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De asemenea, în acest număr



„Cine poate găsi o 
femeie cinstită? Ea 
este mai de preţ 
decât mărgăritarele.”

Proverbele 31:10
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Vedeţi dacă 
puteţi găsi  
Liahona  

ascunsă în 
acest număr. 
Indiciu: Când 
este un timp 
bun pentru 

slujire?



 o c t o m b r i e  2 0 1 4  3

Idei pentru seara în familie

ÎN LIMBA DUMNEAVOASTRĂ
Revista Liahona şi alte materiale ale Bisericii sunt puse la dispoziţia dumneavoastră în multe 
limbi la adresa languages. lds. org.

SUBIECTE DIN ACEST NUMĂR
Cifra se referă la prima pagină a articolului.
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„Istoria familiei – lucrez la ea” p. 58: Fiţi 
gazda unei activităţi jurnalistice! Încurajaţi 
membrii familiei să relateze orice din viaţa 
lor – o amintire mai veche sau ceva ce li s- a 
întâmplat în acea zi. Ajutaţi- i pe membrii 
familiei să înţeleagă că sunt multe moduri 
de a ţine un jurnal. Ei pot scrie, dactilogra-
fia sau desena în jurnal diverse întâmplări 
sau chiar se pot înregistra pe reportofon 
istorisind o poveste. Încurajaţi membrii  
familiei să continue să consemneze des  
în jurnalele lor.

„Să aflăm mai multe despre ce vă 
aşteaptă” p. 64: Aveţi în vedere desfăşu-
rarea unei activităţi de pregătire misionară 
asemănătoare celei făcute în Norvegia. 
Puteţi preda aceleaşi lucruri făcute de ei 
– de exemplu, cum să începeţi o discuţie 
despre Evanghelie sau cum să călcaţi o că-
maşă albă – sau vă puteţi concentra pe alte 
îndemânări de care credeţi că vor beneficia 
membrii familiei voastre în cadrul misiunii.

Acest număr cuprinde articole şi activităţi care pot fi folosite în cadrul serii în familie.  
Mai jos sunt două idei.
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Rugăciunea reprezintă mai mult decât cuvintele pe 
care I le adresăm lui Dumnezeu. Reprezintă un 
dialog între Dumnezeu şi copiii Săi.

Când rugăciunea este adresată în mod corespunzător, 
noi ne exprimăm sentimentele inimii în cuvinte simple. 
Tatăl Ceresc, în mod normal, răspunde prin gândurile 
noastre însoţite de sentimente. El ascultă întotdeauna ru-
găciunea sinceră pe care o adresăm atunci când ne rugăm, 
luându- ne angajamentul de a ne supune Lui, indiferent de 
răspunsul Lui şi de momentul în care ne va răspunde.

Tuturor celor care citesc Cartea lui Mormon şi se roagă 
în legătură cu aceasta, Domnul le promite următorul lucru:

„Iar atunci când voi veţi primi aceste lucruri, eu vă în-
demn pe voi să- L întrebaţi pe Dumnezeu, Tatăl Veşnic, în 
numele lui Hristos, dacă aceste lucruri sunt adevărate; şi 
dacă voi veţi întreba cu inima sinceră, cu intenţie adevă-
rată, având credinţă în Hristos, El vă va arăta adevărul prin 
puterea Duhului Sfânt.

Şi prin puterea Duhului Sfânt veţi putea voi cunoaşte 
adevărul tuturor lucrurilor” (Moroni 10:4-5).

Acea promisiune este sigură. Milioane de oameni au 
testat şi au verificat acea minunată promisiune legată de 
rugăciune primind o binecuvântare care le- a umplut viaţa 
cu bucurie şi fericire de durată. Acea promisiune este 
valabilă pentru toate rugăciunile noastre rostite cu scopul 

de a cunoaşte gândurile şi voinţa Lui Dumnezeu în ceea 
ce ne priveşte. O putem pune în aplicare oricând primim 
un sfat de la un slujitor al lui Dumnezeu care este autorizat 
să ne ofere îndrumare. De exemplu, putem să ne bazăm 
pe această promisiune după ce am ascultat o cuvântare 
în timpul conferinţei generale. O putem pune în practică 
şi când primim învăţături de la misionari umili chemaţi de 
Dumnezeu prin intermediul unui profet în viaţă. Este vala-
bilă, de asemenea, în cazul sfatului pe care- l primim de la 
episcopul sau preşedintele nostru de ramură.

Pentru ca rugăciunea să aibă efect în viaţa noastră, 
regulile sunt simple. Noi trebuie să întrebăm pentru a şti ce 
este adevărat rugându- ne la Tatăl Ceresc în numele lui Isus 
Hristos. Trebuie să întrebăm cu inima sinceră, ceea ce în-
seamnă că trebuie să avem intenţia sinceră de a face orice 
este necesar potrivit răspunsului oferit de Dumnezeu. Iar 
intenţia noastră adevărată trebuie să izvorască din credinţa 
noastră în Isus Hristos.

Simpatizantul care citeşte Cartea lui Mormon înainte  
de a fi botezat şi confirmat poate primi atât o asigurare  
că această carte este adevărată, cât şi o mărturie că Joseph 
Smith a tradus- o prin puterea lui Dumnezeu. După ce sun-
tem confirmaţi membri ai Bisericii, noi Îl putem avea pe 
Duhul Sfânt ca însoţitor care să ne confirme alte adevăruri. 
Apoi, oricând ne rugăm cu credinţă, ne putem aştepta ca 

Preşedintele 
Henry B. Eyring
primul consilier în 
Prima Preşedinţie

RUGĂCIUNEA 

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I

FĂCUTĂ CU 
CREDINŢĂ
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SĂ PREDĂM DIN  
ACEST MESAJ

Preşedintele Eyring ne învaţă 
că rugăciunea şi postul ne 

pot ajuta să „[cunoaştem] ade-
vărul veşnic”. Gândiţi- vă cum le 
puteţi întări mărturiile celor pe 
care îi vizitaţi şi pregătiţi o lec-
ţie pe acea temă. De exemplu, 
dacă o persoană pe care o vizi-
taţi a pierdut un prieten apro-
piat sau un membru al familiei, 
luaţi în considerare să discutaţi 
despre familiile veşnice şi viaţa 
de după moarte. Vă puteţi oferi 
să postiţi împreună cu cei pe 
care îi vizitaţi pentru a- i ajuta să 
dobândească o mărturie despre 
acel principiu.

Duhul Sfânt să ne depună mărturie că 
Isus este Hristosul, că Dumnezeu Tatăl 
trăieşte şi că Ei ne iubesc pe noi şi pe 
toţi copiii Tatălui Ceresc.

Acesta este unul dintre motivele 
pentru care în Cartea lui Mormon 
există promisiunea că vom avea ca-
ritate în inima noastră atunci când 
Duhul Sfânt ne depune mărturie că 
Isus este Hristosul: „Dacă un om este 
blând şi cu inima smerită şi mărturi-
seşte prin puterea Duhului Sfânt că 

Isus este Hristosul, atunci el trebuie să 
aibă caritate” (Moroni 7:44).

În fiecare duminică de post, există 
o mare ocazie de a creşte din punct 
de vedere spiritual. Duminica de post 
ne poate ajuta să avem experienţe 
similare celor ale lui Alma şi fiilor lui 
Mosia, care s- au rugat şi au postit pen-
tru a cunoaşte adevărul veşnic astfel 
încât să le poată propovădui lamani-
ţilor cu putere, autoritate şi dragoste 
(vezi Alma 17:3, 9).

În duminica de post îmbinăm rugă-
ciunea cu postul. Pentru binecuvântarea 
celor săraci, noi înmânăm episcopului 
sau preşedintelui de ramură plicurile cu 
donaţii de post generoase, care să fie 
echivalentul a cel puţin două mese pe 
care nu le servim. Gândurile şi rugăciu-
nile noastre sunt îndreptate către Salva-
tor şi către aceia cărora El doreşte să le 
slujim, îndeplinindu- le nevoile spirituale 
şi temporale.

Rugăciunile şi dorinţele noastre 
devin, astfel, mai asemănătoare ru-
găciunilor şi dorinţelor Salvatorului 
atunci când postim pentru a deveni 
mai blânzi, mai docili şi mai iubitori. 
Şi, asemenea Lui, ne rugăm pentru a 
cunoaşte voinţa Tatălui în ceea ce ne 
priveşte şi pentru a o îndeplini. ◼
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Sandviş cu rugăciune

Cum ştiţi ce să spuneţi atunci când 
vă rugaţi? Puteţi să vă începeţi 

rugăciunile spunând „Dragă Tată 
Ceresc” şi să le încheiaţi spunând „În 
numele lui Isus Hristos, amin”. Ceea 
ce spuneţi la mijloc este alegerea 
voastră, tot aşa cum alegeţi ce să 
puneţi într- un sandviş.

Alegeţi feliile pe care doriţi să 
le conţină sandvişul vostru. Scrieţi 
lângă ele lucrurile pentru care 
doriţi să vă rugaţi. Puteţi spune 
„mulţumesc” pentru binecuvântări, 
să vorbiţi despre grijile voastre, să 
cereţi binecuvântări şi să vă rugaţi 
în legătură cu anumite întrebări.

Puteţi decupa ilustraţia cu 
acest sandviş sau puteţi face alta. 
Expuneţi- o în casă pentru a vă ajuta 
să vă aduceţi aminte de lucrurile pe 
care le puteţi spune în rugăciunile 
voastre.

Pregătiţi- vă înainte  
de a vă ruga

TINERI

COPII

Preşedintele Eyring ne aduce aminte 
că rugăciunea „este un dialog între 

Dumnezeu şi copiii Săi”. Faptul de a ne 
face timp pentru a ne pregăti pentru ru-
găciunile noastre poate face posibil acel 
dialog. Vă puteţi folosi jurnalul pentru 
a petrece câteva minute, în fiecare zi, 
pregătindu- vă să vă rugaţi. Puteţi face 
liste cu binecuvântările pentru care 
doriţi să Îi mulţumiţi Tatălui Ceresc, cu 
persoane care au nevoie de rugăciunile 
voastre şi cu întrebări la care aţi avea ne-
voie de un răspuns. Apoi, invitaţi Spiritul 

cântând un imn sau citind câteva 
versete din scripturi. Când vă 
rugaţi, fiţi atenţi la modul în care 
Duhul Sfânt vă îndrumă ce să spu-
neţi şi fiţi atenţi la sentimentele şi 
gândurile voastre (vezi D&L 8:2-3). 
Vă puteţi consemna experienţele în 
jurnal şi puteţi trece în revistă răs-
punsurile pe care le primiţi. Puteţi, 
de asemenea, să faceţi activităţile 
descrise la paginile 97-100 din 
Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid 
pentru slujirea misionară pentru a 
vă ajuta să vă evaluaţi rugăciunile 
şi pentru a învăţa să- L recunoaşteţi 
pe Duhul Sfânt.

Dragă Tată Ceresc

În numele lui Isus Hristos, 
amin.
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Misiunea divină a 
lui Isus Hristos – 
Pâinea vieţii

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

Isus a spus: „Eu sunt Pâinea vie, care 
s- a pogorât din cer. Dacă mănâncă 

cineva din pâinea aceasta, va trăi în 
veac” (Ioan 6:51). „Isus ne învaţă pe 
noi, ucenicii Săi, că trebuie să ne în-
dreptăm spre Dumnezeu în fiecare zi 
pentru pâinea – pentru ajutorul şi hrana 
– de care avem nevoie în acea zi” a 
spus vârstnicul D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apos-
toli. „Invitaţia Domnului… ne vorbeşte 
despre un Dumnezeu iubitor, care 
cunoaşte chiar şi micile nevoi zilnice 
ale copiilor Săi şi care este nerăbdător 
să- i ajute, unul câte unul. El ne spune 
că putem cere cu credinţă de la acea 
Fiinţă «care dă tuturor cu mâna largă şi 
fără mustrare, şi… îi va fi [dat]» (Iacov 
1:5).” 1 Când înţelegem că Isus Hristos 
Se va îngriji de nevoile noastre, ne în-
dreptăm către El pentru hrana noastră 
spirituală.

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

ne invită „să ne alăturăm experienţei 
ucenicilor din vechime ai lui Hristos 
care au dorit şi ei pâinea vieţii – aceia 
care nu s- au întors dar care au venit 
la El, au stat cu El şi care au înţeles 
că pentru siguranţă şi salvare nu 
există altul la care s- ar fi putut duce 
vreodată”.2

Scripturi suplimentare
Ioan 6:32- 35; Alma 5:34; 3 Nefi 20:3-8

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.

Din scripturi
Isus Hristos propovăduia unei 

mulţimi de peste 4000 de oameni. 
După trei zile, El a spus ucenicilor 
Săi: „Mi- e milă de norodul acesta, 
căci iată… n- au ce mânca.

Dacă le voi da drumul acasă 
flămânzi, au să leşine de foame 
pe drum …

Ucenicii I- au răspuns: «Cum ar 
putea cineva să sature cu pâine 
pe oamenii aceştia, aici într- un 
loc pustiu?».

«Câte pâini aveţi?», i- a întrebat 
Isus. «Şapte», I- au răspuns ei”.

Apoi Hristos „a luat cele şapte 
pâini şi, după ce a mulţumit lui 
Dumnezeu, le- a frânt şi le- a dat 
ucenicilor Săi ca să le împartă…

Mai aveau şi câţiva peştişori: şi 
Isus, după ce i- a binecuvântat, a 
poruncit să- i împartă şi pe aceia.

Au mâncat şi s- au săturat; şi 
au ridicat şapte coşniţe pline cu 
rămăşiţele de firimituri”. (Vezi 
Marcu 8:1-9.)

Credinţă, familie, 
alinare
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Aveţi în vedere  
următoarele întrebări:
Când venim la Hristos,  
cum ne hrăneşte El?

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 A T O A R E

NOTE
 1. D. Todd Christofferson, „Recognizing God’s 

Hand in Our Daily Blessings”, Liahona,  
ian. 2012, p. 25.

 2. Jeffrey R. Holland, „He Hath Filled the  
Hungry with Good Things”, Liahona,  
ian. 1998, p. 76.
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cercetaşilor, un consultant plin de 
răbdare al Cvorumului preoţilor, un 
învăţător răbdător de la seminar, o 
preşedinţie nemaipomenită a Tinere-
lor Fete şi un episcop grijuliu.

Ştiu că familia noastră a fost mult 
binecuvântată, dar ea nu este singura. 
Există mulţi oameni ca fratele Jay, 
mulţi fraţi devotaţi şi multe surori de-
votate a căror slujire a influenţat vieţile 
multor familii precum a noastră. Sunt 
foarte recunoscătoare pentru spiritul, 
dedicarea, pregătirea şi dragostea lor.

Vă mulţumesc dumneavoastră, 
nenumăraţi slujitori devotaţi din Bise-
rică, pentru ajutorul pe care l- aţi oferit 
familiei noastre! ◼
Autoarea locuieşte în Nevada, SUA.

„Mâine este duminică”, i- am spus 
fiicei mele în vârstă de cinci ani 

în timp ce se cuibărea în braţele mele. 
Un zâmbet i- a apărut pe faţă.

„Ce bine!”, a spus ea. „Îl voi vedea 
pe fratele Jay.”

Inima mi s- a umplut de recunoş-
tinţă. Am fost atât de recunoscătoare 
pentru învăţătorul de la Societatea 
Primară iubitor, grijuliu care, în urma 
mutării noastre, a făcut ca tranziţia la 
noua episcopie să ne fie mai uşoară. 
Faptul că ne- am lăsat în urmă căminul 
din Vestul Mijlociu al Statelor Unite şi 
ne- am mutat la 2.173 de km depărtare 
a fost traumatizant pentru întreaga 
familie, mai ales pentru fetiţa noastră 
de vârstă preşcolară, Season. Timidă 
din fire, îi era teamă de situaţii noi şi, 
în prima noastră săptămână în noua 
episcopie, avea emoţii în legătură  
cu mersul la biserică.

Fratele Jay, un bărbat blând, de-
votat, a folosit cantitatea potrivită de 
umor şi afecţiune pentru a câştiga 
încrederea lui Season. În acea primă 
duminică, s- a lăsat în jos, a luat- o 
de mână, a privit- o în ochi şi a spus: 
„Vino scumpo! Te vei distra în clasa 
noastră!”.

Pe măsură ce săptămânile treceau, 
Season aştepta ziua de duminică mai 
nerăbdătoare decât aştepta oricare altă 

zi a săptămânii. De îndată ce ajun-
geam la Biserică, ea îl căuta cu privi-
rea pe învăţătorul ei. El o saluta cu un 
zâmbet.

De- a lungul anilor, fratele Jay îşi 
amintea de fiecare cursant pentru a- i 
oferi mici daruri cu ocazia sărbătorilor 
sau zilei de naştere. Când se apropia 
ziua de naştere a lui Season, musafirul 
cel mai important pe care dorea să- l 
invite la petrecerea ei era fratele Jay.

Oare îşi dădea el seama ce in-
fluenţă mare avea în viaţa fetiţei noas-
tre? Avea să ştie vreodată cât de mult 
erau asimilate vorbele şi faptele sale 
de grupul său de cursanţi în vârstă 
de cinci ani de la Societatea Primară? 
Era cu putinţă ca el să ştie cât de mult 
însemna pentru mine, ca mamă, faptul 
că făcea parte din viaţa fiicei mele?

Mai târziu, Season a trecut mai de-
parte în clasa fratelui Edward şi expe-
rienţa ei minunată din cadrul Societăţii 
Primare a continuat. Cât sunt de recu-
noscătoare pentru femeile şi bărbaţii 
conştiincioşi, bine pregătiţi, umili, care 
au avut o influenţă spirituală pozitivă 
în viaţa lui Season!

Întreaga noastră familie a fost 
binecuvântată datorită unor persoane 
devotate care ne- au slujit pe cărarea 
progresului spiritual. Îmi amintesc 
de un conducător extraordinar al 

VĂ MULŢUMESC, FRATE JAY!
Kristine Purcell

Sunt foarte recunoscătoare pentru spiritul, devotamentul, pregătirea 
şi dragostea nenumăraţilor slujitori oneşti din întreaga Biserică.

S L U J I R E A  Î N  B I S E R I C Ă
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SĂ NE  
STRĂDUIM  
SĂ SCHIMBĂM 
VIEŢI

„Să ne concen-
trăm asupra mo-
dalităţilor simple 

în care putem sluji în împărăţia lui 
Dumnezeu, străduindu- ne întot-
deauna să schimbăm vieţi, inclusiv 
pe a noastră.”
Vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli, „O, fiţi înţelepţi!”, 
Liahona, nov. 2006, p. 20.

La mulţi ani!
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Eu sunt fiul lui Hilchia, un preot din 
Anatot, de lângă Ierusalim. În tim-

pul tinereţii mele, „cuvântul Domnului 
mi- a vorbit astfel:

«Mai înainte ca să te fi întocmit în 
pântecele mamei tale, te cunoşteam, 
şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pân-
tecele ei, Eu te pusesem deoparte şi 
te făcusem proroc al neamurilor».

Eu m- am simţit nepregătit pentru 
această chemare şi am spus: «Ah! 
Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu 
ştiu să vorbesc, căci sunt un copil».

Domnul a răspuns: „Nu zice: «Sunt 
un copil», căci te vei duce la toţi 
aceia la care te voi 
trimite, şi vei spune 
tot ce- ţi voi porunci.

Nu te teme de ei; căci Eu sunt 
cu tine ca să te scap. Apoi, Dom-
nul «mi- a atins gura» şi mi- a pus 
cuvinte în ea.2

Am profeţit în Ierusalim timp  
de 40 de ani, din anul 626 până  
în anul 586 î. H., în timpul domnii-
lor lui Iosia, Ioiachim şi Zedechia.3 
Am fost contemporan cu Lehi, profe-
tul din Cartea lui Mormon. Amândoi 
am condamnat ticăloşia oamenilor 

din Ierusalim şi am prezis distrugerea 
acestui mare oraş.4

Domnul mi- a poruncit să con-
semnez profeţiile mele pe „un sul de 
carte”.5 Când împăratul Ioiachim a 
auzit profeţiile, el a ars sulul. Domnul 
mi- a poruncit să scriu profeţiile din 
nou şi să mai adaug multe altele.6

Am avut de înfruntat o opoziţie 
continuă în timp ce am propovăduit 
cuvântul Domnului. Paşhur, fiul guver-
natorului, m- a lovit şi m- a aruncat în 
butuci. Gloatele au dorit să mă omoare 
din cauza propovăduirii mele. Am 

IEREMIA
„Ieremia a trăit într- o vreme şi într- un loc dificile, însă Domnul i- a îngăduit să 
prevadă «o perioadă de speranţă în perioada adunării din zilele din urmă a lui 
Israel».” 1 – Linda K. Burton, preşedinta generală a Societăţii de Alinare

P R O F E Ţ I  D I N  V E C H I U L  T E S T A M E N T

fost un profet impopular, fiind deseori 
aruncat în temniţe şi închisori. Am trăit 
într- o perioadă de mare ticăloşie.7

Dar, în pofida faptului că am trăit 
în mijlocul greutăţilor, Domnul mi- a 
permis să prevăd că israeliţii vor fi 
adunaţi în ultima zi, că Domnul Îşi va 
scrie legea „în inimile lor” şi că El va 
aduce „pe unul dintr- o cetate, pe doi 
dintr- o familie” în Sion.8

Pe măsură ce am continuat să 
propovăduiesc cuvântul Domnului 
– chiar şi când acest lucru era dificil – 
am învăţat că devotamentul personal 

faţă de Evanghelie aduce 
pace. Pe măsură ce 
dezvoltăm o relaţie de 

înfrăţire cu Domnul, cu toţii 
putem avea speranţă în mijlocul 

încercărilor şi greutăţilor. ◼

NOTE
1.  Linda K. Burton, „Este scrisă în inimile 

noastre credinţa în ispăşirea lui Isus  
Hristos?”, Liahona, nov. 2012, p. 111.

 2. Vezi Ieremia 1:1-9.
 3.  Vezi Ghid pentru scripturi, „Ieremia”,  

scriptures.lds.org.
 4. Vezi Ieremia 6; 1 Nefi 1:13, 18-20.
 5. Ieremia 36:2.
 6. Vezi Ieremia 36:23- 32.
 7. Vezi Ieremia 20:2; 26:8; 38:6.
 8. Ieremia 31:33; 3:14.ILU
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În timpul misiunii mele în Taiwan, 
într- o zi de pregătire, colega mea 

şi cu mine am petrecut puţin timp la 
Muzeul Palatului Naţional din Taipei. 
Atracţia principală este o lucrare de 
artă intitulată Varza din jadeit. Erau atât 
de mulţi oameni care o admirau, însă 
eu nu vedeam decât o varză sculptată 
din jad. Era drăguţă, fără îndoială, dar 
trebuia să existe ceva în legătură cu 
Varza din jad ce eu nu reuşeam să văd.

Când vizita noastră la muzeu s- a 
încheiat, am întrebat- o pe colega mea: 
„Ce părere ai despre Varza din jadeit?”.

„Îmi place lucrarea aceea!”
„De ce?”, am întrebat eu. „Este doar 

o varză.”
„Glumeşti? Varza din jadeit este o 

metaforă a vieţii mele!”, a exclamat ea.
„Varza?”
„Da! Nu ştii povestea?”
„Se pare că nu.”
Ea mi- a spus povestea. Şi a avut 

dreptate. Varza din jadeit a devenit 
metafora misiunii şi a vieţii mele.

Pentru ca o sculptură din jad să aibă 
valoare mare, jadul trebuie să aibă o 
culoare uniformă. Sculpturile făcute 
din jad perfect se vând la preţuri mari, 
deoarece este aproape imposibil să 
găseşti jad perfect. Varza din jadeit are 

niciodată să le separi. Am crăpături şi 
încreţituri. Nu voi avea niciodată va-
loare. Nu- ţi pierde timpul cu mine.”

„O, micuţule jad! Ai încredere în 
mine. Sunt un sculptor maestru. Voi 
face din tine o capodoperă.”

Ceea ce face ca Varza din jadeit 
să fie atât de uimitoare este faptul 
că acest sculptor maestru anonim a 
folosit părţile slabe ale jadului − cele 
două culori, crăpăturile şi încreţiturile 
− pentru a face varza cât mai naturală. 
Partea albă, opacă, a devenit tulpina 
verzei, iar crăpăturile şi încreţiturile au 
dat viaţă frunzelor. Dacă jadul nu ar fi 
avut aceste „slăbiciuni”, varza nu ar fi 
părut atât de reală.

N O I  V O R B I M  D E S P R E  H R I S T O S

VARZA DIN JADEIT
Ellen C. Jensen

culoarea verde într- o parte şi albă în 
cealaltă, şi are crăpături şi încreţituri. 
Niciun sculptor talentat nu şi- ar fi 
pierdut timpul cu o aşa bucată de jad, 
până când a venit cineva pe care chi-
nezii îl numesc sculptorul maestru.

Dacă acest jad ar putea vorbi, 
îmi pot imagina conversaţia pe care 
ar purta- o cu acest sculptor nou. 
Îmi imaginez cum sculptorul ar lua 
această bucată de jad în mână.

„Ce vrei?”, ar întreba jadul.
„Caut jad pentru a sculpta”, ar spune 

sculptorul.
„Atunci caută în altă parte. Eu nu am 

nicio valoare. Am două culori diferite, 
atât de amestecate încât nu ai reuşi 

DOMNUL SE UITĂ LA INIMĂ
„În lumea noastră de azi, caracterul moral pare să fie 
deseori mai puţin important decât frumuseţea sau şar-
mul. Dar sfatul pe care Domnul i l- a dat lui Samuel cu 
mult timp în urmă continuă să răsune: «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).”
Preşedintele Thomas S. Monson, „Canaries with Gray on Their Wings”, 
Liahona, iun. 2010, p. 4.
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Datorită frumuseţii acestei opere 
de artă, ea a devenit un dar pentru 
unul dintre membrii casei regale din 
China şi a decorat holurile unor palate 
frumoase din Asia până să ajungă la 
muzeul din Taiwan.

Îmi aminteşte de Eter 12:27: „Dacă 
oamenii vin la Mine, eu le voi arăta 
slăbiciunea lor… iar harul Meu este 
destul pentru toţi oamenii care se umi-
lesc în faţa Mea; căci dacă ei se umi-
lesc în faţa Mea şi au credinţă în Mine, 
atunci Eu voi face ca lucrurile slabe să 
devină puternice pentru ei”.

După ce am văzut Varza din jadeit, 
acest verset a căpătat o însemnătate 
nouă. Cu toţii suntem ca această 

CUM MĂ POT VEDEA PE 
MINE ÎNSUMI AŞA CUM 
MĂ VEDE ÎNVĂŢĂTORUL?
Este o provocare să ne vedem 
pe noi înşine aşa cum ne vede 
Domnul. El ne vede ca fiind copii 
ai lui Dumnezeu, care au poten-
ţial mare şi valoare mare. Însă, 
uneori, ne concentrăm asupra 
slăbiciunilor noastre. Tatăl nostru 
din Cer nu ne- a creat pentru a 
ne gândi constant la slăbiciu-
nile noastre, ci pentru a deveni 
capodopere. Prin Evanghelia lui 
Isus Hristos şi prin ispăşirea Sa, 
ne putem învinge slăbiciunile.

