aţi dispus 
de moştenirea spirituală şi aţi plecat, iar acum simţiţi un gol în vieţile 
voastre, uşa este deschisă… Dacă veţi face primul pas timid pentru a 
vă întoarce, veţi fi întâmpinaţi de braţe deschise şi de prieteni buni 
care vă vor face să vă simţiţi bineveniţi.

Cred că ştiu de ce unii dintre voi aţi plecat. Aţi fost jigniţi de o 
persoană nechibzuită care v- a rănit şi aţi interpretat faptele ei ca 
fiind reprezentative pentru Biserică. Sau poate v- aţi mutat dintr- o 
zonă în care eraţi cunoscut într- o zonă în care vă simţeaţi singuri şi 
aţi crescut acolo având puţină cunoaştere despre Biserică.
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Sau poate aţi fost atraşi de alţi oameni sau alte obiceiuri care aţi 
simţit că erau incompatibile cu învăţăturile Bisericii. Sau poate aţi 
simţit că sunteţi mai înţelepţi în ceea ce priveşte înţelepciunea lumii 
decât cei din Biserica dumneavoastră şi, cu atitudine disprețuitoare, 
v- aţi îndepărtat de compania lor.

Nu vreau să mă concentrez pe motivele pentru care aţi devenit 
inactivi. Sper că nu o veţi face nici dumneavoastră. Lăsaţi trecutul 
în urmă… Aveţi numai de câştigat şi nimic de pierdut. Întoarceţi- 
vă, prietenii mei! Există în Biserică mai multă pace decât aţi simţit 
de multă vreme. Există mulţi de a căror prietenie veţi ajunge să 
vă bucuraţi.20

Preiubiţii mei fraţi şi preaiubitele mele surori care v- aţi îndepărtat, 
Biserica are nevoie de voi şi voi aveţi nevoie de Biserică. Veţi găsi 
multe urechi care vă vor asculta. Veţi găsi multe braţe care vă vor 
ajuta să găsiţi calea înapoi. Veţi găsi inimi care vă vor încălzi inima. 
Vor fi lacrimi, dar nu amare, ci de bucurie.21

5
Sfinţii din zilele din urmă care redevin activi în 
Biserică se vor simţi bine să fie, din nou, acasă.

Într- o duminică, mă aflam într- un oraş din California la o con-
ferinţă de ţăruş. Îmi apăruseră numele şi poza într- un ziar local. În 
acea dimineaţă, când am intrat în clădire împreună cu preşedintele 
de ţăruş, a sunat telefonul. Era pentru mine, iar cel care sunase 
s- a prezentat. Dorea să mă vadă. M- am scuzat de la adunarea la 
care trebuia să particip în acea dimineaţă devreme şi l- am rugat 
pe preşedintele de ţăruş să continue fără mine. Aveam ceva mai 
important de făcut.

Acest prieten de- al meu a venit timid şi speriat. Nu mai fusese 
la Biserică de mult timp. Ne- am îmbrăţişat ca doi fraţi care nu s- au 
văzut demult. La început, conversaţia a fost stângace, dar curând s- a 
destins când am discutat împreună despre zilele petrecute în Anglia 
cu mulţi ani în urmă. Acest bărbat puternic avea lacrimi în ochi în 
timp ce vorbea despre Biserica din care făcuse parte cândva şi, apoi, 
a vorbit despre anii lungi şi goi care au urmat. El a povestit despre 
acei ani aşa cum povesteşti despre coşmaruri. După ce a descris acei 
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ani pierduţi, am discutat despre întoarcerea sa. Se gândea că avea 
să fie grea, stânjenitoare, dar a fost de acord să încerce.

Nu demult, [am primit] o scrisoare de la el. El a scris: „M- am întors! 
M- am întors şi ce minunat e să fiu din nou acasă”.

Prin urmare, voi, prietenii mei, care, la fel ca el, doriţi să vă întoar-
ceţi dar sunteţi reticenţi să faceţi primul pas, încercaţi! Daţi- ne voie 
să vă luăm de unde sunteţi şi să vă ducem de mână şi să vă ajutăm. 
Vă promit că va fi bine să fiţi din nou acasă.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce „interesul şi grija noastră trebuie să fie întotdeauna faţă de 

persoane în mod individual”, chiar şi într- o Biserică mondială? 
(Vezi secţiunea 1.) Când aţi fost binecuvântaţi de cineva care v- a 
acordat atenţie în mod personal? Care sunt câteva moduri în care 
putem fi mai atenţi când avem grijă de fiecare persoană în parte?

• Ce putem învăţa din scrisoarea pe care preşedintele Hinckley 
a împărtăşit- o în secţiunea 2 şi cum o putem pune în practică? 
Gândiţi- vă ce puteţi face pentru a- i întări pe cei care se străduiesc 
să- şi clădească credinţa.

• De ce are fiecare convertit nevoie de un prieten, o responsabilitate 
şi să fie hrănit de cuvântul lui Dumnezeu? (Vezi secţiunea 3.) Care 
sunt câteva dintre modurile în care putem să ne împrietenim cu 
noii convertiţi? Cum îi putem sprijini pe noii convertiţi în respon-
sabilităţile lor din Biserică? Cum îi putem ajuta pe noii convertiţi 
să fie „hrăniţi de cuvântul cel bun al lui Dumnezeu”?

• De ce este uneori greu pentru membri să se întoarcă în Biserică? 
(Vezi secţiunea 4.) Cum îi putem ajuta pe oameni să se întoarcă? 
Când aţi simţit sau aţi fost martori la bucuria întoarcerii în Biserică?

• Ce învăţaţi din relatarea pe care preşedintele Hinckley a 
împărtăşit- o în secţiunea 5? Gândiţi- vă cum puteţi ajuta pe cineva 
care nu este activ în Biserică „să se întoarcă acasă”.

Scripturi suplimentare
Luca 15; Ioan 10:1- 16, 26- 28; 13:34- 35; Mosia 18:8- 10; Helaman 

6:3; 3 Nefi 18:32; Moroni 6:4- 6; D&L 38:24
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Ajutor pentru studiu
„Mulţi consideră că cel mai bun moment pentru a studia este 

dimineaţa, după o noapte de odihnă… Alţii preferă să studieze în 
orele liniştite ce urmează după ce munca şi grijile zilei se sfârşesc… 
Poate mai importantă decât ora din zi este rezervarea constantă a 
unui timp pentru studiu” (Howard W. Hunter, „Reading the Scrip-
tures”, Ensign, nov. 1979, p. 64).

Note
 1. „Converts and Young Men”, Ensign, 

mai 1997, p. 47- 48.
 2. „Converts and Young Men”, p. 48.
 3. „Inspirational Thoughts”, Ensign, oct. 

2003, p. 5.
 4. „This Work Is Concerned with People”, 

Ensign, mai 1995, p. 52- 53.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), p. 537- 538.
 6. „There Must Be Messengers”, Ensign, 

oct. 1987, p. 5.
 7. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, 

Ensign, mai 1999, p. 108.
 8. „Messages of Inspiration from President 

Hinckley”, Church News, 5 apr. 1997, 
p. 2; vezi, de asemenea, „Inspirational 
Thoughts”, p. 3.

 9. „Converts and Young Men”, p. 47.
 10. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, nov. 1997, p. 51.

 11. „Inspirational Thoughts”, p. 4.
 12. „Latter- day Counsel: Excerpts from 

Recent Addresses of President  Gordon B. 
Hinckley”, Ensign, iul. 1999, p. 73.

 13. „Words of the Prophet: Reach Out”, 
New Era, febr. 2003, p. 7.

 14. „Inspirational Thoughts”, p. 3- 4.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 538.
 16. „Inspirational Thoughts”, Ensign, iul. 

1998, p. 4.
 17. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, p. 108.
 18. „Converts and Young Men”, p. 48.
 19. „Find the Lambs, Feed the Sheep”, p. 108.
 20. „Everything to Gain – Nothing to Lose”, 

Ensign, nov. 1976, p. 95- 96.
 21. „And Peter Went Out and Wept Bitter-

ly”, Ensign, mai 1979, p. 67.
 22. „Everything to Gain – Nothing to 

Lose”, p. 97.
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Binecuvântările templului sfânt

„Rânduielile din templu devin binecuvântările 
supreme pe care Biserica le are de oferit.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

„Cred că niciun membru al Bisericii nu a primit darul suprem pe 
care Biserica îl are de oferit până când nu şi- a primit binecuvântările 
în casa Domnului”, a spus preşedintele Gordon B. Hinckley în cadrul 
sesiunii preoţiei a conferinţei generale din luna octombrie a anului 
1997. „Prin urmare, facem tot ce ştim pentru a realiza construcţia 
acestor clădiri sacre şi a face ca binecuvântările primite acolo să 
fie mai la îndemâna tuturor.” 1 El a numit mai multe temple care se 
aflau în diferite stadii de planificare şi construcţie şi, apoi, a făcut 
un anunţ care avea să schimbe viaţa oamenilor din întreaga lume.

„Sunt multe zone ale Bisericii care sunt îndepărtate, în care numă-
rul de membri este mic şi, cel mai probabil, nu va creşte în viitorul 
apropiat. Li se vor refuza pentru totdeauna celor care locuiesc în 
aceste zone binecuvântările rânduielilor din templu? În urmă cu 
câteva luni, în timp ce vizitam o astfel de zonă, am reflectat în 
rugăciune la această întrebare. Răspunsul, credem noi, l- am primit 
în mod sclipitor şi limpede.

Vom construi temple mici în unele dintre aceste zone… Ele [vor] fi 
construite conform standardelor pentru temple care sunt mai înalte 
decât înălțimea prevăzută de standardele pentru casele de adunare. 
În ele [vor] putea fi înfăptuite botezuri pentru cei morţi, înzestrări, 
pecetluiri şi alte rânduieli care trebuie înfăptuite în casa Domnului 
atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi” 2.

Inspiraţia pentru acest plan a început cu mai bine de 20 de ani 
în urmă, când preşedintele Hinckley slujea în calitate de director al 
Comitetului Templelor al Bisericii. Îngrijorat deoarece mulţi membri 
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ai Bisericii nu aveau acces cu uşurinţă la binecuvântările din templu, 
el a scris în jurnalul său: „Biserica ar putea construi [multe temple 
mai mici] la preţul templului Washington [care se afla atunci în con-
strucţie]. Acest lucru ar duce templele mai aproape de oameni în loc 
ca oamenii să călătorească distanţe imense pentru a ajunge la ele” 3.

În anul 1997, o revelaţie de la Domnul a dat viaţă acestei idei. 
Preşedintele Hinckley a împărtăşit ceva despre acea revelaţie când a 
oferit rugăciunea de dedicare a templului Colonia Juárez Chihuahua, 
Mexic. „Aici, în nordul Mexicului”, s- a rugat el, „Tu ai revelat ideea 
şi planul pentru un templu mai mic, complet până la cel mai mic 
detaliu, dar potrivit ca mărime nevoilor şi împrejurărilor membrilor 
Bisericii din această zonă a viei Tale. Acea revelaţie a venit dindo-
rinţa şi rugăciunea de a- i ajuta pe oamenii Tăi din aceste oraşe şi 
sate care au fost fideli şi loiali” 4.

La şase luni după ce a anunţat planul de a construi temple mai 
mici, preşedintele Hinckley a făcut un alt anunţ important.

