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Rezistaţi  
încă puţin

Una dintre lecţiile trainice ale perioadei din Kirtland este aceea că spiritele noastre au 
nevoie de hrană în mod constant. Trebuie să urmăm învăţăturile Domnului în fiecare  

zi dacă vrem să rezistăm adversităţii cu care toţi trebuie să ne confruntăm. 

Vara trecută, soţia mea şi cu mine ne-am dus 
nepoţii gemeni în Kirtland, Ohio. Pentru noi, a 
fost o ocazie specială şi preţioasă de a petrece 

timpul cu ei înainte să plece în misiune.
În timpul vizitei noastre acolo, am învăţat să înţele-

gem mai bine condiţiile în care au trăit profetul Joseph 
Smith şi sfinţii din Kirtland. Acea perioadă a istoriei  
Bisericii este cunoscută drept una plină de încercări 
aspre, dar şi de binecuvântări extraordinare.

În Kirtland, Domnul a oferit unele dintre cele mai 
remarcabile manifestări cereşti şi daruri spirituale de 
care a avut parte omenirea vreodată. Şaizeci şi cinci 
de secţiuni din Doctrină şi legăminte au fost primite în 
Kirtland şi în împrejurimi – revelaţii care au adus o nouă 
lumină şi cunoaştere asupra subiectelor precum a Doua 
Venire, grija faţă de cei nevoiaşi, planul salvării, autorita-
tea preoţiei, Cuvântul de înţelepciune, zeciuiala, templul 
şi legea consacrării. 1

A fost o perioadă de creştere spirituală fără egal. Spi-
ritul lui Dumnezeu ardea, într-adevăr, ca focul. Moise, 
Ilie şi multe alte fiinţe cereşti au apărut în această vre-
me, inclusiv Tatăl nostru Ceresc şi Fiul Său, Salvatorul 
lumii, Isus Hristos. 2

Una dintre numeroasele revelaţii pe care le-a primit 
Joseph în Kirtland a fost cea numită „frunza de măslin… 
culeasă din Arborele Paradisului, mesajul de pace al 
Domnului pentru noi” (introducere la D&L 88). Această 
revelaţie remarcabilă cuprinde invitaţia sublimă: „Apro-
piaţi-vă de Mine şi am să Mă apropii de voi; căutaţi-Mă 
cu toată sârguinţa şi Mă veţi găsi” (D&L 88:63). Când 
sfinţii din Kirtland se apropiau de Domnul, El se apro-
pia, într-adevăr, de ei, revărsând binecuvântările Cerului 
asupra capetelor celor credincioşi.

O revărsare spirituală
Poate că apogeul acestor manifestări spirituale a avut 

loc în timpul dedicării templului din Kirtland, la data 
de 27 martie 1836. Printre cei prezenţi se afla şi William 
Draper, în vârstă de 28 de ani, care a descris acea zi 
drept o „zi a Cincizecimii”. El a scris: „A avut loc o ase-
menea revărsare a Spiritului Domnului, încât cuvintele 
nu-mi sunt suficiente pentru a o descrie în întregime în 
scris sau pentru a o exprima verbal. Dar voi spune, aici, 
că Spiritul a fost revărsat şi a venit ca un vânt puternic 
şi rapid şi a umplut încăperea, astfel încât mulţi dintre 
cei prezenţi au vorbit în limbi, au avut viziuni, au văzut 

M e s a j u l  P r i M e i  P r e ş e d i n ţ i i ,  i a n u a r i e  2 0 1 0

de preşedintele  
Dieter F. Uchtdorf

al doilea consilier în  
Prima Preşedinţie



2

îngeri, au profeţit şi au avut, în general, experienţa unei 
bucurii cum nu mai avusese parte această generaţie”. 3

Aceste manifestări spirituale nu s-au limitat doar la cei 
aflaţi înăuntrul templului, căci „oamenii din apropiere 
au venit alergând (auzind un sunet neobişnuit dinăun-
tru şi văzând o lumină strălucitoare ca un stâlp de foc 
care stătea deasupra templului) şi au fost uimiţi de ceea 
ce se petrecea”. 4

Lorenzo Snow (1814–1901), care a devenit, mai târ-
ziu, preşedinte al Bisericii, locuia în Kirtland în acea pe-
rioadă binecuvântată. El a remarcat: „Ne-am fi închipuit 
că, după primirea acestor manifestări minunate, nicio 
ispită nu ar fi putut să-i înfrângă pe sfinţi”. 5

Dar, desigur, experienţele spirituale măreţe nu ne 
scutesc de opoziţie şi de încercări. La doar câteva luni 
de la dedicarea templului, Statele Unite au fost afectate 
de o criză economică de amploare, iar efectele acesteia 
au fost resimţite profund în Kirtland. Băncile au dat fali-
ment, lăsând multe persoane în situaţii financiare grele. 
Şi, pentru a îngreuna şi mai mult situaţia, mulţi dintre 
sfinţii care imigrau către Kirtland veneau cu foarte pu-
ţine bunuri materiale, neştiind ce vor face sau cum vor 
supravieţui odată ce vor ajunge acolo.