Puteţi să citiţi următoarele 
versete pentru a învăţa modul în 
care Domnul foloseşte oameni 
imperfecţi pentru a realiza lucra-
rea Sa: Exodul 4:10- 12; Ieremia 
1:4- 10; 1 Nefi 4:1- 6; Alma 26:12; 
Doctrină şi legăminte 35:17- 18.

bucată de jad, cu excepţia faptului că 
noi suntem încă în proces de sculp-
tare. Trebuie să avem încredere în 
sculptorul maestru, Isus Hristos, care 
va lua slăbiciunile noastre şi le va face 
să fie puternice. Având o perspectivă 
imperfectă, noi ne concentrăm uneori 
pe defectele noastre şi, apoi, ne pier-
dem speranţa, deoarece credem că nu 
vom fi niciodată destul de buni. Dar 
Salvatorul nostru, Isus Hristos, ne vede 
aşa cum putem deveni. Pe măsură ce 
permitem ispăşirii Lui să aibă efect în 
viaţa noastră, El ne va modela şi ne va 
face capodopere care vor trăi, într- o 
zi, alături de Împăratul împăraţilor. ◼
Autoarea articolului locuieşte în Utah, SUA.
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Soţul meu şi cu mine ne- am alăturat 
Bisericii în Rusia în anul 1995 şi am 

fost pecetluiţi după un an la Templul 
Stockholm, Suedia. Fiicele noastre 
tinere au fost, de asemenea, pecetluite 
cu noi. După doi ani, am fost binecu-
vântaţi să avem o altă fiică, Lizochka. 
Vieţile noastre decurgeau bine. Eram 
cu toţii fericiţi. Dar, la două zile după 
naşterea micuţei noastre, ea a început 
să întâmpine dificultăţi în a mânca. 
Într- o lună, ea a luat în greutate doar 
300 de grame.

Doctorii de la centrul medical pen-
tru copii ne- au spus să o hrănim mai 
des. Eu am observat că ea voia să mă-
nânce, dar nu putea. În cele din urmă, 
soţul meu a dus- o la spitalul municipal. 
Doctorul a stabili imediat diagnosticul – 
un defect din naştere la inimă. O valvă 
a inimii nu funcţiona şi proasta circula-
ţie a sângelui către plămâni făcea să- i 
fie greu să respire sau să mănânce.

Ea avea nevoie de o operaţie dar, 
în Rusia, acea operaţie se putea face 
numai copiilor în vârstă de cel puţin 
doi ani. Fiica noastră avea doar o lună 
de zile. Doctorul i- a prescris un tra-
tament şi a spus că, mai târziu, după 
ce va mai creşte, ei urmau să- i facă 
operaţia necesară.

O lună mai târziu, starea de sănă-
tate a Lizochkăi s- a înrăutăţit dramatic 

şi am dus- o de urgenţă la spital. În 
timp ce ne deplasam cu maşina, o 
ţineam în braţe. Ea se uita la mine ca 
şi cum ar fi cerut ajutor. Dacă nu aş fi 
fost membră a Bisericii, nu ştiu ce aş 
fi făcut. Dar soţul meu şi cu mine am 
avut încredere în Domnul şi am cre-
zut cu tărie că totul avea să fie bine. 
Am încercat să o calmez, spunând: 
„Să nu- ţi fie frică de nimic, micuţo. 
Dumnezeu ne iubeşte. El ne va ajuta 
şi totul va fi bine”.

În cele din urmă, am ajuns. 
Ţinând- o aproape de mine, am alergat 
spre sala de urgenţe. Ochii Lizochkăi 
începuseră să se închidă. Abia mai res-
pira. Deşi abia mai puteam vorbi, i- am 
spus doctorului despre copilul meu şi 
echipa medicală a luat- o şi a dus- o la 
secţia de terapie intensivă. Doctorul 
a spus că plămânii ei începuseră să 
se umfle şi au conectat- o la un aparat 
pentru respiraţie artificială.

A doua zi, am stat de vorbă cu şeful 
secţiei de chirurgie cardiovasculară. El 
a spus: „Am mai făcut astfel de operaţii, 
dar doar unor copii mai mari. Ce vârstă 
are ea acum?”

„Două luni”, i- am spus.
„Ea suferă deja mult. Este atât de 

mică şi faptul că plămânii ei s- au um-
flat complică lucrurile, dar nu trebuie 
să mai tărăgănăm lucrurile. Nu am mai 

INIMA LIZOCHKĂI
Marina Petrova

făcut o astfel de operaţie unui copilaş. 
Voi încerca să fac tot ce pot. Va trebui 
să cumpăraţi o valvă dublă artificială, 
dar este foarte scumpă – aproximativ 
2.100 de dolari. Operaţia va avea loc 
peste patru zile.”

Ce puteam să facem? Nici noi nici 
cunoscuţii noştri nu aveam aceşti bani. 
Totuşi, situaţia noastră a atras atenţia 
altora şi, datorită generozităţii lor şi a 
milei Domnului, am reuşit să adunăm 
fondurile necesare. Soţul meu a cum-
părat valva necesară pentru a salva 
viaţa copilului nostru.

Nu doar toţi fraţii şi surorile din 
ramura noastră s- au rugat şi au postit 
pentru fiica noastră cea mică, ci şi 
misionarii şi mulţi sfinţi din zilele din 
urmă din tot oraşul au făcut la fel. Am 
simţit sprijinul lor. Stând pe hol în ziua 
operaţiei, am simţit prezenţa Duhului 
Sfânt şi am simţit rugăciunile fraţilor şi 
surorilor noastre. Am ştiut că ei erau 
alături de noi! Şi Dumnezeu a fost ală-
turi de noi, îndrumându- i pe chirurgi. 
El nu avea să ne părăsească şi totul 
avea să iasă bine.

Când chirurgul a ieşit după opera-
ţie, el, cumva uimit, ne- a spus: „Totul 
a ieşit bine. Am ataşat noua valvă. 
Nu ştiu cum, dar a mers”. Dar noi 
ştiam cum a reuşit. Tatăl Ceresc l- a 
binecuvântat.

C Ă M I N E L E  N O A S T R E ,  F A M I L I I L E  N O A S T R E
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Lizochka a mai stat în spital încă 
trei zile, timp în care umflătura inimii 
şi plămânilor ei a dat înapoi. Ea a fost 
tăiată şi închisă folosindu- se doar o 
membrană subţire şi, după câteva 
zile, a fost operată din nou pentru a- i 
coase pieptul şi organele. Aproape 
niciunul dintre doctori nu se aştepta 
ca ea să supravieţuiască. Dar noi am 
crezut în Tatăl Ceresc şi în puterea 
Sa şi am crezut că, dacă aceasta era 
voinţa Sa, ea îşi va reveni.

CÂND RUGĂCIUNILE PAR  
SĂ NU- ŞI PRIMEASCĂ  
RĂSPUNSUL
„Este foarte greu când, unei 
rugăciuni sincere despre ceva 
ce doriţi foarte mult, nu i se 
răspunde în modul în care 
vreţi. Este dificil de înţeles de 
ce exercitarea unei credinţe 
profunde şi sincere într- o 
viaţă de supunere, nu garan-
tează rezultatele dorite. Sal-
vatorul ne- a învăţat: «Orice 
este potrivit şi veţi cere de la 
Tatăl în numele Meu, vi se va 
da» [D&L 88:64; subliniere 
adăugată]. Uneori este dificil 
de recunoscut ce este cel 
mai bun sau potrivit pentru 
dumneavoastră de- a lungul 
timpului. Viaţa dumneavoas-
tră va fi mai uşoară când 
acceptaţi că, ceea ce vrea 
Dumnezeu să se întâmple, 
are importanţă pentru binele 
dumneavoastră etern.”
Vârstnicul Richard G. Scott, din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
„Să folosim darul divin al rugăciunii”, 
Liahona, mai 2007, p. 9-10.
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Doar Dumnezeu putea să ne- o dea 
înapoi pe Lizochka noastră. Cu fiecare 
zi care trecea, starea ei se îmbunătă-
ţea. Ea a mai stat în spital încă o lună, 
iar acum este cu noi acasă.

Dumnezeu este un Dumnezeu al 
miracolelor. El ne aude rugăciunile  
şi, în momentele dificile, ne poartă de 
grijă. Încercările ne întăresc credinţa 
şi ne învaţă să credem, să sperăm şi 
să iubim. ◼
Autoarea locuieşte acum în Belgia.
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La adunarea solemnă 
ţinută în Templul Kirt-
land, în data de 9 apri-

lie 1837, profetul Joseph Smith 
a spus: „După ce toate acestea 
au fost spuse, cea mai mare şi 
mai importantă îndatorire este 
să predicăm Evanghelia” 1.

După fix şapte ani, în data 
de 7 aprilie 1844, el a declarat: 
„Cea mai mare responsabili-
tate pe care Dumnezeu ne- a 
dat- o în această lume este 
aceea de a ne căuta morţii. 
Apostolul spune: «Ei nu pot fi 
desăvârşiţi fără noi» [vezi Evrei 
11:40]; pentru că este necesar 
ca puterea de pecetluire să fie 
în mâinile noastre ca să pe-
cetluim copiii noştri şi morţii 
noştri pentru plenitudinea 
dispensaţiei timpurilor – o 
dispensaţie în care să găsim 
promisiunile făcute de Isus 
Hristos pentru salvarea omului 
înainte de întemeierea lumii” 2.

Unele persoane s- ar putea 
întreba cum se poate ca atât 
predicarea Evangheliei, cât şi 
căutarea morţilor noştri să fie, 
simultan, cele mai mari înda-
toriri şi responsabilităţi pe care 
Dumnezeu le- a dat copiilor Săi. 

Vârstnicul  
David A. Bednar
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

Munca misionară, 
munca de întocmire 
a istoriei familiei şi munca  

în templu
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de Divinitate, care sunt în legătură atât cu 
inimile noastre, cât şi cu rânduielile preoţiei. 
Esenţa lucrării Domnului este schimbarea, 
întoarcerea şi purificarea inimilor prin legă-
minte şi rânduieli înfăptuite prin autoritatea 
corespunzătoare a preoţiei.

Cuvântul inimă este folosit de peste 1.000 
de ori în lucrările canonice şi simbolizează 
sentimentele unei persoane. Astfel, inimile 
noastre – suma totală a dorinţelor, afecţiunilor, 
intenţiilor, motivărilor şi atitudinilor noastre 
– definesc cine suntem şi determină ceea ce 
vom deveni.

Scopul Domnului cu privire la munca 
misionară este acela de a- i invita pe toţi să 
vină la Hristos, să primească binecuvântă-
rile Evangheliei restaurate şi să îndure până 

Scopul meu este de a sugera că aceste învăţă-
turi evidenţiază unitatea şi unicitatea lucrării de 
salvare din zilele din urmă. Munca misionară, 
munca de întocmire a istoriei familiei şi munca 
în templu sunt aspecte complementare şi core-
late ale unei lucrări măreţe făcută „ca la plinirea 
vremilor, [El să- Şi unească] iarăşi într- unul, în 
Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele 
de pe pământ” (Efeseni 1:10).

Mă rog ca puterea Duhului Sfânt să ne 
ajute, pe dumneavoastră şi pe mine, în timp 
ce examinăm împreună minunata lucrare de 
salvare din zilele din urmă.

Inimile şi rânduielile preoţiei 
Predicarea Evangheliei şi căutarea morţilor 

noştri sunt două responsabilităţi desemnate 

Predicarea Evangheliei şi 
căutarea morţilor noştri 
sunt părţi complementare 
ale unei mari lucrări – o 
muncă făcută cu dragoste 
menită să schimbe, să în-
toarcă şi să purifice inimile 
celor care caută în mod 
sincer adevărul.
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la sfârşit prin credinţă în Hristos.3 Noi nu 
împărtăşim Evanghelia doar pentru a mări 
numărul membrilor şi întări Biserica din 
zilele din urmă. Ci, căutăm să îndeplinim 
responsabilitatea desemnată de Divinitate de 
a proclama realitatea planului fericirii întoc-
mit de Tatăl, divinitatea Singurului Său Fiu 
Născut, Isus Hristos, şi eficacitatea sacrificiu-
lui ispăşitor al Salvatorului. Invitarea tuturor 
să „vină la Hristos” (vezi Moroni 10:30-33), 
trăirea „[marii schimbări] în inimă” (vezi Alma 
5:12-14) şi oferirea rânduielilor necesare 
salvării oamenilor din viaţa muritoare care 
nu sunt încă sub legământ, sunt obiectivele 
fundamentale ale predicării Evangheliei.

Scopul Domnului de a construi temple şi  
de a înfăptui rânduieli în numele celor de-
cedaţi este acela de permite exaltarea celor 
care sunt în viaţă şi celor decedaţi. Noi nu 
preaslăvim în temple sfinte doar pentru a 
avea o memorabilă experienţă personală sau 
a familiei. Ci, căutăm să îndeplinim responsa-
bilitatea, desemnată în mod divin, de a oferi 
rânduielile necesare salvării şi exaltării între-
gii familii umane. Sădirea în inimile copiilor 
a promisiunilor făcute strămoşilor, chiar lui 
Avraam, Isaac şi Iacov, întoarcerea inimilor 
copiilor către strămoşii lor şi efectuarea cerce-
tărilor privind istoria familiei şi înfăptuirea în 
templu a rânduielilor pentru şi în folosul ce-
lor decedaţi sunt lucrări care binecuvântează 
persoane în lumea spiritelor care nu sunt încă 
sub legământ.

Rânduielile preoţiei sunt calea către pute-
rea divinităţii:

„Şi această preoţie mai mare adminis-
trează Evanghelia şi deţine cheia taine-
lor împărăţiei, chiar cheia cunoaşterii lui 
Dumnezeu.

De aceea, puterea divinităţii se manifestă 
în rânduielile ei.

Şi, fără rânduielile ei şi fără autoritatea 
preoţiei, puterea divinităţii nu se manifestă 
oamenilor în trup” (D&L 84:19-21).

Vă rog, aveţi în vedere semnificaţia se-
rioasă a acestor versete. O persoană trebuie 
să treacă mai întâi prin poarta botezului şi 
să primească darul Duhului Sfânt – şi, apoi, 
să continue să înainteze de- a lungul cărării 
legămintelor şi rânduielilor care duce la  
Salvator şi la binecuvântările ispăşirii Sale  
(2 Nefi 31). Rânduielile preoţiei sunt esenţiale 
pentru „[a veni] la Hristos şi [a vă perfecţiona] 
[în] El” pe deplin (vezi Moroni 10:30- 33). Fără 
rânduieli, o persoană nu poate primi toate 
binecuvântările care au devenit posibile prin 
sacrificiul ispăşitor nesfârşit şi veşnic al Salva-
torului (vezi Alma 34:10-14) – chiar puterea 
divinităţii.

Lucrarea Domului este o lucrare maies-
toasă concentrată asupra inimilor, legăminte-
lor şi rânduielilor preoţiei.

Implicaţii
Această doctrină divină are două impli-

caţii importante pentru lucrarea noastră în 
Biserică.

În primul rând, deseori, ne preocupăm 
excesiv de separarea categoriilor lucrării  
de salvare şi a regulilor şi procedurilor  
asociate acesteia. Mă tem că mulţi dintre  
noi ne concentrăm într- un mod atât de  
exclusiv şi intens pe aspecte concrete ale  
lucrării Domnului, încât nu izbutim să do-
bândim întreaga putere a acestei cuprinză-
toare lucrări de salvare.

În timp ce Domnul caută să unească toate 
lucrurile „într- unul, în Hristos”, noi deseori seg-
mentăm şi intrăm în amănunte care ne limi-
tează înţelegerea şi viziunea. Când acest lucru 
este dus la extrem, prioritatea este acordată 
programelor de conducere şi statisticilor de 

Simpla îndeplinire 
şi realizare supusă 
a tuturor lucrurilor 
din lunga noastră 
listă „de făcut”, cu 
privire la Evanghe-
lie, nu ne dă posi-
bilitatea să primim 
imaginea Lui în 
înfăţişarea noastră 
sau să avem parte de 
măreaţa schimbare 
în inimă.
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creştere şi nu invitării persoanelor 
de a face legăminte şi de a primi, 
fiind demne, rânduieli. Un aseme-
nea mod de abordare limitează 
purificarea, bucuria, convertirea 
continuă şi puterea şi protecţia 
spirituale care vin datorită„su-
punerii inimilor [noastre] [întru] 
Dumnezeu” (Helaman 3:35). 
Simpla îndeplinire şi realizare su-
pusă a tuturor lucrurilor din lunga 
noastră listă „de făcut”, cu privire 
la Evanghelie, nu ne dă neapărat 
posibilitatea să primim imaginea 
Lui în înfăţişarea noastră sau să 
avem parte de măreaţa schimbare 
în inimă (vezi Alma 5:14).

În al doilea rând, spiritul lui Ilie 
este central şi vital în lucrarea de 
proclamare a Evangheliei. Poate 
Domnul a subliniat acest adevăr 
prin însăşi succesiunea evenimen-
telor la restaurarea plenitudinii 
Evangheliei pe pământ, în aceste 
zile din urmă.

În Dumbrava sacră, Joseph 
Smith I- a văzut şi a vorbit cu Tatăl 
Etern şi cu Isus Hristos. Această 
viziune a inaugurat dispensaţia plenitudinii timpurilor sau 
„plinirea vremilor” (Efeseni 1:10) şi i- a îngăduit lui Joseph 
să descopere adevărata natură a Dumnezeirii şi a revelaţiei 
continue.

După aproximativ trei ani, ca răspuns la rugăciunea sin-
ceră din seara zilei de 21 septembrie 1823, camera lui Joseph 
s- a umplut de lumină până când ea a fost „mai luminoasă 
decât ziua în amiaza- mare” ( Joseph Smith – Istorie 1:30). 
Un personaj a apărut la marginea patului său, l- a chemat pe 
băiat pe nume şi a declarat că „era un mesager trimis… din 
prezenţa lui Dumnezeu şi că numele lui era Moroni” ( Joseph 
Smith – Istorie 1:33). El l- a instruit pe Joseph cu privire la 
aducerea la lumină a Cărţii lui Mormon. Apoi, Moroni a citat 

din cartea lui Maleahi din Vechiul 
Testament, cu o mică modificare 
faţă de exprimarea folosită în ver-
siunea King James a Bibliei:

„Iată, vă voi dezvălui preoţia, 
prin mâna lui Ilie, profetul, înain-
tea sosirii măreţei şi groaznicei 
zile a Domnului. Şi va sădi în 
inima copiilor promisiunile făcute 
strămoşilor şi inima copiilor se va 
întoarce către strămoşii lor. Dacă 
nu ar fi aşa, întreg pământul ar 
fi complet pustiit la venirea Lui” 
( Joseph Smith – Istorie 1:38- 39).

În principiu, instrucţiunile date 
de Moroni tânărului profet includ 
două subiecte principale: (1) Car-
tea lui Mormon şi (2) cuvintele lui 
Maleahi prevestind rolul lui Ilie în 
procesul restaurării „tuturor lucruri-
lor: despre… [care] a vorbit Dum-
nezeu prin gura tuturor sfinţilor 
Săi proroci din vechime” (Faptele 
apostolilor 3:21). Astfel, evenimen-
tele introductive ale restaurării 
au revelat cunoaşterea corectă a 
Dumnezeirii, au stabilit realitatea 
revelaţiei continue, au subliniat im-

portanţa Cărţii lui Mormon şi au pregătit lucrarea de salvare 
şi exaltare atât pentru cei în viaţă, cât şi pentru cei decedaţi.

Vă rog să aveţi în vedere acum rolul Cărţii lui Mormon 
în schimbarea inimilor – şi al spiritului lui Ilie în întoarcerea 
inimilor.

Cartea lui Mormon, în combinaţie cu Spiritul Domnului, 
este „singurul şi cel mai mare instrument pe care Dumne-
zeu ni l- a dat pentru a converti lumea” 4. Acest volum de 
scriptură, făcut cunoscut odată cu restaurarea Evangheliei, 
este cheia de boltă a religiei noastre şi este esenţial pentru 
aducerea sufletelor la Salvator. Cartea lui Mormon este un 
alt testament al lui Isus Hristos – o mărturie de importanţă 
vitală care confirmă divinitatea Mântuitorului într- o lume IM
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Noi nu preaslăvim în temple 
sfinte doar pentru a avea 
o memorabilă experienţă 
personală sau a familiei. 
Ci, căutăm să îndeplinim 
responsabilitatea, desemnată 
de Divinitate, de a oferi 
rânduielile necesare salvării şi 
exaltării întregii familii umane.



18 L i a h o n a

care este din ce în ce mai laică şi cinică. 
Inimile sunt schimbate pe măsură ce oame-
nii citesc şi studiază Cartea lui Mormon şi se 
roagă cu intenţie adevărată pentru a cunoaşte 
adevărul acestei cărţi.

Spiritul lui Ilie este „o manifestare a Duhu-
lui Sfânt depunând mărturie despre natură di-
vină a familiei” 5. Această influenţă distinctivă a 
Duhului Sfânt depune mărturie puternică de-
spre planul fericirii întocmit de Tatăl şi încu-
rajează oamenii să- şi caute şi să- şi preţuiască 
strămoşii şi membrii familiei – atât din trecut, 
cât şi din prezent. Spiritul lui Ilie are impact 
atât asupra oamenilor din cadrul Bisericii, cât 
şi asupra celor din afara ei şi determină ini-
mile să se întoarcă spre strămoşii lor.

Acest articol cuprinde şase prezentări 
video. Scanaţi acest cod quick-res-
ponse (QR) sau accesaţi lds.org/go/
bednar1014 pentru a viziona prima 

prezentare video a unei povestiri care demonstrează 
acest principiu.

A sosit timpul ca noi să valorificăm într- un 
mod mai eficient legătura puternică dintre 
marea schimbare din inimă, posibilă în princi-
pal prin puterea spirituală a Cărţii lui Mormon, 
şi întoarcerea inimilor către strămoşi, înfăptuită 
prin spiritul lui Ilie. Dorinţa de a avea o legă-
tură cu trecutul poate pregăti o persoană să 
primească perfecţiunea cuvântului lui Dumne-
zeu şi să- şi întărească credinţa. O inimă care 
se întoarce către strămoşi ajută în mod unic o 
persoană să se opună influenţei duşmanului  
şi să- şi susţină convertirea.

Vizionaţi a doua prezentare video pentru a urmări 
o povestire care demonstrează acest principiu.

Principii
Acum, doresc să identific patru principii 

despre puterea spirituală care rezultă din 
schimbarea şi întoarcerea inimilor.

1. Inimile şi convertirea. Întoarcerea 
către strămoşi trezeşte şi pregăteşte o 
inimă pentru marea schimbare. Ast-
fel, spiritul lui Ilie ajută în procesul de 
convertire.
Vizionaţi a treia prezentare video pentru a 
urmări o povestire care demonstrează acest 
principiu.

2. Inimile şi păstrarea. Întoarcerea  
către strămoşi susţine şi întăreşte inimile 
care au avut parte de marea schimbare. 
Astfel, spiritul lui Ilie ajută la păstrarea 
noilor convertiţi.
Vizionaţi a patra prezentare video pentru a 
urmări o povestire care demonstrează acest 
principiu.

3. Inimile şi reactivarea Întoarcerea 
către strămoşi înduioşează o inimă care 
s- a împietrit după ce a avut parte de 
marea schimbare. Astfel, spiritul lui Ilie 
este cheia în reactivare.
Vizionaţi a cincea prezentare video pentru a 
urmări o povestire care demonstrează acest 
principiu.

4. Inimi şi misionari curajoşi. Un mi-
sionar care a trăit atât marea schimbare 
în inimă, cât şi întoarcerea inimii, va fi 
un slujitor mult mai convertit, devotat 
şi curajos.
Vizionaţi a şasea prezentare video pentru a 
urmări o povestire care demonstrează acest 
principiu.

În situaţia în care numărul misionarilor 
creşte repede şi ei sunt mai bine pregătiţi, pur 
şi simplu, nu ne putem bizui exclusiv pe suc-
cesele din trecut ale prozelitismului pentru a 
determina drumul şi metodele noastre pentru 
viitor. Domnul are instrumente şi tehnologii 
inspirate, care ne dau posibilitatea să benefi-
ciem de unicitatea muncii misionare, a muncii 

Predicarea Evan-
gheliei şi căutarea 
morţilor noştri sunt 
două responsabili-
tăţi desemnate de 
Divinitate, care sunt 
în legătură atât cu 
inimile noastre,  
cât şi cu rânduielile 
preoţiei.
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de istorie a familiei şi a muncii din templu mai mult decât 
în oricare altă perioadă anterioară din această dispensaţie. 
Şi nu este o coincidenţă că aceste inovaţii au apărut exact 
în perioada în care sunt atât de necesare pentru progresul 
muncii misionare în întreaga lume. Lucrarea Domnului este 
o lucrare maiestuoasă, concentrată asupra inimilor care se 
schimbă şi se întorc, asupra legămintelor sacre şi asupra 
puterii divinităţii manifestate prin rânduielile preoţiei.

Rezumat şi mărturie
Domnul a declarat: „Eu sunt capabil să- Mi înfăptuiesc 

lucrarea” (2 Nefi 27:21) şi „Voi grăbi lucrarea Mea, la timpul 
ei” (D&L 88:73). Noi suntem martori la grăbirea lucrării Sale.

Trăim şi slujim în dispensaţia plenitudinii timpurilor.  
Recunoaşterea importanţei eterne a dispensaţiei distincte  
în care trăim trebuie să influenţeze tot ceea ce facem şi ceea 
ce ne străduim să devenim. Lucrarea de salvare care trebuie 
înfăptuită în aceste ultime zile este mare, vastă, esenţială şi 
urgentă. Cât de recunoscător ar trebui să fie fiecare dintre 
noi pentru binecuvântările şi responsabilităţile de a trăi în 
această perioadă aparte a dispensaţiei finale! Cât de umili 
ar trebui să fim ştiind următoarele: „Cui i s- a dat mult i se 
va cere mult” (D&L 82:3).

Predicarea Evangheliei şi căutarea morţilor noştri sunt 
părţi complementare ale unei mari lucrări – o muncă 
făcută cu dragoste menită să schimbe, să întoarcă şi să 
purifice inimile celor care caută în mod sincer adevărul. 
Linia graniţei artificiale pe care atât de des o tragem între 

munca misionară şi munca de întocmire a istoriei familiei 
şi munca din templu este ştearsă: aceasta este o singură 
lucrare mare de salvare.6

Putem începe să înţelegem rolul muncii din templu şi al 
muncii de întocmire a istoriei familiei ajutând un simpatizant 
sau un membru mai puţin activ să dobândească o înţelegere 
mai profundă a planului salvării? Recunoaştem noi că spiri-
tul lui Ilie are una dintre cele mai mari influenţe în păstrarea 
convertiţilor? Putem aprecia pe deplin importanţa momente-
lor de întoarcere a inimilor, prilejuite de împărtăşirea poveş-
tilor de familie ca metode de găsire a persoanelor cărora să 
li se propovăduiască atât de membri, cât şi de misionari? Îi 
putem ajuta pe cei cărora le slujim să aibă mai des acces la 
puterea divinităţii prin participarea cu demnitate la rându-
ieli, cum ar fi împărtăşania, botezul şi confirmarea pentru 
cei morţi?

Fie ca dumneavoastră să vedeţi limpede, să auziţi clar şi 
să vă amintiţi întotdeauna importanţa slujirii dumneavoas-
tră în lucrarea Domnului de schimbare, întoarcere şi purifi-
care a inimilor. ◼
Dintr- o cuvântare rostită la seminarul pentru noii preşedinţi de misiune,  
în data de 25 iunie 2013.

NOTE
 1. Învăţături ale preşedinţilor Bisericii: Joseph Smith (2007), p. 348.
 2. Învăţături: Joseph Smith, p. 502- 503.
 3. Vezi Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru slujirea misionară 

(2004), p. 1.
 4. Ezra Taft Benson, „A New Witness for Christ”, Ensign, nov. 1984, p. 7.
 5. Russell M. Nelson, „A New Harvest Time”, Ensign, mai 1998, p. 34.
 6. Vezi Spencer W. Kimball, „The Things of Eternity – Stand We in  

Jeopardy?”, Ensign, ian. 1977, p. 3.

Spiritul lui Ilie este „o 
manifestare a Duhu-
lui Sfânt care depune 
mărturie despre natura 
divină a familiei”.
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CĂMINUL   
locul principal de învăţare 

Când procesul de învăţare la biserică 
sprijină procesul de învăţare de acasă, 

clădiţi o temelie puternică pentru  
a trăi conform Evangheliei.