„Am călătorit departe printre membrii Bisericii. Am fost împreună 
cu mulţi care au foarte puţin din bunurile acestei lumi. Dar, în inimile 
lor, ei au o credinţă mare, arzătoare, cu privire la această lucrare din 
zilele din urmă. Ei iubesc Biserica. Ei iubesc Evanghelia. Ei Îl iubesc 
pe Domnul şi doresc să facă voia Sa. Ei îşi plătesc zeciuiala, oricât 
de modestă ar fi. Ei fac sacrificii extraordinare pentru a merge la 
templu. Ei călătoresc mai multe zile cu autobuze ieftine şi vapoare 
vechi. Ei îşi economisesc banii şi se descurcă cu mai puţin pentru 
a face totul posibil.

Au nevoie de temple mai aproape – temple mici, frumoase, func-
ţionale. De aceea, profit de această ocazie să- i anunţ pe membrii din 
întreaga Biserică despre un program de a construi imediat aproxi-
mativ 30 de temple mai mici …

Acesta va fi un proiect mare. Nimic asemănător nu a fost nici măcar 
încercat înainte… La sfârşitul lui, numărul total al templelor va fi de 
47 de temple noi pe lângă cele 51 care există deja. Cred că ar fi bine 
să mai adăugăm încă două pentru a avea cifra rotundă de 100 până la 
sfârşitul acestui secol, împlinindu- se 2000 de ani «de la venirea Dom-
nului şi Salvatorului nostru, Isus Hristos, în carne» (D&L 20:1). În cadrul 
acestui program, vom înfăptui ceva ce nu s- a mai văzut până acum” 5.
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În data de 1 octombrie 2000, preşedintele Hinckley a dedicat 
Templul Boston, Massachusetts, cel de- al 100- lea templu funcţional. 
Înainte de sfârşitul anului, el a dedicat două temple în Brazilia. Iar 
la momentul morţii sale, în data de 27 ianuarie 2008, Biserica avea 
124 de temple funcţionale şi 13 anunţate. Dintre cele 124 de temple 
în funcţiune, preşedintele Hinckley participase la planificarea şi 
construirea majorităţii şi dedicase personal 85.

La fel cum peşedintele Hinckley a anunţat un număr mare de 
temple noi şi la fel cum s- a minunat de frumuseţea lor, el le- a amin-
tit sfinţilor din zilele din urmă despre scopul acelor edificii sacre: 
de a binecuvânta oameni şi familii, unul câte unul. Referindu- se la 
Templul San Diego, California, el a spus: „Ce clădire incredibil de 
frumoasă este aceasta. Dar, cu toată frumuseţea acestei clădiri, ea nu 
este decât un mijloc pentru a obţine un rezultat, nefiind un rezultat 
în sine. Clădirea a fost ridicată şi dedicată pentru înfăptuirea de 
rânduieli sacre pe care Domnul le- a revelat în această perioadă” 6.

Cu altă ocazie, el a spus: „Nimeni nu are întreaga Evanghelie până 
când nu reuşeşte să primească [rânduielile din templu]. Şi noi avem 
responsabilitatea de a ne asigura că acestea sunt disponibile. Nu ştiu 
cât timp voi mai trăi, dar sper să- mi petrec ultimele zile construind 
temple ale Domnului, ducându- le aproape de oameni, pentru ca ei 
să poată avea binecuvântările minunate care se primesc [acolo]” 7.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Templele sunt expresii ale mărturiei noastre şi 
reprezintă elementul suprem al preaslăvirii noastre.

Fiecare templu construit de Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă reprezintă o expresie a mărturiei acestui popor 
că Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, trăieşte, că El are un plan pentru 
a- i binecuvânta pe fiii şi pe fiicele Lui din toate generaţiile, că Fiul 
Său Preaiubit, Isus Hristos, care s- a născut în Betleemul din Iudeea 
şi a fost răstignit pe crucea de pe Golgota, este Salvatorul şi Mân-
tuitorul lumii, al cărui sacrificiu ispăşitor face posibilă îndeplinirea 
acelui plan în viaţa eternă a fiecărei persoane care acceptă şi trăieşte 
potrivit Evangheliei.8
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Tot ce se petrece în templu este înălţător şi înnobilează. Are legă-
tură cu viaţa de aici şi cea de dincolo de mormânt. Are legătură cu 
importanţa fiecăruia în calitate de copil al lui Dumnezeu. Are legătură 
cu importanţa familiei în calitate de creaţie a Celui Atotputernic. Are 
legătură cu eternitatea relaţiei de căsătorie. Are legătură cu faptul de a 
continua către mai multă glorie. Este un loc al luminii, un loc al păcii, 
un loc al dragostei, în care avem de- a face cu lucrurile eternităţii.9

Fiecare templu… a fost înălţat, de fapt, ca un monument al credin-
ţei noastre în nemurirea sufletului uman, care arată că această fază a 
vieţii muritoare prin care trecem este o parte a ascensiunii continue, 
vorbind la figurat, şi că tot atât de sigur cum este viață aici, va fi viaţă 
și dincolo. Credem cu fermitate acest lucru. Ea vine prin ispăşirea 
Salvatorului şi templele devin, aşa cum am menţionat, podul dintre 
această viaţă şi următoarea. Templul ține de lucrurile nemuririi.10

Aceste clădiri unice şi minunate şi rânduielile care sunt admi-
nistrate în incinta lor reprezintă elementul suprem al preaslăvirii 
noastre. Aceste rânduieli devin expresiile cele mai profunde ale 
religiei noastre.11

Lucurile sacre merită atenţie sacră… Când ieşiţi pe uşa casei 
Domnului, fiţi fideli încrederii sacre de a nu vorbi despre ceea ce 
este sfânt şi sanctificat.

Domnul a spus: „Aduceţi- vă aminte, ceea ce vine de sus este sfânt 
şi trebuie spus cu grijă şi cu aprobarea Spiritului” (D&L 63:64). Şi, 
din nou: „Nu trata fără respect lucrurile sacre” (D&L 6:12.)12.

2
Prin rânduielile din templu, primim 

binecuvântările supreme ale Evangheliei.

Aceste temple, care sunt răspândite pe întreg pământul, sunt 
necesare pentru împlinirea în totalitate a ispăşirii Salvatorului. Aici, 
sub autoritatea sfintei preoţii, vor fi administrate acele rânduieli care 
duc nu numai la salvare, ci şi la exaltare veşnică.13

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Şi- a dat viaţa pe crucea de pe 
Golgota drept ispăşire pentru păcatele omenirii. Sacrificiul Său a fost 
făcut pentru fiecare dintre noi. Prin acel sacrificiu, avem promisiunea 
învierii tuturor. Aceasta s- a înfăptuit prin harul lui Dumnezeu, fără 
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efort din partea oamenilor. Şi, mai presus de aceasta, prin cheile 
sfintei preoţii oferite celor doisprezece de către Domnul atunci când 
a umblat printre ei, chei care au fost restaurate în această dispensaţie 
de către cei care le- au deţinut în trecut – prin intermediul acestor 
chei, am primit mai multe binecuvântări, inclusiv acele rânduieli 
unice şi minunate administrate în casa Domnului. Numai în acele 
rânduieli este exercitată „plenitudinea preoţiei” (D&L 124:28)14.

Rânduielile din templu [sunt] binecuvântările supreme pe care le 
are de oferit Biserica.15

Binecuvântările templului, disponibile atât bărbaţilor demni, cât 
şi femeilor demne… includ spălări şi ungeri ca ei să poată fi curaţi 
înaintea Domnului. Ele includ instrucţiunea prin care ni se oferă o 
înzestrare de obligaţii şi binecuvântări care ne motivează să avem 
un comportament compatibil cu principiile Evangheliei. Ele includ 
rânduielile de pecetluire prin care ceea ce este legat pe pământ, 
este legat în cer, oferind continuitate familiei.16

Odată, am fost chemat la spital, la o mamă aflată în faza terminală 
a unei boli grave. A decedat la scurt timp după aceea, lăsându- şi soţul 
şi pe cei patru copii, dintre care un băieţel de şase ani. A fost trist, o 
tristeţe adâncă, amară şi tragică. Dar, printre lacrimile lor, a existat o 
credinţă frumoasă şi sigură că, la fel de sigur pe cum exista, acum, o 
separare tristă, avea să existe, într- o zi, o reuniune fericită, deoarece 
acea căsătorie începuse cu o pecetluire pentru timp şi eternitate în 
casa Domnului, prin autoritatea sfintei preoţii …

Mulţi au călătorit [distanţe mari] pentru a primi binecuvântările 
căsătoriei în templu. Am văzut un grup de sfinţi din zilele din urmă 
din Japonia care – înainte să fie construit un templu în ţara lor – și- au 
luat de la gură pentru a putea face lunga călătorie la Templul Laie, 
Hawaii. Înainte să avem un templu în Johannesburg, am cunoscut 
oameni care s- au privat de lucruri necesare supravieţuirii pentru a- şi 
putea permite să călătorească cu avionul 11.000 de km din Africa 
de Sud în Surrey, Anglia. A existat o lumină în ochii lor şi zâmbete 
pe feţele lor şi mărturii pe buzele lor că templul a meritat infinit mai 
mult decât preţul pe care l- au plătit.

Şi îmi amintesc că, în urmă cu mulţi ani, în Noua Zeelandă, am auzit 
mărturia unui bărbat dintr- o zonă îndepărtată a Australiei care fusese 
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pecetluit înainte de o autoritate civilă şi, apoi, se alăturase Bisericii 
împreună cu soţia şi copiii săi, călătorise de- a lungul acelui vast con-
tinent peste Marea Tasmaniei până la Auckland şi spre sud la templul 
aflat în frumoasa vale Waikato. După cum îmi amintesc, el a spus: 
„Nu ne- am putut permite să venim. Tot ce aveam era o maşină veche, 
mobilă veche şi nişte vase. Le- am spus membrilor familie mele: «Nu 
ne putem permite să mergem». Apoi, m- am uitat la feţele soţiei mele 
frumoase şi copiilor mei frumoşi şi am spus: «Nu ne putem permite 
să nu mergem. Dacă Domnul îmi dă putere, pot lucra şi câştiga destui 
bani pentru altă maşină, altă mobilă şi alte vase dar, dacă i- aş pierde 
pe cei dragi, aş fi cu adevărat sărac atât în viaţă, cât şi în eternitate»” 17.

Nu e de mirare, dragi fraţi şi surori, că, odată cu deschiderea… 
templelor, am văzut bărbaţi puternici înlăcrimaţi care şi- au îmbrăţişat 
soţiile la altarele din aceste case sfinte. Am văzut lacrimile din ochii 
taţilor şi ai mamelor în timp ce- şi îmbrăţişau copiii la aceleaşi altare. 
Prin puterea exercitată aici, ei au ajuns să cunoască că nici timpul, 
nici moartea nu poate distruge legăturile care îi leagă.18

3
Templul este un sanctuar de slujire în care primim 

rânduieli necesare salvării în numele acelora 
care au murit fără a primi Evanghelia.

Sunt nenumărate milioane de oameni care au trăit pe pământ şi 
care nu au avut niciodată posibilitatea să audă Evanghelia. Li se vor 
refuza lor binecuvântările care sunt primite în templele Bisericii?

