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Tărie  
morală

Unul dintre scopurile vieţii pământene este de 
a-I demonstra lui Dumnezeu că vom ţine po-
runcile Lui când acest lucru necesită tărie. Am 

trecut acest test în viaţa premuritoare. Dar, o treime din 
oştirea cerurilor, s-a răzvrătit împotriva propunerii de 
a fi testaţi în existenţa din viaţa muritoare unde exista 
riscul de a nu reuşi.

Înainte de a ne fi născut, Îi cunoşteam personal pe 
Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul Său, Isus Hristos. Îi puteam 
vedea şi asculta în timp ce Ei ne învăţau şi ne încura-
jau. Acum, un văl s-a aşternut peste mintea şi amintirile 
noastre. Satana, tatăl minciunilor, are un avantaj, deoa-
rece noi trebuie să vedem în realitate cine suntem prin 
ochii credinţei, în timp ce trupurile noastre ne expun 
ispitelor trupeşti şi slăbiciunilor fizice.

Avem ajutoare mari care să ne dea tărie în aceas-
tă viaţă. Cel mai mare, este ispăşirea lui Isus Hristos. 
Datorită lucrurilor pe care El le-a făcut, păcatele pot fi 
curăţate în apele botezului. Putem reînnoi acea binecu-
vântare atunci când luăm din împărtăşanie cu credinţă 
şi cu o inimă smerită.

Un alt ajutor îl reprezintă darurile spirituale. Noi pri-
mim Spiritul lui Hristos la naştere. Acesta ne dă puterea 
de a şti dacă o alegere pe care trebuie să o facem ne va 

duce spre viaţa veşnică. Scripturile reprezintă un ghid 
sigur, atunci când le citim avându-L drept însoţitor pe 
Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt ne dă ocazia să ne exprimăm mulţumirea 
şi să cerem ajutor prin rugăciune, cu toată convingerea 
şi cu încrederea de care ne-am bucurat cândva alături 
de Tatăl nostru Ceresc, convingere şi încredere pe care 
le vom avea când ne întoarcem la El. Acea comunica-
re cu Dumnezeu ajută la înlăturarea temerii din inima 
noastră, în timp ce clădeşte credinţa şi dragostea faţă de 
Tatăl Ceresc şi Isus Hristos.

Preoţia sfântă ne dă curaj atunci când slujim. Prin 
rânduielile ei, noi primim puterea de a sluji copiilor lui 
Dumnezeu şi de a ne împotrivi influenţei răului. Când 
El ne cheamă să slujim, avem această promisiune: „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).

Profetul Joseph Smith a avut motiv să se teamă în 
timpul slujirii sale. Dar, Dumnezeu i-a dat tărie asigurân-
du-l de exemplul Învăţătorului:

„Şi dacă vei fi aruncat în groapă sau în mâinile 
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criminalilor şi vei fi condamnat la moarte; dacă vei fi 
aruncat în adâncuri; dacă valurile agitate conspiră împo-
triva ta; dacă vânturile violente devin duşmanii tăi; dacă 
cerurile se întunecă şi toate elementele se unesc pentru 
a ascunde calea; şi, mai mult, chiar dacă fălcile iadului 
îşi vor deschide larg gura după tine, să ştii, fiul Meu, că 
toate aceste lucruri îţi vor da experienţă şi vor fi pentru 
binele tău.

Fiul Omului a coborât sub toate acestea. Eşti tu mai 
mare decât El?‟ (D&L 122:7-8).

Dumnezeu ne-a dat suficient de mult ajutor pentru 
a înlătura temerea şi ne dă tărie, indiferent de lucrurile 
cu care ne vom confrunta în viaţă. Pe măsură ce căutăm 
ajutorul Lui, El poate să ne ridice spre acea viaţă veşnică 
pe care o căutăm.

