
1

De ce avem nevoie  
de profeţi?

Deoarece Tatăl Ceresc îi iubeşte pe copiii  
Săi, El nu i-a lăsat să meargă prin această 
viaţă muritoare fără direcţie sau îndrumare. 

Învăţăturile Tatălui nostru Ceresc nu sunt acel tip  
de cărţi cu coperţi ieftine şi învăţături tipice, pre-
vizibile, slabe calitativ pe care le poţi găsi în orice 
librărie. Ele sunt înţelepciunea unei Fiinţe celestiale, 
atotputernice şi atotcunoscătoare, care Îşi iubeşte 
copiii. În cuvintele Sale se regăseşte secretul cel  
mai important – cheia fericirii în această viaţă şi în 
lumea ce va urma.

Tatăl Ceresc dezvăluie această înţelepciune copii-
lor Săi de pe pământ prin slujitorii Săi, profeţii (vezi 
Amos 3:7). Din zilele lui Adam, Dumnezeu a vorbit 
copiilor Săi prin profeţi numiţi, cărora li s-a încre-
dinţat responsabilitatea să dezvăluie celorlalţi voinţa 
şi sfatul Său. Profeţii sunt învăţători inspiraţi şi sunt, 
întotdeauna, martori speciali ai lui Isus Hristos (vezi 
D&L 107:23). Profeţii nu vorbesc doar oamenilor din 
timpul lor, ci ei vorbesc oamenilor din toate timpu-
rile. Glasurile lor răzbat de-a lungul secolelor ca un 
testament cuprinzând voinţa lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi.

Zilele noastre nu se deosebesc de vremurile tre-
cute. Domnul nu îi iubeşte pe oamenii din timpul 

nostru mai puţin decât pe cei din timpurile străvechi. 
Unul dintre mesajele glorioase ale restaurării  
Bisericii lui Isus Hristos este că Dumnezeu  
continuă să vorbească copiilor Săi! El nu se  
ascunde în ceruri, ci vorbeşte astăzi aşa cum  
a vorbit în zilele din vechime.

Multe dintre lucrurile dezvăluite de Domnul profeţi-
lor Săi au scopul de a ne feri de tristeţe ca indivizi  
şi ca societate. Atunci când Dumnezeu vorbeşte, El  
o face pentru a le preda, a-i inspira, a-i purifica şi  
a-i avertiza pe copiii Săi. Atunci când indivizii şi so-
cietăţile ignoră instrucţiunile Tatălui lor Ceresc, ei fac 
acest lucru cu riscul de a avea parte de încercări,  
chin şi trudă.

Dumnezeu îi iubeşte pe toţi copiii Săi. Acesta  
este motivul pentru care El ne îndeamnă stăruitor, 
prin intermediul profeţilor Săi, să-I urmăm calea.  
Aşa cum noi dorim ce-i mai bun pentru cei dragi 
nouă, Tatăl Ceresc doreşte ce-i mai bun pentru  
noi. Acesta este motivul pentru care instrucţiunile  
Sale sunt atât de importante şi, uneori, necesare. 
Acesta este motivul pentru care El nu ne-a  
abandonat astăzi, ci continuă să ne dezvăluie  
voinţa Sa prin intermediul profeţilor Săi. Soarta  
noastră şi soarta întregii lumi depinde de măsura  

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ș E D I N Ț I I ,  M A R T I E  2 0 1 2

Preşedintele  
Dieter F. Uchtdorf

al doilea consilier  
în Prima Preşedinţie



2

în care noi auzim şi urmăm cuvintele lui Dumnezeu 
revelate copiilor Săi.

Instrucţiunile preţioase ale lui Dumnezeu către 
umanitate se găsesc în Biblie, în Cartea lui Mormon, în 
Doctrină şi legăminte şi în Perla de mare preţ. Pe lângă 
acestea, Domnul ne vorbeşte prin intermediul sluji-
torilor Săi, aşa cum o va face din nou, la următoarea 
conferinţă generală.