„A siguraţi- vă că veţi citi ce s- a stabilit pentru lecţia de  
săptămâna viitoare.” Vă sunt cunoscute aceste cuvinte?  
Deseori, ele vin din partea unui învăţător care vă roagă 

acest lucru la sfârşitul unei ore de clasă a Bisericii.
Deşi este important să fiţi pregătiţi pentru lecţiile de dumi-

nica, simţiţi uneori că principalul dumneavoastră scop, atunci 
când studiaţi şi meditaţi, este doar acela de a putea fi complet 
pregătiţi pentru duminică?

De fapt, lucrurile ar trebui să fie altfel.
Toate „programele de predare şi activităţile Bisericii [au] ca 

punct central căminul şi sunt sprijinite de Biserică” 1. Aceasta 
înseamnă că adunările Bisericii noastre sunt într- adevăr menite 
să sprijine învăţarea individuală şi în familie. După cum a spus 
preşedintele Gary E. Stevenson: „Locul principal de predare 
şi învăţare este căminul” 2. Atunci când învăţarea şi predarea 
se desfăşoară în principal în cămin, ele ne oferă puterea care 
poate duce la convertire.

Acesta este mesajul instruirii organizaţiilor auxiliare pentru 
anul 2014, Învăţarea şi predarea în cămine şi în biserică, dis-
ponibil online pe annualtraining. lds. org. „Niciunul dintre noi  
nu minimalizează importanţa predării în capele, în casele de 
întruniri”, spune vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvorumul  
celor Doisprezece Apostoli. „Noi, toţi, am făcut aceasta toată 
viaţa noastră, dar am vrea să fie 24/7, adică 24 de ore pe zi,  
7 zile pe săptămână, din vieţile pe care le trăim.” 3 Dacă inclu-
deţi acest mod de învăţare de 24/7 în viaţa de zi cu zi a familiei 
dumneavoastră, puteţi stabili o bază puternică pentru o „casă  
de învăţătură” (D&L 88:119), care vă va asigura dumneavoastră 
şi familiei dumneavoastră adăpost şi protecţie spirituale.
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Momente simple
„Uneori, putem să ne simţim stânje-

niţi având discuţii protocolare despre 
subiecte cu privire la Evanghelie. 
Momentele de predare neprotoco-
lare ne- au binecuvântat, cu adevă-
rat, pentru a preda lecţii importante 

copiilor noştri. De asemenea, sunt cu 
mult mai multe momente de predare 
neprotocolare într- o zi decât momente 
protocolare de predare, astfel încât 
folosim, cu adevărat, aceste ocazii 
pentru a preda copiilor noştri principii 

importante. De exemplu, eu predau 
despre cinste în timp ce fac cumpără-
turi la magazin. Copiii mei învaţă mai 
uşor principiile când văd cum să le 
pună în practică.”
Mona Villanueva, Filipine

ÎNVĂŢAREA ÎN CADRUL CĂMINULUI
Poate nu veţi vedea totdeauna rezultate imediate dar, când, în programul dumneavoastră zilnic, profitaţi de momentele 

simple pentru a învăţa şi preda, efectul poate fi puternic. Mai jos, se arată cum au observat mai multe familii această in-
fluenţă în viaţa lor.



Călătorii şi conversaţii
„În fiecare dimineaţă, îmi duc fiicele la şcoală cu autobuzul, astfel că avem 

multe ocazii de a vorbi. Recent, am avut ocazia să observăm un soţ şi o so-
ţie care se certau. Fiicele mele s- au întors repede spre mine şi au aşteptat să 
comentez. Eu le- am întrebat, în schimb, ce părere au cu privire la ceea ce se 
întâmplase. Ele mi- au spus că se gândeau că un bărbat nu ar trebui niciodată 
să vorbească în acest mod cu soţia lui. După aceasta, am avut o conversaţie cu 
privire la căsătorie şi relaţii. Călătoria noastră de 30 de minute s- a încheiat fiind 
edificaţi şi înălţaţi spiritual.”
Mario Lorenz, Guatemala

Socializare în timpul unei gustări
„Momentele de predare neprotocolare m- au ajutat să am o relaţie mai bună 

cu copiii mei. Când stăm la masa din bucătărie, la o gustare după orele de 
şcoală, discutăm ceea ce s- a întâmplat în timpul zilei lor de şcoală. Deseori, unul 
dintre ei va spune ceea ce a spus un prieten sau cum s- a simţit când cineva 
a spus sau a făcut ceva. Atunci, pot să împărtăşesc o mărturie personală şi să 
discut cu privire la felul în care s- a simţit copilul meu în acea situaţie. Cred că 
discutând deschis atunci când copiii sunt relaxaţi, ei sunt mai doritori să discute 
probleme importante când este nevoie, deoarece ei au încredere ştiind că părin-
ţii lor îi vor asculta.”
Alyson Frost, Grecia
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Cum să ne îngrijim copiii 
„Soţia mea şi cu mine ştim că este în primul rând responsabilitatea noastră să 

ne învăţăm copiii şi nu a conducătorilor, dar suntem recunoscători pentru ceea 
ce fac ei şi îi sprijinim unde putem. Episcopia noastră are conducători minunaţi 
care, cu adevărat, se concentrează asupra tinerilor şi copiilor şi fac cât pot de 
mult pentru a- i ajuta să- şi cunoască întregul potenţial, bazându- se pe ceea ce au 
făcut părinţii. M- am întâlnit cu episcopul în câteva ocazii şi am comunicat bine 
cu conducătorii tinerilor şi, deseori, am întrebat despre copiii mei şi progresele 
lor. Faptul că întrebăm frecvent despre progresul copiilor noştri ne ajută pe toţi 
să înţelegem cum să- l ajutăm pe fiecare dintre ei.”
Jesse N. Arumugam, Africa de Sud
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ÎNVĂŢAREA ÎN BISERICĂ –  
10 principii pe care fiecare învăţător trebuie  
să le cunoască

Tărie obţinută  
din scripturi

„Studiul scripturilor mă ajută să 
învăţ despre Hristos şi însuşirile 
Sale, astfel încât să devin asemă-
nător Lui. De asemenea, îmi asi-
gură din abundenţă Spiritul, care 
mă îndrumă şi mă învaţă cum să 
aplic acele lucruri pe care le- am 
învăţat, astfel încât să fiu pregătit 
să înfrunt provocările vieţii şi ispi-
tele pe care Satana mi le trimite. 
Dacă nu aş avea această binecu-
vântare în viaţa mea, ştiu că nu aş 
putea beneficia de tot potenţialul 
pe care îl am în calitate de fiu al 
lui Dumnezeu.”
Nathan Woodward, Anglia

Pe lângă întărirea capacităţii de învăţare şi predare în cămin, noi 
putem să îmbunătăţim, de asemenea, calitatea orelor de clasă la biserică. 
Când învăţătorii aplică aceste 10 principii, ei vor încuraja convertirea în 
vieţile celor cărora le predau.
 1. Consultaţi- vă cu părinţii, care au rolul principal ca învăţători, pentru 

a identifica nevoile membrilor clasei şi, apoi, predaţi corespunzător 
acelor nevoi.

 2. Pregătiţi- vă şi predaţi prin Spirit. Identificaţi întrebări şi activităţi de 
învăţare care vor asigura discuţii îndrumate de Spirit şi- i vor hrăni 
spiritual pe membrii clasei.

 3. Predaţi concentrându- vă asupra oamenilor, nu asupra lecţiilor.
 4. Concentraţi- vă asupra esenţei doctrinelor Evangheliei.
 5. Predaţi unul sau două principii cheie în mod detaliat şi nu încercaţi 

să parcurgeţi tot materialul lecţiei.
 6. Invitaţi Spiritul lăsând pe fiecare să participe (vezi D&L 88:122).
 7. Includeţi o invitaţie puternică de a acţiona – nu ceva care im-

plică doar să mergi acasă şi să citeşti, ci să mergi acasă şi să pui în 
aplicare.

 8. Depuneţi- vă mărturia cu privire la doctrină – la sfârşitul orei şi ori  
de câte ori vă îndeamnă Spiritul.

 9. Trăiţi conform principiilor Evangheliei şi „[puneţi- vă] în ordine” pro-
pria casă (vezi D&L 93:43-44, 50).

10. Găsiţi modalităţi pentru a permite ca predarea să continue în mo-
mente neprotocolare din viaţa de zi cu zi.

HRISTOS 
A PROPO-
VĂDUIT PE 
DEALURI ŞI 
ÎN CASE
„Salvatorul [a 

fost] Marele Învăţător… În cea 
mai mare parte a slujirii Sale, 
aveam să- L vedem propovă-
duind. Şi totuşi, aproape niciuna 
dintre aceste propovăduiri nu a 
fost făcută într- o biserică. Pro-
povăduirea Sa era afară, unde 
se aflau oamenii. Era pe drumuri 
principale şi drumuri mai mici, pe 
dealuri, pe malul mării şi în case.
Vârstnicul Jeffrey R. Holland din 
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
în “Learning and Teaching in the Home 
and the Church—the Home” (instruire 
video pentru organizaţiile auxiliare, 
2014), annualtraining. lds. org.

NOTE
 1. Manualul 2: Administering the Church (2010), 1.4.
 2. Gary E. Stevenson, în „The Ward Council – We’re All in This Together” (instruire video 

pentru organizaţiile auxiliare, 2014), annualtraining. lds. org.
 3. Jeffrey R. Holland, în “Learning and Teaching in the Home and the Church—the Home” 

(instruire video pentru organizaţiile auxiliare, 2014), annualtraining. lds. org.
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Jon Warner

La aproximativ şase luni de la absolvirea facultăţii, am 
început să am atacuri de panică, momente de anxie-
tate şi de depresie. Nu ştiam de unde veneau aceste 

sentimente, însă erau puternice şi mă descurajau.
Reuşeam cu greu să- mi păstrez concentrarea. La muncă, 

oricare nouă sarcină îmi provoca o asemenea anxietate, 
încât nu puteam sta locului. Mintea mea era plină de gân-
duri de necontrolat şi inima îmi bătea atât de tare, încât 
credeam că avea să- mi sară din piept. Această situaţie dura 
zile întregi şi, în fiecare zi, după ce mă întorceam acasă de 
la serviciu, mă prăbuşeam pe canapea. Înainte să- mi dau 
seama, ziua se termina şi o altă zi de muncă începea.

Aceste sentimente au durat luni întregi, chiar şi după ce 
mi- am găsit un nou loc de muncă şi am căutat ajutor de 
specialitate.

Mă rugam în fiecare dimineaţă pe drum spre serviciu 
pentru a avea puterea de a duce ziua la bun sfârşit şi de 
a mă întoarce acasă la soţia şi la fiica mea. Nu vedeam un 
final al chinului meu şi, de multe ori, am dorit să renunţ. 
Multe zile am implorat cerul pentru ajutor în timp ce ochii 
mi se umpleau de lacrimi. M- am rugat cu mai multă sin-
ceritate decât o făcusem vreodată, implorându- L pe Tatăl 
Ceresc să mă ajute să înţeleg această încercare şi să o 
îndepărteze de la mine.

Când nu simţeam Spiritul, simţeam deznădejde şi că sunt 
pierdut în întuneric. Dar, când Spiritul m- a ajutat să- mi de-
păşesc situaţia lipsită de speranţă, am găsit încrederea de a 
continua – chiar dacă numai până la următoarea rugăciune. 
Am ajuns să mă bazez pe Tatăl meu Ceresc mai mult timp 
decât doar cât durează o rugăciune înaintea mesei sau una 

LA SUPRAFAŢA L- am implorat pe Tatăl 
Ceresc să îndepărteze de la 
mine anxietatea şi deznă-
dejdea dar, fără aceste în-
cercări, probabil că nu aş 
fi ajuns la „ţara făgăduită” 
spre care El mă conducea.

apelor
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spusă fără prea mare tragere de inimă înainte de somn. 
Drept rezultat, m- am apropiat mai mult de El.

Împins pe valuri
În mijlocul anxietăţii şi deznădejdii mele, am recitit relata-

rea despre trecerea iarediţilor peste „[adâncurile] mari” (Eter 
2:25). Nu pot decât să- mi imaginez nerăbdarea lor în mo-
mentul în care au intrat în corăbiile lor. Călătoria lor urma 
să fie periculoasă, dar ei ştiau că se îndreptau spre „o ţară 
aleasă mai presus de toate celelalte ţări” (Eter 2:15).

Despre călătoria lor, citim:
„Şi s- a întâmplat că Domnul Dumnezeu a făcut ca un 

vânt furios să sufle pe faţa apelor înspre ţara făgăduită; şi 
astfel, ei au fost împinşi pe valurile mării înaintea vântului.

Şi s- a întâmplat că au fost de multe ori îngropaţi în adânci-
mile mării, din cauza valurilor ca munţii care s- au spart peste 
ei, precum şi din cauza marilor şi îngrozitoarelor furtuni care 
erau stârnite de vântul cel înspăimântător…

Atunci când ei au fost înconjuraţi de multe ape, ei L- au 
implorat pe Domnul şi El i- a adus pe ei iarăşi la suprafaţa 
apelor.

Şi s- a întâmplat că vântul niciodată n- a încetat să bată 
înspre ţara făgăduită în timp ce ei erau pe ape; şi astfel au 
fost ei mânaţi înaintea vântului” (Eter 6:5- 8).

Aceste versete au avut un efect deosebit asupra mea. 
Am simţit că mă aflam în propria mea corabie, iar vânturile 
anxietăţii băteau asupra mea şi valurile depresiei se ridicau 
deasupra mea şi mă îngropau în adâncurile deznădejdii. 
Când am fost „înconjurat” şi L- am implorat pe Domnul, 
am ajuns la suprafaţă şi, apoi, am fost îngropat din nou.

Recitesc versetul 8: „Şi s- a întâmplat că vântul niciodată 
n- a încetat să bată înspre ţara făgăduită… şi astfel au fost 
ei mânaţi înaintea vântului” (subliniere adăugată). Apoi 
mi- am dat seama. Acel vânt care a făcut ca valurile uriaşe 
să îngroape corăbiile, a fost şi cel care i- a binecuvântat pe 
iarediţi în călătoria lor. L- am implorat pe Tatăl Ceresc să 
liniştească vântul şi valurile dar, fără ele, probabil că nu aş 
fi ajuns la „ţara făgăduită” spre care El mă conducea.

Aceste versete mi- au schimbat modul de a vedea viaţa. 
Anxietatea şi depresia mi- au sporit bizuirea pe Tatăl Ceresc. 

NU VĂ PIERDEŢI  
NICIODATĂ CREDINŢA
„Care este cel mai bun mod de a 
reacţiona când aveţi parte de dificul-
tăţi psihice sau emoţionale, dumnea-
voastră sau cei pe care îi iubiţi? 
Mai presus de toate, nu vă pierdeţi 

niciodată credinţa în Tatăl din Cer, care vă iubeşte mai 
mult decât puteţi înţelege …

Puneţi în practică actele de devoţiune, metodă  
verificată de- a lungul timpului, care aduc Spiritul  
Domnului în viaţa dumneavoastră! Căutaţi sfatul  
acelora care deţin cheile bunăstării dumnea voastră 
spirituale! Cereţi binecuvântări ale preoţiei şi 
preţuiţi- le! Luaţi din împărtăşanie în fiecare săptă-
mână şi ţineţi- vă strâns de promisiunile ispăşirii lui  
Isus Hristos, care duc la desăvârşire …

Minţile sfărâmate pot fi vindecate la fel cum sunt 
vindecate oasele sfărâmate şi inimile sfărâmate. În 
timp ce Dumnezeu face acele reparaţii, noi putem 
ajuta având milă, necriticând şi fiind buni.”
Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
„Ca un vas sfărâmat”, Liahona, nov. 2013, p. 40, 41, 42.
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Fără vânt şi fără valuri, probabil că nu aş fi ajuns niciodată 
să- L cunosc pe Dumnezeu aşa cum Îl cunosc acum – şi pro-
babil că iarediţii nu ar fi ajuns niciodată în ţara făgăduită.

Acum, la câţiva ani după această experienţă, vânturile 
anxietăţii mele nu mai bat asupra mea şi valurile depresiei 
mele au încetat să mă îngroape. Dar, dacă va fi ca furtuna 
să revină, voi chema numele Domnului şi voi fi recunos-
cător, ştiind că nu mările liniştite duc corăbiile spre ţara 
făgăduită, ci mările furtunoase. ◼
Autorul articolului locuieşte în Utah, SUA.
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Néstor Curbelo
Consultant în domeniul istoriei Bisericii, Zona Sud, America de Sud

În timpul celor 58 de ani ai istoriei lor, membrii Bisericii din Chile şi- au arătat 
capacitatea de a- şi schimba cursul vieţii, făcând mici ajustări în viaţa lor pentru 
ca aceasta să fie în acord cu direcţia indicată de profeţi. Acest spirit a contribuit 

la creşterea extraordinară a Bisericii în Chile în ultima jumătate de secol. Astăzi în 
Chile, există aproape 600.000 de membri, ceea ce înseamnă că un chilian din 30 este 
membru al Bisericii.1

Un apostol vizitează Chile
În anul 1851, vârstnicul Parley P. Pratt (1807–1857), din Cvorumul celor Doispre-

zece Apostoli, a ajuns în Valparaíso cu intenţia de a stabili Biserica. Cu toate acestea, 
el şi colegii lui nu vorbeau spaniola, aveau foarte puţine resurse financiare şi în ţară 
nu exista libertate religioasă, prin urmare nu au putut stabili Biserica.

P I O N I E R I  Î N  F I E C A R E  Ţ A R Ă

CONVERTIRE ŞI 
SCHIMBARE ÎN 

Chile
Primele botezuri au avut loc în anul 
1956. Acum, Biserica are 1 templu,  
9 misiuni, 74 de ţăruşi şi aproape 
600.000 de membri în Chile.
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Vârstnicul Pratt i- a recomandat preşedintelui Brigham 
Young (1801– 1877): „Cartea lui Mormon şi câteva publi-
caţii ieftine ar trebui traduse în spaniolă şi tipărite şi, apoi, 
Evanghelia va fi dusă acestor naţiuni pe măsură ce preoţia 
vie va fi însoţită de ceva ce ei vor putea citi – chiar acele 
scrieri care conţin promisiunile lui Dumnezeu, rugăciunile 
şi credinţa celor din vechime şi puterea Spiritului lui Dum-
nezeu pentru a lucra cu ei la restaurarea casei lui Israel” 2.

Biserica este stabilită
În pofida încercării din acele vremuri a vârstnicului Pratt, 

au trecut mai mult de 100 de ani înainte ca Biserica să fie 
stabilită permanent în Chile. În anul 1956, vârstnicii Joseph 
Bentley şi Verle Allred au fost trimişi din misiunea Argentina  
să propovăduiască Evanghelia în Chile, ţară în care, în 
acel moment, religia se bucura de o mai mare toleranţă. În 
Santiago, aceşti misionari s- au bucurat de sprijinul familiei 
Fotheringham, membri care se mutaseră din Panama şi 
speraseră în venirea misionarilor.

Primele botezuri au fost înfăptuite în Chile în data de  
25 noiembrie 1956, într- o piscină a unui complex sportiv 
din Santiago. Vârstnicul Allred îşi aminteşte: „Am mers la 
complexul sportiv înainte de răsăritul soarelui şi am des-
făşurat o ceremonie care a inclus o rugăciune şi câteva 
cuvântări scurte. Am intrat în apă cu fratele Garcia; l- am 
botezat întâi pe el iar, apoi, pe încă opt persoane. Aceasta 
a fost o ocazie foarte specială. Nu vom uita niciodată ceea 
ce am simţit cu toţii… Aceşti membri aveau să fie pionierii 
Bisericii din Chile şi eu cred că fiecare dintre ei a rămas 
credincios până la moarte: familia García, familia Saldaños 
şi sora Lanzarotti” 3.

Chemarea de conducători
În luna februarie a anului 1959, Spencer W. Kimball 

(1895– 1985), din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 
a vizitat Chile şi a subliniat nevoia de a avea conducători 
locali. Unul dintre primii conducători locali a fost Carlos 
Cifuentes, care era consilier al preşedintelui de misiune, 

Învăţătorii şi elevii lor de clasa a patra la o şcoală sponsorizată 
de Biserică, Colegio A. D. Palmer, în jurul anului 1966.
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Robert Burton. Vârstnicul Julio Jaramillo, care mai târziu 
a devenit autoritate a zonei- Cei Şaptezeci şi preşedinte de 
templu, a relatat următoarea experienţă: „Am primit pri-
mul îndemn în ceea ce- l privea pe fratele Cifuentes când 
am fost invitat la o adunare a preoţiei, după botezul meu. 
Când a început adunarea, dânsul a venit la pupitru şi sin-
gurul lucru pe care l- am văzut au fost unghiile lui murdare 
şi negre. M- am gândit: «Cum poate acest bărbat conduce 
o adunare alături de preşedintele de misiune cu mâinile 
murdare?». Aceste gânduri s- au risipit când a început să 
vorbească şi am uitat totul când i- am simţit spiritul. Dânsul 
ne- a transmis concepte profunde folosind cuvinte simple. 

Referindu- se la programul educaţional, vârstnicul 
Eduardo A. Lamartine, fostă autoritate a zonei- Cei Şapte-
zeci şi, în prezent, consultant în domeniul istoriei Bisericii, 
în Chile, a remarcat: „Şcolile din Chile au avut o influenţă 
mare în instruirea academică şi spirituală a mii de tineri şi 
au contribuit la pregătirea conducătorilor şi misionarilor 
din anii care au urmat” 5.

În Chile, programul seminarelor şi institutelor a înce-
put în anul 1972. La început, cursanţii au participat la un 
program de studiu de acasă, mergând la ore o dată pe 
săptămână. Mai târziu, s- au organizat ore de seminar şi 
institut mai frecvent. Acest program i- a binecuvântat pe 
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IE 1851: Vârstnicul 
Parley P. Pratt 
călătoreşte în oraşul 
Valparaíso, dar nu 
reuşeşte să stabi-
lească Biserica în 
Chile.

► 1926: În timpul unei 
adunări de împăr-
tăşanie, vârstnicul 
Melvin J. Ballard profe-
ţeşte despre creşterea şi 
tăria pe care o va avea 
Biserica în America 
de Sud.

► 1956: Primii mi-
sionari, Joseph C. 
Bentley şi Verle M. 
Allred, ajung în 
Santiago; au loc 
primele botezuri:

Era mecanic de utilaje grele şi sâmbăta lucra până târziu, 
apoi se spăla pe mâini, însă cu puţinele resurse disponibile 
la atelierul său, nu reuşea să înlăture toată unsoarea. În 
acel moment şi în acel loc am învăţat să nu judec oamenii 
după aparenţe, ci să- i preţuiesc pentru ceea ce sunt cu 
adevărat” 4.

Să întărim generaţia care se ridică
În anii ’60 şi ’70, Biserica din Chile a fost întărită nu doar 

de conducătorii locali care aveau tot mai multă experienţă, 
ci şi de programe educative şi de construcţii noi. Aceste pro-
grame includeau construirea de capele şi de şcoli, seminarii 
şi institute sponsorizate de Biserică.

În luna martie a anului 1964, au fost înfiinţate primele 
două şcoli primare administrate de Biserică. După aceea, au 
fost deschise mai multe şcoli în care au învăţat peste 2.600 de 
elevi. Până la sfârşitul anilor ’70, începutul anilor ’80, şcolile 
publice au devenit mai acceptabile şi mai răspândite şi Bise-
rica a anunţat închiderea şcolilor sale în Chile.

Institutul de religie din Temuco este unul dintre cele  
50 de astfel de institute din Chile.
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Preşedintele Gordon B. Hinckley vorbeşte în faţa a 48.000 
de sfinţi din zilele din urmă chilieni în anul 1996 în cadrul 
unei conferinţe din Santiago.

tinerii din ţară şi i- a ajutat să se pregătească pentru a sluji 
în calitate de misionari cu timp deplin. Vârstnicul Eduardo 
Ayala, fost membru al Cvorumului celor Şaptezeci, a fost 
unul dintre primii învăţători de la seminar şi, mai târziu, a 
lucrat în Sistemul Educaţional al Bisericii în Chile. Dânsul a 
spus: „Domnul i- a ales pe tinerii de atunci şi mulţi dintre ei 
sunt foşti misionari şi conducători minunaţi care au familii 
bune… Pentru mine, seminarul şi institutul au reprezentat 
un colac de salvare în timpuri grele, cu multe conflicte 
în ţara noastră şi sunt recunoscător că am fost chemat să 
lucrez în cadrul sistemului educaţional” 6.

Primul ţăruş
În data de 19 noiembrie 1972, vârstnicul Gordon B. 

Hinckley (1910–2008), atunci membru al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, a organizat Ţăruşul Santiago, Chile, 
avându- l ca preşedinte pe Carlos Cifuentes.

Pregătirea pentru organizarea ţăruşului a demonstrat 
caracterul sfinţilor din Chile şi dorinţa lor de a- i urma pe 

profeţi. Vârstnicul Hinckley ajunsese în Chile cu câteva luni 
mai devreme pentru a organiza ţăruşul. Dar, după interviuri, 
acest lucru a fost amânat. În acele vremuri, mulţi oameni se 
confruntau cu probleme financiare şi unora dintre membri 
le era greu să respecte legea zeciuielii.

Vârstnicul Hinckley a explicat: „M- am întors după şase luni 
şi, în timp ce aveam interviuri, mi- am dat seama de înflorirea 
credinţei sfinţilor; ei dădeau dovadă, din nou, de onestitate 
înaintea Domnului, ţăruşul a fost organizat şi, de atunci 
încolo, a continuat să crească şi să înflorească” 7.

Pionieri la graniţe
Astăzi, există doi ţăruşi în Arica, cel mai nordic oraş 

din Chile. Povestea lui Gladys şi Juan Benavidez, primii 
convertiţi din Arica, exemplifică spiritul de pionier şi in-
fluenţa divină în stabilirea Bisericii în întreaga ţară.

Fratele Benavidez a cunoscut Biserica în anul 1961, când 
vântul a suflat nişte hârtii în direcţia sa: „Acestea s- au dovedit 
a fi pagini ale revistei Reader’s Digest Selections, cuprinzând 
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„Pe când eram un 
tânăr în vârstă de 
12 ani, am auzit 
mesajul Evanghe-
liei şi, imediat, am 
ajuns să ştiu că este 
adevărat. Au trecut 
patruzeci şi şase de 
ani de atunci, timp 
în care am fost bi-
necuvântat datorită 
muncii devotate 
a nenumăraţilor 
conducători care 
şi- au dat toată 
silinţa. Cunoscând 
noile generaţii şi 
fiind în preajma 
lor, simt bucurie şi 
încredere că Dom-
nul va continua 
să binecuvânteze 
această ţară pe 
măsură ce viziunea 
pe care au avut- o 
profeţii cu privire la 
Chile continuă să 
se lărgească” 12.
Vârstnicul Jorge F.  
Zeballos, membru  
al Cvorumului celor 
Şaptezeci din Chile

1957: Biserica 
este recunoscută 
în mod oficial în 
Chile.

1960: Are loc un 
cutremur puternic 
în Concepción; 
Biserica trimite aju-
toare umanitare.

► 1961: Este 
organizată 
Misiunea Chile, 
avându- l ca pre-
şedinte pe Asael 
Delbert Palmer.

1962: Au loc 
primele săpături 
pentru prima 
casă de întruniri 
SZU în Santiago.

un articol detaliat despre «mormoni», care des-
cria viaţa şi crezurile lor”, a spus el.

