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Să grăbim lucrarea

Ştiţi că Biserica fusese restaurată de 98 de ani când 
a fost organizat cel de-al 100-lea ţăruş? Dar, după 
mai puţin de 30 de ani, Biserica a organizat cel de-al 

200-lea ţăruş. Şi, după doar opt ani, Biserica a organizat cel 
de-al 300-lea ţăruş. Astăzi avem peste 3.000 de ţăruşi.

De ce este creşterea din ce în ce mai rapidă? Deoarece 
mai mulţi oameni ştiu despre Biserică? Deoarece avem 
capele frumoase?

Aceste lucruri sunt importante, dar motivul pentru care 
Biserica creşte astăzi este faptul că Domnul a spus că acest 
lucru se va întâmpla. În Doctrină şi legăminte, El a spus: 
„Iată, voi grăbi lucrarea Mea, la timpul ei” 1.

Noi, în calitatea de copii de spirit ai Tatălui Ceresc, am 
fost trimişi pe pământ în aceste zile pentru a ajuta la grăbi-
rea acestei lucrări măreţe.

Din câte ştiu eu, Domnul nu a spus niciodată că lucra-
rea Sa ţine doar de viaţa muritoare. Lucrarea Sa are un 
caracter etern. Eu cred că El grăbeşte lucrarea în lumea 
spiritelor. De asemenea, cred că Domnul, prin slujitorii Săi 
de acolo, pregăteşte multe spirite să primească Evanghelia. 
Responsabilitatea noastră este să-i căutăm pe cei morţi şi 
apoi să mergem la templu şi să înfăptuim rânduielile sacre 
care vor oferi celor care sunt de pe partea cealaltă a vălu-
lui aceleaşi oportunităţi de care avem parte şi noi.

Fiecare sfânt din zilele din urmă demn din lumea 
spiritelor este ocupat, a spus preşedintele Brigham Young 
(1801–1877). „Ce fac ei acolo? Ei predică Evanghelia tot 

timpul şi pregătesc calea pentru ca noi să grăbim lucrarea 
noastră prin a construi temple aici şi pretutindeni” 2.

Acum, munca de istorie a familiei nu este uşoară. Celor 
din Scandinavia le pot spune că le înţeleg frustrarea. De 
exemplu, pe linia mea suedeză, numele bunicului meu a 
fost Nels Monson; numele tatălui său nu a fost Monson, ci 
Mons Okeson. Tatăl lui Mons se numea Oke Pederson, iar 
tatăl său se numea Peter Monson – înapoi la numele de 
Monson.

Domnul se aşteaptă ca noi să facem munca de istorie  
a familiei bine. Cred că primul lucru pe care trebuie să îl 
facem dacă vrem să îndeplinim această lucrare cu bine 
este să avem Spiritul Tatălui nostru Ceresc cu noi. Când 
trăim pe cât de demni putem, El va face posibile binecu-
vântările pe care le dorim cu sinceritate şi le căutăm cu 
sârguinţă.

Vom face greşeli, dar niciunul dintre noi nu poate de-
veni expert cu privire la istoria familiei fără să înceapă de 
undeva. Aşadar, trebuie să ne avântăm în această lucrare 
şi trebuie să ne pregătim pentru greutăţile care vor veni. 
Aceasta nu este o responsabilitate uşoară, dar Domnul 
ne-a dat-o mie şi dumneavoastră.

Pe măsură ce veţi lucra la istoria familiei, veţi întâmpina 
greutăţi şi vă veţi spune: „Nu mai pot face nimic”. Când 
ajungeţi în acea situaţie, îngenuncheaţi şi rugaţi-L pe Dom-
nul să pregătească o cale şi El o va pregăti pentru dumnea-
voastră. Depun mărturie despre adevărul acestui lucru.
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Tatăl Ceresc îi iubeşte pe copiii Săi din lumea spiritelor 
la fel de mult ca pe mine şi pe dumneavoastră. Cu privire 
la munca de salvare a morţilor, profetul Joseph Smith a 
spus: „Şi, acum, când marile scopuri ale lui Dumnezeu se 
apropie repede de îndeplinirea lor şi lucrurile despre care 
s-a vorbit în profeţii se împlinesc, când împărăţia lui Dum-
nezeu este stabilită pe pământ şi străvechea ordine a lucru-
rilor este restaurată, Domnul ne-a arătat această îndatorire 
şi acest privilegiu” 3.