La scurt timp, au apărut persecuţiile şi s-au format 
gloate care luptau împotriva sfinţilor. Membrii Bisericii 
– chiar şi unii dintre cei mai apropiaţi prieteni ai pro-
fetului, dintre care mulţi fuseseră prezenţi la dedicarea 
templului – au căzut în apostazie şi l-au condamnat pe 
Joseph, spunând că este un profet decăzut.

În timp ce mă plimbam în apropierea templului din 
Kirtland cu soţia şi nepoţii mei, am reflectat la cât de 
tragic era că unii oameni nu au putut rămâne credin-
cioşi, nici măcar după manifestările spirituale la care fu-
seseră martori. Cât de trist este că ei nu au putut îndura 
batjocura şi critica necredincioşilor! Cât de trist este că, 
atunci când s-au confruntat cu încercări financiare sau 
alte greutăţi, ei nu au putut să caute înlăuntrul lor şi să 
găsească puterea de a rămâne credincioşi! Cât de regre-
tabil este că ei au pierdut, cumva, din vedere roadele 
spirituale miraculoase de la dedicarea templului!

Lecţiile
Ce putem învăţa din această perioadă remarcabilă din 

istoria Bisericii?
Una dintre lecţiile trainice şi măreţe ale perioadei din 

Kirtland este aceea că spiritele noastre au nevoie de 
hrană în mod constant. După cum ne-a învăţat preşe-
dintele Harold B. Lee (1899–1973): „Mărturia nu este un 
lucru pe care îl ai astăzi şi îl păstrezi mereu. Mărturia fie 
va creşte continuu până la strălucirea cunoaşterii sigure, 
fie va descreşte până când nu va mai exista, în funcţie 
de ceea ce facem în această privinţă. Vă spun că măr-
turia pe care o reînnoim zi de zi este lucrul care ne sal-
vează din capcanele adversarului”. 6 Trebuie să urmăm 
învăţăturile Domnului în fiecare zi dacă vrem să rezis-
tăm adversităţii cu care toţi trebuie să ne confruntăm.

În unele feluri, lumea din zilele noastre este asemă-
nătoare cu comunitatea din Kirtland din anii 1830. Şi 
noi trecem prin vremuri de încercări financiare. Există 
persoane care persecută şi iau în derâdere Biserica şi pe 
membrii acesteia. Încercările personale şi colective pot 
părea, uneori, copleşitoare. 

Atunci avem nevoie, mai mult ca oricând, să ne 
apropiem de Domnul. Pe măsură ce facem aceasta, vom 
ajunge să ştim ce înseamnă ca Domnul să Se apropie de 
noi. Pe măsură ce Îl căutăm întotdeauna cu sârguinţă, Îl 
vom găsi, cu siguranţă. Vom vedea limpede că Domnul 
nu Îşi părăseşte Biserica sau pe sfinţii Săi credincioşi. 
Ni se vor deschide ochii şi Îl vom vedea cum deschide 
ferestrele cerurilor şi va revărsa mai din plin lumina Lui 
asupra noastră. Vom găsi tăria spirituală de a rezista 
chiar şi prin cele mai grele încercări.

Deşi unii dintre sfinţii din Kirtland au uitat expe-
rienţele spirituale pe care le-au avut, majoritatea nu a 
făcut acest lucru. Majoritatea, inclusiv William Dra-
per, a ţinut strâns de cunoaşterea spirituală pe care 
le-o oferise Dumnezeu şi a continuat să-l urmeze pe 
profet. Pe parcurs, ei au mai avut parte de încercări 
grele, dar şi de o creştere spirituală plăcută până 
când, în cele din urmă, cei care au îndurat până la 
sfârşit au fost „primiţi… într-o stare de fericire fără de 
sfârşit” (Mosia 2:41).

Puteţi rezista
Dacă sunteţi, vreodată, ispitiţi să fiţi descurajaţi 

sau să vă pierdeţi credinţa, amintiţi-vă de acei sfinţi 
credincioşi care au rămas fideli în Kirtland. Rezis-
taţi încă puţin. Puteţi să reuşiţi! Faceţi parte dintr-o 
generaţie deosebită. Aţi fost pregătiţi şi păstraţi să 
trăiţi în această perioadă importantă din existenţa 
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IDeI De PreDare DIn acest mesaj

după ce aţi studiat cu pioşenie acest mesaj, luaţi în 
considerare nevoile celor cărora le predaţi şi ale-

geţi punctele sau pasajele din acest mesaj care simţiţi 
că le vor fi cel mai de folos. duhul sfânt vă poate ajuta 
să vă pregătiţi şi să predaţi acest mesaj (vezi d&l 42:14; 
43:15–16). Pe lângă împărtăşirea propriei dumneavoas-
tre mărturii, aţi putea simţi îndemnul de a-i întreba pe 
cei cărora le predaţi să îşi împărtăşească experienţele 
sau mărturiile, dacă doresc. (Pentru alte idei de preda-
re, vezi Predarea, nu este chemare mai mare).

