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A fi pregătiţi din punct 
de vedere spiritual

Sfat din partea profetului nostru
O temelie a credinţei

„Dacă nu avem o temelie adâncă pentru credinţă şi 
o mărturie solidă despre adevăr, ne-ar putea fi greu să 
rezistăm furtunilor puternice şi vânturilor puternice ale 
încercărilor care, inevitabil, se abat asupra tuturor. 

Viaţa muritoare este o perioadă de testare, o perioa-
dă în care trebuie să ne dovedim demni pentru a ne 
întoarce în prezenţa Tatălui nostru Ceresc. Pentru a fi 
testaţi, trebuie să ne confruntăm cu provocări şi greutăţi. 
Acestea ne pot înfrânge rezistenţa şi suprafaţa sufletelor 
noastre ar putea crăpa şi s-ar putea fărâmiţa – dacă, cu 
alte cuvinte, temelia credinţei noastre, mărturiile noastre 
despre adevăr nu sunt adânc înrădăcinate în noi.” 1 

Să învăţăm din lecţiile din trecut
„În căutarea eului nostru cel mai bun, câteva întrebări 

ne vor îndruma gândirea: Sunt ceea ce doresc să fiu? 
Sunt mai aproape de Salvator azi decât am fost ieri? Voi 
fi mai aproape mâine? Am curajul de a mă schimba în 
bine? 

Anii au venit şi anii au trecut, dar nevoia unei mărtu-
rii despre Evanghelie continuă în mod suprem. Pe mă-
sură ce înaintăm în viitor, nu trebuie să neglijăm lecţiile 
din trecut.” 2 

Liahona dumneavoastră personală
„Binecuvântarea dumneavoastră patriarhală este a 

dumneavoastră şi numai a dumneavoastră. Poate fi scur-
tă sau lungă, simplă sau profundă. Lungimea şi limbajul 
nu sunt esenţiale pentru o binecuvântare patriarhală. 
Este Spiritul care transmite adevăratul înţeles. Binecu-
vântarea dumneavoastră nu trebuie să fie împăturită 
frumos şi pusă undeva bine. Nu trebuie să fie înrămată 
sau publicată. Ci trebuie citită. Trebuie preţuită. Trebuie 
respectată. Binecuvântarea dumneavoastră patriarhală 
vă va lumina calea în cea mai întunecată noapte. Vă 
va îndruma prin pericolele vieţii … Binecuvântarea 
dumneavoastră patriarhală este pentru dumneavoastră 
o Liahona personală care să vă traseze drumul şi să vă 
îndrume calea […]

Veţi avea nevoie de răbdare, când priviţi, aşteptaţi şi 
vă străduiţi pentru ca o binecuvântare promisă să fie 
împlinită.” 3 

Veniţi la El
„Amintiţi-vă faptul că nu sunteţi singur pe drum 

… Când păşiţi prin viaţă, mergeţi totdeauna în-
spre lumină, iar umbrele vieţii vor rămâne în urma 
dumneavoastră […]
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În timp ce cercetam scripturile pentru a găsi inspira-
ţie, un anume cuvânt ieşea în evidenţă mereu şi mereu. 
Cuvântul [este] «vino». Domnul a spus: «Veniţi la Mine». 
El a spus: «Veniţi, învăţaţi de la Mine». El a mai spus: 
«Vino şi urmează-Mă». Îmi place cuvântul vino. Dorinţa 
mea este ca noi să putem veni la Domnul.” 4

Note
 1. „Ce trainică temelie”,  Liahona, nov. 2006, p. 62.
 2. „Să dăm ce-i mai bun din noi”,  Liahona, apr. 2006, p. 3, 5.
 3. „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”,  Ensign, nov.  

1986, p. 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, 16 nov. p. 16, 1986.

