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Canari cu pete  
gri pe aripi

Cu aproape 60 de ani în urmă, în timp ce slujeam 
în calitate de nou episcop, Kathleen McKee, o 
văduvă din episcopia mea, a decedat. Printre 

bunurile ei, se găseau şi trei canari. Doi dintre aceştia, 
cu penajul de un galben perfect, urmau să fie daţi prie-
tenilor ei. Cel de-al treilea, Billie, avea aripile galbene cu 
pete gri. Sora McKee scrisese într-un bilet adresat mie: 
„Se poate ca tu şi familia ta să-i oferiţi un cămin? Nu este 
cel mai drăguţ, dar cântă cel mai bine“. 

Sora McKee semăna mult cu canarul ei galben cu 
pete gri pe aripi. Nu a fost binecuvântată cu frumuseţe, 
înzestrată cu talente sau onorată de urmaşi. Cu toate 
acestea, cântecul ei i-a ajutat pe alţii să-şi poarte mai 
uşor poverile şi să-şi ducă sarcinile la îndeplinire cu mai 
multă pricepere. 

Lumea este plină de canari galbeni cu pete gri pe 
aripi. Lucrul trist este că doar foarte puţini au învăţat să 
cânte! Unii sunt tineri care nu ştiu cine sunt, ce pot fi 
sau ce vor să fie; tot ce vor este să devină cineva. Alţii 
sunt împovăraţi de ani, copleşiţi de griji sau plini de 
îndoială – trăindu-şi vieţile cu mult sub nivelul capacită-
ţilor lor. 

Pentru a avea o viaţă minunată, trebuie să dezvoltăm 
capacitatea de a întâmpina greutăţile cu curaj, dezamă-
girile cu bucurie şi triumful cu umilinţă. Dumneavoastră 

întrebaţi: „Cum putem atinge aceste scopuri?“. Eu vă 
răspund: „Dobândind o perspectivă corectă despre cine 
suntem cu adevărat!”. Suntem fii şi fiice ale unui Dum-
nezeu viu, după chipul Căruia am fost creaţi. Gândiţi-vă 
la aceasta: creaţi după chipul lui Dumnezeu. Nu putem 
crede cu sinceritate acest lucru fără să avem experienţa 
unui înțeles nou și profund al tăriei și puterii. 

În lumea noastră de azi, caracterul moral pare să fie 
deseori mai puţin important decât frumuseţea şi farme-
cul exterior. Dar sfatul Domnului oferit lui Samuel, pro-
fetul, cu mult timp în urmă, răsună: „Domnul nu se uită 
la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, 
dar Domnul se uită la inimă“ (1 Samuel 16:7).

Atunci când Salvatorul a căutat un bărbat credincios, 
El nu l-a selectat pe acesta din mulţimea de făţarnici 
care se întâlneau în mod regulat în sinagogă. Ci l-a ales 
din rândul pescarilor din Capernaum. Neîncrezător, fără 
educaţie, impetuosul Simon, a devenit Petru, apostolul 
credinţei. Un canar galben cu pete gri pe aripi a fost 
demn de încrederea deplină şi de dragostea trainică a 
Învăţătorului. 

Atunci când Salvatorul Şi-a ales un misionar plin 
de zel şi tărie, El nu l-a găsit printre susţinătorii Săi, ci 
printre adversarii Săi. Saul, prigonitorul, a devenit Pavel, 
misionarul. 
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Mântuitorul a ales oameni imperfecţi pentru a ne în-
văța calea către perfecţiune. A făcut aceasta atunci. Face 
aceasta acum – îi alege chiar pe acei canari galbeni cu 
pete gri pe aripi. El vă cheamă pe dumneavoastră şi pe 
mine să Îl slujim aici, pe pământ. Angajamentul nostru 
trebuie să fie deplin. Iar dacă, în efortul nostru, ne vom 
împiedica, să implorăm: „Condu-ne, condu-ne, măreţ 
Creator afară din întuneric din nou să încercăm“. 1 

Rugăciunea mea este ca noi să urmăm exemplul 
Omului din Galileea care adesea era cu cei săraci, 
împovăraţi, asupriţi şi îndureraţi. Şi, pe măsură ce 
facem aceasta, din inimile noastre să răsune un cântec 
minunat. 

Notă
 1.   „Fight Song“, Liceul Yonkers. 