PentrU tInerI
Întăriţi-vă mărturia

Faceţi acest test de autoevaluare pentru a vă ajuta  
să vă gândiţi cât de bine vă întăriţi mărturia:

•	 Doresc	eu	să	cred?
•	 Postesc	şi	mă	rog	pentru	o	mărturie	mai	puternică?
•	 Citesc	scripturile	şi	reflectez	asupra	lor	în	fiecare	zi?
•	 Încerc	să	ţin	poruncile	în	fiecare	zi?
•	 Încerc	să	urmez	îndemnurile	Duhului	Sfânt?
•	 Depun	eu	mărturie	când	sunt	îndemnat	să	fac	astfel?

PentrU cOPII
să ne apropiem de Domnul

frumoasei noastre planete, Pământul. Sunteţi de 
obârşie cerească şi aveţi, aşadar, toate talentele 
necesare pentru a vă transforma viaţa într-o poveste 
eternă  
de succes. 

Domnul v-a binecuvântat cu o mărturie despre 
adevăr. Aţi simţit influenţa Sa şi aţi fost martori la 
puterea Sa. Iar, dacă dumneavoastră continuaţi să-L 
căutaţi, El va continua să vă ofere experienţe sacre. 
Având aceste daruri spirituale şi altele, veţi putea nu 
numai să vă schimbaţi în bine propria viaţă, ci şi să 
vă binecuvântaţi căminele, episcopiile sau ramurile, 
comunităţile, oraşele, statele şi naţiunile prin bunătatea 
dumneavoastră.

Uneori, acest lucru poate părea greu de observat, dar 
rezistaţi încă puţin, căci „lucruri, pe care ochiul nu le-a 
văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au 
suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu 
pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9; vezi, de aseme-
nea D&L 76:10; 133:45).

Depun mărturie despre adevărul Evangheliei restau-
rate a lui Isus Hristos şi despre adevărul acestei Biserici, 
Biserica Sa. Mărturisesc din toată inima şi cu tot sufletul 
că Dumnezeu trăieşte, că Isus Hristos este Fiul Său şi 
că este conducătorul acestei Biserici măreţe. Avem, din 
nou, un profet pe pământ, însuşi preşedintele Thomas 
S. Monson. 

Fie ca noi să ne amintim întotdeauna de lecţia 
despre Kirtland şi să rezistăm încă puţin – chiar şi 
atunci când lucrurile par sumbre. Cunoaşteţi şi amin-
tiţi-vă de aceasta: Domnul vă iubeşte. El Îşi aminteşte 
de dumneavoastră. Şi El Îşi va aminti întotdeauna  
de cei care „vor îndura în credinţă până la sfârşit” 
(D&L 20:25).

Note
 1.  Vezi, de exemplu, secţiunile 45, 56, 76, 84, 89, 97 şi 104.
 2.  Vezi D&L 76:23; 110:2–4, 11–13.
 3.  William Draper, „A Biographical Sketch of the Life and Travels 

and Birth and Parentage of William Draper” (1881), manuscris,  
Biblioteca de istorie a Bisericii, p. 2; scrierea şi majusculele 
standardizate.

 4.  History of the Church, 2:428.
 5.  Lorenzo Snow, „Discourse”, Deseret Weekly News, 8 iunie 1889, 

p. 26.
 6.  Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), p. 43.

În Kirtland, Ohio, profetul joseph smith a primit o 
revelaţie. domnul i-a spus: „apropiaţi-vă de Mine şi 

am să Mă apropii de voi; căutaţi-Mă cu toată sârguinţa 
şi Mă veţi găsi” (d&l 88:63). un mod în care ne putem 
apropia de domnul este să-l urmăm pe profetul său.

desenaţi lucrurile pe care ne-a rugat preşedintele 
Thomas s. Monson să le facem:

rugaţi-vă.
Fiţi buni.
depuneţi eforturi pentru a învăţa.
ajutaţi-i pe alţii.
Împărtăşiţi-vă	mărturia.
Citiţi	scripturile.
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să ajungem să ne bizuim pe 
forţele proprii

Predaţi scripturile şi 
citatele sau, după caz, 
un alt principiu care 
să le binecuvânteze pe 

surorile pe care le vizitaţi. Depuneţi 
mărturie despre doctrină. Invitaţi-le 
pe surorile pe care le vizitaţi să-şi 
împărtăşească sentimentele şi ceea 
ce au învăţat.

