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Glasul Domnului

În Doctrină şi legăminte, ni se spune că oamenii  
de pretutindeni sunt invitaţi să asculte glasul 
Domnului Isus Hristos (vezi D&L 1:2, 4,  

11, 34; 25:16). Această scriptură este plină de mesa-
jele, avertizările şi îndemnurile Sale încurajatoare date 
prin revelaţie profeţilor aleşi. În aceste revelaţii, pu-
tem vedea modul în care Dumnezeu poate răspunde 
rugăciunilor noastre făcute cu credinţă prin mesaje de 
instruire, pace şi avertizare.

În rugăciunile noastre, căutăm să aflăm ce doreşte 
Dumnezeu să facem, ce ar trebui să facem pentru a 
găsi pace şi fericire în această viaţă şi în cea viitoare 
şi ceea ce va urma pentru noi. Doctrină şi legăminte 
este plină de răspunsuri pentru astfel de întrebări 
adresate de oameni obişnuiţi şi de profeţi în rugă-
ciune umilă. Ea poate fi un îndrumător preţios care 
să ne înveţe modul în care putem primi răspunsuri 
la întrebările despre bunăstarea noastră temporară şi 
salvarea eternă.

Umilinţa şi credinţa în Domnul Isus Hristos repre-
zintă cheia. Oliver Cowdery a primit un răspuns de la 
Domnul cu privire la dorinţa lui de a ajuta la traducerea 
Cărţii lui Mormon: „Aminteşte-ţi că fără credinţă tu nu 
poţi să faci nimic; de aceea, cere în credinţă. Nu trata 
fără respect aceste lucruri; nu cere ceea ce nu trebuie să 
ceri” (D&L 8:10).

În mod repetat, în Doctrină şi legăminte, Domnul 
cere credinţă şi umilinţă înainte ca El să-Şi ofere aju-
torul. Unul dintre motive este acela că răspunsurile 
Sale ar putea să nu vină în modul aşteptat de noi. 

De asemenea, acestea nu vor fi întotdeauna uşor de 
acceptat.

Istoria Bisericii şi experienţele strămoşilor noştri de-
monstrează acest fapt. Străbunicul meu, Henry Eyring, 
s-a rugat fierbinte pentru a şti ce ar trebui să facă atunci 
când a auzit Evanghelia restaurată propovăduită în anul 
1855. Răspunsul a venit într-un vis.

El a visat că stătea la masă cu vârstnicul Erastus Snow 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi cu un alt 
vârstnic pe nume William Brown. Vârstnicul Snow l-a 
învăţat principiile Evangheliei timp de aproape o oră. 
Apoi, vârstnicul Snow a spus: „În numele lui Isus Hris-
tos îţi poruncesc să fii botezat şi acest bărbat [vârstnicul 
Brown]… te va boteza” 1. Familia mea este recunos-
cătoare pentru faptul că Henry Eyring a avut credinţa 
şi umilinţa de a fi botezat de vârstnicul Brown la ora 
7:30 dimineaţa într-un iaz cu apă de ploaie în St. Louis, 
Missouri, SUA.

Răspunsul la rugăciunea sa nu a venit sub forma unui 
glas perceptibil de la Domnul. El a venit printr-o viziune 
şi un vis în timpul nopţii, aşa cum s-a întâmplat cu Lehi 
(vezi 1 Nefi 8:2).

Domnul ne-a învăţat că răspunsurile pot veni, de 
asemenea, sub forma sentimentelor. În Doctrină şi 
legăminte, El l-a învăţat pe Oliver Cowdery: „Da, 
iată, Eu îţi voi spune ţie, în inima şi în mintea ta, prin 
Duhul Sfânt, care va veni asupra ta şi care va trăi în 
inima ta” (D&L 8:2).

Şi El l-a încurajat pe Oliver în acest mod: „Nu ţi-am 
transmis Eu pace în sufletul tău cu privire la acest 
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subiect? Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dum-
nezeu poţi avea?” (D&L 6:23).

Doctrină şi legăminte, istoria Bisericii şi istoria  
păstrată de Henry Eyring în timpul misiunii sale,  
imediat după botezul său, m-au învăţat că răspunsu-
rile pot fi simţite ca avertizări, dar şi ca sentimente  
de pace.