IdEI pEnTru a prEda dIn acEST MESaj

Predarea, nu este chemare mai mare susţine: „un învă-
ţător priceput nu gândeşte … «Ce voi preda astăzi?», 

ci, mai degrabă «Cum îi pot ajuta pe cursanţii mei să des-
copere ceea ce au nevoie să ştie?»” ([1999], p. 61). Pentru 
a ajuta pe fiecare să înveţe din acest articol, gândiţi-vă 
să le oferiţi creion şi hârtie, apoi daţi-le răgaz să citească 
cuvintele preşedintelui Monson şi să scrie adevărurile 
pe care le-au descoperit referitor la cum să fie pregătiţi 
din punct de vedere spiritual. Copiii mai mici pot desena 
ilustraţii despre ceea ce au învăţat. Gândiţi-vă să-i rugaţi 
să împărtăşească ceea ce au scris sau desenat.

TInErET
Binecuvântarea dumneavoastră 
patriarhală

Preşedintele Monson descrie o binecuvântare patriar-
hală ca fiind „o liahona personală care să vă traseze 

drumul şi să vă îndrume calea”. aşadar, ce este această 
binecuvântare şi cum vă poate ajuta îndrumându-vă în 
viaţă? 

Ce este o binecuvântare patriarhală?
binecuvântarea dumneavoastră are două scopuri 

majore. Primul, vă va declara descendenţa sau că-
rui trib din casa lui israel îi aparţineţi. al doilea, va 
conţine informaţii care să vă ajute îndrumându-vă. 
binecuvântarea dumneavoastră va conţine, mai mult 

ca sigur, promisiuni, poveţe şi avertizări. 
Ce vârstă trebuie să am pentru a-mi primi 

binecuvântarea?
nu există o vârstă anume, dar trebuie să fiţi îndeajuns 

de mare pentru a aprecia natura sacră a bineuvântării. 
Mulţi membri încep să se gândească să-şi primească bine-
cuvântarea de timpuriu în adolescenţă. 

Cum primesc o binecuvântare?
În primul rând, vorbiţi cu episcopul sau preşedintele 

de ramură. dacă sunteţi pregătiţi şi demni, veţi primi o 
recomandare. după aceea, vă puteţi programa o întâl-
nire cu patriarhul din zona dumneavoastră. 

Ce să fac cu binecuvântarea mea?
Păstraţi-o într-un loc sigur şi citiţi-o des. nu uitaţi, 

binecuvântarea dumneavoastră este sacră şi personală. 
O puteţi împărtăşi cu membrii familiei dumneavoastră, 
dar nu trebuie să o împărtăşiţi în public. de asemenea, 
toate binecuvântările menţionate în binecuvântarea 
dumneavoastră patriarhală se bazează pe credinţa 
dumneavoastră şi vremea domnului. 

cOpII
O mărturie solidă

Preşedintele Thomas s. Monson a spus că trebuie 
să clădim „o mărturie solidă despre adevăr”. una 

dintre cele mai bune căi de a face acest lucru este să 
citim din scripturi. Căutaţi versetele de mai jos. scrieţi 
un lucru pe care îl învăţaţi din fiecare verset şi care ajută 
ca mărturia dumneavoastră să fie mai puternică. 

Mormon 7:5
articolele de credinţă 1:10
Moroni 10:5
d&l 11:12
Moroni 7:41
d&l 1:37
efeseni 6:11
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administrarea cu înţelepciune  
a resurelor şi evitarea datoriilor

Predaţi aceste scripturi 
şi citate ori, dacă 
este nevoie, un alt 
principiu care să le 

binecuvânteze pe surorile pe care 
le vizitaţi. Depuneţi-vă mărturia 
referitor la doctrină. Invitaţi-le 
pe cele pe care le vizitaţi să 
împărtăşească cum s-au simţit  
şi ce au învăţat. 

Administrarea resurelor
„«A trăi chibzuit»… presupune 

[controlul] asupra resurelor noas-
tre, planificarea cu înţelepciune a 
lucrurilor financiare, aproviziona-
rea totală pentru sănătatea noastră 
şi pregătirea adecvată în privinţa 
educaţiei şi a dezvoltării carierei, 
acordarea atenţiei cuvenite treburi-
lor casnice şi proviziilor, precum şi 
dezvoltarea rezistenţei la şoc emo-
ţional. Dacă trăim în mod înţelept 
şi chibzuit, vom fi în siguranţă ca şi 
când am fi în palma Lui”. 1

preşedintele Spencer W. Kimball 
(1895–1985). 

