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Am avut privilegiul de a participa la multe serbări 
culturale organizate cu prilejul dedicării templelor. 
Mi- au plăcut toate foarte mult, inclusiv cea mai 

recentă la care am luat parte în luna noiembrie a anului 
trecut în Phoenix, Arizona, S.U.A.

Tinerii sfinţi din zilele din urmă care participă la serbă-
rile culturale pregătesc programe minunate, memorabile. 
Anul trecut în Phoenix, chiar înainte de serbare, le- am 
spus participanţilor: „Voi sunteţi copiii luminii”.

Aş vrea ca toţi tinerii din Biserică să ştie că sunt copiii 
luminii. În consecinţă, ei au responsabilitatea de a fi „ca 
nişte lumini în lume” (Filipeni 2:15). Ei au datoria de a îm-
părtăşi adevărurile Evangheliei. Ei au chemarea de a fi ca 
un far al templului, reflectând lumina Evangheliei către o 
lume care este din ce în ce mai întunecată. Ei au misiunea 
de a- şi menţine lumina arzând clar şi strălucitor.

Pentru ca noi să fim „o pildă pentru credincioşi” 
(1 Timotei 4:12), trebuie ca noi înşine să credem. Trebuie 
să dezvoltăm credinţa necesară pentru a supravieţui spi-
ritual şi a emite lumină pentru alţii. Trebuie să ne hrănim 
spiritual mărturia până când devine o ancoră în vieţile 
noastre.

Printre cele mai eficiente moduri de a obţine şi a men-
ţine credinţa de care avem nevoie în zilele noastre este 
acela de a citi şi studia scripturile şi de a ne ruga în mod 
frecvent şi consecvent. Tinerilor din Biserică, le spun:  
Dacă nu aţi făcut astfel, stabiliţi acum obiceiul de a citi 

zilnic din scripturi şi de a vă ruga. Fără aceste două prac-
tici esenţiale, influenţele lumii şi realităţile vieţii, uneori 
dure, pot slăbi sau chiar stinge lumina voastră.

Anii adolescenţei nu sunt uşori. Ei sunt ani importanţi, 
în care Satana vă va ispiti şi va face tot ce- i stă în putinţă 
pentru a vă îndepărta de la calea care vă va duce înapoi 
la căminul vostru ceresc. Dar, când citiţi şi vă rugaţi, când 
slujiţi şi sunteţi supuşi, veţi ajunge să cunoaşteţi mai bine 
„lumina care străluceşte în întuneric” (D&L 6:21), Exemplul 
şi tăria noastră – chiar pe Domnul Isus Hristos. El este 
lumina pe care o ţinem sus pentru a dispersa întunericul 
care se adună (vezi 3 Nefi 18:24).

Cu o mărturie puternică despre Salvator şi Evanghelia 
Sa restaurată, aveţi nenumărate ocazii de a străluci. 
Indiferent în ce circumstanţe vă aflaţi, aceste ocazii se ivesc 
în fiecare zi. Când urmaţi exemplul Salvatorului, veţi avea 
ocazia să fiţi o lumină în vieţile celor din jurul vostru – fie 
că sunt membri ai familiei voastre, colegi de clasă, colegi 
de muncă, cunoştinţe sau necunoscuţi.

Atunci când sunteţi o lumină pentru lume, oamenii din 
jurul vostru simt un spirit special care îi va face să do-
rească să se asocieze cu voi şi să urmeze exemplul vostru.

Îi rog fierbinte pe părinţii şi conducătorii tinerilor noştri 
să- i ajute să rămână neclintiţi în apărarea adevărului şi 
neprihănirii. Ajutaţi- i să- şi lărgească perspectivele învăţării, 
cunoaşterii şi slujirii în împărăţia lui Dumnezeu. Clădiţi în 
ei puterea de a rezista ispitelor lumii. Insuflaţi- le dorinţa de 
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a umbla pe cărările virtuţii şi credinţei, de a se ruga şi de 
a privi spre cer ca spre ancora lor permanentă.

Tinerilor noştri, le spun: Tatăl nostru Ceresc vă iubeşte. 
Fie ca voi să simţiţi, de asemenea, dragostea pe care con-
ducătorii Bisericii o au pentru voi. Fie ca voi să aveţi, în-
totdeauna, dorinţa de a- I sluji pe Tatăl vostru Ceresc şi pe 
Fiul Său. Şi fie ca voi să umblaţi, întotdeauna, pe cărările 
adevărului şi să fiţi o lumină printre copiii lui Dumnezeu.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Aveţi în vedere să discutaţi cu cei cărora le predaţi ce 
înseamnă să fii „[copil al] luminii”. Ce responsabilităţi 
implică acest lucru? Puteţi să discutaţi despre momente 
în care lumina lor a fost deosebit de strălucitoare şi de-
spre ceea ce a făcut- o strălucitoare. Aveţi în vedere să- i 
rugaţi să se gândească la o anumită persoană, cum ar fi 
un tânăr, un coleg de muncă sau un membru al familiei 
lor, care ar putea avea nevoie de lumină. Apoi, vă puteţi 
ruga împreună pentru a stabili un mod de a împărtăşi 
lumina acelei persoane.

TINERI
Far luminos

Preşedintele Monson ne învaţă că tinerii Bisericii „au 
chemarea de a fi ca un far al templului, reflectând 

lumina Evangheliei către o lume care este din ce în ce 
mai întunecată”. Dânsul sugerează câteva moduri în 
care puteţi face aceasta:

împărtăşiţi Evanghelia;
credeţi;
măriţi- vă credinţa;
fiţi o lumină pentru alţii;
hrăniţi spiritual mărturia voastră până când  

devine o ancoră în vieţile voastre;
rugaţi- vă şi studiaţi scripturile:
rugaţi- vă în mod frecvent şi consecvent;
slujiţi;
fiţi supuşi.