La scurt timp după aceea, el s- a îmbolnăvit 
de o boală grea care trebuia tratată în Santiago. 
„În timp ce eram acolo, am vizitat- o pe sora 
mea şi am aflat că devenise membră a Bisericii”, 
a spus el. „M- a invitat la o conferinţă specială. 
În timp ce ascultam rugăciunea de deschidere 
şi urmăream în minte cuvintele, am simţit o 
mare bucurie în tot corpul şi am recunoscut 
influenţa Spiritului Sfânt. La sfârşitul confe-
rinţei, misionarii mi- au făcut cunoştinţă cu 

autoritatea care se afla în vizită, vârstnicul Ezra 
Taft Benson (1899– 1994), atunci membru al 
Cvorumului celor Doisprezece.”

Fratele Benavidez s- a întors în Arica şi  
i- a împărtăşit experienţele pe care le avu-
sese prietenei lui, Gladys Aguilar, care acum 
este soţia lui. Câteva zile mai târziu, Gladys 
a văzut doi misionari trecând pe lângă casa 
ei. „Am mers repede să- i căutăm”, a spus 
fratele Benavidez. „În data de 1 iulie 1962, 
am fost botezaţi împreună cu familia soţiei 
mele. Astăzi, avem copii şi nepoţi în Biserică. 
Sunt atât de recunoscător Domnului pentru 
acea adiere de vânt care a suflat informaţiile 
despre Biserică în mâinile mele” 8.

O perioadă de încercare
În urma alegerilor din anul 1970,  

dr. Salvador Allende a devenit preşedinte  

şi a stabilit guvernul marxist. Membrii Biseri-
cii au suferit multe încercări din cauza lipsei 
hranei şi a medicamentelor, hărţuirii frecvente 
a misionarilor şi publicităţii negative din par-
tea mass- mediei.

În anul 1973, criza financiară şi socială a 
dus la o lovitură de stat militară şi la dictatură 
care a durat până în anul 1990. Cu toate că, 
astăzi, Chile are parte de o democraţie înflo-
ritoare, acele două decenii au reprezentat o 
perioadă de mare dificultate pentru membri. 
Grupuri care se opuneau dictaturii militare 

au atacat capelele şi pe membri, deoarece 
credeau că Biserica susţinea interesele guver-
nului Statelor Unite. Vârstnicul Ayala, atunci 
preşedinte de ţăruş, a spus: „Ne întâlneam 
cu autorităţile generale şi ne spuneau: «Vă 
rugăm, fiţi înţelepţi, rugaţi- vă mult, faceţi 
ce este drept pentru ca membri să păstreze 
ordinea în congregaţii»” 9.

În pofida dificultăţilor financiare în care 
se afla ţara şi antagonismului politic care a 
divizat societatea chiliană la începutul anilor 
’80, Biserica a crescut rapid. Între anii 1970 şi 
1985, numărul membrilor din Chile a crescut 
de la 15.728 la 169.361.

Templul Santiago
În anul 1980, sfinţii au fost binecuvântaţi 

când a fost anunţată construirea unui templu 
în Santiago, Chile.
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Când preşedintele Spencer W. Kimball 
a dedicat terenul pe care urma să fie con-
struit templul, era foarte slăbit; dar prezenţa 
lui acolo a demonstrat dragostea lui pentru 
sfinţii din America de Sud, cu care lucrase în-
cepând cu anul 1959. Sora Adriana Guerra de 
Sepúlveda, care traducea pentru sora Kimball 
în cadrul evenimentului, a spus: „Când l- am 
văzut pe profet, un om mic cu un chip an-
gelic, am început să plâng şi nu mi- am găsit 
cuvintele să- i vorbesc. A fost prima oară când 
mă aflam lângă un profet în viaţă. Faptul că 

Prioritatea subliniată de vârstnicul Holland 
a fost aceea de a oferi un exemplu de con-
ducere în felul Domnului. Dânsul a ajutat la 
instruirea de noi conducători şi a vegheat la 
reorganizarea, închiderea şi fuziunea a sute 
de episcopii şi zeci de ţăruşi. Aceste reorgani-
zări şi instruiri au fost necesare datorită creş-
terii rapide a Bisericii în ţară. Conducerea sa 
a ajutat la întărirea unităţilor şi la pregătirea 
Bisericii din Chile pentru viitor.

Mai mult, vârstnicul Holland a creat relaţii 
importante în Chile. Vârstnicul Carl B. Pratt, 

l- am văzut pe purtătorul de cuvânt al Dom-
nului, de aici, de pe pământ, în ţara mea a 
fost un lucru extraordinar” 10.

Templul a fost dedicat în anul 1983, deve-
nind cel de- al doilea templu din America de 
Sud şi primul într- o ţară vorbitoare de limba 
spaniolă.

Vârstnicul Jeffrey R. Holland în Chile
În luna august a anului 2002, Prima  

Preşedinţie a desemnat doi membri ai  
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli  
să prezideze asupra a două zone ale Bise-
ricii: vârstnicul Dallin H. Oaks a fost trimis 
în Filipine şi vârstnicul Jeffrey R. Holland, 
în Chile. Slujirea şi influenţa vârstnicului 
Holland în Chile au fost incomensurabile 
şi impactul său va fi resimţit de mai multe 
generaţii.

◄ 1983: Preşe-
dintele Gordon B. 
Hinckley dedică 
Templul Santiago 
Chile.

După cutremurul din anul 2010, tineri şi adulţi 
chilieni pregătesc truse de igienă în cadrul progra-
mului O mână de ajutor de la mormoni.

◄ 1981: Este des-
chis un Centru 
de pregătire a 
misionarilor în 
Santiago.

1977: Are loc prima 
conferinţă de zonă 
în Santiago, la care 
participă preşedintele 
Spencer W. Kimball 
şi alte autorităţi 
generale.

1972: Este 
organizat 
primul ţăruş 
din Chile, în 
Santiago.
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BISERICA ÎN CHILE
Episcopii şi ramuri: 622
Ţăruşi: 74
Misiuni: 9
Temple: 1 (încă unul anunţat)
Centre de istorie a familiei: 99

pregătire a misionarilor, 9 misiuni şi 74 de ţăruşi. Viitorul 
nu are limite în ceea ce priveşte lucrarea spirituală de a- i 
invita pe toţi să vină la Hristos. ◼

NOTE
 1. Vezi Deseret News 2013 Church Almanac, p. 454.
 2. Autobiography of Parley P. Pratt, editată de Scot Facer Proctor  

şi Maurine Jensen Proctor (2000), p. 504.
 3. Verle Allred, în Néstor Curbelo, LDS in South America: Chile Sur,  

vol. 1 (2008), p. 6.
 4. Julio Jaramillo, în Néstor Curbelo, LDS in South America: Chile,  

vol. 1 (2006), p. 4- 5.
 5. Eduardo Adrian Lamartine Aguila, rezumat istoric redat autorului,  

nov. 2013.
 6. Eduardo Ayala, în Néstor Curbelo, LDS in South America: Chile,  

vol. 1 (2006), p. 44, 45.
 7. Gordon B. Hinckley, în Rodolfo Acevedo A., Alturas Sagradas: Templo 

de Santiago de Chile, p. 100.
 8. Néstor Curbelo, „Blossoming in the Desert”, Church News, 9 nov. 1996, 

p. 8- 9.
 9. Eduardo Ayala, în Néstor Curbelo, LDS in South America: Chile,  

vol. 1 (2006), p. 33.
 10. Adriana Guerra de Sepúlveda, in Néstor Curbelo, LDS in South  

America: Chile (2006), p. 16.
 11. Carl B. Pratt, în Néstor Curbelo, Colombia: investigación histórica,  

vol. 1 (2010), p. 16.
 12. Jorge F. Zeballos, într- o scrisoare trimisă autorului, ian. 2014.
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◄ 1990: Vârstnicul 
Eduardo Ayala, din 
Chile, este chemat 
în cel de- al Doilea 
Cvorum al celor 
Şaptezeci.

din Cei Şaptezeci, consilier în Preşedinţia acelei zone,  
a descris unele dintre aceste relaţii importante: „Vârstni-
cul Holland a stabilit o relaţie apropiată cu Ricardo  
Lagos [preşedintele statului Chile] şi cu soţia dânsului;  
dânşii au realizat multe proiecte umanitare. Vârstnicul  
Holland l- a cunoscut pe nunţiul apostolic [un oficial  
catolic de rang înalt] şi pe alte personalităţi importante  
din Chile” 11.

Încredeţi- vă în viitor
Eforturile vârstnicilor Parley P. Pratt şi Jeffrey R.  

Holland, sacrificiile primilor misionari care au ajuns  
în Santiago, devotamentul conducătorilor precum  
Carlos Cifuentes şi al altor pionieri de la începuturile  
Bisericii în Chile, combinate cu credinţa şi devotamentul  
a sute de mii de oameni care s- au alăturat Bisericii în  
timpul a peste o jumătate de secol, au creat o temelie  
puternică a Bisericii din Chile. Astăzi, în ţară există un  
templu (şi a fost anunţat încă unul), un Centru de 

◄ 2002: Vârstnicul 
Jeffrey R. Holland, 
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, 
este chemat să slu-
jească în calitate de 
preşedinte al Zonei 
Chile.

► 2008: Vârst-
nicul Jorge F. 
Zeballos, din 
Chile, este che-
mat în Primul 
Cvorum al celor 
Şaptezeci.

2009: Este 
anunţat  
Templul  
Concepción, 
Chile.
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Carol F. McConkie
prima consilieră în  
Preşedinţia generală  
a Tinerelor Fete

CURAJUL DE A  
ALEGE 
DECENŢA
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De ce este decenţa atât de importantă? De ce ar 
conta pentru Domnul un tiv, un decolteu sau un 
tricou? Sunt mama a cinci fiice şi doi fii şi, după 

cum vă puteţi imagina, subiectul decenţă a fost abordat din 
când în când în căminul nostru. Însă, de- a lungul anilor, 
am învăţat că decenţa este predată cel mai bine predând 
doctrina şi dând un exemplu pozitiv. Doctrina îi va ajuta 
pe copiii noştri să înţeleagă motivul pentru care decenţa 
este atât de importantă şi exemplul nostru le va demonstra 
binecuvântările decenţei în moduri fericite.

Ce este decenţa?
Decenţa este un principiu dat de Dumnezeu care ne 

poate ajuta să învăţăm să ne folosim trupurile în mod 
corespunzător, aici, în viaţa muritoare. Definiţia decenţei 
în Fideli credinţei este: „o atitudine de smerenie şi [modes-
tie] în îmbrăcăminte, înfăţişare, limbaj şi comportament” 1. 
Decenţa nu este vanitoasă sau arogantă. Oamenii decenţi 
nu îşi folosesc trupurile sau comportamentul pentru a 
căuta aprobarea lumii sau pentru a atrage atenţia asupra 
propriilor realizări reale sau presupuse ori asupra însuşiri-
lor dezirabile.

Vă rog să nu uitaţi că principiile decenţei împărtăşite 
aici sunt valabile atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, 
atât pentru fii, cât şi pentru fiice şi nu uitaţi că, în timp 
ce predăm şi oferim exemple privind decenţa, noi nu le 
condamnăm niciodată pe acelea care aleg fustele scurte 
sau „părul ca un curcubeu şi cu mulţi cercei în nas şi în 
urechi”.2 Întotdeauna noi suntem exemple de compasiune 
şi dragoste pentru oameni asemănătoare celei a lui Hristos 
în timp ce rămânem loiali standardelor pe care Domnul 
le- a stabilit.

Depun mărturie că alegerile pe care le facem pentru a fi 
decenţi în înfăţişare şi în comportament transmit un mesaj 
puternic despre faptul că ne înţelegem identitatea de fii şi 
fiice ai lui Dumnezeu şi că am ales să stăm în locuri sfinte.

Îndrăgesc următorul verset din scripturi: „Nu ştiţi că voi 
sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi?… Templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa 
sunteți voi” (1 Corinteni 3:16- 17). Trupurile noastre sunt 
temple ale spiritelor noastre. În acest templu trupesc, noi 
Îl invităm pe Duhul Sfânt să ne însoţească. Cred că atunci 
când alegem să purtăm îmbrăcăminte decentă și să avem 
un comportament decent, noi purtăm și trăim mărturia 
noastră despre Dumnezeu, Tatăl Etern şi despre Fiul Său, 
Isus Hristos. Noi depunem mărturie prin înfăţişarea noastră 
fizică că suntem ucenici ai lui Hristos şi că trăim conform 
Evangheliei Lui.

De ce este importantă decenţa?
Trăim într- o lume a binelui şi a răului, şi trupul fizic 

poate fi folosit fie pentru scopuri neprihănite, fie pentru 
scopuri ticăloase. Însă noi ştim că trupurile noastre pre-
ţioase sunt un dar de la Dumnezeu oferit fiecăruia dintre 
noi. Ele sunt sacre. Vârstnicul David A. Bednar, din Cvoru-
mul celor Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat: „Pentru cei 
care cunosc şi înţeleg planul salvării, pângărirea trupului 
este un act de răzvrătire [vezi Mosia 2:36- 37] şi o negare 
a adevăratei noastre identităţi de fii şi fiice ai lui Dumne-
zeu” 3. Noi alegem să ne îngrijim de trupurile noastre şi să 
le protejăm, astfel încât ele să fie instrumente în mâinile 
lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile Sale 
glorioase (vezi Alma 26:3). Dacă dorim să fim alături de 
Salvator şi să facem lucrarea Sa, trebuie să ne întrebăm: 

CURAJUL DE A  
ALEGE 

Ce îi putem învăţa pe fiii şi pe  
fiicele noastre pentru a- i ajuta să 
aibă curajul de a alege decenţa 
într- o lume care îi va batjocori  
din cauza alegerilor lor virtuoase?DECENŢA
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Dacă Salvatorul ar fi lângă noi, ne- am simţi confortabil în 
îmbrăcămintea pe care o purtăm?

Decenţa în îmbrăcăminte, înfăţişare şi comportament 
este o dovadă a faptului că înţelegem legămintele pe 
care le- am făcut, care ne binecuvântează, ne protejează 
şi ne oferă putere în timpul pregătirii noastre în vederea 
întoarcerii în prezenţa Sa. Când am fost botezaţi, am ieşit 
din lume şi am păşit în împărăţia lui Dumnezeu. Totul 
trebuie să fie diferit pentru noi. Vârstnicul Robert D. Hales, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ne- a învăţat: 
„Alegând să fim în împărăţia Lui, noi ne separăm – nu ne 
izolăm – de lume. Îmbrăcămintea noastră va fi decentă, 
gândurile noastre pure, limbajul nostru curat” 4.

Decența este un principiu care ne va ţine în siguranță 
pe calea legământului, în timp ce mergem înainte pentru a 
ajunge în prezența lui Dumnezeu. Decenţa în îmbrăcăminte 
şi înfăţişare, în gândire şi comportament ne va ajuta să ne 
pregătim să facem şi să ţinem legăminte sacre în templu. 
Pentru a- i binecuvânta şi proteja pe Adam şi Eva, Dumne-
zeu le- a dat haine din piele pe care să le îmbrace înainte de 
a- i alunga din grădină. În acelaşi fel, Dumnezeu ne- a dat în 
viaţa muritoare un acoperământ de legăminte, simbolizat 
prin veşmintele noastre sacre din templu.

Care sunt binecuvântările decenţei?
Ce îi putem învăţa pe fiii şi pe fiicele noastre pentru a- i 

ajuta să aibă curajul de a alege decenţa într- o lume care îi 
va batjocori din cauza alegerilor lor virtuoase? Ne văd ei 
folosindu- ne trupurile pentru a atrage atenţia asupra lui 
Dumnezeu sau pentru a- L slăvi?

Decenţa în gând, cuvânt, înfăţişare şi în comportament 
ne ajută să dobândim trei binecuvântări care ne oferă pu-
tere şi ne înnobilează.

1. Decenţa invită însoţirea constantă a Duhului Sfânt. 
Vârstnicul Hales ne- a învăţat: „Decenţa este vitală faptului 
de a fi demn de a avea Spiritul” 5.

Să- i ajutăm pe copiii noştri să înţeleagă că nu ar dori  
să facă niciun lucru care să- i lipsească de „darul nespus  
de mare al Duhului Sfânt” (D&L 121:26)! Ajutaţi- i să ştie  
că însoţirea Lui sacră este acompaniată de daruri spirituale 
preţioase şi puternice. Dumnezeu a promis: „Îţi voi da din 

Spiritul Meu, care va lumina mintea ta, care va umple sufle-
tul tău cu bucurie… Prin aceasta vei cunoaşte, toate lucru-
rile pe care le doreşti de la Mine, care se referă la lucrurile 
drepte, crezând cu credinţă în Mine că le vei primi” (D&L 
11:13- 14). Cunoaştere, înţelepciune şi mărturie; bucurie, 
pace şi fericire – acestea sunt câteva dintre marile bine-
cuvântări pe care le putem promite copiilor noştri în timp 
ce îi invităm să trăiască decent şi să fie demni de însoţirea 
Duhului Sfânt.

Una dintre provocările privind purtarea de haine de-
cente este aceea că moda şi comportamentul acceptat în 
societate se schimbă cu regularitate. Standardele Domnului 
nu se schimbă niciodată. Învăţaţi- i pe tinerii băieţi şi pe 
tinerele fete să fie atenţi la Duhul Sfânt atunci când fac ale-
geri cu privire la ceea ce îmbracă, ceea ce spun sau ceea 
ce fac. În timp ce trăiesc aproape de Spirit, ei nu trebuie  
să fie precum lumea.

Copiii noştri au primit darul Duhului Sfânt şi călătoresc 
pe calea legământului care îi duce la templu şi îi va duce 
înapoi în prezenţa lui Dumnezeu. Ei au nevoie să îi asigu-
răm și să le oferim exemple care să îi îndrume, să îi prote-
jeze, să îi aline şi să îi purifice în timp ce trăiesc demni de 
însoţirea Duhului Sfânt.

2. Îi putem învăţa pe fiii şi pe fiicele noastre că înfăţi-
şarea şi comportamentul decente ne ajută să ne protejăm 
de influenţele distructive ale lumii. Una dintre armele 
cele mai înşelătoare utilizate împotriva noastră, a tuturor, 
este atitudinea acceptată de societate că moralitatea este 
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demodată. Decenţa este un mod de apărare împotriva 
unor astfel de influenţe malefice şi o protecţie a castităţii 
şi virtuţii. Ascultaţi aceste cuvinte din broşura Pentru întă-
rirea tineretului: „Înainte de căsătorie… nu faceţi nimic… 
ce poate trezi dorinţe sexuale” 6. Înfăţişarea şi comporta-
mentul indecente vor trezi adesea dorinţe sexuale, vor 
doborî barierele şi vor înlesni ispita sporită de a încălca 
legea castităţii.

Vârstnicul Hales ne- a învăţat: „Decenţa stă la baza fap-
tului de a fi pur şi cast, atât în gând cât şi în faptă. Aşadar, 
deoarece ne ghidează şi ne influenţează gândurile, com-
portamentul şi deciziile, decenţa stă la baza caracterului 
nostru” 7. Predaţi şi oferiţi un exemplu de decenţă pentru 
a- i ajuta pe tinerii noştri băieţi şi pe tinerele noastre fete 
să fie pregătiţi să apere şi să protejeze puterile de pro-
creare pe care le deţin. Ajutaţi- i să considere sacră şi să 
păstreze exprimarea dragostei dintre soţ şi soţie pentru 
căsătorie.

3. Decenţa ne permite „să [fim] martorii lui Dumnezeu în 
toate timpurile” (Mosia 18:9). Salvatorul ne- a învăţat: „Ţineţi 
sus lumina, pentru ca aceasta să lumineze lumea. Iată, Eu 
sunt lumina pe care voi o veţi ţine înălţată” (3 Nefi 18:24). 
Avem mandatul divin de a fi un far pentru lume, pentru a 
arăta bucuria ce rezultă din viaţa trăită conform Evangheliei, 
pentru a preda neprihănirea şi pentru a clădi împărăţia lui 
Dumnezeu pe pământ. Fiecare dintre noi reflectă lumina lui 
Hristos când suntem decenţi şi puri şi când ţinem poruncile. 
Decenţa este o dovadă a mărturiei noastre despre Salvator  
şi despre Evanghelia lui Isus Hristos.

Cât de frumoşi şi cât de binecuvântaţi sunt cei care sunt 
îndrumaţi de Duhul Sfânt, care se protejează de lucrurile 
lumeşti şi care sunt martorii lui Dumnezeu în faţa lumii. 
Binecuvântaţi sunt şi cei care exemplifică şi predau doctrina 
decenţei tuturor fiilor şi fiicelor Sionului.

În măsura în care am făcut legământ să Îl urmăm pe 
Salvator şi dorim să primim plenitudinea binecuvântărilor 
ispăşirii Sale în viaţa noastră, există doar o singură ţinută 
care contează. Moroni a consemnat: „Trezeşte- te şi ridică- te 
din ţărână… da, şi îmbracă- ţi veşmintele tale cele frumoase, 
o, fiică a Sionului… pentru ca legămintele Tatălui Veşnic… 
să poată fi înfăptuite” (Moroni 10:31; subliniere adăugată).

Veşmintele frumoase sunt mantiile dreptăţii, purtate de 
cei care şi- au respectat legămintele. Îi pregătim pe copiii 
noştri să îmbrace aceste veşminte frumoase?

Depun mărturie că salvarea este în Hristos şi că cei care 
şi- au respectat legămintele vor „avea o cunoaştere desăvâr-
şită despre bucuria şi dreptatea lor, fiind înveşmântaţi cu 
puritate, da, chiar cu mantia dreptăţii” (2 Nefi 9:14). ◼
Dintr- o cuvântare adresată în cadrul Conferinţei Femeilor desfăşurată  
la Universitatea Brigham Young, în data de 2 mai 2013.
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Învăţaţi- i pe tinerii băieţi şi pe tinerele fete 
să fie atenţi la Duhul Sfânt atunci când fac 
alegeri cu privire la ceea ce îmbracă, ceea 
ce spun sau ceea ce fac. În timp ce trăiesc 
aproape de Spirit, ei nu trebuie să fie pre-
cum lumea.



Când aveam 17 ani, locuiam pe o 
insulă din sudul Norvegiei numită 

Andabeløy. Tatăl meu s- a convertit 
şi s- a alăturat Bisericii în Andabeløy, 
iar eu am fost botezat în marea din 
apropiere.

La acea vreme, eram pescar şi eram 
foarte îndemânatic în folosirea unei 
bărci. Tatăl meu m- a însărcinat să am 
grijă de taxiul nostru maritim, folosit 
de locuitorii din zonă.

Într- o zi a anului 1941, am primit 
un telefon de la doctorul din ora-
şul Flekkefjord, aflat înspre nord. 
O femeie care locuia la circa două 
ore distanţă de mers cu barca avea 

nevoie de îngrijire medicală urgentă. 
Dr. Hoffman m- a întrebat dacă pu-
team să- l duc să o vadă, dar părinţii 
mei erau îngrijoraţi în legătură cu  
furtuna puternică care avea loc în  
Marea Nordului. Am decis să ne ru-
găm, întrebându- L pe Tatăl Ceresc  
ce să facem. Am primit răspunsul că 
ar trebui să merg.

Când am împins- o în mare pe 
Tryg, barca mea pentru pescuit de 
10 metri lungime, vremea era rea şi 
valurile mari. După ce am fost să- l 
iau pe doctor, am plecat prin fiord în-
spre largul mării. Trebuia să călătorim 
către o comunitate aflată la nord de 

Lista, un oraş aflat pe coasta stân-
coasă de sud a Norvegiei – faimos 
pentru vremea furtunoasă şi pentru 
epavele de nave.

Am navigat prin furtună până când 
am ajuns la un canal navigabil stân-
cos, lat de circa 12 metri, care ducea 
la locul unde trebuia să ajungem. 
Valurile, care erau atât de mari, încât 
nu puteam conduce barca prin canal, 
înaintau cu viteză spre interiorul cana-
lului, zdrobindu- se de stânci.

„Ce facem?”, a întrebat doctorul, 
vorbind din mijlocul furtunii.

„Trebuie să ne rugăm pentru a afla”, 
am răspuns eu. ILU
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G L A S U R I  A L E  S F I N Ţ I L O R  D I N  Z I L E L E  D I N  U R M Ă

RUGĂCIUNEA MEA DIN MAREA NORDULUI
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EL TE IUBEŞTE!

În timpul dedicării Templului Mem-
phis, Tennesse, eu stăteam într- un 

colţ al camerei celestiale, lângă orgă. 
Preşedintele James E. Faust (1920– 
2007), membru al Primei Preşedinţii în 
perioada 1995–2007, venise să dedice 
templul. El şi ceilalţi conducători erau 
aşezaţi în spatele microfonului. Un cor 
local al Bisericii stătea în spatele lor.

O tânără pe care am vizitat- o în 
calitate de învăţătoare vizitatoare făcea 
parte din cor. În timpul întregii adu-
nări, m- am rugat ca ea să primească 
lucrul pentru care venise. Mi se 

confesase că, în acea zi, venise la se-
siunea de dedicare a templului pentru 
a afla care era situaţia ei în faţa Dom-
nului. Comisese păcate grave în trecut 
şi, deşi se pocăise, încă se chinuia să 
aibă o părere bună despre ea însăşi şi 
chiar despre faptul de a cânta în cor.

M- am uitat fix la preşedintele Faust, 
considerând că dânsul, în calitate de 
reprezentant al Domnului în Prima 
Preşedinţie, trebuia să poată face ceva. 
Dar cum puteam să- i spun şi ce putea 
face? După adunare, urma să iasă din 
încăpere aşa cum intrase, fără prezen-
tări, fără strângeri de mână şi fără să 
se adreseze cuiva. Am înţeles că era 
ocupat şi avea planuri de călătorie, 
dar am continuat să mă rog.

Preşedintele Faust, îngândurat, s- a 
uitat la mine câteva momente şi şi- a 
încruntat fruntea. Când adunarea a 
luat sfârşit, a zâmbit şi chipul dânsului 
s- a umplut de lumină.

S- a uitat din nou la mine şi, apoi, 
s- a ridicat brusc, s- a întors şi şi- a întins 
braţul înainte. A arătat direct spre prie-
tena mea. Apoi, a spus cu fermitate şi 
cu glas tare: „Domnul te iubeşte!”.

Gestul preşedintelui Faust a fost mic 
şi simplu şi totuşi atât de puternic, încât 
nu putea veni decât de la Duhul Sfânt, 
care îi comunica ceea ce eu nu puteam 
să- i comunic. Acele câteva cuvinte 
au binecuvântat- o pe prietena mea şi 
continuă să vină în sprijinul credinţei 
mele că Domnul este atent la detaliile 
vieţii noastre şi că „prin lucruri mici 
şi simple lucruri mari sunt înfăptuite” 
(Alma 37:6). ◼

Alice Victoria Weston- Sherwood, 
Arkansas, SUA.

Am făcut o pauză şi m- am rugat 
cerându- i îndrumare Tatălui Ceresc. De 
îndată ce am spus amin, am primit un 
răspuns clar. Dintr- o dată, mi- am adus 
aminte o poveste pe care un pescar 
bătrân mi- o spusese. El pescuia odată 
în aceeaşi zonă în timpul unei furtuni 
puternice şi nu putea ajunge la mal. Cât 
timp a aşteptat ca furtuna să treacă, a 
observat că valurile se mişcau conform 
unui model. După trei valuri mari, urma 
o perioadă scurtă de acalmie – suficient 
de lungă pentru ca el să intre pe canal.

Am pescuit de multe ori în această 
zonă, dar nu am observat niciodată 
că valurile se mişcau conform unui 

model. Cu toate acestea, am dus barca 
în faţa canalului, unde am aşteptat şi 
am privit cum veneau cele trei valuri 
mari. Apoi, brusc, o perioadă de acal-
mie a urmat. Am condus barca înainte 
prin apa liniştită a golfului şi l- am 
adus pe doctorul Hoffman la mal în 
siguranţă. El s- a grăbit să ajungă la fe-
meia bolnavă, în timp ce eu am aştep-
tat în barcă, mulţumind Tatălui Ceresc 
pentru că mi- a răspuns la rugăciune.

Când doctorul s- a întors, după 
aproximativ o oră, el a spus: „Noi 
i- am salvat viaţa!”.