Prin împuterniciţi care sunt în viaţă şi care stau în locul celor morţi, 
aceleaşi rânduieli sunt disponibile celor care au trecut dincolo de viaţa 
muritoare. În lumea spiritelor, aceste persoane sunt libere să accepte 
sau să respingă acele rânduieli pământeşti înfăptuite pentru ei, care 
includ botezul, căsătoria şi pecetluirea relaţiilor de familie. În lucrarea 
Domnului, nu există constrângere, dar trebuie să se ofere ocazii.19

Acesta este un sanctuar al slujirii. Majoritatea muncii făcute în 
această casă sfântă este pentru cei care au trecut dincolo de vălul 
morţii. Nu cunosc nicio altă muncă cu care să poată fi comparată. 
Această muncă se apropie mai mult decât oricare altă muncă pe care 
o cunosc de sacrificiul Fiului lui Dumnezeu făcut pentru întreaga 
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omenire. Nu se aşteaptă mulţumiri din partea celor care, în lumea 
de dincolo, devin beneficiarii acestei slujiri consacrate. Este o slujire 
făcută cu dragoste de către cei care sunt în viaţă pentru cei care au 
murit. Este o slujire care întruchipează tocmai esenţa altruismului.20

Multor băieţi şi fete… li s- a amintit că aceste temple nu sunt 
numai pentru părinţii lor, ci şi pentru ei. La vârsta de 12 ani, ei pot 
intra în casa Domnului şi pot participa în calitate de împuterniciţi la 
botezuri pentru cei aflați dincolo de vălul morţii. Ce slujire măreață 
şi altruistă este aceasta! Ce lucru minunat pentru tinerii noştri să fie 
implicaţi în acest act complet altruist înfăptuit pentru alţii care nu 
au puterea să se ajute singuri!

Creşterea activităţii din templu a dus la creşterea muncii de întocmire 
a istoriei familiei. Calculatorul şi celelalte dispozitive grăbesc munca şi 
oamenii profită de noile tehnologii care li se oferă. Cum poate cineva să 
nu tragă concluzia că Domnul a făcut toate acestea posibile? Pe măsură 
ce tehnologia avansează, numărul de temple creşte pentru a permite 
ca munca accelerată de întocmire a istoriei familiei să fie înfăptuită.21

Suntem responsabili pentru binecuvântarea, binecuvântarea eter-
nă, a tuturor acelora care au trăit pe pământ, nenumăratele generaţii 
de bărbaţi şi femei care au locuit pe pământ, care trăiesc astăzi pe 
pământ şi care vor mai trăi pe pământ. Ce mare este responsabilita-
tea noastră! Trebuie să ne ridicăm la aşteptările Tatălui Ceresc şi să 
muncim mai din greu pentru a îndeplini această muncă.22

Cei aflaţi de cealaltă parte, care nu au murit, ci sunt vii în spirit, 
se vor bucura şi se vor veseli când se vor trezi şi vor merge înainte 
pe calea spre „nemurire şi viaţă veşnică” (Moise 1:39).23

4
Ne aşteaptă mari binecuvântări dacă ne 

păstrăm demni şi mergem des la templu.

Vă dau… o provocare fiecăruia dintre voi în această zi de a vă 
pune viaţa în ordine, de a fi demni de a merge la casa Domnului 
şi, acolo, să primiți binecuvântările care sunt special pentru voi… 
Cerinţele sunt mari, dar mai mari sunt binecuvântările.24

Îi îndemn pe membrii noştri de pretutindeni, cu toată puterea 
de convingere de care sunt capabil, să trăiască demni de a deţine o 
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recomandare pentru templu, să- şi dobândească una, să o considere 
un lucru de valoare şi să depună mai mult efort pentru a merge la 
casa Domnului şi să aibă parte de spiritul şi binecuvântările de acolo.25

Fie că puteţi merge [la templu] deseori sau nu, fiţi demni pentru 
o recomandare şi păstraţi- o în buzunarul vostru. Vă va aminti ce se 
aşteaptă de la voi, în calitate de membru al Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă.26

Fiecare bărbat sau femeie care merge la templu cu un spirit sincer 
şi cu credinţă, pleacă din casa Domnului un bărbat mai bun şi o 
femeie mai bună. Este nevoie de îmbunătăţire continuă în viaţa noas-
tră a tuturor. Este nevoie, câteodată, să părăsim zgomotul şi tumultul 
lumii şi să intrăm înăuntrul pereţilor unei case sacre a lui Dumnezeu 
şi, acolo, să simţim spiritul Lui într- un mediu de sfinţenie şi pace.27

Acest edificiu sacru devine o şcoală de instruire în ceea ce priveşte 
lucrurile sacre şi minunate ale lui Dumnezeu. Aici avem un rezumat 
al planului unui Tată iubitor cu privire la fiii şi fiicele Sale din toate 
generaţiile. Aici avem descrisă în faţa noastră odiseea călătoriei 
eterne a omului, din existenţa premuritoare în această viaţă şi în cea 
viitoare. Adevăruri măreţe, esenţiale şi de bază sunt propovăduite 
cu claritate şi într- un mod simplu, pentru a putea fi înţelese de către 
toţi cei care le aud …

Templul este, de asemenea, un loc de inspiraţie şi revelaţie per-
sonală. Foarte mulţi sunt cei care, în momentele de încercări, când 
a trebuit să ia decizii dificile şi să rezolve probleme complicate, 
au venit la templu cu un spirit de post şi rugăciune pentru a căuta 
îndrumare divină. Mulţi au depus mărturie că, deşi nu au auzit glasuri 
care să le şoptească revelaţii, au simţit îndemnuri de a face anumite 
lucruri atunci sau după aceea şi acestea au devenit răspunsuri la 
rugăciunile lor.

Acest templu este o fântână a adevărului etern. „Oricine bea din 
apa pe care i- o voi da, nu va mai înseta niciodată” (Ioan 4:14). Aici 
ne sunt predate acele adevăruri care sunt divine în esenţa lor şi 
eterne în ceea ce privește implicaţile acestora.

Pentru cei care intră înăuntrul acestor ziduri, această casă devine 
o casă a legămintelor. Aici promitem, în mod solemn şi sacru, să 
trăim în acord cu Evanghelia lui Isus Hristos în cel mai înalt grad. 
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Facem legământ cu Dumnezeu, Tatăl nostru Etern, să trăim potrivit 
acelor principii care reprezintă temelia fermă a religiei adevărate.28

Vă este viaţa plină de griji? Aveţi probleme, necazuri şi greutăţi? 
Vreţi să aveţi pace în inimă şi ocazia de a avea o conversaţie intimă 
cu Domnul şi de a medita în ceea ce priveşte căile Lui? Mergeţi la 
casa Domnului, simţiţi acolo Spiritul Său, conversaţi cu El şi veţi 
cunoaşte o pace pe care nu o veţi găsi în niciun alt loc.29

În vremuri de întuneric, încercaţi să ajungeţi la casa Domnului 
şi să lăsaţi în urmă lumea. Primiţi rânduielile Sale sfinte şi oferiţi- le 
strămoşilor voştri. La finalul unei sesiuni din templu, staţi în linişte în 
camera celestială şi reflectaţi la binecuvântările pe care le- aţi primit 
pentru dumneavoastră şi la cele pe care le- aţi făcut posibile pentru 
cei care au trecut dincolo. Inima vi se va umple de recunoştinţă 
şi sufletul vă va fi plin de adevăruri eterne privind marele plan al 
fericirii creat de Domnul.30

În această lume gălăgioasă, agitată şi competitivă, ce privilegiu 
este să avem o casa sacră în care să putem simţi influenţa Spiritului 
Domnului care sfinţeşte. Suntem permanent influenţaţi de sentimente 

„Mergeţi la casa domnului şi simţiţi acolo Spiritul Său şi staţi de vorbă 
cu el şi veţi cunoaşte o pace pe care nu o veţi găsi niciunde altundeva.”
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de egoism. Trebuie să le biruim şi nu există cale mai bună decât să 
mergem la casa Domnului şi, acolo, să slujim în calitate de împuter-
niciţi pentru cei care se află dincolo de vălul morţii …

Vă îndemn să profitaţi mai din plin de acest privilegiu binecu-
vântat. Natura dumneavoastră va fi rafinată. Ne va ajuta să învingem 
sentimentele de egoism care ne cuprind pe fiecare dintre noi. Va 
aduce, literalmente, o influenţă purificatoare în vieţile noastre şi ne 
va face să fim bărbaţi mai buni şi femei mai bune.31

Ştiu că vieţile dumneavoastră sunt încărcate. Ştiu că aveţi multe 
lucruri de făcut. Dar vă promit că, dacă veţi merge la casa Domnului, 
veţi fi binecuvântaţi şi viaţa dumneavoastră va fi mai bună. Acum vă 
rog, vă rog, preaiubiţii mei fraţi şi preaiubitele mele surori, profitaţi 
de marea ocazie de a merge la casa Domnului şi de a vă bucura de 
toate binecuvântările minunate pe care le veţi primi acolo.32

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley a spus că rânduielile din templu sunt 

„expresiile cele mai profunde ale religiei noastre” (secţiunea 1) 
şi „binecuvântările supreme pe care le are de oferit Biserica” 
(secţiunea 2). Care sunt unele dintre binecuvântările pe care le- 
aţi primit prin aceste rânduieli?

• Preşedintele Hinckley a vorbit despre bărbaţi şi femei care varsă 
lacrimi de bucurie în temple (vezi secţiunea 2). Din experienţa 
dumneavoastră, de ce rânduielile din templu trezesc sentimente 
atât de adânci?

• Preşedintele Hinckley a spus cu privire la munca pentru mântuirea 
celor morţi: „Ce lucru minunat pentru tinerii noştri să fie implicaţi 
în acest act complet altruist” (secţiunea 3). Ce pot face părinţii şi 
tinerii pentru a lucra împreună în această slujire?

• Cum putem să ne facem timp pentru a sluji şi a preaslăvi în templu? 
În ce moduri slujirea noastră din templu ne poate influenţa viaţa 
când suntem în afara templului? (Pentru câteva exemple, vedeţi 
secţiunea 4.) Cum v- a binecuvântat faptul că aţi mers la templu?
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Scripturi suplimentare
Exodul 25:8; 1 Împăraţi 6:11- 13; D&L 88:119- 120; 109:12- 13, 24- 

28; 110:1- 10; 128:22-  24

Ajutor pentru studiu
„Împărtăşiţi ceea ce învăţaţi. Pe măsură ce faceţi aceasta, gândurile 

dumneavoastră vor deveni mai clare şi puterea dumneavoastră de 
reţinere va creşte” (Predarea, nu este chemare mai mare [1997], p. 17).

Note
 1. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service”, 
Ensign, nov. 1997, p. 49.

 2. „Some Thoughts on Temples, 
 Retention of Converts, and Missionary 
Service”, p. 49.

 3. În Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), p. 325.

 4. „This Is a Day Long Looked Forward 
To” (extras din rugăciunea de dedicare 
a templului Colonia Juárez Chihuahua, 
Mexico, 6 martie 1999), Church News, 
13 martie 1999, p. 7.

 5. „New Temples to Provide «Crowning 
Blessings» of the Gospel”, Ensign, mai 
1998, p. 87- 88.

 6. Discourses of President Gordon B. 
 Hinckley, volumul 1: 1995- 1999 
(2005), p. 311- 312.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), p. 641.

