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În timp ce mă gândesc la moştenirea lăsată de pionie-
rii noştri, lucrul cel mai emoţionant care îmi vine în 
minte este imnul „Veniţi voi sfinţi” (Imnuri, nr. 23). 

Cei care au făcut lunga călătorie până în Valea Salt Lake 
au cântat adesea acest imn în timpul călătoriei lor. 

Sunt perfect conştient că nu era totul bine pentru aceşti 
sfinţi. Ei au fost doborâţi de boală, căldură, oboseală, frig, 
teamă, foame, durere, îndoială şi chiar moarte.

Dar, deşi aveau toate motivele să strige „Nimic nu este 
bine”, ei au avut o atitudine pe care noi nu putem decât 
să o admirăm. Ei au privit dincolo de necazurile lor spre 
binecuvântările eterne. Ei au fost recunoscători în pofida 
circumstanţelor în care se aflau. În pofida realităţii că 
lucrurile nu stăteau aşa, ei au cântat cu toată convingerea 
din inimile lor: „Totul este bine!”

Laudele noastre pentru pionieri sunt goale dacă ele nu 
ne fac să avem o reflecţie interioară. Am menţionat câteva 
din calităţile lor care m- au inspirat în timp ce le- am admi-
rat sacrificiul şi dedicarea.

Compasiunea
Pionierii aveau grija unul de celălalt indiferent de me-

diul social, economic sau politic din care proveneau. Chiar 
şi atunci când acest lucru încetinea progresul lor, cauza 
neplăceri sau presupunea sacrificiu personal şi trudă, ei 
se ajutau reciproc.

În lumea noastră partizană condusă de obiective, scopu-
rile individuale sau de partid pot avea prioritate în faţa grijii 

faţă de alţii sau a consolidării împărăției lui Dumnezeu. 
În societatea de azi, atingerea anumitor obiective ideolo-
gice poate părea ca fiind o măsură a valorii noastre.

Stabilirea şi atingerea obiectivelor poate fi un lucru 
minunat. Dar, când succesul în atingerea obiectivelor 
se obţine prin nepăsarea faţă de cei din jurul nostru, 
neglijarea sau rănirea lor, preţul succesului ar putea fi 
prea mare. 

Pionierii se îngrijeau de cei în compania cărora se aflau, 
dar, de asemenea, se gândeau la cei care veneau în urma 
lor, plantând culturi de legume şi cereale pentru carava-
nele de căruţe ce urmau să treacă pe- acolo.

Ei cunoşteau puterea pe care o oferă familia şi prietenii. 
Şi, pentru că depindeau unii de alţii, au devenit puternici. 
Prietenii au devenit familie.

Pionierii ne ajută să ne amintim bine de ce trebuie să 
ne îndepărtăm de tentaţia de a ne izola şi, în schimb, să 
ne ajutăm unii pe ceilalţi şi să avem compasiune şi dra-
goste unii pentru alţii.

Munca
„Veniţi voi sfinţi, de greu nu vă speriaţi.”
Acest vers a devenit un imn pentru călătorii obosiţi. Este 

dificil să ne imaginăm cât de mult au muncit aceste suflete 
măreţe. Mersul era unul dintre lucrurile cele mai uşoare pe 
care le făceau. Cu toţii trebuiau să lucreze împreună pen-
tru a face rost de mâncare, a repara căruţe, a avea grijă de 
animale, a le sluji celor bolnavi şi slabi, a căuta şi a colecta 
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apă şi a se proteja de pericolele iminente ale naturii şi de 
numeroasele primejdii din sălbăticie.

Ei se trezeau în fiecare dimineaţă având scopuri clare şi 
bine definite pe care toată lumea le înţelegea: să- L slujească 
pe Dumnezeu şi pe semenii lor şi să ajungă în Valea Salt 
Lake. În fiecare zi, aceste scopuri şi obiective le erau clare; 
ei ştiau ce trebuia să facă şi că progresul din fiecare zi conta. 

În vremurile noastre – când atât de multe lucruri pe 
care le dorim sunt atât de uşor accesibile – suntem tentaţi 
să ne abatem de la drum sau să renunţăm dacă acesta pare 
puţin nesigur şi abrupt. În aceste momente, poate ne vom 
simţi inspiraţi să ne gândim la acei bărbaţi, femei şi copii 
care nu au lăsat ca bolile, greutăţile, durerea sau chiar 
moartea să- i îndepărteze de pe calea aleasă.

Pionierii au învăţat că îndeplinirea lucrurilor grele le- a 
întărit trupul, mintea şi spiritul; le- a sporit înţelegerea de-
spre natura lor divină şi le- a crescut compasiunea pentru 
alţii. Acest obicei le- a întărit sufletele şi a devenit o bine-
cuvântare pentru ei timp îndelungat după ce călătoria lor 
peste câmpii şi munţi s- a încheiat.