Fiind uşurat de auzul veştii şi de 
faptul că vremea se îmbunătăţea, am 
condus barca spre casă fără incidente.

Eu depun mărturie că, atunci  
când avem nevoie de ajutor, trebuie 
să ne rugăm. Ştiu că Tatăl Ceresc va 
răspunde. ◼
Olaf Thorlief Jensen, Utah, SUA.
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Valurile erau atât 
de mari, încât nu 

puteam conduce barca 
prin canal.
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Depresia clinică era ceva cu care nu 
mi- aş mai fi dorit să mă confrunt. 

Dar, după ce nu mai avusem parte de 
ea timp de 12 ani, aceasta a revenit.

Am fost speriată şi extrem de îngri-
jorată. M- am îndoit de Tatăl Ceresc şi 
m- am rugat pentru tăria de a trece cu 
bine prin încercarea mea. De aseme-
nea, L- am rugat ca depresia mea să 
nu dureze cinci ani, aşa cum a durat 
ultima dată.

Soţul meu şi cu mine avem trei 
copii, doi fii şi o fiică, care ne- au bi-
necuvântat cu 13 nepoţi. Cunoscând 
disperarea cu care mă confruntam, 
fiica mea a organizat o zi de post şi 
rugăciune în familie. Toţi nepoţii, 
cu vârste cuprinse între 1 şi 10 ani 
au dorit să se roage pentru bunica, 
iar cei care erau botezaţi au dorit să 
postească. Mă simţeam atât de bine 
să ştiu că soţul, copiii şi nepoţii mei 
aveau să postească şi să se roage 
pentru mine.

A doua zi, când m- am trezit după 
un pui de somn, sentimentul de 

I- AM AUZIT PE COPII
depresie nu părea atât de intens. În 
ziua următoare, intensitatea sa a scă-
zut şi mai mult. În a cincea zi, depre-
sia mea dispăruse complet. În acea 
seară, în timp ce reflectam la felul în 
care se produsese acest miracol, un 
glas mi- a atins sufletul şi mi- a spus: 
„I- am auzit pe copii”. Tatăl Ceresc îi 
auzise în inocenţa lor şi a răspuns 
rugăciunilor lor pline de umilinţă, 
credinţă şi dragoste.

Salvatorul ne- a învăţat:
„Dacă nu vă veţi întoarce la Dum-

nezeu şi nu vă veţi face ca nişte co-
pilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în 
Împărăţia cerurilor.

De aceea, oricine se va smeri 
ca acest copilaş, va fi cel 
mai mare în Împărăţia ce-
rurilor” (Matei 18:3- 4).

Am corespondat cu nepoţii mei şi 
le- am mulţumit pentru că au postit şi 
s- au rugat pentru mine. Le- am spus 
cât de mult îi iubesc. Le- am spus că 
Tatăl Ceresc i- a auzit şi le- a răspuns 
la rugăciuni.

În timp ce nepoţii mei progresează 
în cadrul Evangheliei, sper că ei îşi 
vor aminti momentul în care Tatăl 
Ceresc i- a spus bunicii lor: „I- am auzit 
pe copii”. Şi sper că acea experienţă 
le va întări mărturia şi îi va ajuta să 
rămână puternici în Evanghelie. ◼
Joy Cromar, California, SUA.

Toţi nepoţii, cu vârste cuprinse între 1 şi 10 
ani au dorit să se roage pentru bunica, iar 

cei care erau botezaţi au dorit să postească.



Când am ieşit afară, în faţa casei, 
pentru a lua ziarul, am văzut o 

privelişte neplăcută. Un muşuroi ro-
şiatic de furnici roşii se formase peste 
noapte, ivindu- se prin crăpătura dintre 
gazon şi bordură.

Deşi soţul meu şi cu mine nu am 
trăit mult timp în Texas, SUA, ştiam 
dintr- o experienţă dureroasă că muş-
cătura usturătoare a furnicilor, nu 
culoarea, a fost cea care le- a câştigat 
renumele. M- am îndreptat către garaj, 
locul unde ţineam pesticidul. Apoi, am 
citit instrucţiunile de pe etichetă.

„[Acest pesticid] este foarte ispi-
titor pentru furnicile roşii”, scria pe 
etichetă. „Îl vor căra în muşuroiul lor, 
îşi vor hrăni regina cu el şi colonia va 
muri”. Eticheta mă instruia să împrăştii 
câteva granule pe şi în jurul muşuroiu-
lui. Furnicile se vor ocupa de restul.

Am fost sceptică. Furnicile roşii îmi 
păreau foarte inteligente, fiind în stare 
să construiască muşuroaie înalte într- o 
singură noapte. Mă îndoiam că vor fi 
păcălite de această otravă mascată, dar 
totuşi am împrăştiat- o.

După puţin timp, muşuroiul de-
venise foarte activ şi agitat. Nu m- am 
apropiat, dar m- am oprit pentru a 
urmări agitaţia. Furnicile erau aşa de 
extaziate ca şi cum ar fi picat mană 
din cer. Ridicau granulele albe cu  
cleştii lor minusculi şi se ciocneau  

una de alta în graba lor de a duce 
otrava în muşuroi.

Am privit cu o mirare îngrozită. Ele 
duceau de bunăvoie otravă în casa lor. 
Aparent, cuvintele „foarte ispititor” nu 
erau o exagerare. Cumva, compania de 
pesticide a reuşit să facă ceva care este 
rău – letal chiar – să arate foarte bine.

Nu am mai văzut vreodată un 
exemplu mai frapant al modului în 
care un lucru rău poate fi făcut să pară 
bun. M- a făcut să mă gândesc la cum 
face Satana acelaşi lucru. M- am liniş-
tit când mi- am dat seama că, deşi îşi 
poate împrăştia otrava mascată în jurul 
casei mele, el nu o poate duce înăun-
tru – decât dacă îi permit eu. Şi cum 
pot să o ţin afară?

Mi- a venit în minte unul dintre 
pasajele mele preferate din scripturi: 
„Căci iată, Spiritul lui Hristos este 
dat fiecărui om pentru ca el să poată 
deosebi binele de rău”. Cu acel Spirit, 
explică Mormon, noi vom „putea cu-
noaşte cu o cunoaştere perfectă” dacă 
ceva este de la Dumnezeu sau de la 
Satana (Moroni 7:16).

Acea experienţa de a privi acele 
furnici condamnate m- a făcut să fiu 
foarte recunoscătoare că soţul meu şi 
cu mine putem discerne şi şti cu sigu-
ranţă dacă să permitem sau nu unui 
lucru să intre în casa noastră. Datoria 
noastră era de a- i învăţa pe copiii 

noştri să urmeze Spiritul lui Hristos, 
astfel încât şi ei să poată să identifice 
otrava când dau peste ea.

Cât timp am stat acolo, privind 
cum acele insecte transportau fiecare 
granulă în muşuroiul lor, mi- am pro-
mis să fac tot ceea ce pot pentru a ţine 
otrava departe de casa mea. ◼
Alison L. Randall, Utah, SUA.

OTRAVĂ EXTREM DE ISPITITOARE

Eticheta mă instruia să împrăştii câteva 
granule pe şi în jurul muşuroiului. Furnicile 

se vor ocupa de restul.
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Să ne susținem 

Trăim într- o lume în care mulţi văd 
răul ca fiind bine şi binele ca fiind rău 
şi trebuie să luăm atitudine pentru 
a susţine binele. În cele ce urmează 
vă prezentăm mărturii ale unor tineri 
adulţi care şi- au susţinut convingerile. 
Ei nu s- au certat sau nu au reacţionat 
cu mânie sau impoliteţe. Ei s- au dove-
dit a fi „atât curajoşi, cât şi civilizaţi” 1 
şi astfel i- au întărit pe alţii (vezi 3 Nefi 
12:44- 45).

convingerile
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FRATELE MEU A REFUZAT 
SĂ BEA ŞAMPANIE
În Franţa, serviciul militar este obliga-
toriu. Fratele meu mai tânăr, Loïc, în 
vârstă de 20 de ani, a decis să meargă 
la şcoala de ofiţeri pentru a deveni 
locotenent. La terminarea şcolii, trebuia 
să participe la o ceremonie de depunere 
a jurământului pentru noi ofiţeri. Fie-
care, pe rând, trebuia să recite sloganul 
regimentului. Apoi, el trebuia să bea 
o cupă de şampanie cu un trandafir în 
interior – consumându- le pe amândouă. 
Această tradiţie a început cu Napoléon 
Bonaparte, şi, de atunci, toţi ofiţerii au 
luat parte la ea.

Loïc i- a spus colonelului că principiile 
sale religioase nu îi permit să bea alcool. 
O tăcere de gheaţă a urmat cererii lui 
Loïc de a se accepta o excepţie. Colonelul 
s- a ridicat în picioare. În loc să îl oblige 
pe Loïc să bea şampania, el l- a felicitat 
pentru păstrarea principiilor în pofida 
presiunii, spunându- i că este mândru să 
ureze bun venit acestui bărbat integru 
în cadrul regimentului său. Ei au înlocuit 
şampania şi Loïc a participat la ceremonia 
de depunere a jurământului.
Pierre Anthian, Franţa

AM FOST INVITATĂ LA O PETRECERE 
După terminarea facultăţii, eu şi sora mea, Grace, am lucrat 
pentru o companie împreună cu alţi membri ai Bisericii. An-
gajatorii noştri nu erau membri ai Bisericii. Când sora mea s- a 
logodit, angajatoarea noastră a planificat o petrecere surpriză 
pentru ea. Am sperat că ea va respecta standardele noastre dar, 
în loc de aceasta, ea a comandat băutură alcoolică, un dansa-
tor şi un film indecent.

Înainte de petrecere, am simţit şoapta Duhului Sfânt în inte-
riorul meu încurajându- mă să îi amintesc şefei noastre despre 
standardele noastre. Am prins în mână medalionul meu de la 
Tinerele Fete şi m- am gândit la toate eforturile şi sacrificiile pe 
care le- am făcut când eram la Tinerele Fete pentru a- mi finaliza 
progresul personal. M- am rugat să fiu îndrumată să îmi pot sus-
ţine convingerile în acel moment. I- am scris angajatoarei mele 
un mesaj, crezând că s- ar putea simţi jignită. Cu toate acestea, 
cea mai mare dorinţă a mea era să- L mulţumesc pe Tatăl Ceresc.

Când petrecerea a început, şefa mea nu a vorbit cu mine, 
nici măcar nu mi- a zâmbit. Cu toate acestea, ea a renunţat la 
dansator şi la film.

În zilele care au urmat petrecerii, şefa mea nu a vorbit şi  
nici nu a râs cu mine aşa cum o făcea înainte de petrecere.  
Cu toate acestea, m- am simţit bine, deoarece am ştiut că 
Dumnezeu era mulţumit de ceea ce făcusem. După aproxima-
tiv o săptămână, relaţia cu şefa mea a revenit la normal. Am 
ştiut că Dumnezeu îi înmuiase inima şi a ajutat- o să înţeleagă 
că trăiam conform crezurilor mele.
Lemy Labitag, Cagayan Valley, Filipine
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AM AUZIT LIMBAJ VULGAR ÎN CLASĂ
Când aveam aproape 18 ani, am participat la un curs de cusut. 
Într- o zi, la câţiva metri distanţă de mine, trei fete au început să 
vorbească vulgar. Nu ştiam dacă să le ignor pentru a evita un 
conflict sau dacă trebuia să îmi apăr standardele şi să le cer să 
înceteze. În cele din urmă, le-am spus cât de frumos am putut: 
„Scuzaţi- mă, puteţi, vă rog, să vă controlaţi limbajul?”.

Cea mai mare dintre fete s- a holbat supărată la mine şi spus: 
„Vorbim cum vrem”.

I- am spus: „Dar trebuie neapărat să înjuraţi? Mă deranjează”.
Ea a spus: „Atunci nu asculta”.
Am început să mă supăr şi am spus: „Este dificil să nu ascult 

când voi vorbiţi atât de tare”.
„Este problema ta”, a spus ea.
Am renunţat. Eram frustrată din cauza fetelor, dar şi mai frus-

trată din cauza mea. Nu îmi venea să cred că am permis tonului 
meu să devină conflictual. Fetele au continuat să înjure şi, acum, 
eram toate supărate.

După ce m- am calmat, am văzut că fetele aveau probleme cu 
maşina lor de cusut. Ştiam care era problema, deoarece avuse-
sem aceeaşi problemă mai devreme. Prin urmare, le- am arătat 
cum să o rezolve. Am văzut cum s- a schimbat expresia de pe 
faţa fetei celei mai mari. „Hei”, a spus ea, „ne pare rău”. Nu îmi 
venea să cred – îşi cerea scuze. „Şi mie îmi pare rău”, i- am spus 
eu. „Nu trebuia să mă supăr aşa de tare.”

M- am întors la maşina mea de cusut şi nu am mai auzit nicio 
înjurătură. Acea experienţă m- a învăţat că este posibil ca vorbele 
noastre să nu poată schimba atitudinea altora, însă adeseori 
amabilitatea şi slujirea o pot face.
Katie Pike, Utah, SUA.
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NOTĂ
 1. Vezi Jeffrey R. Holland, „Costul şi binecuvântările uceniciei”, Liahona, 

mai 2014, p. 6.

AM DEPUS MĂRTURIE DESPRE DUMNEZEU
În calitate de boboc la cea mai bună universitate din ţară, am 
simţit că trebuia să dau tot ce aveam mai bun. Am fost persecutat 
şi am început să- mi pun la îndoială credinţa în Evanghelie în timp 
ce mulţi dintre profesorii mei explicau ceea ce ei afirmau a fi „rea-
litatea”. Mulţi dintre colegii de clasă erau afectaţi. Acest mediu a 
îngreunat păstrarea valorilor creştine. M- am gândit să renunţ, dar 
am decis că era mai bine să rămân. Motivul meu a fost acela că 
existau doar câţiva studenţi care au reuşit să fie admişi la această 
universitate şi, printre aceştia, erau doar câţiva sfinţi din zilele din 
urmă, prin urmare, trebuie să rămân pentru a apăra adevărul.

Profesorul meu de biologie, un ateu autodeclarat, a predat 
materia fără nicio credinţă în vreun Creator Suprem. Cu toate 
acestea, cu cât auzeam mai mult, cu atât mai mult ştiam că există 
o Fiinţă Supremă – Dumnezeu, Tatăl nostru – care a creat toate 
lucrurile. Ceilalţi au susţinut că această idee nu are niciun sens. 
Discuţiile noastre au devenit mai intense. Eram nerăbdător să- mi 
ridic mâna şi să explic că eu cred că Dumnezeu este Creatorul.

A sosit timpul să putem comenta. La mine la facultate, era 
normal ca oamenii să aplaude, să strige sau să protesteze faţă de 
cei care îşi prezentau ideile. Am fost curajos și am spus clar celei-
lalte părți: „Poate că faptul de a crede în Dumnezeu nu are sens 
pentru voi, în acest moment, dar va veni ziua în care totul va avea 
sens pentru voi la fel de clar precum are pentru mine acum”.

De atunci, nu mi s- a mai adresat niciun cuvânt de protest 
când mi- am apărat crezurile. Din acel moment, am progresat 
din punct de vedere educaţional, social şi spiritual. Am început 
să devin activ în cadrul activităţilor studenţeşti şi am fost ales în 
câteva funcţii din cadrul facultăţii.

Am învăţat că, dacă apărăm adevărul chiar şi numai odată, 
acest lucru are o influenţă mare asupra deciziilor noastre viitoare.
Vince A. Molejan jr., Mindanao, Filipine

AM SUSŢINUT DORINŢA  
DE A SLUJI ÎN MISIUNE
M- am alăturat Bisericii când aveam  
19 ani, fiind al doilea dintre cei trei fii 
şi singurul sfânt din zilele din urmă din 
familie. La puţin timp după ce am fost 
botezat, am început să simt dorinţa de a 
sluji în misiune. După un an, Spiritul mi- a 
spus că ar trebui să mă duc. Am vorbit 
cu mama mea, care a simţit că nu era 
bine să mă duc în misiune. Am amânat 
un an, dar dorinţa de a sluji în misiune 
nu m- a părăsit niciodată. În timpul acelui 
an, am studiat scripturile, am economisit 
bani, mi- am pregătit actele, am făcut 
toate analizele medicale şi – după ce 
toate celelalte lucruri au fost îndeplinite 
– am aşteptat chemarea Domnului. La 
scurtă vreme, am primit chemarea de a 
sluji în Misiunea Campinas, Brazilia.

Părinţii mei continuau să se opună. 
Am postit şi m- am rugat, în mod des-
chis, spunându- I Tatălui Ceresc toate 
temerile mele. L- am rugat să înduio-
şeze inima tatălui meu de pe pământ. 
A făcut acest lucru. Spre surprinderea 
mea, tatăl meu a participat la petrece-
rea de rămas bun pe care prietenii mei 
au pregătit- o pentru mine în sâmbăta 
premergătoare plecării mele. Iar, luni, 
tatăl meu m- a dus la aeroport.

În timpul misiunii, am simţit dragos-
tea lui Dumnezeu în timp ce predicam 
Evanghelia. Mama mea nu a încetat să 
fie mamă şi, când m- am întors acasă, 
ea a fost prima persoană care m- a 
îmbrăţişat.

Am învăţat că slujirea într- o misiune 
este mai mult decât o datorie; este un 
privilegiu şi o perioadă minunată de 
dezvoltare şi învăţare.
Cleison Wellington Amorim Brito,  
Paraíba, Brazilia



48 L i a h o n a

Ivy Noche

Misionarii i- au învăţat pe 
membrii familiei mele 
Evanghelia în casa noas-

tră din Singapore. Tatăl meu nu 
s- a alăturat Bisericii, însă mama 
mea s- a alăturat. Ea ne- a învăţat de-
spre Isus Hristos şi despre Evanghe-
lia Lui. De când eram copil, le- am 
spus cu mândrie prietenilor mei că 
eram o sfântă din zilele din urmă.

Întotdeauna am avut încredere în 
învăţăturile mamei mele. Dar când 
am devenit o tânără adultă, un misio-
nar m- a întrebat de câte ori citisem 
Cartea lui Mormon. Am mai fost între-
bată acest lucru, dar de data aceasta 
am realizat că, din cauză că nu citisem 
Cartea lui Mormon, nu ştiam dacă era 
adevărată.

Un fapt incontestabil
Nu mai puteam tergiversa un fapt 

incontestabil: adevărul Evangheliei 

lui Isus Hristos şi adevărul Cărţii lui 
Mormon sunt întreţesute. Dacă Evan-
ghelia este adevărată, atunci Cartea lui 
Mormon este adevărată. Pentru că nu 
ştiam dacă scriptura Cartea lui Mormon 
este adevărată, mă simţeam, în acel 
moment, nesigură cu privire la tot ceea 
ce ajunsesem să cred. Mintea mi- a fost 
cuprinsă de confuzie şi întrebarea „Este 

Pentru mine, adevărul 
Evangheliei lui Isus  
Hristos şi adevărul  
Cărţii lui Mormon  

sunt întreţesute. Dacă 
Evanghelia este  

adevărată, atunci  
Cartea lui Mormon  

este adevărată.

E V A N G H E L I A  Î N  V I A Ţ A  M E A

mea întreţesută
MĂRTURIA 

adevărată Cartea lui Mormon?” 
mi- a rămas în inimă.

De asemenea, relaţia mea tot 
mai profundă cu Salvatorul Isus 
Hristos m- a făcut să doresc să 

cunosc adevărul. Ziua în care am 
înţeles că nu puteam afla suficiente 
lucruri despre Isus Hristos fără a 
citi Cartea lui Mormon cu seriozitate 
a fost ziua în care am dorit în mod 

profund să ştiu dacă aceasta este 
adevărată.

Chemată să slujesc în calitate  
de învăţătoare

M- am rugat pentru îndrumare. În 
această perioadă, preşedintele meu 
de ramură m- a chemat să predau 
din Cartea lui Mormon în clasa de 
doctrină a Evangheliei. Am accep-
tat chemarea, deoarece am simţit că 
putea fi răspunsul Domnului pentru 
a mă ajuta să cunosc adevărul despre 
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Cartea lui Mormon şi să mă apropii 
mai mult de Salvator.

A fost greu să predau. După pri-
mele câteva duminici, ştiam că nu 
aveam să fiu niciodată eficientă până 
nu credeam în Cartea lui Mormon.

Povestiri dezvăluite capitol  
după capitol

Am început să studiez Cartea  
lui Mormon în fiecare săptămână 
şi, curând, simţeam bucurie în timp 
ce citeam. Povestirile din Cartea lui 
Mormon se dezvăluiau capitol după 
capitol şi m- au făcut să mă apropii 
mai mult de Isus Hristos.

Am citit despre naşterea lui Hristos, 
pe care Nefi a văzut- o într- o viziune:

„Şi am văzut oraşul Nazaret; iar în 
oraşul Nazaret am văzut o fecioară şi 
ea era foarte frumoasă şi albă …

Iar [îngerul] mi- a spus: Iată, fe-
cioara pe care o vezi este mama Fiu-
lui lui Dumnezeu, după trup” (1 Nefi 
11:13, 18).

Am citit despre planul fericirii şi am 
învăţat despre credinţa în Isus Hristos 
că este necesară pentru salvarea noas-
tră. Amulec ne- a învăţat:

„Eu ştiu că Hristos va veni prin-
tre copiii oamenilor ca să ia asupra 
Sa păcatele poporului Său şi că El 

va ispăşi pentru păcatele lumii; căci 
Domnul Dumnezeu a vorbit aceasta.

… Căci în acord cu marele plan al 
Dumnezeului cel Veşnic, o ispăşire 
trebuie să fie înfăptuită sau altfel toată 
omenirea trebuie să dispară fără scă-
pare” (Alma 34:8-9).

Am citit despre slujirea lui Isus 
Hristos oferită celorlalte oi ale Sale pe 
străvechiul continent american şi am 
ajuns să ştiu că El este Dumnezeul tu-
turor naţiunilor. El le- a spus nefiţilor: 
„Voi sunteţi aceia despre care Eu am 
spus: Alte oi am Eu care nu sunt din 
stâna aceasta; pe ele, de asemenea, 
trebuie Eu să le aduc, iar ele Îmi vor 
auzi glasul Meu; şi atunci va fi numai 
o stână şi un Păstor” (3 Nefi 15:21).

Mi- am dobândit mărturia  
puţin câte puţin

În timp ce citeam Cartea lui Mormon, 
credinţa mea în Isus Hristos a fost în-
tărită şi înţelegerea mea despre planul 
Său a crescut (Alma 32:28).

Depun mărturie că scriptura  
Cartea lui Mormon este cheia de 
boltă a religiei noastre. Duhul Sfânt 
mi- a revelat că Joseph Smith este  
un profet adevărat care a restaurat  
Biserica lui Dumnezeu pe pământ  
şi care a tradus Cartea lui Mormon  

CHEIA DE 
BOLTĂ A  
RELIGIEI 
NOASTRE
„Aşa cum bolta  
se prăbuşeşte 
dacă îndepăr-

tăm cheia de boltă, tot aşa s- ar 
întâmpla cu Biserica în cazul în 
care Cartea lui Mormon nu ar fi 
adevărată… În cazul în care Cartea 
lui Mormon este adevărată – şi 
milioane de oameni au depus măr-
turie până acum că au primit măr-
turia Spiritului că ea este adevărată 
– atunci oamenii trebuie să accepte 
declaraţiile cu privire la restaurare 
şi la tot ce implică aceasta.”
Preşedintele Ezra Taft Benson (1899–1994) 
în Predicaţi Evanghelia Mea: un ghid pentru 
slujirea misionară (2004), p. 108.

de pe plăcile de aur. Cartea lui  
Mormon depune mărturie despre  
Isus Hristos şi este în armonie cu  
Biblia. Împreună ele mărturisesc  
că Isus Hristos este într- adevăr Fiul 
lui Dumnezeu şi că El este Dumne-
zeul tuturor naţiunilor, nu doar al 
uneia. ◼
Autoarea locuieşte în Singapore.
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Michael R. Morris
Revistele Bisericii

Îmi amintesc cât de nerăbdător am fost 
când aşteptam să mă întâlnesc cu epis-
copul meu în legătură cu slujirea în 

misiune. Mă întrebam dacă eram suficient 
de bun. Asemenea profetului 
Joseph Smith, nu eram „vino-
vat de vreun păcat mare sau 
răutăcios” ( Joseph Smith –  
Istorie 1:28), dar totuşi 
eram agitat.

Eram agitat, deoarece 
nu puteam să mă abţin 
să nu mă gândesc la 
prietenul meu Danny 
(numele a fost schimbat). 
Timp de multe luni de zile, Danny a 
vorbit despre cât de nerăbdător era să 
slujească în misiune. Dar acest lucru s- a 
schimbat după ce s- a întâlnit cu episcopul.

Deoarece Danny se implicase în  
acţiuni necorespunzătoare alături de  
mai multe tinere fete, conform spuselor 
sale ulterioare, nu a mai fost demn să 
slujească într- o misiune cu timp deplin. 
El nu mai era liber să aleagă să meargă 
în misiune.

Danny, aşa cum a spus şi preşe-
dintele Boyd K. Packer, preşedin-
tele Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, căzuse în ispita lui 

LIBERTATEA DE A ALEGE SAU  
LIBERTATEA MORALĂ DE A ALEGE?
Folosirea înţeleaptă a libertăţii 
de a alege ne permite să putem 
să continuăm să alegem şi să ne 
îmbunătăţim capacitatea de a 
alege corect.
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Satana de a „[folosi] greşit libertatea 
morală de a alege” 1.

Adevărata libertate, aşa cum în-
văţăm din broşura Pentru întărirea 
tineretului, rezultă atunci când ne 
folosim libertatea de a alege pentru a 
alege supunerea. Pierderea libertăţii, 
aşa cum a învăţat Danny, rezultă când 
alegem nesupunerea.

„Deşi sunteţi liberi să alegeţi modul 
în care veţi acţiona, nu sunteţi liberi 
să alegeţi consecinţele acţiunilor voas-
tre. Fie că sunt bune sau rele, conse-
cinţele sunt rezultatul alegerilor pe 
care le faceţi.” 2

Liberi să alegem 
pentru noi înşine

Deoarece scripturile ne învaţă că 
suntem „liberi să [alegem],” „liberi să 
[acţionăm]” şi liberi să acţionăm „pentru 
[noi]” (2 Nefi 2:27; 10:23; D&L 58:27; 
Helaman 14:30), noi folosim deseori 
expresia „libertatea de a alege”.

Dar ştiaţi că expresia „libertatea de a 
alege” nu apare în scripturi? În schimb, 
scripturile ne învaţă că „fiecare om 
[poate] acţiona potrivit doctrinei şi a 
principiilor… potrivit libertăţii morale 
de a alege, pe care i- am dat- o, pentru 
ca fiecare om să poată fi răspunzător 
pentru propriile păcate în ziua judecă-
ţii” (D&L 101:78; subliniere adăugată).

Vârstnicul D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, ne- a învăţat: „Cuvântul alege 
apare [în scripturi] fie neînsoţit, fie îm-
preună cu adjectivul morală… Când 
folosim expresia libertatea morală de 
a alege, noi subliniem în mod cores-
punzător răspunderea pe care o avem, 
care este o parte importantă a darului 

divin privind libertatea de a alege. Noi 
suntem fiinţe morale şi suntem liberi 
să alegem pentru noi înşine, liberi să 
alegem dar, de asemenea, responsabili 
pentru alegerile noastre” 3.

Preşedintele Packer a spus: „Li-
bertatea de a alege este definită în 
scripturi ca fiind «libertatea morală de 
a alege», ceea ce înseamnă că putem 
alege între bine şi rău” 4. Acest dar de 
la Dumnezeu înseamnă faptul că noi 
suntem „liberi să [alegem] libertatea şi 
viaţa veşnică, prin intermediul marelui 
Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să 
[alegem] robia şi moartea, potrivit ro-
biei şi puterii diavolului” (2 Nefi 2:27).

