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Este iarăşi Crăciun şi un an nou va începe în 
curând. Pare că a fost doar ieri când sărbătoream 
naşterea Salvatorului şi stabileam ţeluri de îndepli-

nit în noul an.
Printre ţelurile de îndeplinit în acest an, ni l- am stabilit 

şi pe acela de a ne face timp în vieţile noastre şi loc în ini-
mile noastre pentru Salvator? Indiferent cât de mult succes 
am fi avut până acum cu un asemenea ţel, sunt sigur că 
toţi dorim să- l îndeplinim mai bine. Perioada Crăciunului 
este perfectă pentru a examina şi reînnoi eforturile noastre.

În vieţile noastre ocupate, în care mereu există lucruri 
care ne solicită atenţia, este esenţial să facem eforturi con-
ştiente, devotate pentru a- L aduce pe Hristos în vieţile şi 
în căminele noastre. Şi este vital ca noi, asemenea magilor 
din Răsărit, să urmăm steaua Lui şi să „[venim] să ne închi-
năm Lui” 1.

De- a lungul timpului şi din generaţie în generaţie, me-
sajul lui Isus a fost acelaşi. Lui Petru şi Andrei, pe ţărmurile 
Galileii, El le- a spus: „Veniţi după Mine” 2. Pentru Filip a 
venit chemarea: „Vino după Mine” 3. Lui Matei, care stătea 
la vamă, i- a dat porunca: „Vino după Mine” 4. Dumneavoas-
tră şi mie, cu condiţia să ascultăm, ni se va face aceeaşi 
invitaţie: „Veniţi după Mine” 5.

Pe măsură ce vom călca pe urmele Sale astăzi şi vom 
urma exemplul Său, vom avea prilejuri de a binecuvânta 
vieţile altora. Isus ne invită să dăm din noi înşine: „Iată, 
Domnul cere inima şi un suflet binevoitor” 6.

Există o persoană căreia ar trebui să- i oferiţi slujire Crăciu-
nul acesta? Există cineva care aşteaptă vizita dumneavoastră?

Cu ani în urmă, de Crăciun, i- am făcut o vizită unei vă-
duve în vârstă. În timp ce eram acolo, a sunat soneria. La 
uşă stătea un doctor foarte ocupat şi foarte cunoscut. El nu 
fusese chemat; mai degrabă, simţise îndemnul de a face o 
vizită unei paciente care era singură.

În această perioadă, cei care nu- şi pot părăsi căminele 
doresc cu ardoare să fie vizitaţi de Crăciun. Odată, cu oca-
zia Crăciunului, în timp ce vizitam un cămin de bătrâni, am 
stat şi am vorbit cu cinci doamne în vârstă, dintre care cea 
mai în vârstă avea 101 ani. Ea era nevăzătoare, totuşi mi- a 
recunoscut vocea.

„Episcope, aţi întârziat puţin anul acesta!”, a spus ea. 
„Credeam că nu mai veniţi.”

Am petrecut un timp minunat împreună. Totuşi, una 
dintre paciente, se uita pe fereastră cu o dorinţă arzătoare 
şi repeta într- una: „Ştiu că băiatul meu va veni să mă vadă 
astăzi”. Mă întrebam dacă avea să vină, pentru că fuseseră 
alte Crăciunuri în care nu venise.

Încă mai este timp anul acesta să oferim o mână de 
ajutor, o inimă iubitoare şi un spirit binevoitor – cu alte 
cuvinte, să urmăm exemplul stabilit de Salvatorul nostru şi 
să slujim aşa cum El ar vrea să slujim. Când Îl vom sluji pe 
El, nu vom pierde ocazia, aşa cum a făcut hangiul din ve-
chime 7, de a ne face timp în vieţile noastre şi loc în inimile 
noastre pentru Salvator.
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Putem noi să înţelegem promisiunea măreaţă cuprinsă 
în mesajul pe care îngerul l- a dus păstorilor care stăteau 
pe câmp: „Vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucu-
rie… Astăzi… vi S- a născut un Mântuitor, care este Hristos, 
Domnul”? 8 

Atunci când primim şi oferim daruri de Crăciun, sper să 
ne amintim, să apreciem şi să primim cel mai mare dintre 
toate darurile – darul care este Salvatorul şi Mântuitorul 
nostru – astfel încât să putem avea viaţă eternă.

