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Odată, în vecinătatea locului unde locuiam şi 
slujeam, Biserica gestiona o fermă de păsări al 
cărei personal a fost compus, la început, din 

voluntari din diferite episcopii locale. Majoritatea timpului, 
a fost un proiect care s- a desfăşurat eficient, aprovizionând 
magaziile episcopilor cu mii de ouă proaspete şi sute de 
kilograme de păsări pregătite pentru consum (eviscerate 
şi curăţate de piele). Totuşi, uneori, faptul de a fi fermieri 
voluntari, fără pregătire, implica nu numai băşici pe mâini, 
ci şi sentimente şi idei frustrante.

De exemplu, îmi voi aminti totdeauna de momentul în 
care am adunat tinerii băieţi din Preoţia aaronică pentru 
a face o curăţenie amănunţită la începutul primăverii. 
Grupul nostru entuziast şi energic s- a adunat la fermă şi, 
în ritm alert, a smuls, a adunat şi a ars o cantitate mare 
de buruieni şi reziduuri. La lumina strălucitoare a focu-
lui aprins, am mâncat hot dogs şi ne- am felicitat pentru 
munca bine făcută.

Cu toate acestea, a fost o problemă dezastruoasă. 
Zgomotul şi focul au deranjat excesiv populaţia fragilă 
de 5.000 de găini care se afla acolo, încât cele mai multe 
dintre ele au început brusc să- şi piardă penele şi au încetat 
să mai facă ouă. Ulterior, am tolerat câteva buruieni pentru 
a putea produce mai multe ouă.

Fiecare membru al Bisericii care a ajutat la asigurarea 
bunăstării celor nevoiaşi nu uită niciodată sau nu regretă 
experienţa. Hărnicia, chibzuiala, bizuirea pe forţe proprii 

şi împărţirea a ceea ce ai cu ceilalţi nu sunt lucruri noi 
pentru noi.

Trebuie să ne amintim că cel mai bun sistem de depo-
zitare ar fi ca fiecare familie din Biserică să aibă o rezervă 
de alimente, îmbrăcăminte şi, unde este posibil, alte 
lucruri necesare vieţii. Magazia Domnului include timp, 
talente, îndemânări, compasiune, materiale consacrate şi 
mijloace financiare ale membrilor credincioşi din Bise-
rică. Aceste resurse sunt disponibile episcopului pentru 
a- i ajuta pe cei nevoiaşi.

Noi îi îndemnăm pe toţi sfinţii din zilele din urmă să 
fie prudenţi în planurile lor, să fie moderaţi în modul de a 
trăi şi să evite datorii excesive sau care nu sunt necesare. 
Mulţi oameni ar putea îndura greutăţile financiare în viaţa 
lor, dacă ar avea o rezervă de mâncare şi îmbrăcăminte 
şi dacă n- ar avea nicio datorie. Astăzi, vedem că mulţi au 
făcut exact opusul acestui sfat: au datorii şi nu au rezerve 
de mâncare.

Repet ceea ce Prima Preşedinţie a declarat cu câţiva 
ani în urmă:

„Sfinţii din zilele din urmă au fost sfătuiţi timp de mulţi 
ani să se pregătească pentru situaţii grele şi să pună deo-
parte ceva bani. Economisind bani, siguranţa şi bunăstarea 
cresc incomensurabil. Fiecare familie are responsabilitatea 
să- şi asigure, pe cât posibil, cele necesare propriilor nevoi.

Vă încurajăm, oriunde trăiţi în lume, să vă pregă-
tiţi pentru momente grele luând în considerare situaţia 

Suntem pregătiţi?
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dumneavoastră financiară. Vă îndemnăm să fiţi cumpă-
taţi cu cheltuielile; ţineţi- vă sub control dorinţa de a face 
cumpărături pentru a evita pe cât este posibil datoriile. 
Plătiţi- vă datoriile cât puteţi de repede şi eliberaţi- vă de 
această robie. Economisiţi cu regularitate o sumă mică de 
bani pentru a vă forma o rezervă financiară” 1

Suntem pregătiţi pentru situaţiile de urgenţă din viaţa 
noastră? Sunt abilităţile noastre desăvârşite? Trăim noi în 
mod chibzuit? Avem la îndemână rezerve? Suntem supuşi 
poruncilor lui Dumnezeu? Suntem receptivi la învăţăturile 
profeţilor? Suntem pregătiţi să dăm din ceea ce avem săra-
cilor, celor nevoiaşi? Suntem cinstiţi faţă de Domnul?

Trăim în vremuri tulburi. Deseori, viitorul este necu-
noscut; de aceea, este de datoria noastră să ne pregătim 
pentru momente incerte. Când vine timpul să luăm decizii, 
timpul pentru pregătire a trecut.

NOTE
1. Prima Preşedinţie, All Is Safely Gathered In: Family Finances (pamflet, 

2007).

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Observând nevoile celor pe care îi vizitaţi, gândiţi- vă 
la moduri în care îi puteţi ajuta să se bizuie mai mult 
pe forţele proprii la locul de muncă, în problemele 
financiare, în asigurarea de rezerve de alimente sau în 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă. Gândiţi- vă la o 
îndemânare pe care aţi putea să le- o împărtăşiţi, cum ar 
fi grădinăritul sau administrarea banilor, care să le dea 
posibilitatea să urmeze sfatul preşedintelui Monson.