În luna aprilie a anului 1857, vârstnicul Parley P. 
Pratt, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a 
participat la o conferinţă în zona în care este as-
tăzi Oklahoma, SUA. Henry Eyring a consemnat 
că vârstnicul Pratt avea „mintea plină de prevestiri 
sumbre… neputând discerne viitorul sau vreo cale de 
scăpare” 2. Imediat după aceea, Henry a consemnat 
vestea tristă despre martiriul apostolului. Vârstnicul 
Pratt şi-a continuat călătoria în pofida sentimentelor 
de primejdie, la fel cum a procedat şi profetul Joseph 
Smith mergând la Carthage.

Mărturia mea este că Dumnezeu răspunde rugă-
ciunii umile făcută cu credinţă. Doctrină şi legăminte, 
alături de experienţa noastră personală, ne învaţă 
cum să recunoaştem acele răspunsuri şi să le accep-
tăm cu credinţă, fie că sunt îndrumare, confirmare a 
adevărului sau avertizare. Mă rog ca noi să ascultăm 
întotdeauna şi să recunoaştem glasul plin de dragoste 
al Domnului.

NOTE
1. „Jurnalul lui Henry Eyring: 1835–1902” (manuscris nepublicat,  

aflat în posesia autorului).
2. „Jurnalul lui Henry Eyring: 1835–1902.”

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

1. Puteţi citi împreună paragrafele despre rugă-
ciune din acest mesaj. În timp ce citiţi, rugaţi-i pe 
membrii familiei să asculte cu atenţie modul în care 
Domnul răspunde la rugăciuni. Puteţi să vă depuneţi 
mărturia despre importanţa rugăciunii.

2. Doctrină şi legăminte este plină de răspunsuri 
pentru întrebările adresate de oameni în rugăciune. 
Ce s-ar fi întâmplat dacă răspunsurile la rugăciunile 
lor (revelaţiile) nu ar fi fost niciodată consemnate? 
Îndemnaţi membrii familiei să înveţe să recunoască  
şi să urmeze îndemnurile Spiritului. Ei pot să-şi  
consemneze în jurnale gândurile cu privire la 
rugăciune.

TINERET
Să ascultăm îndemnurile
María Isabel Molina

Într-o noapte, verişoara mea mai mică a fugit de acasă, 
aşa că m-am grăbit să o caut. În timp ce conduceam, 

m-am rugat ca Spiritul să mă îndrume. Am ştiut că 
Domnul va răspunde şi mă va îndruma şi am încercat 
să ascult îndrumările Spiritului. Însă atunci când n-am 
putut auzi nimic, am început să mă simt descurajată şi 
am simţit că Spiritul nu mă îndruma.

Deşi voiam să merg mai departe să caut, am simţit că 
trebuie să stau în zona din apropierea casei verişoarei 
mele. Astfel, am decis să înconjor zona încă o dată cu 
maşina. În timp ce m-am oprit la o intersecţie, am văzut 
silueta unei tinere fete plimbându-se. O găsisem pe 
verişoara mea!

În timp ce coboram din maşină şi alergam spre  
ea, mi-am dat seama că Spiritul mă îndrumase tot  
timpul ajutându-mă să simt că trebuie să stau în  
aceeaşi zonă. Ca urmare a faptului că încercasem să 
aud o voce liniştită, aproape că am ignorat îndemnu-
rile Spiritului. Am înţeles, atunci, că de multe ori nu 
vom auzi un glas, dar vom simţi îndrumări în inimile 
noastre.

Am fost atât de recunoscătoare pentru îndrumarea 
Spiritului. Într-adevăr, El este întotdeauna acolo! Aşa 
cum ne învaţă scripturile: ,,Duhul Sfânt va fi tovarăşul 
tău permanent” (D&L 121:46).

Dacă noi suntem demni de îndrumarea Spiritului 
şi suntem atenţi, putem fi instrumente în mâinile lui 
Dumnezeu pentru a face bine multor oameni. Având 
însoţirea permanentă a Spiritului, vom şti calea pe care 
trebuie să o urmăm.

COPII
Experienţa unei rugăciuni

Preşedintele Eyring ne învaţă că răspunsurile la 
rugăciuni pot veni în diferite moduri. Puteţi avea 

o experienţă studiind scripturile pentru a găsi unele 
dintre acele moduri.