Optimismul
Atunci când pionierii au cântat, ei ne- au oferit o a treia 

lecţie: „Veseli drum, vă croiţi”.
Una dintre cele mai mari ironii ale generaţiei noastre 

este că suntem atât de binecuvântaţi şi, totuşi, putem fi atât 
de nefericiţi. Minunile progresului şi ale tehnologiei ne 
copleşesc şi revarsă asupra noastră asigurări de siguranţă, 
amuzament, recompense instantanee şi avantaje. Şi, cu 
toate acestea, în jurul nostru vedem atât de multă tristeţe.

Pionierii, care au sacrificat atât de multe, au rezistat 
foametei şi au dus lipsă de cele mai de bază lucruri nece-
sare pentru a supravieţui. Ei au înţeles că fericirea nu este 
rezultatul norocului sau al întâmplării. Şi, cu siguranţă, nu 
este rezultatul îndeplinirii tuturor dorinţelor noastre. Feri-
cirea este rezultatul circumstanţelor. Ea vine din interior – 
indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Pionierii au ştiut acest lucru şi, având acest spirit, ei au 
găsit fericirea în fiecare situaţie şi în fiecare încercare – 
chiar şi în acele încercări care le- au afectat profund vieţile.

Încercările
De multe ori ne uităm la ceea ce au îndurat pionierii şi 

spunem cu uşurare: „Mulţumesc lui Dumnezeu că nu am 
trăit în acele vremuri”. Dar, mă întreb, dacă ar fi posibil ca 

acei pionieri curajoşi să ne vadă pe noi astăzi,  
nu ar exprima aceeaşi îngrijorare?

Deşi timpurile şi circumstanţele s- au schimbat, prin-
cipiile pentru a face faţă încercărilor şi a trăi cu succes 
împreună într- o comunitate grijulie şi prosperă a lui 
Dumnezeu nu s- au schimbat.

De la pionieri, noi putem învăţa să avem credinţă şi în-
credere în Dumnezeu. Putem învăţa să avem compasiune 
pentru alţii. Putem învăţa că munca şi sârguinţa ne bine-
cuvântează nu numai temporal, cât şi spiritual. Noi putem 
învăţa că fericirea este disponibilă indiferent de circum-
stanţele în care ne aflăm.

Modul cel mai bun prin care putem să- i onorăm şi să ară-
tăm recunoştinţă faţă de pionieri este să includem în vieţile 
noastre credinţa faţă de poruncile lui Dumnezeu, compa-
siunea şi dragostea faţă de aproapele nostru, sârguinţa, opti-
mismul şi bucuria pe care pionierii au arătat- o în vieţile lor. 

În timp ce facem aceste lucruri, putem depăşi barierele 
timpului, ne putem alătura acelor nobili pionieri şi ne pu-
tem uni glasurile cu ale lor în timp ce cântăm alături de ei: 
„Totul este bine! Totul este bine!”.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Puteţi începe prin a cânta imnul „Veniţi voi sfinţi” 
(Imnuri, nr. 27) cu cei pe care îi vizitaţi. Puteţi împărtăşi 
o experienţă pe care dumneavoastră sau o persoană pe 
care o cunoaşteţi aţi avut- o atunci când aţi pus în prac-
tică principiile compasiunii, muncii sau optimismului. 
Dacă simţiţi îndemnul, puteţi depune mărturie despre 
binecuvântările pe care le primiţi datorită faptului că 
trăiţi în acord cu aceste principii şi le puteţi promite ce-
lor pe care îi vizitaţi că pot primi aceleaşi binecuvântări.

TINERI
Păstrarea unui jurnal

Preşedintele Uchtdorf compară zilele noastre cu cele 
ale pionierilor. Deşi nu aţi trecut peste câmpii, voi 

semănaţi cu pionierii mai mult decât credeţi! Şi voi 
puteţi da dovadă de compasiune, muncă sârguincioasă 
şi optimism. Şi, la fel cum ştim că pionierii au demon-
strat aceste calităţi datorită consemnărilor pe care le- au 
păstrat, urmaşii voştri pot ajunge să vă cunoască prin 
jurnalul vostru.
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Faceţi- vă timp pentru a scrie în jurnal câteva lucruri 
despre voi. Puteţi scrie despre lucruri spirituale, cum ar 
fi despre cum v- aţi dobândit mărturia sau despre cum 
aţi trecut peste anumite încercări cu ajutorul lui Tatălui 
Ceresc. De asemenea, îi puteţi ajuta pe stră- strănepoţii 
voştri (care poate vă vor citi jurnalul într- o zi!) să afle 
cum era viaţa voastră de zi cu zi. Ce proiecte faceţi la 
şcoală? Cum arată camera voastră? Care este amintirea 
voastră de familie, preferată?

În timp ce veţi începe să scrieţi câte puţin în fiecare 
zi, veţi putea nu numai să vedeţi mai clar cum vă ajută 
Tatăl Ceresc în viaţa voastră de zi cu zi, la fel cum i- a 
îndrumat şi pe pionieri, dar, de asemenea, veţi putea 
să lăsaţi o moştenire pentru urmaşii voştri. 