TINERI
Am slujit din nou
de Jaíne Araújo

Într- o zi, după terminarea unui proiect de slujire, 
treceam prin faţa casei noastre de întruniri şi am 

văzut două surori care făceau curăţenie în clădire. Pur 
şi simplu, m- am adresat lor: „Surori, aveţi nevoie de 
ajutor?” Una dintre ele mi- a zâmbit şi a spus că ajun-
sesem exact la timp, deoarece ele erau singurele care 
făceau curăţenie şi erau foarte obosite. Ea a spus că se 
rugase Domnului să trimită pe cineva să le ajute. Am 
fost foarte fericită să fiu răspunsul la rugăciunile ei. Toc-
mai terminasem să slujesc unei alte persoane şi eram, 
de asemenea, obosită, dar mi- am urmat inima şi m- am 
oferit să slujesc mai mult.

Este o poruncă să munceşti cu bucurie (vezi D&L 
24:7). Când avem dorinţa să slujim întotdeauna, noi 
putem ajuta să se întâmple miracole în viaţa altor oa-
meni. Viaţa noastră devine mai însemnată când slujim. 
Domnul ne iubeşte într- adevăr. El îi ajută pe toţi copiii 
Lui şi El ne va da puterea să slujim.
Autoarea trăieşte în Rio Grande do Norte, Brazilia.

COPII
Sunteţi pregătiţi?
Răspunsuri: Adevărat, adevărat, fals, adevărat, fals

Preşedintele Monson ne- a cerut fiecăruia dintre noi  
să fim pregătiţi pentru timpuri grele şi să- i ajutăm 

pe alţii în momentele lor grele. Completaţi acest ches-
tionar cu adevărat sau fals pentru a vedea dacă sunteţi 
pregătiţi!

Întotdeauna pot găsi pe cineva pentru a- l ajuta.  
Adevărat □ Fals □

Pot să fiu recunoscător pentru fiecare lucru pe care îl 
am deja. Adevărat □ Fals □

Nu am niciun talent pe care să- l împărtăşesc cuiva. 
Adevărat □ Fals □

Să economiseşti bani pentru mai târziu este o idee 
bună. Adevărat □ Fals □

Am nevoie de jucării şi haine noi pentru a fi fericit. 
Adevărat □ Fals □

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Germania. Aprobarea versiunii în limba engleză: 6/14. Aprobarea traducerii: 6/14.  
Titlul original First Presidency Message, September 2014. Romanian. 10869 171



M E S A J U L  Î N V Ă Ţ Ă T O A R E L O R  V I Z I T AT O A R E ,  S E P T E M B R I E  2 0 1 4

Credinţă, familie, alinare

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

Isus Hristos a promis: „Nu vă voi 
lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” 

(Ioan 14:18). El ne va da „o cunună 
împărătească în loc de cenuşă, un 
untdelemn de bucurie în locul plân-
sului” (Isaia 61:3). Deoarece Hristos 
a suferit ispăşirea pentru fiecare din-
tre noi, El nu ne va uita. „[Salvatorul 
nostru] a luat asupra Lui… durerile, 
suferinţele şi tristeţile noastre, astfel 
încât El să poată cunoaşte ce simţim 
şi cum să ne aducă mângâiere”, 
a spus Linda S. Reeves, a doua 
consilieră în Preşedinţia generală a 
Societăţii de Alinare.1

Cunoaşterea faptul că Hristos 
ne va alina ne poate aduce pace 
şi ne inspiră să urmăm exemplul 
Său slujindu- le altora. Preşedintele 
Thomas S. Monson a spus: „Cu-
noaşterea Evangheliei şi dragostea 
noastră pentru Tatăl nostru Ceresc 
şi Salvatorul nostru ne vor alina şi 

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

susţine şi ne vor aduce bucurie în 
inimă în timp ce păşim în dreptate 
şi ţinem poruncile”. Nimic din lu-
mea aceasta nu ne poate înfrânge”.2

Din scripturi
Ioan 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Doctrină şi legăminte 101:14–16

Din istoria noastră
Elaine L. Jack, a 12- a preşedintă 

generală a Societăţii de Alinare, a 
spus: „În învăţământul prin vizite, 
noi întindem mâna una alteia. 
Faptele noastre, comunică, deseori, 
ceea ce cuvintele nu pot comunica. 
O îmbrăţişare caldă sporeşte comu-
nicarea. Râsul împreună ne uneşte. 
O experienţă comună ne împros-
pătează sufletele. Nu putem întot-
deauna să ridicăm povara cuiva, dar 
putem să sprijinim acea persoană 
pentru a o putea suporta mai uşor.” 3

Surorile noastre din Societatea de 
Alinare, care au fost printre primii 
pionieri mormoni, „au găsit tărie 

spirituală în dragostea şi com-
pasiunea pe care le- au avut una 
pentru alta… Când au trecut prin 
încercările cauzate de boală sau 
decese, ele s- au rugat cu credinţă 
una pentru alta şi s- au alinat una 
pe alta. «Dragostea lui Dumnezeu 
s- a revărsat de la o inimă la alta» 
a scris Helen Mar Whitney, «până 
când cel rău a rămas fără putere 
în eforturile lui de a sta între noi 
şi Domnul iar săgeţile lui chinui-
toare, în unele momente, n- au 
mai avut efect»”.4

NOTE
1. Linda S. Reeves, „Domnul nu v- a uitat”,  

Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 120.
2. Thomas S. Monson, „Fiţi bucuroşi”, Ensign 

sau Liahona, mai 2009, p. 92.
3. Elaine L. Jack, în Daughters in My King-

dom: The History and Work of Relief 
Society (2011), p. 119.

4. Daughters in My Kingdom, p. 34.

Luaţi în considerare
În ce mod vă aduce alinare 
cunoaşterea faptului că Domnul Îşi 
aminteşte de dumneavoastră?
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