Pe toţi cei care se întreabă dacă un asemenea  
lucru este adevărat – care ar putea întreba: „Este  
posibil ca Dumnezeu să ne vorbească astăzi?” –  
îi invit din toată inima mea: „[veniţi şi vedeţi]”  
(Ioan 1:46). Citiţi cuvintele lui Dumnezeu care  
se găsesc în scripturi. Ascultaţi conferinţa generală 
fiind dornici să auziţi glasul lui Dumnezeu prin in-
termediul profeţilor Săi din zilele din urmă. Veniţi, 
ascultaţi şi vedeţi cu inima dumneavoastră! Căci, dacă 
dumneavoastră căutaţi „cu inima sinceră, cu intenţie 
adevărată, având credinţă în Hristos, [Dumnezeu]  
vă va arăta adevărul prin puterea Duhului Sfânt”  
(Moroni 10:4). Prin această putere şi prin intermediul  
ei, eu ştiu că Isus Hristos trăieşte şi îndrumă Biserica  
Sa printr-un profet în viaţă, chiar preşedintele  
Thomas S. Monson.

Dragi fraţi şi surori, Dumnezeu chiar ne vorbeşte 
astăzi. Iar El doreşte ca toţi copiii Lui să asculte  
şi să se supună glasului Său. Pe măsură ce facem  
astfel, Domnul ne va binecuvânta şi ne va înălţa 
enorm, atât în această viaţă, cât şi în lumile ce  
vor veni.

TINERI
Îndrumaţi de un profet în viaţă
Christy Ripa

Când aveam 16 ani, am avut ocazia de a participa la 
conferinţa generală pentru prima dată. Familia mea 

locuia în partea de vest a statului Oregon, SUA, şi am 
mers cu maşina până în Utah pentru a participa la confe-
rinţă şi pentru a-l lăsa pe fratele meu mai mare la centrul 
de pregătire a misionarilor.

Am mers la conferinţă având dorinţa de a fi învăţată 
prin intermediul Duhului Sfânt. Drept rezultat, am primit 
o manifestare a Spiritului pe care, probabil, nu aş fi pri-
mit-o, dacă nu m-aş fi pregătit.

În timpul uneia dintre sesiuni, toată lumea  
s-a ridicat şi a cântat imnul intonat de congregaţie  
„Îndrumă-ne, mare Iehova”. Pe măsură ce cântam, 
am fost inspirată să mă uit de jur-împrejurul cen-
trului de conferinţă. Aşa am făcut şi am fost uimită 
de puterea unităţii a mii de oameni de acolo când 
ne-am înălţat glasurile aducând laudă lui Dumnezeu.

Atunci am avut o experienţă în care m-am simţit  
asemenea lui Nefi când a avut viziunea pomului  
vieţii, deoarece Spiritul mi-a spus: „Uită-te” (vezi 1 Nefi 
11–14). L-am privit pe preşedintele Thomas S. Monson şi 
am simţit că unitatea Bisericii vine din faptul că suntem 
îndrumaţi de un profet în viaţă. Prin mărturia Spiritu-
lui Sfânt, eu ştiu că preşedintele Monson este profetul 
adevărat din zilele noastre şi ştiu că Isus Hristos conduce 
această Biserică prin intermediul lui.
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Noi suntem fiice ale Tatălui 
nostru din Cer. El ne cunoaşte, 

ne iubeşte şi are un plan pentru 
noi. Acest plan include şi venirea 
noastră pe pământ pentru a învăţa 
să alegem binele şi nu răul. Atunci 
când alegem să ţinem poruncile 
lui Dumnezeu, noi Îl cinstim şi ne 
recunoaştem identitatea de fiice ale 
lui Dumnezeu. Societatea de Alinare 
ne ajută să ne amintim de această 
moştenire divină.