IdeI de predare a aceSTuI MeSaj

 „Când predaţi […] , este deseori de ajutor să le cereţi 
[celor care învaţă] să caute sau să asculte un anumit 
lucru” (Predarea, nu este chemare mai mare [2007], 
p. 55). Pentru a-i ajuta pe membrii familiei să înţelea-
gă mesajul preşedintelui Monson, îi puteţi ruga să fie 
pregătiţi să împărtăşească ceea ce învaţă, după ce citiţi 
mesajul împreună. invitaţi fiecare persoană să împăr-
tăşească o idee a acestui articol pe care ei o consideră 
importantă. Încheiaţi, depunându-vă mărturia despre 
mesajul preşedintelui Monson. 

Când folosim cuvântul lui dumnezeu aşa cum este 
revelat prin profeţii săi, predarea noastră poate avea 
o influenţă puternică în vieţile celor cărora le predăm 
(vezi Predarea, nu este chemare mai mare, p. 50). Pre-
şedintele Monson afirmă că, în cunoaşterea faptului că 
suntem copii ai lui dumnezeu, există o sursă de tărie şi 
putere. după ce citiţi articolul, rugaţi membrii familiei 
să vorbească despre lucrurile care îi ajută să îşi amin-
tească cine sunt. 

TInereT
În ce constă adevărata frumuseţe? 

În acest mesaj, preşedintele Monson spune: „În lumea 
noastră de azi, caracterul moral pare să fie deseori 

mai puţin important decât frumuseţea şi farmecul exte-
rior“. Poate că tinerele fete sunt nesigure de imaginea 

pe care o au despre ele şi despre potenţialul lor. luaţi în 
considerare aceste idei despre adevărata frumuseţe îm-
părtăşite de vârstnicul lynn G. robbins din Cei şaptezeci: 

•	 O	tânără	fată	a	cărei	înfăţişare	exprimă	fericire	şi	
virtute radiază o frumuseţe interioară. 

•	 Zâmbetul	virtuos	este	cu	adevărat	frumos,	deoarece	
străluceşte într-un mod foarte natural. această fru-
museţe adevărată nu poate fi imitată, căci este un 
dar al spiritului. 

•	 Modestia	este	o	expresie	exterioară	şi	o	cerinţă	a	
frumuseţii interioare. 

•	 Dacă	sunteţi	nemulţumiţi	de	înfăţişarea	voastră,	vă	
va fi de ajutor să vă vedeţi prin ochii celor care vă 
iubesc. Frumuseţea neobservată, dar care este văzută 
de cei pe care îi iubiţi, poate fi o oglindă a perfecţio-
nării de sine. 

•	 Acel	bărbat	care	doreşte	să	se	căsătorească	cu	o	
femeie virtuoasă „nu se uită“ la ce se uită omul 
firesc (vezi 1 samuel 16:7). el va fi atras de adevărata 
frumuseţe ce radiază dintr-o inimă curată şi veselă. 
acelaşi lucru este valabil pentru o tânără fată care 
caută un tânăr virtuos. 

•	 Tatăl	nostru	din	Cer	se	aşteaptă	ca	toţi	copiii	Săi	să	
aleagă ceea ce este drept, singura modalitate de a 
obţine fericire trainică şi frumuseţe interioară. 

•	 Pentru	Domnul	nu	există	concurenţă.	Toţi	avem	
acelaşi privilegiu de a avea imaginea sa întipărită 
pe înfăţişarea noastră (vezi alma 5:19). nu există o 
frumuseţe mai mare decât alta. 

Pentru	a	citi	întreg	mesajul,	vezi	Lynn	G.	Robbins,	„True	
Beauty“, New Era,	30	noiembrie	2008.	Tinerii	băieţi	pot	
găsi un sfat asemănător în articolul scris de errol s. Phippen, 
„O	răţuşcă	urâtă	sau	o	lebădă	maiestuoasă?	Depinde	de	
tine“  Liahona, octombrie 2009, p. 36. 

copII
cântaţi cel mai plăcut cântec pe care 
îl cunoaşteţi

Preşedintele Monson a vorbit despre cei trei canari 
ai surorii McKee. doi aveau penele galbene. arătau 

perfect! Cel de-al treilea nu arăta perfect pentru că 
avea pete gri pe aripi. dar sora McKee îl iubea deoarece 
cânta foarte plăcut. 
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unii oameni consideră că nu sunt la fel de frumoşi 
sau de deştepţi ca alţii. dar fiecare persoană este pre-
ţioasă în ochii domnului. Putem avea credinţă şi curaj 
şi ne putem folosi talentele pentru a-i sluji pe alţii. 
atunci vom fi asemănători canarului galben cu pete gri 
pe aripi. nu suntem perfecţi, dar cântăm cel mai plăcut 
cântec pe care îl cunoaştem! 

scrieţi pe hârtie trei modalităţi prin care puteţi cânta 
cel mai plăcut cântec domnului. 