Ce este bizuirea pe forţele 
proprii? 

„Bizuirea pe forţele proprii în-
seamnă să folosim toate binecuvân-
tările pe care ni le dă Tatăl Ceresc 
pentru a ne îngriji de noi înşine şi 
de familiile noastre şi pentru a găsi 
soluţii la propriile noastre probleme”. 
Fiecare dintre noi are responsabilita-
tea de a încerca să evite problemele 
înainte ca acestea să aibă loc şi de 
a învăţa să depăşească încercările, 
atunci când acestea apar …

„Cum ajungem să ne bizuim pe 
forţele proprii? Ne bizuim mai mult 
pe forţele proprii prin obţinerea de 
cunoaştere, educaţie şi instruire sufi-
ciente; prin administrarea înţeleaptă 
a banilor şi a resurselor, prin a fi 
puternice din punct de vedere spiri-
tual, prin a ne pregăti pentru situaţii 
de urgenţă şi eventuale probleme şi 
prin a avea sănătate fizică şi bunăs-
tare socială şi emoţională”. 1

Julie B. Beck, preşedinta generală a 
Societăţii de Alinare.

O responsabilitate în 
Evanghelie

„Pe măsură ce trăim în mod 
chibzuit şi ne sporim darurile şi 
talentele, ajungem să ne bizuim 
mai mult pe forţele proprii. Bizuirea 
pe forţele proprii înseamnă să ne 
asumăm răspunderea pentru bunăs-
tarea noastră spirituală şi temporală 
şi a acelora pe care Tatăl Ceresc i-a 
încredinţat în grija noastră. Doar 
atunci când ne bizuim pe forţele 
noastre proprii putem urma mai 
bine exemplul Salvatorului de a sluji 
şi a-i binecuvânta pe alţii.

Este important să înţelegem că 
bizuirea pe forţele proprii repre-
zintă o cale de a atinge un ţel. 
Ţelul nostru suprem este acela de a 
deveni precum Salvatorul, iar acel 
ţel este întărit de slujirea noastră 
altruistă faţă de alţii. Capacitatea 
noastră de a sluji creşte sau descreş-
te în funcţie de nivelul nostru de 
independenţă”. 2

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli.

„Bizuirea pe forţele proprii  
este un rezultat al muncii noastre 
şi susţine toate celelalte proce-
dee de bunăstare. Este atât un 
element esenţial al bunăstării 
noastre spirituale, cât şi tempora-
le. Cu privire la acest principiu, 
pre şedintele Marion G. Romney 
[1897–1988] a spus: «Să muncim 

pentru lucrurile de care avem 
nevoie. Să ne bizuim pe forţele 
proprii şi să fim independenţi. 
Salvarea nu poate fi obţinută  
prin niciun alt principiu. Salvarea 
este o responsabilitate individua-
lă şi trebuie să ne ducem la bun 
sfârşit propria salvare, în lucrurile 
lumeşti şi în cele spirituale. […]

Preşedintele Spencer W. Kimball 
[1895–1985] a predat, cu privire la 
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IdEI pEntru 
învăţătOarElE 
vIzItatOarE
Ca	învăţătoare	vizitatoare,	
puteţi căuta inspiraţie per-
sonală pentru a şti cum să 
răspundeţi mai bine nevoilor 
celor care v-au fost desem-
nate să vegheaţi asupra lor. 
apoi, concentraţi-vă efortu-
rile asupra întăririi credinţei 
şi familiei fiecărei surori în 
parte.

Pregătirea personală
Genesa 3:19
Matei 6:33
d&l 82:18–19; 109:8
Pentru mai multe informaţii, 

accesaţi www.providentliving.
org; All Is Safely Gathered In: 
Family Finances (articolul nr. 
04007); şi All Is Safely Gathe-
red In: Family Home Storage 
(articolul nr. 04008).
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bizuirea pe forţele proprii: «Respon-
sabilitatea pentru bunăstarea socială, 
emoţională, spirituală, fizică sau eco-
nomică a fiecărei persoane depinde, 
în primul rând, de însăşi acea per-
soană, în al doilea rând, de familia 
sa, iar în al treilea rând, de Biserică, 

dacă este un membru credincios al 
acesteia.” 3

Preşedintele Thomas S. Monson.

Note
 1. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President”, Basic Principles of  
Welfare and Self-Reliance (2009), p. 4–5.

 2. „A Gospel Vision of Welfare: Faith in  

Action”, Basic Principles of Welfare and 
Self-Reliance (2009), p. 1–2.

 3. „Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare”,  Liahona, februarie 1987, p. 3.
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