Societatea de Alinare şi istoria 
ei ne întăresc şi ne oferă sprijin. 
Julie B. Beck, preşedinta generală a 
Societăţii de Alinare, a spus: „Ca fiice 
ale lui Dumnezeu, dumneavoastră 
vă pregătiţi pentru scopuri eterne şi 
fiecare dintre dumneavoastră are, în 
calitatea ei de femeie, o identitate, 
natură şi responsabilitate. Succesul 
familiilor, comunităţilor, al aces-
tei Biserici şi al preţiosului plan al 
salvării depinde de credinţa dum-
neavoastră… [Tatăl nostru Ceresc] a 
creat Societatea de Alinare pentru a 
ajuta la întărirea poporului Său şi la 
pregătirea lui pentru binecuvântările 
din templu. El a creat [Societatea de 
Alinare] pentru a aduce la cunoştinţa 
fiicelor Sale lucrarea Sa şi a le cere 
ajutorul în clădirea împărăţiei Sale şi 
întărirea căminelor Sionului” 1.

Tatăl nostru din Cer ne-a dat 
o lucrare distinctă pentru a ajuta 
la clădirea împărăţiei Sale. El, de 
asemenea, ne-a binecuvântat cu 
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Fiice în împărăţia Mea
Studiaţi acest material şi, dacă este potrivit, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi 
întrebările pentru a vă ajuta să le întăriţi pe surori şi pentru a face ca Societatea de Alinare 
să devină o parte activă în propria dumneavoastră viaţă.

darurile spirituale de care avem 
nevoie pentru a înfăptui această 
lucrare distinctă. Prin intermediul 
Societăţii de Alinare, noi avem 
ocazia să ne folosim darurile pentru 
a întări familiile, a-i ajuta pe cei în 
nevoie şi a învăţa cum să trăim ca 
ucenice ale lui Isus Hristos.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al 
doilea consilier în Prima Preşedinţie, 
a spus referitor la ucenicie: 
„Mergând răbdători pe calea uce-
niciei ne demonstrăm nouă înşine 
puterea credinţei noastre şi dorinţa 
noastră de a accepta voinţa lui 
Dumnezeu şi nu voinţa noastră” 2.

Să ne amintim că suntem fiice ale 
lui Dumnezeu şi să ne străduim să 
trăim ca ucenice ale Sale. Pe măsură 
ce facem astfel, vom ajuta la clădi-
rea împărăţiei lui Dumnezeu aici pe 
pământ şi vom deveni demne să ne 
întoarcem în prezenţa Sa.

Din istoria noastră
În ziua de 28 aprilie 1842, profetul 

Joseph Smith le-a spus surorilor de 
la Societatea de Alinare: „Voi sunteţi 
acum puse într-o situaţie în care pu-
teţi acţiona potrivit acelor sentimente 
de milă pe care Dumnezeu le-a sădit 
în [voi]… Dacă vă ridicaţi la nivelul 
privilegiilor voastre, îngerii nu se pot 
reţine să nu vă fie asociaţi” 3.

Văzând puterea Societăţii de 
Alinare de a sluji altora şi a-i ajuta 
să crească în credinţă, Zina D. H. 

Young, a treia preşedintă generală 
a Societăţii de Alinare, a promis 
surorilor în anul 1893: „Dacă veţi 
săpa în adâncul propriilor inimi veţi 
găsi, cu ajutorul Spiritului Domnului, 
perla de mare preţ, mărturia despre 
această lucrare” 4.
NOTE
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Ce pot face eu?
1. Cum le pot ajuta pe surorile 
mele să îşi atingă potenţialul de 
fiice ale lui Dumnezeu?

2. Cum pot pune în practică în 
viaţa mea sfatul şi avertismen-
tele oferite femeilor în Doctrină 
şi legăminte 25?

Pentru mai multe informaţii, accesaţi 
reliefsociety .lds .org.
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Credinţă, Familie, Alinare

Din scripturi
Zaharia 2:10; Doctrină şi legă-

minte 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56;  
„Familia: o declaraţie oficială  
către lume” (Liahona şi Ensign, 
noiembrie 2010, p. 129).