„Pentru că, la ce îi serveşte unui om dacă i se acordă un 
dar, şi el nu primeşte darul? Iată, el nu se bucură de ceea 
ce i se dă lui, nici de acela care îi dă darul.” 9

Sper că noi Îl vom urma, Îl vom sluji, Îl vom onora şi 
vom primi în vieţile noastre darurile Sale pentru noi, astfel 
încât noi să putem fi, cum a spus tatăl Lehi, „[îmbrăţişaţi] 
pentru veşnicie în braţele dragostei Lui” 10.

NOTE
 1. Matei 2:2.
 2. Matei 4:19.
 3. Ioan 1:43.
 4. Matei 9:9.
 5. Doctrină şi legăminte 38:22.
 6. Doctrină şi legăminte 64:34.
 7. Vezi Luca 2:7.
 8. Luca 2:10- 11.
 9. Doctrină şi legăminte 88:33.
 10. 2 Nefi 1:15.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Monson ne invită să „facem eforturi 
conştiente, devotate pentru a- L aduce pe Hristos în vie-
ţile şi în căminele noastre”. Aveţi în vedere să discutaţi 
cu cei cărora le predaţi în ce mod pot face acest efort 
conştient individual şi ca familie. Aveţi în vedere să- i ru-
gaţi să se gândească la o persoană sau o familie anume 
pe care ar putea s- o viziteze sau căreia să- i ofere slujire 
cu prilejul acestui Crăciun. „Încă mai este timp anul 
acesta să oferim o mână de ajutor, o inimă iubitoare 
şi un spirit binevoitor.”

TINERI
Moduri de a sluji în perioada 
Crăciunului

Preşedintele Monson îşi face timp să îi viziteze pe 
bătrâni şi pe cei aflaţi în centre de îngrijire, îndeo-

sebi în perioada Crăciunului. Dânsul a observat că sunt 
unii care sunt fericiţi pentru că au primit vizitatori, în 
timp ce alţii doar aşteaptă vizitatori care nu vin nicio-
dată. Sunt oameni care aşteaptă pe cineva să- i viziteze 
– poate în perioada acestui Crăciun – dumneavoastră 
puteţi fi acel cineva.

Mai jos este o listă cu doar câteva moduri în care 
puteţi să vă asiguraţi că nimeni nu se simte singur cu 
prilejul acestui Crăciun. Nu ezitaţi să vă gândiţi la alte 
moduri prin care să oferiţi prietenie celor din comunita-
tea dumneavoastră în această perioadă. „Există cineva 
care aşteaptă vizita dumneavoastră?”

•  Confecţionaţi felicitări de Crăciun pentru a le trimite 
misionarilor şi membrilor în vârstă şi singuri din epis-
copia sau ramura dumneavoastră.

•  Înscrieţi- vă ca voluntari într- o organizaţie a comunită-
ţii locale.

•  Oferiţi exemplare ale Cărţii lui Mormon ca daruri de 
Crăciun prietenilor şi vecinilor dumneavoastră.

•  Vizitaţi persoanele în vârstă din episcopia sau familia 
dumneavoastră.

•  Pregătiţi bunătăţi pe care să le duceţi vecinilor 
dumneavoastră.

COPII
Să urmăm lumina

După ce S- a născut Isus, magii I- au adus daruri. 
Pentru a- L găsi, ei au urmat o stea nouă, luminoasă. 

Ce daruri aţi putea să- I oferiţi lui Isus cu prilejul acestui 
Crăciun?
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Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă calităţi ale Salvatorului.