Războiul lui Satana împotriva 
libertăţii de a alege

Deoarece libertatea morală de a 
alege are un rol important în planul 
salvării, Satana a căutat să o distrugă 
în lumea premuritoare. El a fost alun-
gat din cauza răzvrătirii sale şi acum 
caută să „[îi înşele] şi [să- i orbească] 
pe oameni şi [să- i înrobească] după 
voinţa lui” (Moise 4:3- 4).

Satana doreşte ca noi să facem  
alegeri care ne îngrădesc libertatea, 
care duc la obiceiuri nesănătoase şi  
la dependenţe şi care ne lasă fără 
puterea de a ne împotrivi ispitelor 
sale. Frumuseţea Evangheliei ne face 
conştienţi de alegerile noastre şi de 
consecinţele acelor alegeri. Folosirea 
înţeleaptă a libertăţii de a alege ne 
permite să putem să continuăm să 

alegem şi să ne îmbunătăţim capacita-
tea de a alege corect.

Exemplul Salvatorului
Când planul salvării a fost prezentat 

în marele Consiliu din cer, Salvatorul 
ne- a arătat cum să ne folosim liber-
tatea morală de a alege în mod co-
respunzător. El a spus: „Tată, facă- se 
voinţa Ta şi slava să fie a Ta în veci” 
(Moise 4:2). Deoarece El a dorit să ac-
ţioneze conform voinţei Tatălui atunci 
şi, mai târziu, în Grădina Ghetsimani 
şi pe cruce (vezi Matei 26:39; Luca 
22:42), Isus a plătit preţul alegerilor 
noastre greşite şi ne- a oferit calea de 
a putea primi iertare prin intermediul 
pocăinţei.

Dacă vom urma exemplul Salvato-
rului, în loc să spunem „fac ce vreau”, 
atunci vom declara: „Fac ceea ce Tatăl 
vrea ca eu să fac” 5. Folosirea în acest 
mod a libertăţii noastre morale de a 
alege ne va aduce libertate şi fericire.

Când am avut primul interviu cu 
episcopul meu în legătură cu misiunea 
mea, am fost recunoscător că făcusem 
alegeri bune. Câteva luni mai târziu, 
Îl slujeam pe Domnul în Guatemala – 
învăţându- i pe alţii despre planul salvă-
rii şi despre rolul vital pe care libertatea 
morală de a alege îl are în acest plan. ◼
NOTE
 1. Boyd K. Packer, „Aceste lucruri pe care  

le cunosc”, Liahona, mai 2013, p. 8.
 2. Pentru întărirea tineretului (2011), p. 2.
 3. D. Todd Christofferson, „Moral Agency”, 

Ensign, iun. 2009, p. 47.
 4. Boyd K. Packer, „Aceste lucruri pe care  

le cunosc”, p. 8.
 5. Vezi Wolfgang H. Paul, „Darul libertăţii  

de a alege”, Liahona, mai 2006, p. 35.
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„Încerc să- mi controlez gândurile, 
dar sunt atât de multe ispite. Cum 
pot avea gânduri mai curate?”

A vă controla gândurile este ceva greu de realizat, 
dar este posibil şi aduce binecuvântări: „Pe măsură 
ce învăţaţi să vă controlaţi gândurile, veţi putea 
scăpa de obiceiuri, mai precis de obiceiuri per-
sonale degradante. Puteţi să dobândiţi curaj, să 

învingeţi teama şi să aveţi o viaţă fericită.” 1

De asemenea, aveţi în vedere aceste binecuvântări:

• gândurile curate vă vor ajuta „încrederea… [să crească] 
puternic în prezenţa lui Dumnezeu” şi „Duhul Sfânt va  
fi tovarăşul [vostru] permanent” (D&L 121:45- 46);

• gândurile curate vă vor ajuta să recunoaşteţi inspiraţia,  
deoarece Duhul Sfânt vorbeşte inimii şi minţii voastre 
(vezi D&L 8:2-3);

• gândurile curate vă vor ajuta să ţineţi cea dintâi şi cea mai 
mare poruncă: să iubeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta, 
cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău (vezi Matei 22:37).

Sunt multe lucruri pe care le puteţi face pentru a avea gân-
duri mai curate, după cum veţi vedea din ideile menţionate în 
aceste pagini. Dar unul dintre lucrurile principale pe care le 
puteţi face – şi este un proces treptat – este acela de a învinge 
„omul firesc”. Omului, prin firea lui, îi plac gândurile care nu 
sunt curate. Iată cum putem depăşi această situaţie: „Omul prin 
firea lui este un duşman al lui Dumnezeu… şi va fi în vecii ve-
cilor, dacă el nu se supune chemărilor Spiritului Sfânt şi înlătură 
omul firesc şi devine un sfânt prin ispăşirea lui Hristos Domnul 
şi devine ca un copil, ascultător, blând, umil, răbdător, plin de 
dragoste” (Mosia 3:19).

Ce aţi putea face astăzi pentru a permite ispăşirii Salvatorului 
să aducă această schimbare în viaţa voastră?

Media şi prietenii
Un punct bun de por-
nire este acela de a 
alege filme, muzică şi 
literatură care înalţă 

spiritual. Alegeţi prieteni în a căror 
companie puteţi avea conversaţii 
decente şi activităţi neprihănite. Dacă 
aveţi mai multe lucruri bune la care 
să vă gândiţi, veţi constata, în mod 
treptat, că este mai uşor să alungaţi 
gândurile rele şi acestea vă vor veni 
în minte mai rar.
Amber S., 18 ani, Columbia Britanică, 
Canada

Rugăciune
Rugăciunea mă aduce mai aproape 
de Tatăl nostru Ceresc şi mă ajută 
să mă concentrez asupra gândurilor 
bune. Studiul zilnic din scripturi îmi 
dă încredere să înving ispitele; în 
scripturi, pot să găsesc exemple de-
spre ucenici credincioşi ai lui Hristos. 
De asemenea, depunerea mărturiei 
mele mă ajută să- mi menţin curate 
gândurile.
Dasha M., 17 ani, Kiev, Ucraina

Scripturi
Studierea scripturilor  
în fiecare dimineaţă 
înainte de a merge la 
şcoală mă ajută. Când 

am un gând rău, îl înlocuiesc imediat 
cu ceva mai bun. În loc de a spune 
doar: „Nu, nu te gândi la asta” (ceea 
ce este bine de făcut), înlocuiţi gândul 
rău cu unul bun. Amintiţi- vă, dumnea-
voastră vă controlaţi mintea, nu Satana. 
Noi suntem fiice şi fii curajoşi ai Tatălui 

Răspunsurile sunt menite să ajute şi să ofere perspectivă, nefiind declaraţii oficiale privind doctrina Bisericii.

Î N T R E B Ă R I  Ş I  R Ă S P U N S U R I

NOTĂ
 1. Boyd K. Packer, „Worthy Music, Worthy Thoughts”, Liahona, apr. 2008, p. 31.
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Ceresc şi avem misiunea constantă  
de a ne îmbunătăţi.
Nick C., 16 ani, Arkansas, SUA

Bine sau corect?
Nu puteţi controla 
totdeauna dacă vine un 
gând, dar puteţi controla 
dacă rămâne. Puteţi să 

vă întrebaţi: Îmi va face acest gând 
un bine? Mă va ajuta să merg în di-
recţia corectă? Când un gând ispititor 
vă vine în minte, cântaţi un cântec 
frumos, gândiţi- vă la o amintire dragă 
sau rugaţi- vă. Totul este să înlocuiţi 
gândurile rele cu ceva bun.
Lisa P., 17 ani, Danemarca

Exemplul lui Lehi
În 1 Nefi 15:27, Nefi le 
povesteşte fraţilor lui 
că tatăl lor, în viziunea 
despre pomul vieţii, era 

înconjurat de necurăţie. Dar Lehi nu a 
văzut necurăţia, deoarece „mintea lui 
era aşa de absorbită de alte lucruri”. 
Acest lucru este valabil şi pentru noi în 
zilele noastre. Dacă dorim să fim plini 
de neprihănire, să ne rugăm pentru 
aceasta şi să ne concentrăm asupra 
lucrurilor neprihănite, atunci mintea 
noastră va fi atât de plină de neprihănire 
şi virtute, încât gândurile care nu sunt 
curate nu vor avea putere să rămână.
Hattie W., 16 ani, Arizona, SUA

Imnuri
Imnurile ne pot ajuta să avem gânduri 
mai curate. Muzica bună înalţă spiri-
tul. Când pot să ascult imnuri, ele mă 
înalţă, întotdeauna, într- o sferă mai 

GÂNDIŢI- VĂ 
LA ACESTE 
LUCRURI
„În timpul acestei 
călătorii, uneori 
nesigure, prin viaţa 
muritoare, fie ca 

noi să urmăm acel sfat al apostolului 
Pavel care ne va ajuta să fim prote-
jaţi şi să rămânem pe direcţia cea 
bună: «Tot ce este adevărat, tot ce 
este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească» 
[Filipeni 4:8].”
Preşedintele Thomas S. Monson, „Să ne 
uităm în urmă şi să mergem înainte”, Liahona, 
mai 2008, p. 90.

ÎNTREBARE A VI ITOARE

calmă şi mai celestială. Ele mă ajută 
să- mi amintesc de dragostea pe care 
Tatăl Ceresc o are pentru fiecare dintre 
noi şi devine mai uşor să evit ispita.
Amanda A., 18 ani, Amazonas, Brazilia

Studiul scripturilor în familie
Când îmi vin în minte gânduri care 
nu sunt curate, încerc să- mi amintesc 
scripturile pe care le- am citit cu fa-
milia mea dimineaţa. În fiecare dimi-
neaţă, la ora 6:00, citim din scripturi, 
împreună, în familie. Este devreme, 
dar este o binecuvântare şi acest lu-
cru mă face să mă simt mai puternică 
în timpul zilei.
Elena W., 16 ani, Elveţia

Împărtăşanie
În rugăciunea pentru 
împărtăşanie se afirmă 
că, dacă luăm asu-
pra noastră numele 

lui Hristos, ţinem poruncile Sale şi 
ne amintim totdeauna de El, vom 
avea totdeauna Spiritul Său cu noi. 

„Când mama mea a fost 
bolnavă, noi am postit şi 
ne- am rugat pentru ea, 
dar ea tot a murit. Cum 
pot să fiu împăcată cu 
acest lucru?”

Trimiteţi răspunsurile voastre şi, dacă doriţi, o poză 
cu rezoluţie mare până la data de 15 noiembrie 
2014 la liahona. lds. org (apăsaţi pe „Submit Your 
Work”), prin email la liahona@ ldschurch. org sau 
prin poştă (vezi adresa la pagina 3).

Următoarele informaţii şi permisiuni trebuie incluse 
în e- mailul sau scrisoarea voastră: (1) numele întreg, 
(2) data naşterii, (3) episcopia sau ramura, (4) ţăruşul 
sau districtul, (5) acordul vostru scris şi, dacă aveţi 
sub 18 ani, acordul scris al părinţilor voştri (se ac-
ceptă prin e- mail) pentru a publica răspunsul vostru 
şi fotografia.

Răspunsurile pot fi corectate pentru a fi mai clare 
sau a se încadra în spaţiul rubricii.

Amintindu- ne de El, noi facem efortul 
de a îndepărta gândurile lumeşti şi de 
a ne concentra pe cele eterne. Când 
ne amintim permanent de El, gându-
rile, dorinţele şi faptele noastre se vor 
schimba în bine.
McKay M., 18 ani, Utah, SUA.
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David A. Edwards
Revistele Bisericii

Adresarea întrebărilor potrivite îi poate ajuta pe oameni  
să- şi deschidă inima unei mărturii despre adevăr.

Cum să adresaţi 
întrebări eficiente

LECŢII DE  

DUMINICA

Subiectul acestei luni:  

Să devenim mai  

asemănători  

lui Hristos

Aveţi ocazii de a propovădui în jurul vostru, fie într- o conversaţie de un 
minut într- un autobuz, în timpul unei lecţii la Biserică, prin comentarii  
online sau într- o conversaţie aprofundată faţă în faţă cu un prieten.

Iată un sfat pentru o propovăduire eficientă în orice situaţie: adresaţi 
întrebări.

Întrebările bune duc la o cunoaştere bună şi, din fericire, adresarea de  
întrebări bune este ceva ce puteţi studia, exersa şi învăţa cum să o faceţi 
bine. Iată cum:

Adresaţi întrebări eficiente
Întrebările eficiente sunt cele care vă fac să gândiţi şi 

să simţiţi profund, cele care vă duc spre adevăr, mărturie 
şi schimbare. Ele pot acoperi o gamă largă de subiecte, 
dar au, de obicei, câteva lucruri în comun: (1) ele nu 
sunt superficiale sau doar fac referire la fapte (cu toate 
că pot fi o consecinţă a unor întrebări cu privire la fapte 
reale), (2) ele au unele legături cu viaţa noastră de zi 
cu zi şi (3) ele ne provoacă să dăm mai mult decât un 
răspuns care nu necesită multă gândire.
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Studiaţi şi gândiţi profund
Pentru a vă pregăti să predicaţi Evanghelia, studiaţi scripturile şi învăţăturile 

profeţilor şi apostolilor din zilele noastre şi rugaţi- vă ca Spiritul Sfânt să fie cu  
voi şi cu cei cărora le predaţi (vezi D&L 42:14; 50:21-22).

De asemenea, dacă doriţi să adresaţi oamenilor întrebări care, într- adevăr,  
să- i facă să gândească, trebuie să depuneţi acelaşi efort de gândire. Meditaţi la 
ceea ce studiaţi. Veţi învăţa că ceea ce vă face să gândiţi cel mai profund sunt 
întrebările pe care vi le adresaţi vouă înşivă în timp. Acordaţi atenţie genurilor 

de întrebări care vă fac să gândiţi cu adevărat. 
Acestea sunt întrebările care duc la o înţele-
gere şi o mărturie mai mari, acelaşi gen de 
întrebări pe care aţi putea să le adresaţi când  
îi ajutaţi pe alţii să înveţe despre Evanghelie.

Amintiţi- vă de ce adresăm întrebări
Întrebările ne implică prin introducerea unui gol pe 

care mintea noastră doreşte, apoi, să- l umple. Mai concret, 
adresarea de întrebări care îndeamnă la o reflectare perso-
nală poate permite apariţia următorului proces:

1. oamenii devin interesaţi de ceea ce spuneţi;
2. ei îşi folosesc libertatea de a alege pentru a se gândi 

la un răspuns şi a- l exprima;
3. această folosire a libertăţii de a alege permite Duhu-

lui Sfânt să le depună mărturie despre adevăr.1

Cu acest proces în gând, vă veţi da seama ce fel de 
întrebări să adresaţi şi ce fel de întrebări să evitaţi.

Exemplu: În loc să întrebaţi: „De ce este 
important să citiţi scripturile?”, aţi putea 
întreba: „Cum v- a schimbat viaţa studiul 
scripturilor?”.

Amintiţi- vă, voi le  
predaţi oamenilor,  
nu doar ţineţi lecţii

Dacă îi cunoaşteţi pe cei 
cărora le predaţi şi vă gândiţi la 
nevoile lor, veţi alege întrebări 
destinate să- i ajute, nu doar pen-
tru a comunica unele idei.

Exemplu: În loc să 
întrebaţi doar: „Care 
sunt paşii în procesul 
pocăinţei?”, aţi putea 
întreba: „Cum îndreptaţi 
lucrurile când ştiţi că aţi 
făcut ceva greşit?”.

Exemplu: În loc să întrebaţi: „Cum do-
bândim caritate?”, aţi putea întreba: „Ce 
credeţi că înseamnă sfatul din Moroni 
7:48 care spune să ne rugăm pentru 
caritate «cu toată puterea inimii»?”.



56 L i a h o n a

ALĂTURAŢI- VĂ CONVERSAŢIEI

Lucruri asupra cărora  
să meditaţi duminica
• V- a adresat cineva, vreodată, o întrebare 

care v- a făcut să doriţi să cunoaşteţi 
mai multe despre Evanghelie sau să vă 
schimbaţi viaţa într- un anumit mod?

• În ce mod a folosit Salvatorul întrebări 
când a propovăduit?

Lucruri pe care le- aţi  
putea face
• În timp ce studiaţi scripturile în această 

săptămână, întocmiţi o listă cu unele 
întrebări.

• La Biserică, adresaţi o întrebare ca parte  
a unei discuţii în clasă.
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Progresaţi, pas cu pas, către întrebări mai profunde
Uneori, cel mai bine este să progresaţi, pas cu pas, către întrebări care 

solicită o gândire mai profundă şi o reflecţie personală, astfel că puteţi 
adresa o întrebare introductivă la care este uşor de răspuns şi, apoi, puteţi 
continua cu una sau mai multe întrebări suplimentare, care duc la răspun-
suri mai profunde. Mai jos sunt unele exemple simple:

Întrebare introductivă Întrebare suplimentară

Ce vârstă avea Joseph Smith când 
s- a dus în Dumbrava Sacră?

Când v- aţi rugat Tatălui Ceresc cu 
o dorinţă sinceră asemănătoare 
celei pe care a avut- o Joseph?

Credeţi în Dumnezeu? Ce rol joacă Dumnezeu în 
viaţa dumneavoastră?

Ce aţi făcut recent  
pentru a sluji celorlalţi?

În ce mod cunoaşterea faptului că 
suntem copii ai lui Dumnezeu schimbă 

felul în care gândiţi despre slujire?

Dacă voi căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt în timp ce adresaţi întrebări, 
va fi mult mai probabil să adresaţi întrebarea potrivită la timpul potrivit. 
Nu se ştie niciodată. Ar putea schimba viaţa cuiva. ◼
NOTĂ
 1. „Pentru a autoriza Spiritul să vă înveţe, trebuie să vă exersaţi libera alegere” (Richard≈G. 

Scott, „Să obţinem îndrumare spirituală”, Liahona, nov. 2009, p. 8).
SFATURI PENTRU  
ADRESAREA 
ÎNTREBĂRILOR
• Aşteptaţi răspunsurile. 
• Folosiţi întrebări suplimen-

tare pentru a încuraja o 
gândire mai profundă.

• Evitaţi întrebări care creează 
controverse sau care încura-
jează cearta.

• În mod ocazional, adresaţi 
întrebări care îndeamnă la 
meditare.

Pentru mai multe sfaturi, vezi  
Predarea, nu este chemare mai 
mare : un îndrumar al resurselor 
pentru predarea Evangheliei (1999), 
p. 68-69.
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Unii dintre voi ştiu ceea ce vor să 
devină sau unde vor să ajungă 
în viaţă, iar ceilalţi nu ştiu. Unii 

dintre voi păreţi să aveţi atât de multe 
binecuvântări şi atât de multe alegeri 
minunate de făcut în viitor. Alţii dintre 
voi se simt, pentru o perioadă şi din 
cine ştie ce motiv, mai puţin norocoşi şi 
cu mai puţine căi atractive înaintea lor.

Dar oricine aţi fi şi oriunde vă aflaţi 
în timp ce vă căutaţi rostul în viaţă, 
vă ofer „calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 
14:6). Oriunde credeţi că aţi merge,  
vă rog să „veniţi la [El]” (vezi 
Matei 11:28-30), acesta fiind primul 
pas vital pentru a ajunge acolo, pen-
tru a vă găsi fericirea, tăria şi succesul 
personal.

Când Andrei şi Filip L- au auzit pen-
tru prima dată pe Hristos vorbind, au 
fost atât de impresionaţi, atât de fasci-
naţi, încât ei L- au urmat în timp ce 

El se îndepărta de mulţime. Simţind că 
cineva Îl urma, Hristos S- a întors şi i- a 
întrebat pe cei doi bărbaţi: „Ce cău-
taţi?” (Ioan 1:38). Cu alte cuvinte, i- a 
întrebat: „Ce doriţi?”.

Ei au răspuns: „Unde locuieşti?”
Iar Hristos a spus: „Veniţi de 

vedeţi!”. Puţin mai târziu, El i- a 
chemat în mod oficial pe Petru şi pe 
ceilalţi noi apostoli cu acelaşi spirit 
de invitare, „Veniţi după Mine” 
(vezi Matei 4:19).

Mi se pare că esenţa vieţii noastre se 
reduce la aceste două elemente scurte 
din aceste scene de la începutul slujirii 
Salvatorului în viaţa muritoare. Unul 
dintre elemente este întrebarea, adre-
sată fiecăruia dintre noi: „Ce căutaţi? 
Ce doriţi?”. Al doilea element este răs-
punsul Lui despre cum putem dobândi 
ceea ce dorim. Oricine am fi şi oricare 
ar fi problemele noastre, răspunsul Lui 
este întotdeauna la fel, pentru tot-
deauna: „Veniţi la Mine!”. Veniţi 
să vedeţi ceea ce fac şi modul în care 
îmi petrec timpul. Învăţaţi de la 
Mine, urmaţi- Mă şi, în timp ce faceţi 
aceste lucruri, vă voi oferi răspunsuri 
la rugăciunile voastre şi odihnă sufle-
tului vostru.

Preaiubiţii mei tineri prieteni, nu cu-
nosc altă cale prin care să aveţi succes 
sau să fiţi fericiţi ori în siguranţă. Nu 
cunosc altă cale prin care voi să puteţi 
să vă purtaţi poverile sau să găsiţi ceea 
ce Iacov a numit „acea fericire care 
este pregătită pentru sfinţi” (2 Nefi  
9:43). Acesta este motivul pentru care 
noi facem legăminte solemne 
bazate pe sacrificiul ispăşitor al lui 
Hristos şi acesta este motivul pentru 

care noi luăm numele Lui  
asupra noastră.

Isus este Hristosul, Fiul Dumne-
zeului cel Viu. Aceasta este Biserica 
Sa adevărată şi vie. El doreşte ca noi 
să venim la El, să Îl urmăm, să fim 
alinaţi de El. Apoi, El doreşte ca 
noi să oferim alinare altora. 
Fie ca noi să avem suficientă credinţă 
pentru a accepta bunătatea  
lui Dumnezeu şi mila Singurului 
Său Fiu Născut! Fie ca noi să venim  
la El şi la Evanghelia Sa şi să fim 
vindecaţi! ◼
Dintr- o cuvântare rostită în cadrul serii la gura 
sobei desfăşurată la Universitatea Brigham Young 
în data de 2 martie 1997.

CUM SĂ  
AM TĂRIE  
ŞI SUCCES

Vârstnicul  
Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli

CUM AŢI PUS ÎN  
PRACTICĂ ACEASTA?

„Isus Hristos doreşte să Îl urmăm. 
Trebuie să îi ajutăm pe alţii şi să nu 
uităm că El nu ne va uita niciodată.”
Cecilia E., Filipine

„Pentru a veni la Hristos, trebuie 
să trăim, pe cât de bine putem, 
conform exemplului Său şi să Îi  
permitem să fie cu noi neîncetat,  
în fiecare moment al zilei.”
Allyson L., Arizona, SUA
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De unde să începeţi? Poate 
credeţi că rudele dumneavoas-
tră au făcut deja tot ce era de 

făcut. Sau poate istoria familiei este 
ceva nou pentru dumneavoastră şi 
pare copleşitor. Fie că începeţi prin 
a ţine un jurnal personal, a pregăti 
nume pentru templu sau a primi 
informaţii de la rudele în viaţă, 
dumneavoastră puteţi participa la 
realizarea istoriei familiei în moduri 
distractive şi de mare însemnătate.

Începerea acestei munci poate 
fi uşoară şi distractivă. Tineri 
din toată lumea lucrează la 
istoria familiei şi aduc o mare 
contribuţie.

Ţinerea unui jurnal personal: să ne amintim  
de binecuvântările noastre

Ţinerea unui jurnal nu este uşoară. Deseori ne spunem că sun-
tem prea ocupaţi sau prea obosiţi ori că evenimentele din vieţile 

noastre nu sunt destul de importante pentru a le consemna. În urmă 
cu câţiva ani, am înţeles că ţinerea unui jurnal nu trebuie să fie un 
lucru greu şi că ar putea ajunge să- mi placă.

Am început prin a scrie un lucru pe zi. Nu conta dacă era foarte 
lung sau extraordinar; am scris orice îmi trecea prin minte sau orice 
se întâmplase în acea zi. Acest fapt mi- a binecuvântat deja viaţa.

Într- o zi, o membră a familiei mele trecea printr- o perioadă grea  
şi nu eram sigur ce trebuia să- i spun dar, apoi, am simţit îndemnul 
să- i citesc ceva ce scrisesem în jurnal. Am putut să- i împărtăşesc o 
experienţă personală pe care o consemnasem în micul meu jurnal 
negru şi am văzut modul în care acest lucru a consolat- o.

Vă garantez că, dacă veţi începe prin a scrie un lucru pe zi, veţi 
fi binecuvântaţi. Indiferent cât de mici sau mari sunt binecuvântă-
rile din viaţa dumneavoastră, consemnarea lor vă poate ajuta să vă 
aduceţi aminte de ele.
Gentry W., Utah, SUA.

LUCREZ LA EA
– ISTORIA FAMILIEI –  
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Găsirea bucuriei în istoria familiei: să- i căutăm  
pe strămoşii noştri

Când am fost botezat, am auzit multe lucruri despre istoria familiei, 
dar nu ştiam cum să fac această muncă sau dacă puteam să o fac. 

M- am hotărât să mă rog cu privire la aceasta şi am simţit că trebuia să 
încep să lucrez la istoria familiei imediat. Am simţit că strămoşii mei 
erau nerăbdători ca eu să încep şi că ei aveau să mă ajute să găsesc 
informaţiile necesare pentru a înfăptui rânduielile.

Am început prin a participa la un curs de istoria familiei şi, la scurt 
timp după aceea, am fost chemat în calitate de consultant în domeniul 
istoriei familiei. Am avut emoţii pentru că nu cunoşteam prea multe 
despre aceasta, dar am acceptat chemarea.

Într- o zi, am vizitat- o pe sora bunicii mele, care avea documente 
despre străbunica mea. Nu dorea să împărtăşească prea multe infor-
maţii, deoarece ei aveau o tradiţie, aceea de a nu vorbi despre rude 
decedate. Mi- a spus că, în ziua următoare, avea să fie comemorarea 
morţii străbunicei mele şi avea de gând să ardă documentele. Am 
întrebat- o dacă puteam să copiez nişte informaţii înainte şi ea m- a 
lăsat. Atunci am ştiut că Tatăl Ceresc avea să mă ajute să- mi continui 
cercetările.

Slujind în Centrul de istorie a familiei de lângă templu, am conti-
nuat să descopăr mai multe lucruri despre familia mea. Am aflat că 
doi dintre bunicii străbunicii mele au fost imigranţi din Italia care au 
deţinut o fermă în apropiere de São Paulo, Brazilia. Familia mea pier-
duse contactul cu rudele de la fermă, dar am găsit un văr care scria o 
carte despre genealogia familiei noastre. El mi- a dat cartea, pe care o 
scrisese timp de nouă ani. A spus că nu a ştiut de ce trebuia să o scrie, 
dar a simţit că aceasta urma să- i fie de folos cuiva, în viitor. Ştiu că 
spiritul lui Ilie l- a inspirat.