IdEI pEntru a prEda dIn acEst mEsaj

 „isus Hristos, Învăţătorul suprem, a adresat deseori 
întrebări pentru a încuraja oamenii să se gândească 

şi să pună în practică principiile pe care el le-a predat… 
Întrebările sale au îndemnat la gândire, la analiza 
sufletului şi la angajament” (Predarea, nu este chemare 
mai mare  [1999], p. 68). Gândiţi-vă să formulaţi şi să 
adresaţi câteva întrebări pentru a ajuta pe fiecare să 
înţeleagă şi să pună în practică adevărurile predate în 
acest mesaj. de exemplu, puteţi întreba: „Ce ajutor v-a 
oferit dumnezeu pentru a înlătura teama şi a vă da tă-
rie?” sau: „În ce fel v-a ajutat dumnezeu să vă învingeţi 
temerile?”. Încurajaţi pe fiecare în parte să mediteze 
asupra răspunsurilor înainte de a răspunde.

tInErEt
nimeni nu este perfect
de shauna skoubye

Întotdeauna am tânjit să fiu ca nefi: supusă cu stric-
teţe, extrem de credincioasă şi profund spirituală. În 

ochii mei, nefi era exemplul suprem de bunătate. Pu-
ţine lucruri îmi păreau mai atrăgătoare ca gândul de a 
fi exact ca el atunci când voi creşte – sau, cel puţin, să 
încep să am măcar o parte din perfecţiunea lui.

Într-o zi, am avut un fel de criză, deoarece mă sim-
ţeam imperfectă. aveam aşa de multe ambiţii şi aşa de 

multe scopuri! dar, nu prea părea că ajung undeva. Cu 
lacrimi de disperare, am împărtăşit aceste sentimente 
tatălui meu. el s-a ridicat îndată, s-a dus la bibliotecă 
şi a luat unul dintre exemplarele Cărţii lui Mormon pe 
care le avea. Fără a spune un cuvânt, el a deschis-o la 
2 nefi 4 şi a început să citească versetul 17.

trupul mi-a fost străpuns de fiori în timp ce ascultam 
aceste cuvinte pătrunzătoare: „O, ce om ticălos sunt!” 
Gândurile îmi fugeau. Cum putea nefi, eroul şi exem-
plul meu, să spună despre el că era „ticălos”? dacă el 
era ticălos, eu ce eram?

din nou, acel fior m-a străpuns când tatăl meu a 
citit versetul 28: „trezeşte-te, sufletul meu! nu te mai 
veşteji în păcat”. Mă simţeam de parcă deznădejdea din 
mintea mea s-a împrăştiat şi s-a risipit pentru a face loc 
căldurii şi splendorii unui cer albastru senin şi unui soare 
strălucitor. este imposibil de descris felul în care acest 
verset mi-a luminat sufletul. Puţine versete din scriptură 
m-au încărcat cu speranţă, inspiraţie şi bucurie, aşa cum 
a făcut-o acesta.

În versetul 30, nefi a spus exact ceea ce gândeam eu, 
doar că în cuvinte mai elocvente: „sufletul meu se va bu-
cura datorită ţie, dumnezeul meu şi stânca salvării mele”.  
acest verset a adus cu el sentimentul de pace şi recunoş-
tinţa faţă de mila şi dragostea tandră a domnului.

tatăl meu a închis cartea şi a explicat că aceste verse-
te sunt, câteodată, denumite psalmii lui nefi. apoi, m-a 
învăţat cu blândeţe că până şi cei mai măreţi oameni 
de pe pământ sunt imperfecţi, iar aceşti oameni trebuie 
să-şi recunoască imperfecţiunile ori, de nu, vor fi mândri 
şi, deci, nu vor fi măreţi.

am înţeles. doar fiindcă aveam slăbiciuni nu însemna 
că nu eram capabilă să devin ca nefi. recunoscându-mi 
slăbiciunile am devenit mai asemănătoare lui nefi. nefi 
a fost atât de măreţ deoarece, pe lângă faptul că era 
supus şi credincios, el a fost umil şi dornic să-şi recunoas-
că greşelile.

Mereu, după acea experienţă, am preţuit aceste 
cuvinte ale lui nefi. de fiecare dată când le citesc, 
trăiesc aceleaşi emoţii şi primesc aceeaşi inspiraţie ca 
prima dată când le-am citit. Versetele îmi spun că sunt 
o fiică a lui dumnezeu, capabilă să facă mai mult decât 
mi-aş fi imaginat vreodată. ştiu că, dacă sunt credin-
cioasă şi merg înainte, îmi sunt rezervate binecuvântări 
nebănuite.
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copII
daruri care ne dau curaj

Preşedintele eyring ne vorbeşte despre câteva daruri 
care ne dau curaj. Citiţi fiecare verset de mai jos şi 

scrieţi denumirea darului în spaţiul liber. discutaţi cu 
familia dumneavoastră despre felul în care acel dar vă 
poate da curaj.