Citiţi fiecare scriptură de mai jos. În caietul dumnea-
voastră pentru studiul scripturilor, descrieţi în câteva 
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cuvinte ce ne învaţă aceste scripturi despre răspunsurile 
la rugăciuni.

De asemenea, puteţi scrie în jurnalul dumneavoas-
tră pentru studiul scripturilor, experienţele personale 
despre rugăciunile la care aţi primit răspuns.
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Ioan 14:26
Doctrină şi legăminte 6:22–23
Doctrină şi legăminte 8:2
Doctrină şi legăminte 9:8–9
Proverbe 8:10–11
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Munca misionară
Studiaţi, rugându-vă, acest material şi, în funcţie de fiecare situaţie, discutaţi-l împreună 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 viaţă. 

Ce pot face eu?
1. Urmez eu îndemnul Duhului 
Sfânt în timp ce îmi împărtăşesc 
mărturia surorilor pe care le 
vizitez?

2. În ce mod ajut eu surorile 
pe care le vizitez să înveţe 
Evanghelia?
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Credinţă, Familie, Alinare

Sfinţii din zilele din urmă sunt 
trimişi ,,să muncească în via 

[Domnului] pentru salvarea su-
fletelor oamenilor” (D&L 138:56), 
ceea ce include munca misionară. 
Nu avem nevoie de o chemare 
oficială de misionar pentru a îm-
părtăşi Evanghelia. În jurul nostru 
se află cei ale căror vieţi vor fi 
binecuvântate de Evanghelie şi, 
dacă ne pregătim, Domnul ne va 
folosi. Învăţătoarele vizitatoare îşi 
pot însuşi responsabilităţile spiri-
tuale şi pot ajuta să se „[realizeze] 
munca şi viaţa veşnică a omului” 
(Moise 1:39).

Când profetul Joseph Smith a 
organizat Societatea de Alinare 
în anul 1842, el a spus că scopul 
femeilor nu era doar de a avea grijă 
de cei săraci ci, de asemenea, de 
a salva suflete 1. Acesta este scopul 
nostru şi acum.

„Domnul… încredinţează o  
mărturie despre adevăr celor care 
o vor împărtăşi altora”, a spus 
preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al 
doilea consilier în Prima Preşedin-
ţie. „Chiar mai mult, Domnul Se 
aşteaptă ca membrii Bisericii Sale 
să-şi «[deschidă] gura tot timpul, 

declarând Evanghelia [Sa] cu 
accent de bucurie» (D&L 28:16)… 
Uneori o singură propoziţie cu 
o mărturie poate declanşa eve-
nimente care influenţează viaţa 
cuiva pentru veşnicie.” 2

Din scripturi
Doctrină şi legăminte 1:20–23; 

18:15; 123:12

Din istoria noastră
Povestea Olgăi Kovářová,  

din fosta Cehoslovacie, reprezintă 
un exemplu de muncă misionară 
a unei membre din istoria Socie-
tăţii noastre de Alinare. În anii 
1970, Olga se afla în perioada 
doctoratului şi dorea să ducă o 
viaţă spirituală profundă. Ea l-a 
remarcat pe Otakar Vojkůvka, un 
sfânt din zilele din urmă în vârstă 
de 75 de ani. „El părea să aibă 
vârsta de 75 de ani însă inima sa 
era aproape de 18 ani şi era plin 
de bucurie”, a spus ea. „Acest 
lucru era atât de neobişnuit în 
Cehoslovacia, având în vedere 
cinismul de atunci.”

Olga l-a întrebat pe Otakar şi  
familia sa ce îi făcea fericiţi. Ei  

au prezentat-o membrilor Bise-
ricii şi i-au dat un exemplar al 
Cărţii lui Mormon. Ea a citit-o cu 
nerăbdare şi, la scurt timp, a fost 
botezată şi confirmată. Din acel 
moment, Olga a fost o influenţă 
pozitivă într-o lume a oprimării 
politice şi persecuţiei religioase. 
Ea a slujit ca preşedintă a Societă-
ţii de Alinare în ramura mică  
din care făcea parte şi a ajutat  
la salvarea sufletelor celorlalţi 
aducându-i la Hristos 3.

NOTE
1. Vezi Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), p. 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Aşteptând pe drumul  

către Damasc”, Liahona, mai 2011, p. 76–77.
3. Vezi Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society 
(2011), p. 92–95.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
reliefsociety.lds.org.