Am învăţat din experienţele mele că noi facem o lucrare sacră. 
Strămoşii noştri aşteaptă ca noi să- i ajutăm şi sunt alături de noi pentru 
a ne ajuta.
Gabriel D., Brazilia

Să facem munca în templu:  
rânduieli sacre

Eu sunt convertit şi sunt singurul 
membru al Bisericii din familia 

mea. Am învăţat că una dintre rân-
duielile sacre este botezul pentru cei 
morţi. Am mers să fac turul templului 
şi, în timp ce ascultam gazda noastră 
vorbind despre rânduieli, am simţit 
un glas slab, liniştit care îmi spunea 
să merg la Centrul de istorie a familiei 
şi să completez o cerere pentru a se 
efectua o rânduială în templu pentru 
mama mea, care decedase. Am fost 
atât de fericit când mi s- a confirmat pe 
contul de pe FamilySearch că fusese 
făcută munca în templu pentru ea. 
Acest lucru mi- a întărit mărturia şi ştiu 
că unul dintre motivele pentru care ne 
aflăm aici, pe pământ, este de a- i ajuta 
pe strămoşii noştri să primească ade-
vărata Evanghelie a lui Isus Hristos.
Marvin S., Filipine

Urmarea îndemnului: să aflăm 
informaţii de la rudele în viaţă

După ce am absolvit liceul, am 
simţit îndemnul de a- i vizita pe 

toţi cei patru bunici ai mei. Am avut 
timp liber şi mi- am dat seama că s- ar 
putea să nu mai am această ocazie din 
nou, aşa că am petrecut o săptămână 
cu fiecare pereche de bunici.

Mi- am petrecut timpul scotocind 
prin cutii, citind scrisori vechi şi 
uitându- mă la fotografii vechi. Am 
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ÎMPĂRTĂŞIŢI EXPERIENŢA 
DUMNEAVOASTRĂ
Împărtăşiţi experienţele  
dumneavoastră legate de  
istoria familiei pe lds. org/ youth/ 
family - history/ experiences.

consemnat povestirile din viaţa  
bunicilor mei, am mers prin cimitire  
şi am vizitat locurile în care bunicii 
mei şi rudele lor au locuit şi au mun-
cit. A fost distractiv! Am aflat atât de 
multe lucruri despre strămoşii mei, 
bunicii mei, părinţii mei şi despre 
mine. Mi- am dat seama că nu aş avea 
viaţa pe care o am dacă nu ar fi fost 
strămoşii mei.

După călătoria mea, m- am întors 
cu aproximativ 1.000 de nume ale 
strămoşilor mei şi am putut să fac 
munca în templu pentru mulţi dintre 
ei. Faptul de a urma îndemnurile Du-
hului Sfânt şi de a- i vizita pe bunicii 
mei a fost una dintre cele mai bune 
decizii pe care le- am luat vreodată.
Shenley P., California, SUA

PARTICIPAŢI LA CEVA CARE 
ARE CONSECINŢE ETERNE
„V- aţi rugat în legătură cu munca 
pentru strămoşii dumneavoastră? 
Daţi deoparte acele lucruri din viaţa 
dumneavoastră care nu contează cu 
adevărat. Decideţi să faceţi ceva care 
va avea consecinţe eterne …

Oriunde v- aţi afla în lume, cu  
rugăciune, credinţă, hotărâre, sâr-
guinţă şi puţin sacrificiu, puteţi avea 
o contribuţie însemnată. Începeţi  
acum. Vă promit că Domnul vă va 
ajuta să găsiţi o cale. Şi vă va face  
să vă simţiţi minunat.”
Vârstnicul Richard G. Scott, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, „Bucuria de a- i mântui pe 
cei morţi”, Liahona, nov. 2012, p. 95.

M- am simţit ca acasă: să ducem nume la templu 

Când l- am rugat pe tatăl meu să- mi dea idei cu privire la istoria 
familiei pentru a- mi completa Progresul Personal, el mi- a explicat 

că, în urmă cu mai mulţi ani, găsise câteva nume ale membrilor fami-
liei pe care nu reuşise să le ducă la templu din cauza cerinţelor din 
vremea lui. Cu ajutorul meu, acei membri ai familiei ar fi putut primi 
binecuvântările templului.

În următoarele luni, mi- am petrecut după- amiezile şi serile de 
duminică introducând nume în calculator şi aflând povestiri despre 
familie de la tatăl meu. Am comandat chiar şi microfişe pentru a afla 
mai multe informaţii. Uneori, când îmi era greu să citesc filmele vechi, 
spuneam o rugăciune în gând şi, apoi, scoteam hârtia pentru a trasa 
contururile literelor. Numele apăreau din obscuritate.

În cele din urmă, am adunat o mare colecţie de nume ale membri-
lor familiei şi tinerii din episcopia mea au ajutat la înfăptuirea bote-
zurilor. După aceea, părinţii mei şi alţi membri ai episcopiei au luat 
cartonaşele cu nume pentru a înfăptui celelalte rânduieli din templu.

Mi s- a părut că a mai trecut doar puţin timp până m- am trezit 
pregătindu- mă să merg la templu pentru propria mea înzestrare. Am 
fost entuziasmată, dar şi emoţionată.

Pe drum spre templu, tatăl meu mi- a explicat că găsise câteva car-
tonaşe cu nume ale membrilor familiei pe care le pregătisem pentru 
proiectul meu din Progresul Personal. Fuseseră rătăcite, aşa că tatăl 
meu le adusese cu el, pentru ca el, mama mea şi logodnicul meu să 
înfăptuiască rânduielile rămase. El mi- a spus numele lor şi eu mi- am 
amintit de ele din proiectul meu.

Pe măsură ce am făcut legăminte sacre în templu, m- am simţit 
înconjurată de cei dragi de ambele părţi ale vălului. Am simţit o pace 
profundă ştiind că pot avea o legătură eternă cu familia mea. ◼
Holly P., Idaho, SUA
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DESCOPERINDU- I PE EI,  
VĂ DESCOPERIŢI PE VOI

Ceea ce este viaţa voastră astăzi se datorează şi generaţiilor trecute.  
Aflaţi unde a început povestea voastră.  

Accesaţi FamilySearch. org.



Alcenir de Souza

M- am alăturat Bisericii când aveam 15 ani şi, acum, după pa-
tru ani, mi- am depus cererea pentru a merge în misiune. În 
cadrul interviului cu preşedintele meu de ţăruş, dânsul m- a 

felicitat pentru că am hotărât să- L slujesc pe Domnul în calitate de 
misionar cu timp deplin. Apoi, acest conducător inspirat a spus ceva 
care m- a impresionat profund: „Frate, de acum încolo, lucruri ciu-
date ţi se vor întâmpla în viaţă pentru a te determina să te răzgân-
deşti în legătură cu decizia ta de a- L sluji pe Domnul”.

Cât am aşteptat să- mi primesc chemarea în misiune, lucram 
ca stagiar la compania Xerox. Datorită acestui serviciu am 
putut să- mi procur câteva dintre lucrurile de care urma să 
am nevoie în câmpul misiunii şi am putut să o ajut pe mama 
cu cheltuielile casei. Lucrurile mergeau foarte bine.

Din nefericire, „lucruri ciudate” chiar au început 
să se întâmple. Mai întâi, mama a fost atacată şi 

a fost la un pas să moară din cauza rănilor, dar un 
Tată Ceresc bun i- a cruţat viaţa în mod miraculos.

La acea vreme, mama mea, două surori mai 
mici şi cu mine locuiam într- o casă închiriată. 
Trăiam din salariului meu şi dintr- o pensie 

mică pe care mama o primea ca ur-
mare a decesului tatălui meu 
cu ani în urmă.

Câteva persoane, incluzând 
membri ai Bisericii, m- au întrebat: 

„Vei avea curajul să- ţi laşi mama 
într- o astfel de situaţie şi să 

FAŢĂ DE  

MISIUNEA MEA
OPOZIŢI După ce am fost intervievat pentru a sluji în misiune,  

preşedintele meu de ţăruş a spus: „Lucruri ciudate ţi se vor 

întâmpla în viaţă pentru a te determina să te răzgândeşti”.

E  



TIN
ERI 

pleci în misiune?”. Auzind această 
întrebare în repetate rânduri, în inima 
mea au început să apară îndoieli.

Într- o zi, preşedintele de ţăruş  
m- a sunat şi mi- a spus că îmi sosise 
chemarea în misiune şi m- a rugat să 
vin la biroul său în acea seară pen-
tru a- mi da mult aşteptatul plic, sosit 
de la sediul central al Bisericii. Eram 
deopotrivă emoţionat şi fericit la 

auzirea veştii.
În aceeaşi zi, şeful meu m- a 

rugat să vin să vorbesc cu el 
înainte de prânz. Când am 
intrat în biroul lui, am fost 
întâmpinat într- un mod  
prietenos şi am vorbit timp 
de câteva minute despre 
instruirea mea şi despre 
ceea ce învăţasem în  
companie. Apoi, acel 
om important al orga-
nizaţiei a spus ceva  
ce era visul majori-
tăţii oamenilor din 
oraş: „Ai făcut o  
treabă bună aici  
ca stagiar şi dorim 

să te angajăm şi să 
te păstrăm în echipă. 

Ce zici?”.
Aceasta a fost una dintre 

cele mai grele decizii pe care a 
trebuit să le iau în viaţa mea. Se-

cundele păreau o eternitate. Parcă au-
zeam oamenii care mă întrebau dacă 
îmi voi lăsa mama fără ajutor financiar 
şi voi pleca în câmpul misiunii.

Cu toate acestea, mi- am adus 
aminte de lucrurile pe care le- am 
învăţat din scripturi şi de la conducă-
torii mei din cadrul Bisericii şi, simţind 
influenţa Spiritului, am ştiut cu o sigu-
ranţă de neclintit că Dumnezeu dorea 
ca eu să slujesc ca misionar cu timp 
deplin al Bisericii Sale. Am ştiut că El 
urma să aibă grijă de familia mea, că 
puteam să am încredere în El şi că 
totul avea să fie bine.

I- am explicat situaţia şefului meu, 
iar răspunsul său este încă viu în min-
tea mea: „Credeam că eşti un tânăr 
foarte matur, şi totuşi tu iroseşti şansa 
vieţii tale”.

I- am mulţumit din toată inima pen-
tru oferta sa şi, după 28 de zile, m- am 
prezentat la Centrul de pregătire a 
misionarilor din São Paulo, Brazilia.

În timpul misiunii mele, Domnul 
S- a îngrijit de nevoile familiei mele 
prin intermediul prietenilor din Bise-
rică şi în moduri miraculoase. Mama 
s- a însănătoşit şi ocazii de a se angaja 
s- au ivit atât pentru ea, cât şi pentru 
surorile mele.

Chiar se petrec „lucruri ciudate” 
atunci când hotărăşti să Îl slujeşti 
pe Domnul. În continuare, îmi voi 
depune mărturia, ca şi alte mii de 
persoane care s- au dedicat slujirii 
Domnului, că slujirea misionară mi- a 
schimbat viaţa în mod profund. ◼
Autorul locuieşte în Manaus, Brazilia.
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„Opoziţia apare 
aproape în orice 
loc unde ceva bun 
se întâmplă. Poate 
apărea atunci când 

încerci să dobândeşti o educaţie. Te 
poate afecta după doar o lună petre-
cută în noul tău câmp al misiunii …

Cu fiecare decizie importantă 
de luat, sunt lucruri de care trebuie 
să avem grijă şi la care trebuie să 
reflectăm dar, atunci când aţi primit 
îndrumare, împotriviţi- vă ispitei de a 
vă retrage dintr- un lucru bun. Dacă a 
fost bun atunci când v- aţi rugat în le-
gătură cu el şi aţi avut încredere şi aţi 
trăit pentru acesta, este bun şi acum. 
Nu renunţaţi când presiunea creşte.”
Vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, „Cast Not Away Therefore 
Your Confidence”, Liahona, iun. 2000, p. 38.
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Tinerii din Oslo, Norvegia, au petrecut o zi pregătindu- se 
pentru viaţa de misionar cu timp deplin.

SĂ AFLĂM  
MAI MULTE  

DESPRE  
CE VĂ AŞTEAPTĂ

Cathrine Apelseth- Aanensen

De când preşedintele Thomas S. Monson a anunţat 
modificarea vârstei pentru începerea slujirii mi-
sionare, tineri din întreaga Biserică au răspuns cu 

nerăbdare nu doar la invitaţia de a sluji dar, de asemenea, 
la invitaţia de a se pregăti să slujească. Şi un mod de a te 
pregăti este să afli mai multe despre ceea ce te aşteaptă 
atunci când devii misionar cu timp deplin.

Câţiva tineri din Norvegia au făcut exact acest lucru, 
timp de o zi, într- o „Experienţă misionară” organizată de 
Episcopia Fredrikstad din Ţăruşul Oslo, Norvegia.

Prezentarea la „CPM”
Tinerii s- au adunat la casa de în-

truniri într- o sală care reprezenta un 
centru de pregătire a misionarilor. 
„Am primit responsabilitatea de a 
învăţa despre o ţară”, spune Jakob R. 
din Episcopia Moss. „Acest lucru ne- a 
ajutat să simţim cum este să primeşti 
o chemare de a sluji în misiune şi să 
ştim că există posibilitatea de a fi che-
maţi să slujim într- un loc diferit de cel 
cu care suntem obişnuiţi.”

Întâlnirea cu „preşedintele  
de misiune”

„Apoi, am mers în camera alăturată 
pentru a întâlni un fost misionar care 
juca rolul unui preşedinte de misiune”, 
spune Simon W. din Episcopia Oslo. 
Fostul misionar şi alţi foşti misionari au 
vorbit despre lucrurile la care trebuie să 
te aştepţi în timp ce slujeşti în misiune. 
„M- am gândit că este foarte bine să 
învăţ de la foşti misionari lucrurile la 
care trebuie să mă aştept în timpul unei 
misiuni cu timp deplin”, spune Simon. 
De asemenea, participanţii au primit 
un ecuson cu propriul nume, li s- a 
desemnat un coleg şi au fost instruiţi 
să rămână cu colegul lor tot timpul.

Dezvoltarea abilităţilor
În cadrul atelierelor de lucru, tine-

rii au învăţat atât despre dezvoltarea 



TIN
ERI 

spirituală, cât şi despre administrarea 
nevoilor lumeşti precum spălarea hai-
nelor, încadrarea într- un anumit buget 
şi menţinerea condiţiei fizice.

„Mi- a plăcut în mod special atelierul 
de lucru despre cum să începi conver-
saţii pe tema Evangheliei”, spune Inger 
Sofie J. din Episcopia Oslo. „Pot începe 
să fac acest lucru chiar acum.”

„Mi- a plăcut să discut despre cum 
să folosesc Predicaţi Evanghelia Mea,” 
spune Karl Frederik O. din Episcopia 
Fredrikstad. „Întotdeauna am crezut că 
misionarii au de învăţat propria listă 
de scripturi, însă am aflat că ceea ce 
fac la seminar mă va ajuta atunci când 
voi fi misionar, cum de altfel o va face 
şi ceea ce studiez în Predicaţi Evan-
ghelia Mea.”

Mulţi tineri băieţi au spus că unul 
dintre atelierele de lucru de neuitat a 
cuprins experienţa de a călca o că-
maşă albă. „Acest lucru mi- a amintit că 
există multe abilităţi practice pe care 
trebuie să le dezvolt pentru a mă pre-
găti să slujesc într- o misiune cu timp 
deplin”, spune Jakob.

„Am învăţat că există multe lu-
cruri pe care aş putea să le fac acum 
pentru a mă alătura misionarilor cu 
timp deplin care slujesc aici, ast-
fel încât să facem parte din aceeaşi 
echipă”, spune Sarah R. din Episcopia 

Sandvika. „Membrii sunt, de aseme-
nea, misionari.”

Pentru a ne aminti că misionarii 
slujesc în toată lumea, am avut gustări 
ce prezentau reţete din diferite ţări. 
„Acest lucru mi- a amintit că trebuie să 
încerc feluri de mâncare noi pentru a 
fi obişnuit să încerc mâncăruri noi pe 
care nu le mănânc mereu. Acest lucru 
mă va ajuta să mă adaptez mai repede 
în cazul în care sunt chemat într- un 
loc în care oamenii mănâncă mân-
căruri cu care eu nu sunt obişnuit”, 
spune Simon.

Să ne pregătim 
„La finalul zilei, după ce am ascul-

tat mărturiile a doi dintre tineri şi a 
doi foşti misionari, am cântat imnul 
«Chemaţi să slujim», spune Liss Andrea 
O. din Episcopia Fredrikstad. „Am 
simţit că dacă voi cânta acest imn tot 
timpul, îmi voi aminti în mod constant 
că atunci când suntem misionari, noi 
Îl slujim pe Tatăl Ceresc şi El ne va 
binecuvânta.”

La sfârşitul zilei, tinerii din cadrul 
ţăruşului au înţeles că ei se pregătesc 
nu doar pentru experienţa misiunii cu 
timp deplin, ci că ei pot avea expe-
rienţe misionare chiar acum şi de- a 
lungul întregii lor vieţi. ◼
Autoarea trăieşte în Oslo, Norvegia.

CUM ESTE VIAŢA ÎN TIMPUL MISIUNII?
Descoperiţi mai multe lucruri despre pregătirea 
pentru slujirea misionară prin intermediul prezentă-
rilor video, altor resurse şi răspunsurilor la întrebările 
adresate frecvent pe youth. lds. org (apăsaţi pe 
„Missionary Preparation”).

CEA MAI IMPORTANTĂ 
PREGĂTIRE
„Cel mai important lucru pe care- l 
puteţi face pentru a vă pregăti pen-
tru o chemare de a sluji este acela 
de a deveni un misionar cu mult 
timp înainte de a merge în misiune.”
Vârstnicul David A. Bednar, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, „Să devenim misionari”, 
Liahona, nov. 2005, p. 45.
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Miche Barbosa
Bazată pe o întâmplare adevărată

„Slujiţi Domnului din toată inima 
voastră” (1 Samuel 12:20).

SĂ SLUJIM acum 
pentru A SLUJI 
mai târziu

„Să facem întrecere până la 
biserică!”, a spus Mórmon, 
arătând spre turla bisericii 

care se înălţa deasupra palmierilor. 
Apoi, a fugit cât a putut de repede 

pentru a rămâne înaintea fratelui său 
mai mic, Morian.

Băieţii, împreună cu părinţii lor, 
merseseră deja peste un kilome-
tru şi jumătate pe jos, de acasă, 

dar Mórmon şi Morian încă se mai 
întreceau când au ajuns la poarta 
de metal a casei de întruniri a epis-
copiei lor. Ei s- au oprit să- şi tragă 
răsuflarea.

Înainte de a hotărî cine a câştigat, 
i- a strigat un băiat: „Vreţi să jucaţi 
fotbal ?”.

Lui Mórmon îi plăcea fotbalul, 
însă el şi membrii familiei lui urmau 
să se ocupe de curăţenie în clădirea 
episcopiei, pentru ca aceasta să fie 
pregătită pentru ziua următoare.

Mórmon a dat din cap. „Nu acum; 
poate mai târziu!”, i- a răspuns.

În scurt timp, Mórmon şi Morian au 
început să lucreze din greu. Mórmon 
a dat scaunele la o parte şi a mătu-
rat împreună cu tatăl lui, în timp ce 
Morian a spălat pe jos împreună cu 
mama lui.

După aceea, băieţii au şters 
împreună oglinzile din baie. „Nu 
am crezut că- mi va plăcea să fac 
curăţenie în biserică, dar este dis-
tractiv”, a spus Morian. „Dar tu, 
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SĂ NE PREGĂTIM PENTRU PREOŢIE

Mórmon? De aceea ai venit, în loc 
să joci fotbal ?”

Mórmon s- a gândit la tatăl lui.  
Era episcopul congregaţiei, dar tot 
îşi făcea timp să ajute la curăţenia 
casei de întruniri.

„Sunt aici pentru că vreau să fiu 
ca tata”, a spus Mórmon.

După aceea, s- a gândit la misio-
narii din episcopia lui. Ei erau ocu-
paţi cu bătutul la uşi şi împărtăşirea 
Cărţii lui Mormon altora. Ei urmau 
să invite oameni să vină la Biserică 
în clădirea în care băieţii făceau 
curăţenie.

„Sunt aici şi pentru că, într- o  
zi, vreau să slujesc în misiune”,  
s- a gândit Mórmon. „Îi pot ajuta pe 
misionari pregătind clădirea pentru 
adunările Bisericii.”

Mórmon s- a gândit la ziua urmă-
toare când el şi fratele lui urmau să 
se trezească la ora 6 dimineaţa, să 
meargă pe jos la biserică îmbrăcaţi în 
cămăşile lor albe şi purtând cravate şi 
să pregătească scaunele şi cărţile de 

cântece în camera Societăţii Primare.
„Sunt aici pentru că vreau să  

slujesc într- o chemare în cadrul 
Bisericii”, a gândit el.

Mórmon s- a gândit că, în curând, 
urma să fie diacon. Urma să împartă 
împărtăşania şi să facă multe alte 
lucruri pentru a sluji.

„Sunt aici pentru că, anul viitor, 
voi primi preoţia şi vreau să fac tot 
ce îmi stă în putinţă acum pentru a 
mă pregăti.”

Mórmon făcuse deja ceva pentru  
a se pregăti pentru preoţie: primise 
Diploma Credinţă în Dumnezeu. 
Învăţa deja să trăiască potrivit Evan-
gheliei şi să le slujească altora.

În final, s- a uitat la reflexia fratelui 
său în oglindă şi a zâmbit.

„Sunt aici pentru că- L iubesc pe 
Domnul”, a spus el, „şi pentru că fap-
tul de a sluji acum mă va ajuta să mă 
pregătesc să slujesc mai târziu”. ◼
Autorul trăieşte în Utah, SUA.

Sfaturi de la David L. Beck, preşedintele general al Tinerilor Băieţi:

• invitaţi Spiritul în viaţa voastră şi alegeţi- vă prieteni care să vă 
ajute să alegeţi ce e drept. Trăiţi potrivit standardelor enunţate 
în broşura Pentru întărirea tineretului ;

• învăţaţi care vor fi îndatoririle voastre în calitate de diacon. Citiţi 
despre preoţie în Să- mi îndeplinesc Datoria faţă de Dumnezeu 

şi Fideli credinţei. Participaţi la activitatea „Trecere în revistă a preoţiei” în episcopia 
sau ramura voastră;

• pregătiţi- vă să mergeţi la templu pentru a înfăptui botezuri pentru cei morţi;
• participaţi cu entuziasm la activităţi distractive şi adunări de devoţiune cu alţi tineri;
• ştiţi că Tatăl Ceresc are încredere în voi şi se bazează pe voi. Aflaţi câte puteţi face 

cu ajutorul Lui!
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Mathilde era entuziasmată că va putea să 
meargă în curând la Tinerele Fete, dar nu era 

sigură la ce să se aştepte. Aşa că s- a dus să discute 
cu bunica ei. Bunica ei este sora Bonnie Oscarson, 
preşedinta generală a Tinerelor Fete. Ea a avut câ-
teva sfaturi bune de dat!

Întrebaţi pe mama sau pe bunica voastră sau pe 
una dintre femeile din episcopia voastră ce îşi amin-
tesc despre Tinerele Fete. S- ar putea să aflaţi lucruri 
amuzante.

MATHILDE 
se pregăteşte  
să meargă la  
Tinerele Fete

Atunci…

Când sora Oscarson era la 
Tinerele Fete, ea a câştigat 
simboluri din pânză ducând 
la bun sfârşit diferite sarcini. 
Ea le- a cusut pe o panglică 

specială, împreună cu 
o floare care repre-
zenta credinţa.

UN LUCRU AMUZANT!
Mathilde i se adresează bunicii sale spunându- i „Mo”, apelativ care 

vine de la prescurtarea cuvântului suedez moder, care înseamnă mamă.

Jenn Wilks, Utah, SUA
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MATHILDE ABIA 
AŞTEAPTĂ…

• să participe la activităţi  
în fiecare săptămână;

• să le cunoască pe celelalte 
fete de la Tinerele Fete;

• să meargă în tabăra 
Tinerelor Fete.

NOI SUNTEM FIICE ale Tatălui nostru Ceresc,  care ne iubeşte şi pe care Îl iubim. NOI VOM FI  „martorii lui Dumnezeu în toate timpurile şi în  toate lucrurile şi în toate locurile” pe măsură  ce ne străduim să trăim conform valorilor  Tinerelor Fete, care sunt:

CREDINŢA • NATURA DIVINĂ   VALOAREA INDIVIDUALĂ   CUNOAŞTEREA • ALEGEREA şi  RESPONSABILITATEA • FAPTELE BUNE   INTEGRITATEA • şi VIRTUTEA

NOI CREDEM că, pe măsură ce învăţăm să  acceptăm şi să acţionăm în conformitate cu  aceste valori, VOM FI PREGĂTITE să întărim  căminul şi familia, să facem şi să ţinem legămintele  sfinte, să primim rânduielile în templu şi să ne  bucurăm de binecuvântările exaltării.
(Mosia 18:9)

… şi Acum
NOI ÎNCEPUTURI
Mathilde a fost la o activitate 
specială numită Noi începuturi. 
Au avut o lecţie plăcută şi 
au învăţat despre Progresul 
personal.

Mathilde munceşte, de 
asemenea, pentru a obţine 
diploma Credinţă în Dumnezeu 
şi pentru a memora Articolele 
de credinţă.

O AMINTIRE SPECIALĂ
Mathilde şi mulţi dintre verii ei se aflau în Centrul de conferinţe în 
data de 6 aprilie 2013. Dar nu ştiau de ce i- a invitat bunica lor să vină 
la conferinţa generală. Au fost surprinşi şi entuziasmaţi când ea a fost 
susţinută în calitate de preşedintă a organizaţiei Tinerelor Fete!

SFATURILE SURORII OSCARSON 
PENTRU A VĂ PREGĂTI!

• Dezvoltaţi o relaţie cu Tatăl 
vostru Ceresc rugându- vă şi citind 
scripturile.

• Informaţi- vă în legătură cu progra-
mul Progresul personal.

• Citiţi broşura Pentru întărirea tinere-
tului şi revista Liahona.

• Începeţi să învăţaţi crezul Tinerelor 
Fete. Îl veţi repeta în fiecare săptă-
mână împreună cu toate tinerele 
fete.
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Tinere Fete 

PROGRESUL PERSONAL

Acest medalion îţi va aminti să fii o 
sursă de lumină pentru alţii şi să stai 
neclintită în adevăr şi neprihănire.

Vei câştiga, de asemenea, panglici 
ducând la bun sfârşit sarcini şi pro-
iecte din Progresul personal.

Apoi vei primi medalionul  
Tinerelor Fete.
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&

?

b

b

86

86

jœ
1. Ca–n
2. Ca

‰

Fete

Cu în�ăcărare     q. = 58–68

œœ œ œ œœ
jœœ

ţe
A

leap
biş

ta
eu

Es
voi

te
slu

œ jœ œ
œ J

œœ.œ

F C

..œœ ..œœ
ra,
ji,

..œ œ œ œ

F
œ œ œ œœ

jœœ
Ce–i
Ce–i

drept
drept

voi
voi

a
răs

pă
pân

.œ

..œœ .
.

œ
œ

G m 7 C 7

.œ œ jœ
ra.
di,

Cu
Lu

.œ œ

..œœ œœ ‰

F

- - - - - - -
- - - - -

&

?

b

b

œ œ œ œ œ œ

cre
mi

din
na

ţă
E

şi
van

cu
ghe

raj
li

.œ .œ

..œœ ..œœ

B b C 7

œ œ œ œ
jœ

al
ei

Ta
şi–a

tă
de

lui
vă

Ce
rul

.œ# .œ

..œœ
..œœ

A7 D m

œ œ œ œ
jœ

resc
eu

plan
voi

eu
îm

voi
păr

ur
tă

.œn .œ

.

.œ
œ

.

.œ
œ

G 7

.œ œ jœ
ma.
şi.

Ca
Ca

œ Jœ œ

.

.
œ
œ

œ
œ ‰

C 7

Băieţi
- - - - - - -
- - - - - - - - - - -

&

?

b

b

œœ œ œ œœ
jœœ

Ne
Mo

�
ro

voi
ni

a
voi

ju
lup

œ jœ œ
œ J

œœ.œ

F C

..œœ ..œœ
ta
ta

..œ œ œ œ

F
œ œ œ œœ

jœœ
şi
şi

bi
nu

ne
voi re

cu vân
nun

.œ

..œœ .
.

œ
œ

G m 7 C 7

.œ œ jœ
ta,
ţa.