Pot cânta cel mai plăcut cântec domnului prin: 

1.  ___________________________________________

2.  ___________________________________________

3.  ___________________________________________
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reînnoirea legămintelor prin 
intermediul împărtăşaniei

Predaţi aceste 
scripturi şi citate ori, 
după caz, un alt 
principiu care să le 

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

Isus Hristos a instituit 
împărtăşania

„Isus a luat o pâine; şi după ce  
a binecuvântat-o, a frânt-o, şi a 
dat-o ucenicilor, zicând: «Luaţi, 
mâncaţi» (Matei 26:26). «Acesta este 
trupul Meu, care se dă pentru voi; 
să faceţi lucrul acesta spre pome-
nirea Mea» (Luca 22:19). În mod 
asemănător, El a luat cupa cu vin, 
diluat în mod tradiţional cu apă, a 
rostit o binecuvântare de mulţumi-
re pentru acesta, şi le-a dat tuturor 
celor adunaţi în jurul său, spunând: 
«Acest pahar este legământul cel 
nou, făcut în sângele Meu, care  
se varsă… spre iertarea păcatelor». 
Să faceţi lucrul acesta spre pomeni-
rea Mea». […]

Începând cu acea experienţă din 
odaia de sus dinainte de Ghetsimani 
şi Golgota, copiii făgăduinţei s-au 
aflat sub legământul de a-şi aminti 
de sacrificiul lui Hristos în acest 
mod nou, mai măreţ, mai sfânt şi 
mai personal”. 1

Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. 

Ne reînnoim legămintele 
făcute la botez prin 
intermediul împărtăşaniei

 „Când suntem botezaţi, luăm 
asupra noastră numele sacru al lui 
Isus Hristos. Luarea numelui Său 
asupra noastră este una dintre cele 
mai însemnate experienţe pe care  
le avem în viaţă. […]

 „În fiecare săptămână, în cadrul 
adunării de împărtăşanie, atunci 
când ne reînnoim legământul de la 
botez, noi promitem să ne amintim 
de sacrificiul ispăşitor al Salvatorului 
nostru. Noi promitem să facem ceea 
ce a făcut Salvatorul – să fim supuşi 
Tatălui şi să ţinem, întotdeauna, po-
runcile Sale. Binecuvântarea pe care 
o primim în schimb este aceea de a 
avea întotdeauna Spiritul Său cu noi”. 2

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

„Am fost alături de o fetiţă de opt 
ani, în ziua botezului ei. La sfârşitul 
zilei, ea mi-a spus cu toată încrede-
rea: «Sunt botezată de o zi întreagă 
şi nu am păcătuit nici măcar o dată!». 
Dar ziua ei perfectă nu a durat pen-
tru totdeauna şi sunt sigur că ea a 
învăţat până acum, aşa cum noi toţi 
învăţăm, că, oricât de mult încercăm, 
nu întotdeauna evităm orice situaţie 
rea, orice alegere greşită. […]

[…] Nu este posibil să facem 
schimbări adevărate doar noi 
singuri. Propria noastră putere şi 
propriile noastre intenţii bune nu 
sunt suficiente. Când facem greşeli 

sau alegem greşit, trebuie să avem 
ajutorul Salvatorului nostru pentru a 
ne întoarce la un mod de viaţă plăcut 
Domnului. Luăm din împărtăşanie 
săptămână după săptămână, pentru 
a ne arăta credinţa în puterea Sa de a 
ne schimba. Ne mărturisim păcatele 
şi promitem să le abandonăm”. 3

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

Note
 1.  Jeffrey R. Holland, „This Do in  

Remembrance of Me”,  Ensign,  
noiembrie 1995, p. 67.

 2.  Robert D. Hales, „The Covenant of 
Baptism: To Be in the Kingdom and of the 
Kingdom”,  Liahona, ianuarie 2001, p. 8.

 3.  Julie B. Beck, „Să ne amintim, să ne 
pocăim şi să ne schimbăm”  Liahona,  
mai 2007, p. 110-111. 
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IdeI peNtru 
îNvăţătoarele 
vIzItatoare
Pe măsură ce ajungeţi să 
cunoaşteţi o soră şi familia sa, 
căutaţi modalităţi în care să o 
puteţi ajuta să-şi reînnoiască 
legămintele prin intermediul 
împărtăşaniei. dacă ea nu par-
ticipă la adunarea de împăr-
tăşanie, aţi putea să o invitaţi 
să participe sau să vă oferiţi 
ajutorul pentru ca ea să poată 
face aceasta (transport, supra-
vegherea copiilor, un prieten 
lângă care să se aşeze şi aşa 
mai	departe)?	

pregătIre persoNală
luca 22:19-20
1 Corinteni 11:23-28
3 nefi 18:1-12