 8. „This Peaceful House of God”, Ensign, 
mai 1993, p. 74.

 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 
623- 624.

 10. „Inspirational Thoughts”, Ensign, apr. 
2002, p. 4.

 11. „Of Missions, Temples, and 
Stewardship”, Ensign, nov. 1995, p. 53.

 12. „Keeping the Temple Holy”, Ensign, 
mai 1990, p. 52.

 13. „Shining Star in a World Oppressed 
with Darkness” (extras din rugăciunea 
de dedicare a templului Manhattan, 
New York, 13 iunie 2004), Church 
News, 19 iunie 2004, p. 5.

 14. „Rejoice in This Great Era of Temple 
Building”, Ensign, nov. 1985, p. 59.

 15. „New Temples to Provide «Crowning 
Blessings» of the Gospel”, p. 88.

 16. „Temples and Temple Work”, Ensign, 
febr. 1982, p. 3.

 17. „The Marriage That Endures”, Ensign, 
iul. 2003, p. 4- 6.

 18. „Rejoice in This Great Era of Temple 
Building”, p. 60.

 19. „Why These Temples?” Ensign, aug. 
1974, p. 40.

 20. „The Salt Lake Temple”, Ensign, mart. 
1993, p. 5.

 21. „Welcome to Conference”, Ensign, nov. 
1999, p. 4- 5.

 22. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 640.
 23. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, volumul 1, p. 154.
 24. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, volumul 1, p. 362.
 25. „Of Missions, Temples and 

Stewardship”, p. 53.
 26. „Inspirational Thoughts”, p. 4.
 27. „Of Missions, Temples and 

Stewardship”, p. 52.
 28. „The Salt Lake Temple”, p. 5- 6.
 29. „Excerpts from Recent Addresses of 

President Gordon B. Hinckley”, Ensign, 
apr. 1996, p. 72.

 30. One Bright Shining Hope: Messages 
for Women from Gordon B. Hinckley 
(2006), p. 103.

 31. „Cuvânt de încheiere”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2004, p. 104- 105.

 32. Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 624.



324

„totul depindea de el – de sacrificiul Său ispăşitor… acesta a reprezentat 
cheia de boltă a marelui plan al fericirii [întocmit] de tatăl.”
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Ispăşirea lui Isus Hristos 
– disponibilă tuturor, dar 

cu efecte individuale

„Depun mărturie [despre] ispăşirea Domnului 
Isus Hristos. Fără ea, viaţa nu are niciun sens. 

Ea este cheia de boltă a existenţei noastre.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

În data de 1 ianuarie 2000, preşedintele Gordon B. Hinckley, în 
fruntea membrilor Primei Preşedinţii şi a Cvorumului Celor Doi-
sprezece Apostoli, a trimis spre publicare mărturia lor unită despre 
Salvator. În acest mesaj, denumit „Hristos Cel Viu”, ei au declarat: 
„Ne oferim mărturia despre realitatea vieţii Sale fără de egal şi vir-
tutea infinită a măreţului Lui sacrificiu ispăşitor. Nimeni altcineva 
nu a avut o influenţă atât de profundă asupra tuturor celor care au 
trăit şi vor mai trăi pe pământ” 1.

Într- o cuvântare pe care a rostit- o în cadrul conferinţei generale 
trei luni mai târziu, preşedintele Hinckley a depus mărturie despre 
influenţa profundă pe care o avea Salvatorul în propria- i viaţă. El a 
vorbit cu blândeţe în mod personal, fiind, uneori, copleşit de emoţii:

„Dintre toate lucrurile pentru care sunt recunoscător în această 
dimineaţă, unul iese în evidenţă. Este o mărturie vie despre Isus 
Hristos, Fiul Dumnezeului Cel Atotputernic, Prinţul păcii, Sfântul 
lui Dumnezeu …

Isus este prietenul meu. Nimeni altcineva nu mi- a dat atât de mult. 
«Nu este mai mare dragoste decât să- şi dea cineva viaţa pentru prie-
tenii săi» (Ioan 15:13). El Şi- a dat viaţa Lui pentru mine. El a deschis 
drumul spre viaţa eternă. Numai un Dumnezeu a putut să facă aşa 
ceva. Sper că sunt demn să fiu unul dintre prietenii Lui.
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El este exemplul meu. Felul Lui de viaţă, comportamentul Lui 
absolut lipsit de egoism, ajutorarea celor nevoiaşi, sacrificiul Lui 
final, toate reprezintă un exemplu pentru mine. Nu mă pot măsura 
complet cu El, dar pot să încerc …

El este vindecătorul meu. Am un sentiment de profund respect față 
de miracolele Lui. Şi totuşi ştiu că ele au avut loc. Accept adevărul 
acestor lucruri pentru că ştiu că El este Stăpânul vieţii şi al morţii. 
Miracolele slujirii Lui arată compasiune, dragoste şi un sentiment 
de omenie care sunt minunat de admirat.

El este conducătorul meu. Am cinstea de a fi unul din lungul şir 
al celor care Îl iubesc şi care L- au urmat în timpul celor două milenii 
care au trecut de la naşterea Lui …

El este Salvatorul şi Mântuitorul meu. Dându- Şi viaţa, în durere şi 
suferinţă de nedescris, El s- a coborât ca să mă ridice pe mine şi pe 
fiecare dintre noi şi pe toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu din abisul întu-
nericului etern care urmează după moarte… El ne- a oferit ceva mai 
bun, o sferă de lumină și înțelegere, progres şi frumuseţe, unde putem 
merge înainte pe drumul care duce la viaţa veşnică. Recunoştinţa mea 
nu cunoaşte margini. Mulţumirile mele faţă de Domnul nu au sfârşit.

El este Dumnezeul şi Regele meu. Din veşnicii în veşnicii, El va 
domni şi va conduce ca Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. 
Domnia Lui nu va avea sfârşit. Gloria Lui nu va cunoaște noapte.

Nimeni altcineva nu poate să- I ia locul. Nimeni altcineva n- o va 
face vreodată. Fără cusur și fără prihană de orice fel, El este Mielul 
lui Dumnezeu, căruia mă înclin și prin care mă apropii de Tatăl 
veșnic din Ceruri …

Cu recunoștință şi nemărginită dragoste, depun mărturie despre 
aceste lucruri în numele Lui sfânt” 2.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Dragostea Tatălui nostru Ceresc este exprimată 
în darul Singurului Său Fiu Născut.

Inima îmi este plină de recunoştinţă când mă gândesc la marea 
dragoste a Tatălui meu Ceresc. Cât sunt de recunoscător să ştiu că 
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Dumnezeu ne iubeşte. Profunzimea de nepătruns a acelei dragoste 
şi- a găsit exprimarea în darul Singurului Său Fiu Născut care a venit în 
lume pentru a aduce speranţă în inimile noastre, bunătate şi curtoazie 
în relaţiile cu ceilalţi şi, mai presus de toate, pentru a ne salva de la 
păcatele noastre şi a ne îndruma pe calea care duce la viaţa eternă.3

Slujirea din viaţa premuritoare a Salvatorului

Tatăl nostru, al tuturor, cu dragoste pentru noi, copiii Lui, a oferit 
un… plan prin care să obţinem libertatea de a alege drumul vieţii 
noastre. Fiul Lui, Primul Născut, Fratele nostru mai mare, a fost cheia 
acestui plan. Omul va avea libertatea lui de a alege şi, prin această 
libertate, va fi răspunzător. Omul va merge pe drumul său, va păcătui 
şi se va împiedica. Dar, Fiul lui Dumnezeu va lua asupra Lui păcatele 
lumești și se va jertfi pe El Însuşi pentru ispășirea păcatelor tuturor 
oamenilor. Printr- o suferinţă de nedescris, El va deveni Mântuitorul, 
Salvatorul omenirii.4

Slujirea din viaţa muritoare a Salvatorului

În întreaga istorie, nu a existat măreţie mai mare ca a Sa. El, Ieho-
va cel puternic, a coborât de bunăvoie pentru a se naşte în viaţa 
muritoare într- un staul din Betleem. Isus şi- a petrecut copilăria în 
Nazaret şi „creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2:52).

A fost botezat de Ioan în apele Iordanului „şi în clipa aceea ceru-
rile s- au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându- Se 
în chip de porumbel şi venind peste El.

Şi din ceruri s- a auzit un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea»” (Matei 3:16- 17).

În timpul celor trei ani ai slujirii Sale pe pământ, El a făcut ceea 
ce nimeni altul nu mai făcuse înainte; El a propovăduit cum nimeni 
altul nu mai propovăduise înainte.

Apoi, a venit timpul să- şi ofere viaţa. În odaia de sus a avut loc 
cina, ultima Sa cină cu cei doisprezece din viaţa muritoare. În timp 
ce le spăla picioarele, Isus a propovăduit o lecţie, dând dovadă de 
umilinţă şi slujire, pe care ei nu aveau să o uite niciodată.5
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Suferința din Grădina Ghetsimani

Au urmat suferinţele din Ghetsimani, „suferinţe care”, a spus El, 
„M- au făcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, Cel mai mare dintre toţi, să 
tremur de durere şi să sângerez din fiecare por şi să sufăr atât în 
trup, cât şi în spirit” (D&L 19:18)6.

În Grădina Ghetsimani, El a suferit atât de mult, încât, în timp ce 
se ruga Tatălui Său, sudoarea I s- a prefăcut în picături de sânge. Dar 
acest lucru a făcut parte din marele Său sacrificiu ispăşitor.7

[Am stat cândva] la umbra unui măslin bătrân [în Grădina Ghetsi-
mani] şi am citit despre lupta cruntă a Fiului lui Dumnezeu în timp ce 
se confrunta cu ceea ce urma să se întâmple, sudoarea prefăcându- 
I- se în picături de sânge şi rugându- Se la Tatăl Său să îndepărteze 
de la El paharul dacă era cu putinţă – spunând: „Totuşi, nu cum 
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu…” Am avut un sentiment copleşitor că 
El nu- şi făcea pledoaria, nu înfrunta acel chin din punct de vedere 
al durerii fizice pe care urma să o îndure, terifianta, violenta răstig-
nire pe cruce. Era o parte din ea, sunt sigur. Dar El a simţit, în mare 
măsură, cred, rolului Său în binele veşnic al tuturor fiilor şi fiicelor 
lui Dumnezeu, din toate generaţiile timpurilor.

Totul depindea de El – de sacrificiul Său ispăşitor. Acesta era 
cheia. Era cheia de boltă a marelui plan pe care- l întocmise Tatăl 
pentru viaţa eternă a fiilor şi fiicelor Sale. Pe cât a fost de îngrozitor 
de înfruntat, pe cât a fost de cumplit de realizat, El l- a înfruntat, l- a 
îndeplinit şi a fost un lucru uimitor şi minunat. Cred că este peste 
capacitatea noastră de a înţelege. Cu toate acestea, întrezărim fărâme 
din el şi trebuie să învăţăm să- l apreciem din ce în ce mai mult.8

arestarea, răstignirea şi moartea

A fost luat de mâini dure şi brutale şi, în timpul nopţii, contrar 
legii, a fost dus înaintea lui Ana, apoi a lui Caiafa, conducătorul 
viclean şi rău al sinedriului. Acolo, în dimineaţa care a urmat, a fost 
dus pentru a doua oară înaintea acestui bărbat corupt, vicios. Apoi 
a fost dus la Pilat, guvernatorul roman, pe care- l avertizase soţia: 
„Să n- ai nimic a face cu neprihănitul acesta” (Matei 27:19). Romanul, 
dorind să scape de responsabilitate, L- a trimis la Irod cel corupt, 
desfrânat, unul din cei patru conducători meschini ai Galileii. Hristos 
a fost insultat şi bătut. Pe cap I S- a pus o coroană împletită din spini; 
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o haină purpurie i- a fost aruncată în batjocură pe spatele plin de 
sânge. A fost dus din nou înaintea lui Pilat, căruia gloata i- a cerut: 
„Răstigneşte- L, răstigneşte- L” (Luca 23:21).