„În scripturi, compasiune în-
seamnă literalmente «a suferi 
împreună cu». Mai înseamnă a arăta 
milă şi îndurare pentru celălalt.” 1

„Isus ne- a oferit multe exemple 
de grijă plină de compasiune”, 
a spus preşedintele Thomas S. 
Monson. „Omul bolnav de la scăl-
dătoarea Betesda; femeia prinsă în 
preacurvie; femeia de la fântâna 
lui Iacov; fiica lui Iair; Lazăr, fratele 
Mariei şi al Martei – fiecare a repre-
zentat un caz nefericit precum cel 
de pe drumul către Ierihon. Fiecare 
dintre ei a avut nevoie de ajutor.

Omului bolnav de la Betesda, 
Isus i- a spus: «Scoală- te… ridică- ţi 
patul şi umblă». Femeii păcătoase i- a 
dat sfatul: «Du- te, şi să nu mai păcă-
tuieşti». Pentru a o ajuta pe cea care 
a venit să scoată apă, El i- a oferit un 
izvor de apă «care va ţâşni în viaţa 
veşnică». Fiicei care murise a lui Iair 
i- a dat porunca: «Fetiţo, scoală- te, îţi 
zic!» Lui Lazăr, care era înmormân-
tat: «Vino afară!»

Atribute divine ale lui Isus Hristos: 
compătimitor şi bun

Întotdeauna, Salvatorul a arătat o 
capacitate nelimitată de a manifesta 
compasiune… Sper ca noi să ne 
deschidem inimile astfel încât El – 
exemplul viu de adevărată compa-
siune – să poată intra.” 2

Scripturi suplimentare
Psalmii 145:8; Zaharia 7:9; 1 Petru 

3:8; Mosia 15:1, 9; 3 Nefi 17:5- 7

Din scripturi
„Soţul meu şi cu mine am în-

genuncheat lângă fiica noastră în 
vârstă de 17 ani şi ne- am rugat pen-
tru viaţa ei”, a spus Linda S. Reeves, 
a doua consilieră în Preşedinţia 
generală a Societăţii de Alinare. 
„Răspunsul a fost nu, dar… noi am 
ştiut că… [Salvatorul] simte com-
pasiune pentru noi în momentele 
noastre de suferinţă şi durere.” 3

„Una dintre povestirile mele pre-
ferate din viaţa Salvatorului este po-
vestea lui Lazăr. Scripturile ne spun 
că: «Isus iubea pe Marta… pe sora 
ei [Maria] şi pe [fratele lor] Lazăr»” 4. 
Când Lazăr s- a îmbolnăvit, s- a trimis 
vestea la Isus dar, când El a ajuns, 

Lazăr murise deja. Maria a alergat 
la Isus, s- a aruncat la picioarele 
Lui şi a plâns. Când Isus a văzut- o 
pe Maria plângând „S- a înfiorat 
în duhul Lui, şi… plângea” (Ioan 
11:33, 35).

„Aceasta este responsabilitatea 
noastră. Noi trebuie să simţim şi să 
vedem singure şi, apoi, să- i ajutăm 
pe toţi copiii lui Dumnezeu să 
simtă, să vadă şi să ştie că El a luat 
asupra Sa nu numai toate păcatele 
noastre, ci şi durerile, suferinţele 
şi tristeţile noastre astfel încât El să 
poată cunoaşte ce simţim şi cum 
să ne aducă mângâiere.” 5

NOTE.
1. Ghid pentru scripturi, „Compasiune 

(Compătimire)”.
2. Thomas S. Monson, „The Gift of Compas-

sion”, Liahona, mart. 2007, p. 4- 5, 8.
3. Linda S. Reeves, „Domnul nu v- a uitat”, 
Liahona, nov. 2012, p. 120.

4. Linda S. Reeves, „Domnul nu v- a uitat”, 
p. 118.

5. Linda S. Reeves, „Domnul nu v- a uitat”, 
p. 120.
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Aveţi în vedere următoarea 
întrebare:

Pe cine aţi putea binecuvânta prin 
compasiunea dumneavoastră?

Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea calităţilor divine ale Salvatorului sporeşte credinţa dumneavoastră în El şi le 
binecuvântează pe cele cărora le purtaţi de grijă prin învăţământul prin vizite? Pentru 
mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Credinţă, familie, alinare