COPII
Urmaţi exemplul pionierilor

Preşedintele Uchtdorf ne- a împărtășit câteva moda-
lităţi prin care pionierii au arătat dragoste faţă de 

Tatăl Ceresc. Le puteţi urma exemplul. Iată câteva  
idei pentru a vă ajuta să începeţi:

COMPASIUNEA
 □ Scrieţi un mesaj plăcut sau faceţi ceva dulce pentru 
cineva care este trist.
 □ Ajutaţi un coleg să- şi facă tema.

MUNCA
 □ Stabiliţi- vă un ţel. Faceţi câte ceva în fiecare zi  
a acestei luni care vă va ajuta să atingeţi acel ţel.
 □ Ajutaţi- i pe părinţi să pregătească cina.

OPTIMISMUL
 □ Întocmiţi o listă cu zece lucruri care vă fac fericiţi  
în viaţa voastră.
 □ Zâmbiţi tuturor celor pe care îi întâlniţi.
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Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă calităţi ale Salvatorului.

Înţelegerea faptului că Isus Hristos 
este iertător şi milostiv cu noi, 

ne poate ajuta să iertăm şi să avem 
compasiune faţă de alţii. Preşedin-
tele Thomas S. Monson a spus: „Isus 
Hristos este exemplul nostru. Viaţa 
Lui a fost o moştenire a dragostei. 
El i- a vindecat pe cei bolnavi; El i- a 
înălţat pe cei călcaţi în picioare; El 
i- a salvat pe cei păcătoşi. În final, 
gloata mânioasă I- a luat viaţa. Încă 
răsună, de pe Dealul Căpăţâna, cu-
vintele: «Tată, iartă- i, căci nu ştiu ce 
fac» – exemplul suprem în viaţa mu-
ritoare de compasiune şi dragoste” 1.

Dacă iertăm oamenilor greşelile 
lor, şi Tatăl nostru Ceresc va ierta 
greşelile noastre. Isus ne- a rugat: 
„Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl 
vostru este milostiv” (Luca 6:36). 
„Iertarea păcatelor noastre este înso-
ţită de condiţii”, a spus preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier 
în Prima Preşedinție. „Trebuie să ne 
pocăim… Oare nu ne- am apropiat 
noi toţi, la un moment sau altul, cu 

Calităţile lui Isus Hristos:  
iertător şi plin de compasiune

smerenie de scaunul milei şi am 
cerut îndurare? Oare nu ne- am dorit 
milă din toată puterea sufletului – să 
fim iertaţi pentru greşelile pe care 
le- am făcut şi pentru păcatele pe 
care le- am comis?… Permiteţi ispă-
şirii lui Hristos să vă schimbe şi să 
vă vindece inima. Iubiţi- vă unul pe 
altul. Iertaţi- vă unul pe altul” 2.

Scripturi suplimentare
Matei 6:14- 15; Luca 6:36- 37;  
Alma 34:14- 16

Din scripturi
„Noi trebuie să iertăm aşa cum 

suntem iertaţi”, a spus vârstnicul 
Jeffrey R. Holland, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. 3 Poves-
tirea fiului risipitor ne arată ambele 
părţi ale iertării: un fiu este iertat, 
iar celuilalt fiu îi este greu să ierte.

Fiul cel tânăr şi- a luat moşteni-
rea, a cheltuit- o rapid iar, când a 
venit foametea, el a muncit hrănind 
porcii. Scripturile spun că, atunci 
„când şi- a venit în fire”, el s- a întors 
acasă şi i- a spus tatălui său că nu 
este demn să fie fiul său. Dar tatăl 

său l- a iertat şi a tăiat cel mai gras 
viţel pentru un ospăţ. Fiul cel 
mare s- a întors de la munca de pe 
câmp şi s- a mâniat. El i- a amintit 
tatălui său că l- a slujit mulţi ani, 
nu i- a încălcat niciodată cuvântul 
şi, cu toate acestea, „mie nicio-
dată nu mi- ai dat măcar un ied să 
mă înveselesc”. Tatăl i- a răspuns: 
„Fiule… tu întotdeauna eşti cu 
mine şi tot ce am eu este al tău. 
Dar trebuia să ne înveselim şi să 
ne bucurăm, pentru că acest frate 
al tău era mort, şi a înviat, era 
pierdut, şi a fost găsit»” (vezi Luca 
15:11- 32).
NOTE.
1. Thomas S. Monson, „Dragostea – esenţa 

Evangheliei”, Liahona, mai 2014, p. 91.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Cei milostivi obţin 

milă”, Liahona, mai 2012, p. 70, 75, 77; 
subliniere în original.

3. Jeffrey R. Holland, „The Peaceable Things 
of the Kingdom”, Ensign, nov. 1996, p. 83.
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Aveţi în vedere următoarea 
întrebare:

Cum poate iertarea să- i fie de folos 
celui care iartă?

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.

Credinţă, familie, alinare