Cu paşi grei, a urcat dealul Golgota, unde trupu- I rănit a fost prins 
în cuie pe cruce în cea mai crudă şi dureroasă metodă de execuţie 
pe care nişte minţi sadice au putut- o concepe.

Totuşi, El a strigat: „Tată, iartă- i, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23:34)9.

Nu există nicio imagine mai tulburătoare în întreaga istorie decât 
aceea a lui Isus în Ghetsimani şi singur pe cruce: Mântuitorul ome-
nirii, Salvatorul lumii, înfăptuind ispăşirea.

Îmi amintesc că mă aflam cu preşedintele Harold B. Lee… în Gră-
dina Ghetsimani din Ierusalim. Am putut simţi, deşi într- o măsură 
foarte mică, chinul îngrozitor care avusese loc acolo, un chin atât de 
intens în timp ce Isus s- a luptat singur în spirit, astfel încât a ţâşnit 
sânge din fiecare por (vezi Luca 22:44; D&L 19:18). Ne- am amintit 
de trădarea unuia căruia i se oferise o chemare de toată încrederea. 
Ne- am amintit că nişte oameni răi L- au lovit cu violenţă pe Fiul lui 
Dumnezeu. Ne- am amintit de chipul stingher de pe cruce, strigând în 
agonie: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M- ai părăsit?” 
(Matei 27:46). Totuşi, Salvatorul lumii a continuat curajos să ducă la 
bun sfârşit ispăşirea în folosul nostru.10

Orele au trecut în timp ce viaţa Lui s- a scurs în durere. Pământul s- a 
cutremurat; vălul dinăuntrul templului s- a rupt în două. De pe buzele 
Lui uscate s- au auzit cuvintele: „«Tată, în mânile Tale Îmi încredinţez 
duhul!» Şi când a zis aceste vorbe, Şi- a dat duhul” (Luca 23:46).

Se terminase. Viaţa Lui muritoare se încheiase. O oferise drept răs-
cumpărare pentru toţi. Speranţele celor care L- au iubit se năruiseră. 
Promisiunile Lui fuseseră uitate. Trupul Său a fost pus în grabă, dar cu 
blândeţe, într- un mormânt împrumutat în ajunul sabatului iudeilor.11

Învierea

Duminică dis- de- dimineaţă, Maria Magdalena şi alte femei au 
venit la mormânt. În timp ce se grăbeau să ajungă la mormânt, ele 
se întrebau cum era posibil ca piatra de la uşa mormântului să fie 
dată la o parte. Când au ajuns, au văzut un înger care le- a vorbit: 
„Ştim că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
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Nu este aici; a înviat, după cum zisese” (Matei 28:5- 6).

Aşa ceva nu se mai întâmplase niciodată. Mormântul gol a repre-
zentat răspunsul la cea mai importantă întrebare care a fost adresată 
vreodată. Pavel a exprimat- o bine când a scris: „Unde îţi este biruinţa, 
moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:55)12.

2
Prin sacrificiul ispăşitor al Salvatorului, 

toţi oamenii vor învia din mormânt.

Miracolul acelei dimineţi a învierii… este un miracol pentru întrea-
ga omenire. Este miracolul puterii lui Dumnezeu, al Cărui Fiu Prea-
iubit Şi- a dat viaţa pentru a ispăşi pentru păcatele tuturor, o jerftă a 
dragostei pentru fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu. Făcând aceasta, 
El a rupt pecetele morţii.13

„nu este aici; a înviat” (Matei 28:6).
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Nu există nimic mai universal decât moartea şi nimic mai stră-
lucitor, mai plin de speranţă şi credinţă decât asigurarea nemuririi. 
Tristeţea cumplită care vine odată cu moartea, pierderea pe care 
o simţim când cineva drag ne părăseşte sunt atenuate numai de 
siguranţa Învierii Fiului lui Dumnezeu …

De câte ori mâna rece a morţii loveşte, în acel ceas mohorât şi 
întunecat, străluceşte chipul triumfător al Domnului Isus Hristos, El, 
Fiul lui Dumnezeu care, prin puterea Sa eternă, de neegalat, a biruit 
moartea. El este Mântuitorul lumii. El Şi- a dat viaţa pentru fiecare 
dintre noi. El a luat- o înapoi şi a devenit pârga celor adormiţi. El, 
în calitate de Împărat al împăraţilor, stă triumfător deasupra tuturor 
împăraţilor. El, în calitate de Cel Omnipotent, stă deasupra tuturor 
conducătorilor. El este mângâierea noastră, singura noastră mân-
gâiere adevărată când vălul întunecat al nopţii pământene se ridică 
şi spiritul părăseşte forma sa umană.

Isus Hristosul se află deasupra întregii omeniri şi o binecuvântează.14

Îmi amintesc că am vorbit la funeraliile unui om bun, un prieten 
a cărui bunătate m- a făcut să doresc să fiu mai bun. De- a lungul 
anilor, i- am cunoscut zâmbetul, cuvintele pline de bunătate, felul 
în care îi funcţiona mintea ageră, mărinimia cu care slujea altora. 
Şi apoi, dintr- o dată, el, care fusese atât de inteligent şi de bun, a 
murit. M- am uitat la trupul său neînsufleţit. Nu avea puterea să mă 
recunoască, nici să se mişte, nici să vorbească …

M- am uitat la chipurile înlăcrimate ale văduvei şi copiilor săi. Ei 
ştiau, la fel cum ştiam şi eu, că nu mai aveau să- i audă glasul nicio-
dată în timpul vieţii. Dar o blândeţe suavă, de nedescris, ne- a adus 
pace şi asigurare. Părea că spune: „[Fiţi liniştiţi] şi să ştiţi că Eu sunt 
Dumnezeu” (Psalmii 46:10).

Părea să ne mai spună: „Nu vă faceţi griji. Toate acestea fac parte 
din planul Meu. Nimeni nu poate păcăli moartea. Chiar şi Fiul Meu 
Preaiubit a murit pe cruce. Dar, prin aceasta, El a devenit primul rod 
glorios al învierii. El i- a luat morţii înţepătura şi mormântului izbânda”.

Am auzit în mintea mea cuvintele pe care Domnul i le- a spus 
îndureratei Marta: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, 
chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu 
va muri niciodată” (Ioan 11:25- 26).15
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3
Prin sacrificiul ispăşitor al Salvatorului, ni se 

oferă prilejul exaltării şi vieţii eterne.

Mulţumiri fie aduse Celui Atotputernic. Fiul Său preaslăvit a rupt 
legăturile morţii, înfăptuind cea mai mare victorie… El este Dom-
nul nostru triumfător. El este Mântuitorul nostru, El a ispăşit pentru 
păcatele noastre. Prin sacrificiul Său ispăşitor, toţi oamenii vor învia 
din mormânt. A deschis calea prin care putem dobândi nu doar 
nemurire, ci şi viaţă eternă.16

Simt într- o anumită măsură înţelesul ispăşirii Sale. Nu pot să o înţe-
leg în întregime. Este disponibilă tuturor oamenilor şi, totuşi, efectele 
ei sunt atât de individuale încât acest lucru sfidează înţelegerea.17

Măreţia acelei ispăşiri este peste capacitatea noastră de a o înţe-
lege complet. Eu ştiu doar că s- a întâmplat şi că a fost pentru mine 
şi pentru dumneavoastră. Suferinţa a fost atât de mare, agonia atât 
de intensă, încât niciunul dintre noi nu poate să înţeleagă când S- a 
oferit Salvatorul pe El Însuşi ca un preţ de răscumpărare pentru 
păcatele întregii omeniri.

Prin El obţinem iertare. Prin El vine acea promisiune că toată 
omenirea va beneficia de binecuvântările salvării şi de învierea din 
morţi. Prin El şi prin marele Său sacrificiu suprem ni s- a oferit şansa 
exaltării şi a vieţii eterne prin supunere.18

Nu suntem toţi fii risipitori şi fiice risipitoare care au nevoie să se 
pocăiască şi să simtă mila şi iertarea Tatălui nostru Ceresc şi, apoi, 
să urmeze exemplul Său?

Fiul Său Preaiubit, Mântuitorul nostru, ne întinde braţele plin de 
iertare şi milă dar, făcând astfel, El ne porunceşte să ne pocăim… 
Domnul a spus – citez dintr- o revelaţie dată profetului Joseph Smith:

„De aceea, Eu îţi poruncesc să te pocăieşti − pocăieşte- te ca nu 
cumva să te lovesc cu toiagul cuvântului Meu şi cu furia Mea şi cu 
mânia Mea şi ca nu cumva suferinţele tale să fie dureroase − şi tu 
nu ştii cât de dureroase sunt, nu ştii cât de cumplite sunt, da, nu ştii 
cât sunt de greu de suportat.

Căci iată, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toţi, 
pentru ca ei să nu sufere, dacă ei se vor pocăi;
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Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca şi Mine;

Suferinţe care M- au făcut, chiar pe Mine, Dumnezeu, Cel mai 
mare dintre toţi, să tremur de durere şi să sângerez din fiecare por 
şi să sufăr atât în trup, cât şi în spirit …

Învaţă de la Mine şi ascultă cuvintele Mele; umblă în umilinţa ce 
vine din Spiritul Meu şi vei avea pace în Mine”. (D&L 19:15- 18, 23.)19

După ce toate s- au spus şi s- au făcut, după ce istoria a fost exa-
minată, după ce mintea umană a fost explorată în profunzime, nimic 
nu este atât de minunat, de maiestuos, de extraordinar ca acest act 
de îndurare prin care Fiul Dumnezeului Cel Atotputernic, Prinţul din 
împărăţia Tatălui Său, Cel care odată a vorbit în calitate de Iehova, El 
care a coborât de bunăvoie pentru a veni pe pământ sub forma unui 
bebeluş născut în Betleem, Şi- a dat viaţa în mod ruşinos şi dureros, 
pentru ca toţi fiii şi toate fiicele lui Dumnezeu din toate generaţiile, 
pentru ca fiecare care trebuie să moară, să poată merge din nou şi 
să trăiască pentru eternitate. El a făcut pentru noi ceea ce niciunul 
dintre noi nu am fi putut face pentru noi înşine …

Profetul Isaia a declarat:

„Totuşi, El suferinţele noastre le- a purtat şi durerile noastre le- a 
luat asupra Lui …

Dar El a fost rănit pentru păcatele noastre, El a fost zdrobit pentru 
fărădelegile noastre; pedeapsa care trebuia să ne aducă nouă pacea 
a căzut pe El; şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53:4- 5).