 1.  Faptele apostolilor 22:16  ______________________

 2.  2 nefi 4:15  ___________________________________

 3.  d&l 59:8–9  __________________________________

 4.  2 nefi 32:5; ioan 14:26–27  ____________________

 5.  1 tesaloniceni 5:17  ___________________________
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să întărim credinţa în dumnezeu 
tatăl şi în isus Hristos prin studiul 
personal din scripturi

Predaţi aceste versete 
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. 

„Pe când eram proaspăt căsăto-
rită… am fost invitată la un prânz 
la care participau toate surorile 
din Societatea de Alinare din 
cadrul episcopiei care citiseră fie 
Cartea lui Mormon, fie o scurtă 
carte despre istoria Bisericii. Eu 
ajunsesem să citesc scripturile 
doar din când în când, aşa că am 
obţinut calificarea pentru a par-
ticipa la acel prânz citind cartea 
cea scurtă, deoarece era mai uşor 
şi necesita mai puţin timp. În 
timp ce mâncam prânzul, am avut 
sentimentul pregnant că, deşi 
cartea de istorie era una bună, 
eu ar fi trebuit să citesc Cartea lui 
Mormon. Duhul Sfânt mă îndem-
na să-mi schimb modul de citire 
a scripturilor. Chiar din acea zi 
am început să citesc din Cartea 
lui Mormon şi nu m-am mai oprit 
niciodată. Deoarece am început 

studiul zilnic al scripturilor, am 
învăţat despre Tatăl meu Ceresc, 
despre Fiul Său Isus Hristos şi de-
spre ceea ce trebuie să fac pentru 
a fi asemenea Lor. […]

„[…] Fiecare femeie poate fi un 
instructor de doctrină a Evangheliei 
în cadrul căminului ei şi fiecare 
soră din Biserică trebuie să cunoască 
în calitate de conducătoare şi de 
învăţătoare. Dacă nu v-aţi format 
încă obiceiul de a studia zilnic scrip-
turile, începeţi acum şi continuaţi  
să studiaţi, pentru a fi pregătite 
pentru responsabilităţile dumnea-
voastră din această viaţă şi din 
eternitate‟. 1

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

„Un studiu al scripturilor va ajuta 
la creşterea mărturiilor noastre şi 
ale membrilor familiilor noastre. 
Astăzi, copiii noştri cresc înconju-
raţi de glasuri care îi îndeamnă să 
renunţe la ceea ce este drept şi să 
urmărească, în schimb, plăcerile 
lumii. Dacă nu au o temelie solidă 
în Evanghelia lui Isus Hristos, o 
mărturie despre adevăr şi o ho-
tărâre de a trăi neprihănit, ei vor fi 
copleşiţi uşor de aceste influenţe. 
Este responsabilitatea noastră să-i 
întărim şi să-i protejăm‟. 2

Preşedintele Thomas S. Monson.

„Vrem ca surorile noastre să 
cunoască scripturile… Aveţi nevoie 
de cunoaşterea acestor adevăruri 
veşnice spre binele dumneavoastră 
şi în scopul de a preda propriilor 
dumneavoastră copii şi tuturor ce-
lorlalţi din zona dumneavoastră de 
influenţă‟. 3

„Vrem ca toate căminele noastre 
să fie binecuvântate cu surori care 
cunosc scripturile – fie că sunteţi 
singură sau căsătorită, tânără sau 
în vârstă, văduvă sau trăiţi într-o 
familie… Asimilaţi cunoştinţe din 
scripturi – nu pentru a vă arăta 
superioritatea faţă de alţii, ci pentru 
a-i ridica!‟. 4

Preşedintele Spencer W. Kimball 
(1895–1985).
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SugeStii ajutătoare 
pentru învăţătoarele 
vizitatoare
În timpul vizitei dumneavoas-
tră, răspundeţi întrebărilor 
şi împărtăşiţi gânduri, folo-
sind scripturile. depuneţi-vă 
mărturia despre modul în 
care scripturile v-au întărit 
credinţa. rugaţi-o pe sora pe 
care o vizitaţi să împărtăşeas-
că modul în care studierea 
scripturilor i-a întărit căminul 
şi familia.

pregătire perSonală
ioan 5:39
2 timotei 3:14–17
2 nefi 9:50–51; 31:20; 32:3–5
d&l 138:1–11
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