Puteţi să vă acordaţi un punctaj pe o scară de la 
1 la 5 pentru fiecare dintre aceste domenii. Pentru 
domeniile cu un punctaj mai scăzut, puteţi să studiaţi 
aceste teme din scripturi sau să le căutaţi pe LDS.org. 
După ce aţi studiat aceste teme, puteţi să vă gândiţi la 
moduri în care aţi putea să vă îmbogăţiţi cunoştinţele în 
aceste domenii şi să stabiliţi obiective pentru a realiza 
acest lucru.

COPII
Să strălucească lumina voastră

În calitate de copil al lui Dumnezeu, sunteţi un copil al 
luminii. Puteţi dobândi mai multă lumină urmându- L 

pe Salvatorul nostru, Isus Hristos. Isus Hristos şi Tatăl 
Ceresc vă iubesc şi vor ca voi să străluciţi pentru ceilalţi 
şi să- i conduceţi la Hristos. Puteţi să străluciţi fiind voi 
înşivă atunci când urmaţi poruncile, cum ar fi să vă 
rugaţi şi să citiţi scripturile. Desenaţi câteva stele pe o 
bucată de hârtie şi scrieţi pe ele idei despre modul în 
care puteţi să străluciţi pentru alţii, fiind exemple ase-
mănătoare cu cel al lui Isus Hristos (de exemplu: „merg 
la Biserică” sau „îmi ajut familia”).
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Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare 
care prezintă atributele divine ale 
Salvatorului.

Isus a spus: „cel mai mare dintre 
voi, să fie ca cel mai mic; şi cel ce 

cârmuieşte, ca cel ce slujeşte. Căci 
care este mai mare: cine stă la masă, 
sau cine slujeşte la masă? Nu cine 
stă la masă? Şi Eu totuşi, sunt în 
mijlocul vostru ca cel ce slujeşte 
la masă” (Luca 22:26- 27).

„Salvatorul este exemplul suprem 
al puterii umilinţei şi supunerii. 
În definitiv, faptul ca El Şi- a su-
pus voinţa voinţei Tatălui a dus la 
împlinirea celui mai măreţ şi mai 
important eveniment din întreaga 
istorie. Poate cele mai sacre cuvinte 
dintre toate scrierile sfinte sunt pur 
şi simplu acestea: «Facă- se nu voia 
Mea, ci a Ta» (Luca 22:42)” 1.

Ca ucenici ai lui Isus Hristos, noi 
căutăm întotdeauna să fim asemă-
nători Lui. „Blândeţea este foarte 
importantă pentru a deveni mai ase-
mănători lui Hristos”, a spus vârstni-
cul Ulisses Soares, din Cei Şaptezeci. 
„Fără blândeţe nu vom putea să 
dezvoltăm alte virtuţi importante. A 
fi blând nu înseamnă să dai dovadă 

Atribute divine ale lui Isus Hristos: 
blând şi umil

de slăbiciune, ci înseamnă să te 
comporţi cu bunătate şi amabilitate, 
dând dovadă de tărie, calm, respect 
de sine corespunzător şi autocon-
trol” 2. Când lucrăm pentru a dez-
volta aceste atribute, vom descoperi 
că „a ne supune cu umilinţă voinţa 
noastră voinţei Tatălui ne aduce 
împuternicirea lui Dumnezeu – pu-
terea umilinţei. Aceasta este puterea 
de a face faţă greutăţilor vieţii, pute-
rea păcii, puterea speranţei, puterea 
unei inimi arzând de dragoste pen-
tru Salvatorul Isus Hristos şi plină 
de mărturie despre El, chiar puterea 
mântuirii” 3.

Scripturi suplimentare
Matei 26:39; Ioan 5:30; Mosia 3:19; 
Helaman 3:35

Din scripturi
Unul dintre cele mai plăcute şi 

mai puternice momente din sluji-
rea lui Hristos a fost atunci când 
El a spălat picioarele ucenicilor Săi. 
„S- a sculat de la masă, S- a dezbrăcat 
de hainele Lui, a luat un ştergar, şi 
S- a încins cu el. Apoi a turnat apă 
într- un lighean şi a început să spele 
picioarele ucenicilor, şi să le şteargă 

cu ştergarul cu care era încins” 
(Ioan 13:4- 5).

Când Salvatorul a stabilit 
această rânduială, poate că uce-
nicii au fost copleşiţi de faptul că 
Domnul şi Învăţătorul lor a înge-
nunchiat înaintea lor şi a făcut un 
lucru atât de umil. Isus a explicat, 
apoi, lecţia pe care voia ca ei, toţi, 
s- o înveţe:

„Deci, dacă Eu, Domnul şi 
Învăţătorul vostru, v- am spălat 
picioarele, şi voi sunteţi datori să 
vă spălaţi picioarele unii altora.

Pentru că Eu v- am dat o pildă, 
ca şi voi să faceţi cum am făcut 
Eu” (Ioan 13:14- 15).
NOTE.
1. Richard C. Edgley, „Împuternicit cu 

umilinţă”, Liahona, nov. 2003, p. 99.
2. Ulisses Soares, „Fii blând şi cu inima 

smerită”, Liahona, nov. 2013, p. 9.
3. Richard C. Edgley, „Împuternicit cu 

umilinţă”, p. 99.
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Gândiţi- vă

Cum poate faptul de a avea umilinţă 
să ne ajute să iubim aşa cum a iubit 
Salvatorul?

Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea vieţii şi rolurilor 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