Cu privire la strămoşii noştri care au murit fără să 
cunoască Evanghelia, preşedintele Joseph F. Smith (1838–
1918) a declarat: „Prin intermediul eforturilor noastre în 
numele lor, ei nu vor mai fi încătuşaţi şi întunericul care 
îi înconjoară va dispărea, astfel încât lumina să poată 
străluci asupra lor şi ei vor auzi în lumea spiritelor despre 
lucrarea pe care copiii lor de aici au făcut-o în numele 
lor şi se vor bucura cu dumneavoastră că v-aţi îndeplinit 
responsabilitatea” 4.

Sunt milioane şi milioane de copii de spirit ai Tatălui 
nostru Ceresc care nu au auzit niciodată de Hristos înainte 
să moară şi să meargă în lumea spiritelor. Dar acum au fost 
învăţaţi Evanghelia şi aşteaptă ziua în care dumneavoastră 
şi cu mine vom căuta numele lor pentru ca să mergem în 
casa Domnului şi să facem rânduielile pe care ei nu le pot 
face pentru ei înşişi.

Dragii mei fraţi şi surori, depun mărturie că Domnul 
ne va binecuvânta pe măsură ce acceptăm şi acţionăm în 
conformitate cu această chemare.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Gândiţi-vă la o povestire preferată din istoria familiei 
dumneavoastră şi împărtăşiţi-o cu cei pe care îi vizitaţi. 
Puteţi folosi întrebările din secţiunea pentru copii a me-
sajului Primei Preşedinţii (pagina 2) pentru a-i încuraja 
pe cei pe care îi vizitaţi să împărtăşească povestirile. 
Puteţi citi Doctrină şi legăminte 128:15 şi, apoi, puteţi 
discuta despre importanţa de a face rânduieli în templu 
pentru strămoşii noştri.

NOTE
 1. Doctrină şi legăminte 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), p. 280.
 3. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 432.
 4. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph F. Smith (1998), p. 247.

TINERI
Ar putea să îmi placă indexarea?
Emma Abril Toledo Cisneros

Am ajutat la realizarea ţelului stabilit de ţăruşul nos-
tru de a indexa 50.000 de nume. La început a fost 

greu. De multe ori, setul pe care l-am descărcat avea scris 
greu de descifrat şi câteodată am dorit să îl dau înapoi şi 
să descarc un alt set. Dar mi-am dat seama că, dacă toată 
lumea ar gândi astfel, acele seturi ar fi lăsate pentru 
la sfârşit. Mi-am imaginat mulţi oameni aşteptând în 
lumea spiritelor şi am decis să continui să încerc să desci-
frez acele nume şi să le transcriu fără a face greşeli.

Am învăţat să-i iubesc pe acei oameni. Am învăţat 
că ei au, într-adevăr, nevoie de ajutorul nostru şi noi 
de al lor. Am ajuns să înţeleg mai bine faptul că planul 
perfect al Tatălui Ceresc îi are în vedere pe toţi oamenii. 
Când urmăm sfaturile şi instrucţiunile conducătorilor Săi 
aleşi, vom fi martori ai milei şi dragostei Lui infinite.

Indexarea a fost o experienţă minunată pentru mine. 
Am învăţat să preţuiesc şi să iubesc multe lucruri despre 
istoria familiei. De asemenea, am obţinut daruri foarte 
valoroase de la Domnul deoarece m-am supus făcând 
ceva simplu precum este indexarea.
Autoarea trăieşte în Veracruz, Mexic.

COPII
Învăţaţi despre istoria familiei 
voastre

Părinţii şi bunicii voştri au avut multe întâmplări 
deosebite în viaţa lor – despre câteva dintre acestea 

nu aţi auzit niciodată. Unele dintre povestirile lor vă vor 
amuza şi vă pot ajuta să aveţi credinţă în Tatăl Ceresc. 
Dar, chiar şi adulţii sunt câteodată timizi. Folosiţi-vă de 
aceste întrebări pentru a-i ajuta să-şi amintească câteva 
întâmplări preferate şi scrieţi răspunsurile lor sau faceţi 
un desen pentru fiecare răspuns.