„De ce îndemânări avem nevoie 
pentru a ne ajuta să ne descurcăm 
pe cont propriu? […] În zilele de 
început ale Bisericii, Brigham Young 
le-a rugat pe surori să înveţe să 
prevină îmbolnăvirile din cadrul 
familiei, să stabilească activităţi 
de producţie proprie şi să înveţe 
contabilitate şi cum să ţină registre, 

precum şi alte îndemânări practi-
ce. Aceste principii sunt valabile şi 
astăzi. Educaţia continuă să fie de o 
importanţă vitală …

„Am întrebat pe câţiva episcopi 
de ce îndemânări au nevoie suro-
rile din episcopia lor cel mai mult 
pentru a se bizui pe propriile puteri, 
iar ei au spus că de drămuirea bu-
getului. Femeile trebuie să înţeleagă 
implicaţiile de a cumpăra pe credit 
şi de a nu trăi în limita bugetului. 
A doua îndemânare enumerată de 
episcopi este gătitul. Mesele pregă-
tite şi servite acasă costă, în general, 
mai puţin, sunt mai sănătoase şi 
contribuie la întărirea relaţiilor de 
familie.” 2

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

Evitarea datoriilor
„Permiteţi-mi să vă ofer cinci 

paşi cheie pentru libertatea 
financiară …

Primul, plătiţi-vă zeciuiala …
Al doilea, cheltuiţi mai puţin 

decât câştigaţi  …
Al treilea, învăţaţi să 

economisiţi  …
Al patrulea, respectaţi-vă obliga-

ţiile financiare  …
Al cincilea, învăţaţi-i pe copi-

ii dumneavoastră să vă urmeze 
exemplul.” 3

vârstnicul Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. 

„Când avem datorii, renunţăm 
la unele libertăţi preţioase şi ne-
preţuite şi ne trezim constrânşi de 
bunăvoie. Ne obligăm prin timpul, 
energia şi mijloacele noastre să plă-
tim înapoi ceea ce am împrumutat 
– resurse ce puteau fi folosite spre 
folosul nostru, al familiei noastre şi 
al altora …

Pentru a ne plăti datoriile acum 
şi pentru a evita datoriile pe viitor 
se impune să ne exersăm credinţa 
în Salvator – nu numai de a face 
mai bine, ci de a fi mai buni. E 
nevoie de multă credinţă pentru a 
rosti aceste cuvinte simple: «Nu ne 
permitem acest lucru». E nevoie de 
credinţă să avem încrederea că viaţa 
va fi mai bună pe măsură ce ne 
sacrificăm dorinţele pentru a veni în 
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SugEStii AjutătoArE 
pEntru învăţătoArElE 
vizitAtoArE
sfătuiţi-vă cu colega dumnea-
voastră cum să adaptaţi cu 
atenţie acest mesaj la situaţia 
fiecărei surori. Ce îndemânări 
de bizuire pe propriile puteri 
puteţi să împărtăşiţi cu ea? 

prEgătirE pErSonAlă
Maleahi 3:10
Matei 6:19–21
luca 12:15
d&l 38:30; 88:119

Pentru mai multe informaţii, 
vezi All Is Safely Gathered In: 
Family Finances (material nr. 
04007).



2

întâmpinarea propriilor nevoi şi ale 
altora.”  4

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

Note
 1.  „Welfare Services: The Gospel in Action”, 

 Ensign, nov. 1977, p. 78.
 2.  „The Welfare Responsibilities of the Relief 

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

 3.  „Datorii pământeşti, datorii cereşti”, 
 Liahona, mai 2004, p. 41, 42. 

 4.  „A Gospel Vision of Welfare: Faith  
in Action”, Basic Principles of  
Welfare and Self-Reliance (2009),  
p. 1. 
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