Aceasta este incredibila şi adevărata poveste de Crăciun. Naşterea 
lui Isus în Betleemul din Iudea reprezintă doar începutul. Cei trei ani 
în care Învăţătorul a slujit reprezintă pregătirea pentru lucrul cel mai 
important. Momentul esenţial şi extraordinar al poveştii este sacrifi-
ciul Său, actul complet altruist al morţii dureroase pe crucea de pe 
dealul Golgota pentru a ispăşi pentru păcatele noastre, ale tuturor.

Ce s- a întâmplat după reprezintă miracolul învierii, care ne- a adus 
asigurarea că „după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în 
Hristos” (1 Corinteni 15:22).

Fără Paşte, nu ar exista nici Crăciun. Fără Mântuitorul Hristos din 
Ghetsimani şi de pe Golgota şi fără evenimentul triumfător al învierii, 
bebeluşul Isus din Betleem ar fi un simplu bebeluş.
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Eu cred în Domnul Isus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Etern şi 
Viu. Niciun alt om atât de măreţ nu a umblat vreodată pe pământ. 
Niciun alt om nu a făcut un asemenea sacrificiu sau nu ne- a oferit 
o asemenea binecuvântare. El este Salvatorul şi Mântuitorul lumii. 
Eu cred în El. Declar divinitatea Sa fără echivoc sau compromis. Îl 
iubesc. Pronunţ Numele Lui cu pioşenie şi admiraţie. Îl preaslăvesc, 
la fel cum Îl preaslăvesc pe Tatăl Său, în spirit şi adevăr. Îi mulţumesc 
şi îngenunchez înaintea Preaiubitului Său Fiu, care Şi- a întins braţele 
cu mult timp în urmă şi ne- a spus fiecăruia: „Veniţi la Mine toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

Îmi doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să petreacă un timp, 
poate doar o oră, în meditaţie tăcută şi reflecţie profundă asupra 
măreţiei şi maiestuozităţii Acestuia, Fiului lui Dumnezeu.20

Depun mărturie despre ispăşirea Domnului Isus Hristos. Fără ea, 
viaţa nu are niciun sens. Ea este cheia de boltă a existenţei noastre. 
Afirmă că am trăit înainte de a ne fi născut pe pământ. Viaţa muri-
toare este doar un pas intermediar spre o existenţă glorioasă din 
viitor. Tristeţea morţii este alinată de promisiunea învierii.21

Isus este Hristosul, Fiul prerânduit al lui Dumnezeu care a coborât 
de bunăvoie pentru a veni pe pământ, care s- a născut într- o iesle, 
într- o naţiune cucerită, printre oameni asupriţi, Fiul lui Dumnezeu, 
Singurul Fiu Născut al Tatălui în trup, Primul Născut al Tatălui şi 
Înfăptuitorul salvării noastre. El este Mântuitorul nostru, Salvatorul 
nostru, prin ispăşirea căruia viaţa eternă este posibilă tuturor celor 
care merg în supunere faţă de învăţăturile Sale.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• De ce ne- a dat Tatăl Ceresc „darul Singurului Său Fiu Născut”? 

(Vezi secţiunea 1.) Ce puteţi face pentru a arăta recunoştinţă 
pentru acest dar? Ce simţiţi şi la ce vă gândiţi când citiţi rezumatul 
preşedintelul Hinckley privind lucrurile pe care Salvatorul le- a 
făcut pentru noi?

• În secţiunea 2, comparaţi cuvintele pe care le foloseşte preşedin-
tele Hinckley pentru a descrie moartea cu cele pe care le foloseşte 
pentru a descrie învierea. Ce învăţaţi din diferenţa dintre aceste 
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cuvinte? În ce mod vă influenţează viaţa mărturia dumneavoastră 
cu privire la învierea Salvatorului?

• Ce învăţaţi din mărturia preşedintelui Hinckley despre ispăşirea lui 
Isus Hristos? (Vezi secţiunea 3.) Cum v- a binecuvântat ispăşirea pe 
dumneavoastră în mod personal? Ce sentimente aveţi atunci când 
reflectaţi la sacrificiul făcut de Salvator pentru dumneavoastră? Plani-
ficaţi un timp în care să „meditaţi şi să reflectaţi în linişte” la Salvator.

Scripturi suplimentare
Isaia 53; Ioan 3:16; 11:25; 2 Nefi 9:6- 13; Alma 7:11- 13; 34:8- 10; 

Helaman 14:13- 19; D&L 18:10- 12

Ajutor pentru predare
„În timp ce vă pregătiţi, rugându- vă, să predaţi, puteţi fi îndrumaţi 

să accentuaţi anumite principii. Puteţi să dobândiţi o cunoaştere 
despre cum să prezentaţi cel mai bine anumite idei. Puteţi să des-
coperiţi exemple, lecţii practice şi povestiri care inspiră în activităţile 
simple ale vieţii. Puteţi să simţiţi îndemnul de a invita o anumită 
persoană să vă ajute la lecţie. Vi se poate aminti de o experienţă 
personală pe care o puteţi împărtăşi” (Predarea, nu este chemare 
mai mare [1999], p. 48).

Note
 1. „Hristos Cel Viu – Mărturia apostolilor”, 

Liahona, apr. 2000, p. 2.
 2. „Mărturia mea”, Liahona, iul. 2000, 

p. 82, 84.
 3. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, Ensign, dec. 2000, p. 2.
 4. „Ne uităm la Hristos”, Liahona, iul. 

2002, p. 101.
 5. „The Victory over Death”, Ensign, apr. 

1997, p. 2.
 6. „The Victory over Death”, p. 2.
 7. „Lucrurile pe care le cunosc”, Ensign 

sau Liahona, mai 2007, p. 83- 84.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), p. 29- 30.
 9. „The Victory over Death”, p. 2, 4.
 10. „Living with Our Convictions”, Ensign, 

sept. 2001, p. 2.
 11. „The Victory over Death”, p. 4.

 12. „The Victory over Death”, p. 4.
 13. „The Victory over Death”, p. 4.
 14. „This Glorious Easter Morn”, Ensign, 

mai 1996, p. 67.
 15. „The Wondrous and True Story of 

Christmas,” p. 2, 4.
 16. „He Is Not Here, but Is Risen”, Ensign, 

mai 1999, p. 72.
 17. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, p. 2.
 18. „Iertare”, Ensign sau Liahona, nov. 

2005, p. 84.
 19. „Of You It Is Required to Forgive”, 

Ensign, iunie 1991, p. 5.
 20. „The Wondrous and True Story of 

Christmas”, p. 4- 5.
 21. „Lucrurile pe care le cunosc”, p. 84.
 22. În Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1996), p. 560.
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„după ce am spus şi am făcut totul, credinţa este singura 
noastră speranţă autentică şi de durată.”
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Mergeţi înainte cu credinţă

„Dacă există ceva de care avem nevoie dumneavoastră 
şi cu mine… [acest lucru este] tipul de credinţă care să 
ne facă să îngenunchem şi să- L rugăm din toată inima 
pe Domnul să ne îndrume iar, apoi, după ce am primit 

încredere divină, să ne ridicăm în picioare şi să ne 
apucăm de treabă pentru a obţine rezultatele dorite.”

Din viaţa lui Gordon B. Hinckley

Preşedintele Gordon B. Hinckley şi- a amintit: „Când am plecat în 
misiune [în tinereţea mea], bunul meu tată mi- a dat un cartonaş pe 
care erau scrise cinci cuvinte: Aceste cuvinte au fost rostite de Dom-
nul către conducătorul sinagogii care aflase că fiica sa decedase: «Nu 
te teme, crede numai» (Marcu 5:36)” 1. Când tânărul vârstnic Hinckley 
a slujit în Anglia, a avut de înfruntat multe greutăţi în timpul cărora 
a trebuit să- şi aducă aminte de aceste cinci cuvinte. Mai târziu, el a 
descris una dintre aceste experienţe:

„Într- o zi, în trei sau patru ziare din Londra au apărut recenziile 
unei retipăriri ale unei cărţi vechi, scrisă pe un ton josnic şi ameninţă-
tor, despre care se spunea că era o istorie a mormonilor. Preşedintele 
Merrill [preşedintele meu de misiune] mi- a spus: «Vreau să mergi la 
editori şi să protestezi împotriva acestor recenzii». M- am uitat la el 
şi eram pe cale să- i spun: «Cu siguranţă, nu vă referiţi la mine». Dar 
am spus cu sfială: «Da, domnule».

Nu ezit să spun că mi- a fost frică. Am mers în camera mea şi 
am simţit ceva ce cred că trebuie să fi simţit Moise când Domnul 
i- a cerut să meargă la faraon. Am spus o rugăciune. Am simţit un 
gol în stomac în timp ce mergeam spre staţia de pe strada Goodge 
să iau metroul către strada Fleet. Am găsit biroul directorului şi 
i- am arătat recepţionerei cartea mea de vizită. Ea a luat- o, a mers 
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în biroul din spate şi s- a întors spunând că directorul era prea 
ocupat să mă primească. I- am răspuns că venisem de la 8.000 de 
kilometri şi că voi aştepta. În timpul orei care a urmat, recepţione-
ra a mers de două sau de trei ori în biroul lui; apoi, în final, m- a 
invitat înăuntru. Nu voi uita niciodată imaginea pe care am văzut- o 
când am intrat. Fuma un trabuc mare şi mă privea ca şi cum ar fi 
zis: «Mă deranjezi!»

Ţineam în mână recenziile. Nu- mi amintesc ce am spus după 
aceea. Părea că o altă putere vorbea prin mine. La început, a adoptat 
o atitudine defensivă, chiar ostilă. Apoi, a început să fie mai amabil. 
La sfârşit, mi- a promis că va face ceva. În decurs de o oră, au fost 
trimise mesaje tuturor librarilor din Anglia să trimită cărţile înapoi 
la editor. Cu costuri uriaşe, el a tipărit şi a scris la începutul fiecărui 
volum o declaraţie conform căreia cartea nu trebuia considerată o 
istorie, ci ficţiune, şi că nu s- a intenţionat să se aducă nicio jignire 
respectabililor mormoni. Câţiva ani mai târziu, el a mai făcut o 
favoare substanţială Bisericii și, în fiecare an până la moartea sa, 
mi- a trimis o felicitare de Crăciun” 2.

Când a acceptat însărcinarea de a merge la biroul editorului, vârst-
nicul Hinckley a pus în practică ceea ce urma să pună în practică 
toată viaţa: a acceptat provocarea cu credinţă, s- a rugat Domnului 
pentru ajutor şi, apoi, a trecut la treabă.

Învăţături ale lui Gordon B. Hinckley
1

Credinţa în Tatăl Ceresc şi în Isus Hristos poate 
deveni izvorul nesecat al vieţii trăite cu un scop.