1. Spune-mi despre cele mai fericite trei amintiri.
2. Care a fost cel mai jenant moment din viaţa ta?
3. Spune-mi despre ziua în care m-am născut.
4. Ce îţi plăcea să faci când erai copil?
5. Cum ai primit o mărturie despre Evanghelie?
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Credinţă, familie, alinare

Acest mesaj face parte dintr-o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă aspecte ale misiunii Salvatorului.

Pe măsură ce slujim altora, vom 
deveni adevăraţi ucenici ai lui 

Isus Hristos, care ne-a fost exem-
plu. Preşedintele Thomas S. Mon-
son a spus: „Suntem înconjuraţi de 
cei care au nevoie… Noi suntem 
mâinile Domnului aici, pe pământ, 
având porunca de a-i sluji şi de a-i 
ridica pe copiii Săi” 1.

Linda K. Burton, preşedinta ge-
nerală a Societăţii de Alinare, ne-a 
învăţat: „Când slujim copiilor lui 
Dumnezeu, fiecare dintre noi poate 
deveni mai asemănător Salvatoru-
lui. Pentru a ne ajuta să ne iubim 
mai mult unul pe altul, aş dori să 
sugerez cinci cuvinte pe care să le 
ţineţi minte: «Mai întâi observaţi, 
apoi slujiţi»… Pe măsură ce facem 
aceasta, ţinem legăminte şi slujirea 
noastră, la fel ca slujirea preşedinte-
lui Monson, va fi o dovadă a uceni-
ciei noastre” 2.

Ne putem ruga în fiecare dimi-
neaţă pentru a recunoaşte oportuni-
tăţile de a sluji altora. „Tatăl Ceresc 
vă va ajuta şi îngeri vă vor sprijini”, 

Misiunea divină a lui Isus Hristos: 
Cel care slujeşte
Studiaţi, rugându-vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ceea ce trebuie să împărtăşiţi. În 
ce mod înţelegerea vieţii şi a misiunii Salvatorului va creşte credinţa dumneavoastră în 
El şi le va binecuvânta pe cele cărora le purtaţi de grijă prin învăţământul prin vizite? 
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi reliefsociety.lds.org.

a spus David L. Beck, preşedintele 
general al Tinerilor Băieţi. „Veţi 
primi putere să binecuvântaţi vieţi şi 
să salvaţi suflete” 3.

Din scripturi
Matei 20:25–28; 1 Nefi 11:27–28; 
3 Nefi 28:18

Din istoria noastră
În cadrul conferinţei generale 

din anul 1856, preşedintele Brig-
ham Young (1801–1877) a anunţat 
că încă erau pionieri care traversau 
câmpiile şi că toată lumea trebuia 
să adune imediat provizii pentru 
ei. Lucy Meserve Smith a scris că 
femeile „şi-au dat jos jupele, ciora-
pii şi orice alte lucruri de care se 
puteau lipsi, chiar în tabernacol, şi 
le-au strâns în căruţe”.

Când pionierii au început să 
ajungă oraşul Salt Lake, Lucy a scris: 
„Niciun lucru… nu mi-a făcut mai 
multă plăcere în viaţa mea decât 
munca depusă atunci şi acest senti-
ment a fost împărtăşit de toţi. Dacă 
mă duceam într-un magazin, trebuie 
doar să spun de ce aveam nevoie; 
dacă era vorba, de exemplu, de un 

material, acesta îmi era oferit fără 
să trebuiască să plătesc” 4.

Preşedintele George Albert 
Smith (1870–1951) a spus cu 
privire la slujirea altora: „Fericirea 
noastră eternă va fi direct propor-
ţională cu devotamentul nostru de 
a-i ajuta pe ceilalţi” 5.

Aveţi în vedere următoarele 
întrebări:
1. În ce fel ne poate ajuta ru-
găciunea să fim instrumente în 
mâinile Domnului?

2. În ce fel ne poate ajuta sluji-
rea să ne ţinem legămintele?

NOTE
1. Thomas S. Monson, „Ce am făcut astăzi pen-

tru altcineva?” Liahona, nov. 2009, p. 85.
2. Linda K. Burton, „Mai întâi observă, apoi 

slujeşte” Liahona, nov. 2012, p. 78, 80.
3. David L. Beck, „Datoria voastră sacră de a 

sluji” Liahona, mai 2013, p. 56.
4. Lucy Meserve Smith, în Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), p. 36–37.

5. George Albert Smith, în Daughters in My 
Kingdom, p. 77.
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