Pla
Mă

.œ œ

..œœ œœ ‰

F

- - - - - - - -
- - - - -

&

?

b

b

œ œ œ œ œ œ

nul
voi

Ta
stră

tă
du

lui
i

Ce
să

resc
�u

.œ .œ

..œœ ..œœ

B b C 7

œ œ œ œ jœ
voi
no

pro
bil

te
şi

ja,
drept,

me
Stea

.œ# .œ

..œœ
..œœ

A7 D m

œ œ œ œœ
jœ

reu
gul

îl
meu

voi
voi

o
ri

no
di

.œ

.

.œ
œ

.

.
œ
œ

G m 7 C 7

..œœ
jœœ œ œ

ra.
ca. A so

.œ .œ.

F

Fete şi băieţi

⌜
Refren

- - -- - - - -
- - - - - - -

&

?

b

b

œ jœ œ jœ

sit mo men tul

.œ .œ

jœ œ jœ œ

B b F

œ œ œ œ œ œ

să stră lu cim! Cu vân

.œ .œ

œ Jœ
œ Jœ

C F
œ jœ œ jœ

tul Dom nu lui

.œ .œ

jœ œ jœ œ

FB b

œ œ œ œœ
să–m păr tă şim!

œ Jœ

œœ J
œ
œ œœ

G m 7 C 7 F ⌝

- - - - - - - - - - -

A sosit momentul să strălucim!

© 2013 Jan Pinborough şi Janice Kapp Perry. Toate drepturile rezervate.
Acest cântec poate � copiat pentru a � folosit ocazional, în Biserică sau acasă, în scopuri necomerciale.

Această notă trebuie inclusă pe �ecare copie.

Textul: Jan Pinborough
Muzica: Janice Kapp Perry



 o c t o m b r i e  2 0 1 4  71

CO
PII 

Din „Rădăcini şi ramuri”, Liahona, mai 2014, p. 47.

Cum pot să ajut în 
munca de întocmire  

a istoriei familiei?

M A R T O R  S P E C I A L
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Vârstnicul  
Quentin L. Cook
din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli
Membrii Cvorumului  
celor Doisprezece 
Apostoli sunt martori 
speciali ai lui Isus 
Hristos.

Aflaţi ce rânduieli în templu  
mai trebuie înfăptuite şi desemnaţi 
responsabilităţi pentru înfăptuirea  

muncii din templu.

Ajutaţi la scanarea şi 
încărcarea acestor poveşti şi 

fotografii în secţiunea Family Tree 
(Arborele genealogic) a site- ului Family-

Search. org.

Rugaţi membrii  
familiei voastre să aducă istorisiri,  

poveşti şi fotografii legate de familie.  
Includeţi şi lucruri speciale care  

au aparţinut bunicilor şi  
părinţilor voştri.

Este palpitant să învăţăm despre 
vieţile membrilor familiei – de unde 

provin şi cum au trăit.

Vârstnicul Cook sugerează  
să avem o „Adunare pe  
Family Tree”. Iată cum:



Erin Sanderson şi Jean Bingham

Copiii au multă putere – puterea de a face 
schimbări în bine în cadrul familiilor! Nu toate 

familiile sunt la fel, dar fiecare familie este impor-
tantă pentru Tatăl Ceresc. El doreşte ca familiile 
noastre să fie puternice, aşa că ne- a dat „Familia: 
o declaraţie oficială către lume”, pentru a ne ajuta. 
Tatăl Ceresc ştie că voi vă puteţi ajuta familia să 
fie puternică.

Voi faceţi parte dintr- o familie eternă care are 
nevoie de ajutorul vostru.

Voi puteţi aduce fericire, bunătate şi dragoste 
în familia voastră.

Voi puteţi să vă ascultaţi unul pe celălalt, să 
munciţi şi să vă jucaţi împreună, să vă iertaţi şi 
să vă ajutaţi unul pe celălalt.

Voi puteţi citi scripturile cu familia voastră.
Voi puteţi fi un exemplu bun pentru fa-

milia voastră atunci când vă rugaţi şi ţineţi 
poruncile. ◼

„Familia: o declaraţie oficială către lume” a fost 
trimisă de Dumnezeu pentru a- mi ajuta familia

S Ă  A D U C E M  S O C I E T A T E A  P R I M A R Ă  A C A S Ă
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Să învăţăm mai multe despre tema Societăţii Primare din luna aceasta!

Idei pentru conversaţii  
în cadrul familiei
Tatăl Ceresc doreşte ca toate familiile să fie 
puternice şi să se întoarcă la El. Discutaţi 
despre ceea ce poate face fiecare membru 
al familiei pentru a vă ajuta familia să fie 
puternică.

Scriptură
• Ioan 15:11

 Această declaraţie a fost citită de către preşedintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului său din cadrul 

Adunării generale a Societăţii de Alinare din 23 septembrie 1995, desfăşurată în oraşul Salt Lake, Utah. 

  PRIMA PREŞEDINŢIE ŞI CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI 

AI BISERICII LUI ISUS HRISTOS A S� NŢILOR DIN ZILELE DIN URMĂ 

   NOI, PRIMA PREŞEDINŢIE  şi Consiliul celor Doisprezece Apos-

toli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfi nţilor din Zilele din Urmă, 

declarăm cu solemnitate căsătoria dintre un bărbat şi o femeie 

ca fi ind rânduită de Dumnezeu, familia fi ind esenţială pentru 

planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Lui.

   TOATE FIINŢELE UMANE  – bărbaţi şi femei – sunt făcute după 

chipul lui Dumnezeu. Fiecare este în spirit un fi u sau o fi ică 

iubită ai unor părinţi cereşti şi, datorită acestui lucru, fi ecare 

are o natură şi un destin divin. Faptul că o persoană este băr-

bat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru 

scopul şi identitatea individului în existenţa lui premuritoare, 

muritoare şi eternă.

   ÎN EXISTENŢA LOR PREMURITOARE,  fi ii şi fi icele de spirit L-au 

cunoscut şi L-au preaslăvit pe Dumnezeu ca Tatăl lor Etern 

şi au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau obţine 

un trup fi zic ca să câştige experienţă pământească pentru a 

progresa către perfecţiune şi în fi nal, pentru a împlini destinul 

lor divin ca moştenitori ai vieţii eterne. Planul divin al fericirii 

face posibil ca relaţiile de familie să continue şi după moarte. 

Rânduielile şi legămintele sacre ce se fac în templele sfi nte dau 

posibilitatea fi ecărei persoane să se întoarcă în prezenţa lui 

Dumnezeu, iar familiilor lor să fi e unite pentru eternitate.

   PRIMA PORUNCĂ  pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam şi Evei 

a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni părinţi ca soţ şi 

soţie. Noi declarăm că porunca lui Dumnezeu către copiii Lui 

de a se înmulţi şi de a umple pământul este încă valabilă. De-

clarăm în continuare că Dumnezeu a poruncit ca sacrele puteri 

de procreare să fi e întrebuinţate numai între bărbat şi femeie, 

căsătoriţi legal ca soţ şi soţie.

   DECLARĂM  că viaţa pe pământ este creată prin îndrumare di-

vină. Noi afi rmăm că viaţa este sfântă şi că este importantă în 

planul etern al lui Dumnezeu. 

   SOŢUL ŞI SOŢIA  au o responsabilitate sacră, aceea de a se iubi 

şi de a se îngriji unul de celălalt şi de copiii lor. „Fiii sunt o 

moştenire de la Domnul” ( Psalmii 127:3 ). Părinţii au datoria 

sacră de a-şi creşte copiii cu dragoste şi dreptate, de a satisface 

nevoile lor fi zice şi spirituale, de a-i învăţa să se iubească şi să 

se slujească unul pe altul, să respecte poruncile lui Dumnezeu 

şi să respecte legile ţării în care sunt cetăţeni, oriunde ar trăi. 

Soţii şi soţiile – mamele şi taţii – vor fi  făcuţi răspunzători în fa-

ţa lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestor responsabilităţi.

   FAMILIA  este rânduită de Dumnezeu. Căsătoria dintre un bărbat 

şi o femeie este esenţială pentru planul Lui etern. Copiii au drep-

tul de a se naşte din părinţi căsătoriţi şi au dreptul de a fi  crescuţi 

de un tată şi o mamă care-şi onorează jurămintele căsătoriei cu 

toată fi delitatea. Fericirea în viaţa de familie poate fi  obţinută cel 

mai bine atunci când aceasta se bazează pe învăţăturile Dom-

nului Isus Hristos. Căsătoriile şi familiile reuşite sunt stabilite şi 

menţinute pe principiile credinţei, rugăciunii, pocăinţei, iertării, 

respectului, dragostei, milei, muncii şi ale activităţilor de recree-

re sănătoase. Planul divin pentru taţi este de a conduce familiile 

lor cu dragoste şi dreptate şi ei sunt răspunzători de satisfacerea 

nevoilor pentru viaţa şi protejarea familiilor lor. Mamele sunt în 

primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. În aceste res-

ponsabilităţi sacre, taţii şi mamele sunt obligaţi să se ajute unul 

pe celălalt ca parteneri egali. Invaliditatea, moartea sau alte si-

tuaţii pot duce la adaptarea sau schimbarea rolurilor în familie. 

Rudele ar trebui să ofere ajutor atunci când este nevoie. 

   NOI LE AVERTIZĂM  pe acele persoane care încalcă legămintele 

castităţii, care abuzează de partener ori de copii sau care nu îşi 

îndeplinesc responsabilităţile faţă de familie, că vor da soco-

teală într-o bună zi în faţa lui Dumnezeu. Mai departe, aver-

tizăm că dezintegrarea familiei va aduce asupra persoanelor, 

comunităţilor şi naţiunilor nenorocirile prevestite de profeţii 

din vechime, precum şi de cei moderni. 

   FACEM UN APEL CĂTRE  toţi cetăţenii responsabili şi către gu-

vernanţii de pretutindeni, să promoveze acele măsuri menite 

să menţină şi să întărească familia ca unitate fundamentală 

a societăţii.   

 FAMILIA:
  O DECLARAŢIE 

OFICIALĂ CĂTRE LUME
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Puteţi!

Decoraţi o cutie de conserve curată şi 
goală cu această etichetă (din dreapta) şi 
cu câteva desene sau fotografii. Comple-
taţi benzile cu idei despre modul în care 
puteţi să vă întăriţi familia. Tăiaţi benzile 
şi puneţi- le în cutie. În fiecare zi, alegeţi o 
bandă din cutie şi faceţi ceea ce scrie pe ea. 
În timp ce încercaţi să trăiţi conform ideilor 
voastre, puteţi face schimbări în bine în 
familia voastră!

EU POT!

Eu pot să- mi întăresc familia
Eu pot să- mi întăresc familia

Eu pot să- mi întăresc familia
Eu pot să- mi întăresc familia

Eu pot să- mi întăresc familia Eu pot să- mi întăresc familia

Eu pot să- mi întăresc familia
Eu pot să- mi întăresc familia
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Dintr- un interviu realizat  
de Amie Jane Leavitt

Barbara locuieşte în Chile, 
o ţară situată pe coasta de 

vest a Americii de Sud. Este 
lunguiaţă, mică şi are forma 
unei panglici. Unele zone sunt 
foarte calde şi uscate (cum 
este Deşertul Atacama) şi altele 
au climă tropicală şi umedă 
(cum este Insula Paştelui). Ea 
locuieşte în Santiago, capitala 
statului Chile. ◼
Autoarea trăieşte în Utah, SUA.

Eu sunt Barbara 
P R I E T E N I  D I N  Î N T R E A G A  L U M E

Sunt în vârstă de nouă ani şi am doi fraţi mai mici decât mine. Încerc să fiu o 
soră mai mare bună, să am grijă de ei şi mă joc cu ei. Îmi place să am grijă de 
copii. Vreau să devin învăţătoare când o să cresc.

din 
Sunt singura membră a Bisericii din clasa mea de 
la şcoală. Acest lucru îmi dă ocazii să le vorbesc 
prietenilor mei despre Isus Hristos şi Cartea lui 
Mormon. Odată, prietena mea cea mai bună 
m- a rugat s- o învăţ cum să se roage. Am 
învăţat- o. După aceea, am spus împreună 
la şcoală o rugăciune pentru a binecuvânta 
mâncarea pe care am servit- o la prânz.

În anul 2013, am împlinit opt ani şi am fost 
botezată şi confirmată de către tatăl 

meu. Am fost foarte emoţionată! A 
fost o experienţă specială pe care 

am să mi- o amintesc întotdeauna.

Chile
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SĂ NE PREGĂTIM  
DE PLECARE!
Geanta de voiaj a Barbarei are în ea unele 
dintre lucrurile ei preferate. Care dintre 
aceste lucruri le- aţi pune în 
geanta voastră de voiaj?

ÎMI PLACE SĂ  
VĂD TEMPLUL
Templul Santiago din Chile a fost primul 
templu construit într- o ţară în care se 
vorbeşte limba spaniolă. Templul a fost 
dedicat în data de 15 septembrie 1983. 
A fost cel de- al doilea templu construit 
în America de Sud.

Avem un fel de mâncare 
specială pentru Crăciun 
– roşii umplute cu ton. În 
Chile, Moş Crăciun vine 
exact la miezul nopţii în 
ajunul Crăciunului. Noi 
chiar stăm treji până 
când vine!

În weekenduri, familiei mele îi place 
să facă excursii şi să conducă maşini 

de teren pe munţii din apropierea 
casei noastre. De asemenea, ne 

place să mergem la plajă.

¡Hola, 
amigos!*

Celebrăm cu bucurie sărbătorile  
în Chile. 18 septembrie este Ziua 
Naţională şi 19 septembrie este Ziua 
Forţelor Armate. În timpul acestor 
două zile, dansăm dansul nostru 
naţional numit „La Cueca” şi mân-
căm delicioasele plăcinte cu carne 
numite empanadas.

* „Bună, prieteni!”, în limba spaniolă.
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PAGINA NOASTRĂ

Natalia A., 10 ani, Columbia

Liu C., 7 ani, 
Ecuador

Lui Thierry M., în vârstă de 7 ani, din Brazilia, îi place 
să participe la Societatea Primară şi să cânte imnuri. 
Ea ştie că templul este casa Domnului.

Oliviei I., în vârstă de 
8 ani, din România, 
îi place să o ajute pe 
mama ei la curăţenie. 
Mama ei este învăţă-
toarea ei şi a altor  
13 prieteni de- ai ei 
iar, când este pauză, 
Oliviei îi place să se joace de- a învăţătoa-
rea. Îi place să meargă în excursii cu părin-
ţii ei şi să petreacă timp cu bunicii ei. Când 
a fost botezată, s- a simţit foarte aproape 
de Tatăl Ceresc şi este recunoscătoare că 
Îl poate avea pe Duhul Sfânt să o ajute 
să ia decizii. Cântecul ei preferat de la 
Societatea Primară este „Urmaţi profetul” 
(Children’s Songbook, p. 110).

Puteţi trimite un desen, o fotografie, o ex-
perienţă pe liahona. lds. org, pe e- mail la 

liahonaldschurch.org, scriind la subiect „Our 
Page”, sau trimiteţi- le prin poştă la:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150- 0024, USA

Fiecare articol trimis trebuie să includă nu-
mele întreg al copilului, genul şi vârsta (de la 3 
la 11 ani), precum şi numele părintelui, numele 
episcopiei sau ramurii, ţăruşului sau districtului 
şi aprobarea scrisă a părintelui (se acceptă şi 
prin e- mail) de a folosi fotografia şi articolul 
copilului. Articolele pot fi corectate pentru a fi 
mai clare sau a se încadra în spaţiul rubricii.

Într- o zi, la scurt timp după ce am fost botezat, am mers acasă 
la bunica mea şi, în timp ce eram acolo, ea a mers să ia ceva din 
pivniţă. A alunecat, a căzut şi nu s- a putut ridica. M- a strigat, dar 
eu mă uitam la televizor şi nu am auzit- o. După vreo 10 minute, 
am auzit numele meu, rostit încet: „Tom!”. Am mers să o caut şi 
am găsit- o zăcând pe jos. Nu am putut s- o ridic, aşa că am fugit 
la o vecină. Ea a venit şi a ajutat- o pe bunica să se ridice.

Bunica mi- a spus: „Tom, glasul pe care l- ai auzit a fost Duhul 
Sfânt. Eu eram prea departe ca să mă poţi auzi”.

Ştiu că Duhul Sânt a fost Cel care mi- a şoptit. Acum sunt botezat şi mă bucur să am 
darul Duhului Sfânt.
Tom R., 8 ani, Germania
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„Vegheaţi dar în tot timpul, şi 
rugaţi- vă” (Luca 21:36).

Când aveam opt ani, am fost 
trimis împreună cu doi veri 

într- un oraş din vecinătate să cum-
părăm alimente. Când mă gândesc 
la această experienţă, sunt uimit de 
cât de multă încredere au avut în noi 
bunica mea, mătuşa mea şi unchiul 
meu. În acea dimineaţă cerul era se-
nin când am plecat cu micul nostru 
grup de trei cai.

În mijlocul câmpului, ne- am 
hotărât să descălecăm şi să jucăm 
marbles (joc cu bile). Eram atât de 
acaparaţi de jocul nostru, încât nu 
ne- am uitat în sus pentru a vedea 
norii negri care acopereau cerul.  
Când ne- am dat seama că furtuna  

se apropia, nu am avut timp nici 
măcar să încălecăm. Picăturile  
mari de apă şi grindina ne loveau 
atât de tare, încât tot ce am putut 
face a fost să dăm jos şeile de pe  
cai şi să ne adăpostim sub păturile 
mici de sub ele. Apoi, caii noştri  
au fugit.

Fără cai, uzi şi pătrunşi de frig, 
am început să mergem cât de re-
pede puteam către cel mai apro-
piat oraş. Era noaptea târziu când 
am găsit o casă şi am bătut la uşa 
acesteia. Familia care locuia acolo 
ne- a ajutat să ne uscăm, ne- a hrănit 
cu delicioase burritos cu fasole şi 
pe urmă ne- a oferit un pat în care 
să dormim, aflat într- o cameră cu 
podeaua din pământ nivelat.

Verii mei şi cu mine ne- am trezit 
dimineaţa, iar soarele strălucea pe 
cerul senin. Un bărbat a bătut la uşă 
căutându- i pe cei trei băieţi pierduţi. 
Nu voi uita niciodată ce am văzut pe 
drumul spre casă – o mulţime de oa-
meni care ne căutase toată noaptea. 
În faţa tuturor se aflau iubita mea 
bunică, unchiul meu şi mătuşa mea. 
Ne- au îmbrăţişat şi au plâns, fericiţi 
că- şi găsiseră copiii pierduţi.

Tatăl nostru Ceresc iubitor ne 
poartă de grijă. El aşteaptă cu ne-
răbdare întoarcerea noastră acasă. 
Există semne ale furtunilor spirituale 
care se formează peste tot în jurul 
nostru. Haideţi să privim în sus şi să 
ne pregătim întărindu- ne mărturiile 
în fiecare zi! ◼ILU
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Vârstnicul  
Adrián Ochoa
din Cei Şaptezeci

Priviţi în sus

Din „Priviţi în sus”, Liahona, nov. 2013, p. 102.
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Sheralee Hardy
Bazată pe o întâmplare adevărată

„Când ajutăm, suntem fericiţi” 
(Children’s Songbook, p. 198).

Amon ofta în timp 
 ce el şi tatăl său 

părăseau terenul de 
fotbal. „Nu înţeleg”,  
a spus el. „Avem atât  
de mulţi jucători buni. 
De ce nu putem înscrie?”

Tatăl era un jucător 
bun de fotbal. Probabil 
că el putea ajuta.

„Cred că trebuie să 
învăţaţi să acţionaţi ca  
o echipă”, a spus tata. 

„Toţi vreţi să înscrieţi 
goluri, nu- i aşa?”

„Da”, a spus Amon. 
„Însă nu putem fii toţi 
acea persoană care 
înscrie. Asta vrei să spui?”

Tata a dat din cap. „Nu 
poţi înscrie un gol de 
unul singur. Mai întâi, 
fundaşii trebuie să ia 
mingea de la cealaltă 
echipă, nu- i aşa?”

Amon a râs. „Este 
destul de greu să înscrii 
dacă nu ai mingea.”

„Exact”, a spus tata. 

O echipă formată  
din membrii familiei

„Apoi, fundaşii pasează 
mingea cuiva care poate 
înscrie. Nimeni n- o poate 
face de unul singur.”

„Cred că aşa este”, a 
spus Amon.

Când au ajuns acasă, 
mama ţinea copilul în 
braţe în timp ce pregătea 
cina. „Cum a fost 
meciul?”, a întrebat ea.

„Am pierdut din nou”, 
a spus Amon. „Dar ne 
vom descurca mai bine 
data viitoare.”

„Aceasta este o atitudine ILU
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Este mai uşor să câştigi când toţi lucrează împreună.



 o c t o m b r i e  2 0 1 4  79

CO
PII 

bună”, a spus mama.
„Îmi este foarte foame!”, 

a strigat Miguel în timp 
ce el, Samuel şi Lucas au 
intrat fugind în casă.

„Băieţi, mă puteţi  
ajuta să aranjez masa  
şi să strâng jucăriile?”,  
a întrebat mama.

Toţi cei patru băieţi  
au oftat.

„Dar eu nu m- am 
jucat cu jucăriile”, a spus 
Samuel.

„Va dura o veşnicie!”, 
s- a plâns Miguel.

Tatăl a râs. „Cred 
că familia noastră are 
aceeaşi problemă ca 
echipa lui Amon.”

„Care este acea 
problemă?”, a întrebat 
Samuel.

„Nu lucrăm împreună”, 
a spus Amon. „Toţi vrem 
să înscriem un gol prin 
faptul că vrem să mâncăm 
la cină. Dar lăsăm totul pe 
umerii mamei.”

„Exact!”, a spus tata. 
„Cum putem lucra 
împreună ca o echipă?”

Amon a avut o idee. 
„Ce ar fi dacă Samuel şi 
cu mine am aranja masa? 
Ceilalţi băieţi pot aduna 
jucăriile.”

„Ce idee bună!”, a spus 
tata.

Nu după mult timp, 
cina a fost gata. Amon şi- a 
încrucişat braţele pentru 
rugăciune. Era bucuros că 
familia sa a lucrat împreună 
ca o echipă. El spera ca 
echipa sa de fotbal să 
poată face la fel. ◼
Autoarea locuieşte în Alberta, Canada.
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Toamna este o perioadă deosebită, 
în special pentru pescarii care pes-

cuiesc cu muscă artificială, deoarece 
acesta este sezonul când păstrăvii sunt 
forţaţi de o foame aproape de nepotolit 
să se ospăteze pentru a- şi întări trupu-
rile ca măsură de protecţie împotriva 
lipsei de hrană din perioada iernii.

Obiectivul acestor pescari este de 
a prinde păstrăvi prin intermediul 
inducerii în eroare ingenioase. Un 
pescar experimentat este atent la 
comportamentul păstrăvului, la vreme, 
la curentul apei, la tipul de insecte pe 
care păstrăvul le mănâncă şi la pe-
rioada când aceste insecte eclozează. 
Deseori, el îşi face manual momeala 
pe care o foloseşte. El ştie că aceste 
insecte artificiale legate pe cârlige mici 
trebuie să fie o imitaţie perfectă, deoa-
rece păstrăvul va găsi chiar şi cel mai 
mic defect şi va ocoli musca.

Ce senzaţie este să vezi păstrăvul 
tăind suprafaţa apei, muşcând musca 
şi împotrivindu- se până când, în cele 
din urmă, este epuizat şi prins. Pro-
vocarea constă în confruntarea dintre 
cunoştinţele şi abilităţile pescarului şi 
nobilul păstrăv.

Folosirea momelilor artificiale pen-
tru a păcăli şi prinde un peşte este o 
exemplificare a modului în care Lucifer,  

deseori, ne ispiteşte, ne înşeală şi în-
cearcă să ne prindă în capcană.

Asemenea pescarului care pescu-
ieşte cu muscă artificială, care ştie 
că păstrăvii sunt forţaţi de foame, 
Lucifer ne cunoaşte „foamea” 
 sau slăbiciunile şi ne ispiteşte  
cu momeli false care, dacă muş-
căm din ele, pot duce la scoaterea 
noastră din curentul vieţii şi expune-
rea la influenţa lui nemiloasă. Şi, spre 
deosebire de pescarul care prinde şi 
eliberează peştele nevătămat, înapoi, 
în apă, Lucifer nu va renunţa de bu-
năvoie. Obiectivul lui este de a face 
ca victimele lui să fie la fel de neferi-
cite ca el.

Una dintre metodele principale pe 
care el le foloseşte împotriva noastră 
este abilitatea lui de a minţi şi de a 
înşela pentru a ne convinge că răul 
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ÎN EROARE

Vârstnicul  
M. Russell Ballard
din Cvorumul 
celor Doisprezece 
Apostoli

este bine şi binele este rău. Încă de 
la început, în marele consiliu din cer, 
Satana „a căutat să distrugă liberta-
tea de a alege a omului pe care Eu, 
Domnul Dumnezeu, i- o dădusem” 
(Moise 4:3).

Lupta asupra libertăţii de a alege a 
omului dată de Dumnezeu continuă şi 
astăzi. Satana şi slujitorii lui au momeli 
peste tot în jurul nostru, sperând că noi 
vom şovăi şi vom muşca din muştele 
sale pentru ca el să ne poată prinde 
cu ajutorul momelilor false.

Dragi fraţi şi surori, fie ca 
noi toţi să fim atenţi la muştele 
artificiale care ne sunt prezen-

tate de către falsul pescar de 
oameni, Lucifer. Fie ca noi să 

avem înţelepciunea şi în-
ţelegerea spirituală 

de a discerne şi 
refuza numeroa-

sele lui oferte periculoase.
Şi, pentru aceia dintre dumnea-

voastră care aţi căzut pradă oricărui 
gen de dependenţă, să ştiţi că există 
speranţă, deoarece Dumnezeu îi 
iubeşte pe toţi copiii Săi şi deoarece 
ispăşirea Domnului Isus Hristos face 
toate lucrurile posibile. ◼

M. Russell Ballard, „O, acel plan şiret al celui rău”, 
Liahona, nov. 2010, p. 108-10.



Vârstnicul Neil L. Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, „Veniţi la El”, Liahona, mai 2009, p. 80.

„În timp ce- i onorăm pe acei pionieri care au traversat câmpiile către Valea Salt Lake, există şi mai mulţi pionieri 
în viaţă în ziua de astăzi. Ei nu împing cărucioare, însă se aseamănă foarte mult cu ceilalţi în foarte multe feluri: 
ei au auzit glasul Domnului prin intermediul Cărţii lui Mormon şi al rugăciunii personale. Prin intermediul cre-
dinţei şi al pocăinţei, au păşit în apele botezului şi au luat hotărârea fermă de a studia Evanghelia şi a o pune în 
practică în vieţile lor. Ca ucenici ai lui Hristos, au avut dorinţa de a face sacrificii pentru ceea ce este neprihănit şi 
adevărat. Şi, având darul Duhului Sfânt, ei îşi urmează neclintiţi calea către viaţa veşnică.”

Sunt eu astăzi un pionier?

CUGETĂRI



De asemenea, în acest număr
PENTRU TINERI ADULŢI

PENTRU TINERI

PENTRU COPII

p. 44

p. 54

p. 68

Cinci tineri adulţi împărtăşesc cum şi- au apărat 
credinţa în faţa opoziţiei.

Întrebările pot fi instrumente de predare importante 
– dacă le formulaţi într- un mod corespunzător. Acest 
articol vă va arăta cum să adresaţi astfel de întrebări.

Sora Bonnie L. Oscarson şi nepoata ei, Mathilde, 
împărtăşesc unele lucruri pe care poate le aşteptaţi 
cu nerăbdare de la Tinerele Fete.

Să ne susţinem 

Cum să adresaţi 
întrebări eficiente

Bun venit la  
Tinerele Fete

convingerile
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