Dacă există un lucru de care dumneavoastră şi cu mine avem 
nevoie pentru a ne ajuta să avem succes şi să fim împliniţi în această 
lume, acela este credinţa – acel element dinamic, puternic, extraor-
dinar prin care, după cum a declarat Pavel, lumile au fost create 
(vezi Evrei 11:3). Nu mă refer la un concept eteric, ci la o credinţă 
practică, pragmatică, dovedită prin fapte – genul de credinţă care ne 
face să îngenunchem şi să- I cerem Domnului îndrumare şi, apoi, să 
avem încredere divină în măsura în care să ne ridicăm în picioare şi 
să trecem la treabă pentru a obţine rezultatele dorite. O asemenea 
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credinţă este mai valoroasă decât orice altceva. După ce am spus şi 
am făcut totul, o asemenea credinţă este singura noastră speranţă 
autentică şi de durată…

Credinţa poate deveni izvorul nesecat al vieţii trăite cu un scop. 
Nu există o motivaţie mai irezistibilă pentru un efort care merită oste-
neala decât cunoaşterea faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu, 
că Dumnezeu se aşteaptă ca noi să facem ceva cu vieţile noastre şi 
că El ne va oferi ajutor atunci când I- l cerem …

Când vorbesc despre credinţă, nu mă refer la ea în sens abstract. 
Mă refer la ea ca fiind o forţă vie, arzătoare, care vine din faptul de 
a- L recunoaşte pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru şi pe Isus Hristos 
ca fiind Salvatorul nostru …

Credinţa într- o Fiinţă divină, în Cel Atotputernic, este marea pute-
re de transformare ce ne poate schimba viaţa.3

Cu mult timp în urmă, am lucrat pentru una dintre societăţile 
noastre de căi ferate, ale cărei trenuri străbăteau drumurile din zona 
acestor munţi din vest. Am mers frecvent cu trenurile. Era în zilele în 
care erau locomotive cu aburi. Monştrii aceia ai şinelor erau imenşi, 
rapizi şi periculoşi. Deseori, m- am gândit cum avea curaj mecanicul 
să facă o călătorie lungă în timpul nopţii. Apoi, am ajuns să înțeleg 
că nu era o călătorie lungă, ci, mai degrabă, o constantă continuare 
a unei călătorii scurte. Locomotiva avea un far principal care lumi-
na drumul pe o distanţă de aproximativ 350 -  450 metri. Mecanicul 
vedea doar acea distanţă şi era de ajuns, deoarece era mereu în faţa 
lui, toată noaptea, până în zorii unei zile noi …

Şi la fel este cu călătoria noastră eternă. Facem câte un pas. 
Făcând astfel, păşim în necunoscut, dar credinţa ne luminează 
calea. Dacă vom cultiva acea credinţă, nu vom umbla niciodată 
în întuneric …

Provocarea cu care se confruntă fiecare membru al acestei Biserici 
este aceea de a face următorul pas, de a accepta responsabilitatea 
pe care o primeşte, chiar dacă nu se simte pregătit pentru aceasta, 
şi de a face acest lucru cu credinţă, având încredere completă că 
Domnul va lumina calea din faţa lui.4



c a P I t o l u l  2 5

340

2
Credinţa este baza mărturiei şi tăria 

muncii Domnului pe pământ.

Singura avere adevărată a Bisericii este credinţa oamenilor săi.5

Este un lucru uimitor şi minunat că mii de oameni au fost influen-
ţaţi de miracolul Spiritului Sfânt, că ei cred, acceptă şi devin membri 
[ai Bisericii]. Ei sunt botezaţi. Vieţile lor sunt influenţate în bine pen-
tru totdeauna. Au loc miracole. O sămânţă de credinţă pătrunde în 
inimile lor. Ea creşte pe măsură ce ei învaţă. Şi ei acceptă principiu 
după principiu, până ce primesc toate binecuvântările care sunt date 
celor care umblă cu credinţă în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă…

Acest dar preţios şi uimitor al credinţei, acest dar de la Dumnezeu, 
Tatăl nostru Etern, continuă să fie puterea acestei lucrări şi tăria tăcută 
a mesajului [ei]. Credinţa este baza tuturor lucrurilor. Credinţa este 
esenţa tuturor lucrurilor. Fie că este vorba de a merge în misiune, 
a trăi potrivit Cuvântului de înţelepciune sau a plăti zeciuiala, este 
acelaşi lucru. Credinţa noastră este cea care se vede în tot ce facem…

Puterea acestei cauze şi a acestei împărăţii nu se află în lucrurile 
trecătoare, oricât de importante ar părea acestea. Se găseşte în ini-
mile oamenilor. De aceea are succes. De aceea este puternică şi în 
creştere. De aceea este în stare să realizeze lucrurile minunate pe 
care le face. Totul vine de la darul credinţei, oferit de Atotputernicul 
copiilor Săi care nu se îndoiesc şi nu se tem, ci merg înainte …

Credinţa este baza mărturiei. Credinţa se află la baza loialităţii faţă 
de Biserică. Credinţa reprezintă sacrificiul făcut cu bucurie pentru 
înaintarea lucrării Domnului.6

Evanghelia este o veste bună. Este un mesaj de izbândă. Repre-
zintă o cauză pe care trebuie să o îmbrăţişăm cu entuziasm …

Să nu ne fie teamă! Isus este conducătorul nostru, tăria noastră 
şi regele nostru.

Trăim într- o perioadă a pesimismului. Misiunea noastră este una 
de credinţă. Frați şi surori de pretutindeni, vă cer să vă reafirmaţi 
credinţa, să faceţi să înainteze această lucrare în întreaga lume …
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„Fraţilor, să nu perseverăm noi într- o cauză aşa măreaţă? Mergeţi 
înainte şi nu înapoi. Curaj, fraţilor; şi înainte, înainte, spre victo-
rie!” (D&L 128:22.) După cum a scris profetul Joseph Smith într- un 
psalm al credinţei:

„Cât este de glorios trecutul acestei cauze măreţe. Este plin de 
eroism, curaj, îndrăzneală şi credinţă. Cât de minunat este prezen-
tul, când noi mergem să binecuvântăm vieţile oamenilor, oriunde 
se află aceia care vor să asculte mesajul slujitorilor Domnului. Cât 
de magnific va fi viitorul, pe măsură ce Atotputernicul va duce 
mai departe lucrarea Sa glorioasă, influenţând în bine pe toţi aceia 
care vor accepta Evanghelia Sa şi vor trăi potrivit ei şi chiar oferind 
binecuvântarea eternă fiilor şi fiicelor Sale din toate generaţiile prin 
munca altruistă a acelora ale căror inimi sunt pline de dragoste 
pentru Mântuitorul lumii …

Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, membri ai Bisericii, 
oriunde v- aţi afla, să vă ridicaţi în picioare şi să înaintaţi având un 
cântec în inimile voastre, trăind potrivit Evangheliei, iubindu- L pe 
Domnul şi clădind împărăţia Sa. Împreună vom rămâne pe calea 
adevărată şi ne vom păstra credinţa, Cel Atotputernic fiind sursa 
noastră de tărie” 7.

3
Cu credinţă, ne putem ridica deasupra fricii şi a 
oricărui obstacol sau greutăți din viaţa noastră.

Care dintre noi poate spune că nu i- a fost teamă? Eu nu cunosc pe 
nimeni. Unora, desigur, le este mai teamă decât altora. Unii reuşesc 
să o depăşească repede, dar alţii sunt prinşi, traşi în jos de ea şi chiar 
învinşi. Suferim de teama de a fi ridicoli, teama de singurătate, teama 
de necunoaştere. Unora le este teamă de trecut, altora de viitor. Unii 
poartă povara păcatului şi ar da aproape orice să scape de ea, dar 
le este teamă să- şi schimbe viaţa. Haideţi să recunoaştem că teama 
nu vine de la Dumnezeu, ci acest element agasant, distructiv vine 
de la duşmanul adevărului şi dreptăţii. Teama este opusul credinţei. 
Efectele ei sunt distructive, chiar fatale.8

Pavel i- a scris lui Timotei: „Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh 
de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
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Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea Domnului nostru” (2 Timotei 
1:7- 8).

Doresc ca fiecare membru al acestei Biserici să pună aceste 
cuvinte într- un loc în care să le poată vedea în fiecare dimineaţă 
când îşi începe ziua. Ele ne vor da curajul să ne spunem părerea, 
ne vor da credinţa să încercăm, ne vor întări convingerea cu privire 
la Domnul Isus Hristos. Cred că pe întreg pământul s- ar întâmpla 
mai multe miracole.9

Într- o zi, am discutat cu un prieten care fugise din ţara sa natală. 
Când a căzut guvernul ţării sale, el a fost arestat şi întemniţat. Soţia 
şi copiii lui au reuşit să scape, dar, timp de trei ani şi ceva, el fusese 
prizonier fără nicio modalitate de a comunica cu cei pe care îi iubea. 
Mâncarea era groaznică, condiţiile de trai erau grele şi nu păreau 
să se îmbunătăţească.

„Ce te- a ajutat să înduri acele zile întunecate?”, l- am întrebat.

„Să nu- ţi fie ruşine dar de mărturisirea domnului nostru” (2 timotei 1:8).
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El mi- a răspuns: „Credinţa mea; credinţa mea în Domnul Isus 
Hristos. Am pus poverile mele pe El şi, apoi, mi s- au părut cu mult 
mai uşoare” 10.

Totul va fi bine. Nu vă faceţi griji! Îmi spun aceasta în fiecare 
dimineaţă. Totul va fi bine. Dacă faceţi tot ce puteţi, totul va fi bine. 
Puneţi- vă încrederea în Dumnezeu şi înaintaţi cu credinţă şi convin-
gere fermă în viitor. Domnul nu ne va părăsi. El nu ne va părăsi.11

N- am putea spune fiecare dintre noi că, dacă am avea credinţă mai 
mare în Dumnezeu, ne- am descurca mai bine decât ne descurcăm 
acum? Dacă avem credinţă, nu există niciun obstacol prea mare, nicio 
provocare prea dificilă. Cu credinţă, ne putem ridica deasupra acelor 
elemente negative din viaţa noastră care ne trag în permanenţă în 
jos. Cu puţin efort, putem să ne dezvoltăm capacitatea de a învinge 
acele impulsuri care duc la fapte degradante şi rele. Cu credinţă, ne 
putem controla poftele. Îi putem ajuta pe cei care sunt descurajaţi 
şi învinşi şi le putem oferi căldura pe care o degajă tăria şi puterea 
credinţei noastre.12

4
Când ne exercităm credinţa, Domnul ne 

ajută să avem mai multă credinţă.

Pe măsură ce veţi sluji oferindu- vă timpul şi talentele, credinţa dum-
neavoastră va creşte şi îndoielile dumneavoastră vor dispărea treptat.13

Biserica vă va cere să faceţi multe lucruri. Vă va cere să slujiţi în 
multe chemări. Nu avem preoţi plătiţi. Dumneavoastră deveniţi preoţii 
acestei Biserici şi, oricând sunteţi chemaţi să slujiţi, permiteţi- mi să vă 
rog să acceptaţi şi, când faceţi acest lucru, credinţa dumneavoastră 
se va întări şi va creşte. Credinţa este ca muşchiul braţului. Dacă o 
exercitaţi, dacă o hrăniţi, ea creşte şi se întăreşte; va face multe lucruri. 
Dar, dacă o puneţi într- o faşă şi nu faceţi nimic cu ea, va deveni slabă 
şi nefolositoare şi la fel se va întâmpla şi cu dumneavoastră. Dacă 
acceptaţi fiecare ocazie, dacă acceptaţi fiecare chemare, Domnul va 
face posibil ca dumneavoastră să o îndepliniţi. Biserica nu vă va cere 
să faceţi nimic ce nu puteţi face cu ajutorul Domnului.14

Aceasta este rugăciunea mea pentru noi toţi – „Doamne, măreşte- 
ne credinţa” [vezi Luca 17:5]. Măreşte- ne credinţa să trecem peste 
abisul incertitudinii şi îndoielii …
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Doamne, măreşte- ne credinţa să ne ridicăm deasupra celor laşi care 
lucrează împotriva măreţei şi sfintei Tale lucrări. Întăreşte- ne voinţa! 
Ajută- ne să clădim şi să extindem împărăţia Ta potrivit răspunderii 
pe care ne- ai dat- o, pentru ca această Evanghelie să poată fi propo-
văduită în întreaga lume şi să depună mărturie tuturor naţiunilor …

Dă- ne credinţă să privim dincolo de problemele momentului şi 
către miracolele viitorului. Dă- ne credinţă să ne plătim zeciuiala şi 
donaţiile şi să ne punem încrederea în Tine, Cel Atotputernic, că vei 
deschide zăgazurile cerurilor aşa cum ai promis. Dă- ne credinţă să 
facem ce este drept şi să lăsăm consecinţele să urmeze.

Oferă- ne credinţă când încercările vieţii ne doboară la pământ. În 
perioade de boală, fie ca încrederea noastră să fie întărită în puterile 
preoţiei. Fie ca noi să urmăm sfatul lui Iacov:

„Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bise-
ricii; şi să se roage pentru el, după ce- l vor unge cu untdelemn în 
Numele Domnului.

Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Dom-
nul îl va însănătoşi” (Iacov 5:14- 15; caractere cursive adăugate) …

Doamne, când umblăm prin valea umbrei morţii, dă- ne credinţă 
să zâmbim printre lacrimi, ştiind că toate fac parte din planul etern al 
unui Tată iubitor, că, atunci când trecem pragul acestei vieţi, intrăm 
într- una mai glorioasă şi că, prin ispăşirea Fiului lui Dumnezeu, toţi 
se vor ridica din mormânt şi cei credincioşi vor fi exaltaţi.

Dă- ne credinţă să căutăm să înfăptuim munca de mântuire pentru 
cei morţi pentru ca scopurile Tale eterne să fie îndeplinite în numele 
fiilor şi fiicelor Tale din toate generaţiile.

Tată, dă- ne credinţă să urmăm sfaturile pe care le primim în res-
ponsabilităţile mai mici, care pot însemna atât de mult …

Doamne, măreşte- ne credinţa unii în alţii şi în noi înşine şi în 
capacitatea noastră de a face lucruri bune şi măreţe …

Tată, măreşte- ne credinţa! Dintre toate nevoile noastre, cred că 
cea mai mare este creşterea credinţei. Şi astfel, dragă Tată, măreşte- 
ne credinţa în Tine şi în Fiul Tău Preaiubit, în lucrarea Ta măreaţă 
şi minunată, în noi înşine ca fii ai Tăi şi în capacitatea noastră de a 
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merge şi a face potrivit voii Tale şi instrucţiunilor Tale, mă rog, cu 
umilinţă, în numele lui Isus Hristos, amin.15

Sugestii pentru studiu şi predare

Întrebări
• Preşedintele Hinckley a propovăduit despre credinţa în Dumne-

zeu că este „marea putere de transformare care ne poate schimba 
viaţa” (secţiunea 1). Ce experienţe v- au ajutat să învăţaţi despre 
puterea credinţei? În ce mod aţi văzut că atunci când „păşim în 
necunoscut… credinţa ne luminează calea”?

• Ce putem învăţa din secţiunea 2 cu privire la sursa din care îşi 
ia Biserica tăria? Care este legătura dintre credinţă şi sacrificiu? 
Gândiţi- vă cum puteţi răspunde la chemarea preşedintelui Hin-
ckley de a „duce această lucrare înainte în întreaga lume”.

• De ce credeţi că, în momentele de încercare, credinţa are puterea 
să ne ajute? (Vezi secţiunea 3.) Când v- a ajutat credinţa să învingeţi 
teama? Când v- a ajutat credinţa să învingeţi orice alt obstacol?

• Recapitulaţi învăţăturile preşedintelui Hinckley din secţiunea 4. 
Care sunt cuvintele din această rugăciune care au o însemnătate 
deosebită pentru dumneavoastră? Cum ne poate ajuta credinţa să 
învingem incertitudinile şi îndoiala? Cum ne poate ajuta credinţa 
să privim dincolo de probleme pentru a vedea miracole?

Scripturi suplimentare
Ioan 14:12- 14; Romani 5:1- 5; 2 Nefi 26:12- 13; Moroni 7:33- 38; 

D&L 27:16- 18

Ajutor pentru predare
„Când vom studia scripturile permanent şi cu sârguinţă, căutând 

sincer îndrumarea Spiritului, noi vom fi receptivi la lumina ce ni se 
dă referitor la modul de pregătire a lecţiilor. Vom fi, de asemenea, 
pregătiţi să primim şi să urmăm îndemnurile Spiritului în timp ce 
predăm” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], p. 14).
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pe copiii lor şi de a avea grijă 
de ei, 169-171

necăsătoriți, 170-171
nu trebuie să renunţe să-i ajute 

pe copiii răzvrătiţi, 175
trebuie să creeze o atmosferă 

de învăţare în căminele lor, 
242-243

trebuie să se roage pentru copiii 
lor, 111, 171, 175

trebuie să-şi potolească mânia, 
175-176

trebuie să-şi pregătească copiii 
din timp pentru munca misio-
nară, 293-294
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Păstrarea convertiţilor, 34, 299-310
Pionieri

ai Bisericii din perioada de înce-
put, 3, 59-63, 83-90

ai zilelor noastre, 84, 91-93
au făcut să fie reală credinţa lor, 

85-86
din companiile de cărucioare 

Willie şi Martin, 88-90
moştenirea lăsată de, 83-94,
toţi membrii Bisericii sunt, 91-93

Planul salvării, 54, 319-320
Pocăinţă

de acte imorale, 258-259
este făcută posibilă datorită ispă-

şirii Salvatorului, 332-334
este una dintre primele principii 

ale Evangheliei, 75
Pornografie, 125, 220, 253-259
Pratt, Parley P., 232-236
Pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 

198-199
Preoţie

autoritate şi chei ale, restaurate, 
46, 49-50, 144, 217-218

cvorumurile sale, pot fi o ancoră 
de tărie, 224

demnitatea de a o deţine, 220-223
Dumnezeu îndeplineşte lucrarea 

Sa prin intermediul, 217
fiecare bărbat demn o poate 

deţine, 220
lui Melhisedec, 219-220
poate să-i binecuvânteze pe toţi 

copiii lui Dumnezeu, 219-220
puterea şi binecuvântările, 213-225
şi organizarea Bisericii, 53, 261-273

Preşedinte de ţăruş, 270-271
Preşedintele Bisericii

apostolului senior devine urmă-
torul, 265-266

când nu este posibil să slujească 
la capacitate maximă, 266-269

chemat de Domnul, 263-265
Prima Viziune, 46, 48-51, 59
Profeţi

chemat de Domnul, 263-265
ne îndrumă să fim pregătiţi din 

punct de vedere spiritual şi 
temporal, 198-199

sunt de obicei oameni în vârstă, 
263

R

Rânduieli
pentru cei morţi, 53, 318-319
templului sunt binecuvântările 

supreme ale Bisericii, 315-318
Recunoştinţă, 73-74
Respect

întăreşte relaţiile de familie, 
175-177

pentru cei de altă religie decât a 
noastră, 279-280, 282-284

Restaurare
a Evangheliei, 45-55
a fost precedată de perioada renas-

centistă şi de reformă, 46-47
care a început odată cu Prima 

Viziune, 46, 48-49, 59
cheilor şi autorităţii preoţiei, 46, 

49-50, 217-218
prin intermediul lui Joseph Smith, 

45-46, 48-55
Revelaţie

ai zilelor noastre, 54-55
pentru construirea de temple 

mici, 34-36, 313-315
pentru construirea Templului 

Hong Kong, China, 119-121
se obţine printr-un glas slab, 

liniştit, 122-123
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Rugăciune
aduce binecuvântări şi fericire, 

109-111
în familie, ajută copiii să crească 

în credinţă, 171-172
în familie, duce la miracole, 

112-115
în familie, în căminul lui Gordon 

B. Hinckley, 109
puterea ei, 109-117
să căutăm răspunsuri la, 115-117

Rugăciune în familie
ajută copiii să crească având 

credinţă, 171-172
duce la miracole, 112-115
în căminul lui Gordon B. 

 Hinckley, 109

S

Să ne stabilim standarde mai înalte, 
79-80, 181-182, 212, 256

Seară în familie, 173-174
Slujire

Biserica oferă ocazii pentru, 
209-211

Duhul Sfânt ne îndrumă în,  
121-122

este cel mai bun remediu împo-
triva nefericirii, 207-209

în cadrul Societăţii de Alinare, 
103-105

în temple, 318-319
să ne găsim adevărata identitate 

în, 209-210
să ne pierdem în, 203-213

Smith, Emma, 99-101, 184
Smith, Joseph

a tradus Cartea lui Mormon, 
229, 231

Biserica a fost restaurată prin, 
45-46, 48-55, 144

mărturia lui, 134
Prima Viziune a lui, 46, 48-51

Societatea de Alinare, 103-105
Spirit. Vezi Duhul Sfânt
Supunere

este calea către fericire, 74
este nevoie să dăm dovadă de ea 

în toate aspectele, 183
înseamnă să trăim potrivit Evan-

gheliei, 179-189
întăreşte Biserica, 188-189
primim binecuvântări prin inter-

mediul, 66, 184-185

T

Tatăl Ceresc
a instituit familia, 169
are o formă fizică, 50–51
este la conducerea acestei Bise-

rici, 66, 185
este sursa adevărată de tărie, 100
este Tatăl spiritelor noastre, 54, 

79, 111-112
i-a apărut lui Joseph Smith, 46, 

48-51
îi binecuvântează pe cei care ţin 

poruncile Sale, 66
ne invită să ne rugăm Lui, 111-112
ne iubește, 326-327
să dobândim o mărturie despre, 

149-151
şi Isus Hristos sunt fiinţe separa-

te, 50–51
Taţi

deţinătorii preoţiei trebuie să fie 
buni, 220-223

responsabilităţile lor, p. 170.
Vezi, de asemenea, Familie; 

Părinţi
Teamă, 77-78, 151, 341
Temple

binecuvântările din, 313-322
familiile pot fi pecetluite împreu-

nă în, 158-159, 316-317
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rânduielile pentru cei morţi sunt 
înfăptuite în, 318-319

revelaţia cu privire la construirea 
de temple mici, 34-36, 313-315

sunt expresii ale mărturiei noas-
tre, 315-316

sunt locuri în care găsim pace şi 
primim revelaţie, 319-322

Toleranţă, 278-280, 282-284, 289

U

Unitate
cu cei de alte credinţe, 277-278
în rândul membrilor Bisericii, 66
în rândul Primei Preşedinţii şi al 

Celor Doisprezece, 270

V

Virtute
aduce binecuvântări, 253-254
în gândurile noastre, 257-258
să ne clădim viaţa pe, 251-259
valoarea, 100, 253

Z

Ziua de sabat, 65, 125



Învăţături ale preşedinţilor B
isericii: G

ordon B
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