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În Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
toţi suntem învăţători şi toţi suntem cursanţi. Domnul 
oferă, cu blândeţe, tuturor această invitaţie: „Învăţaţi de 

la Mine… şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 1

Îi invit pe toţi sfinţii din zilele din urmă să cugete asupra 
eforturilor lor de a preda şi de a învăţa şi să Îl urmeze pe 
Salvator ca fiind Ghidul nostru în a face aceste lucruri. Noi 
ştim că acest „învăţător care vine de la Dumnezeu” 2 a fost 
mai mult decât un simplu învăţător. El care ne- a învăţat 
să Îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima 
noastră, cu tot sufletul nostru şi cu tot cugetul nostru şi pe 
aproapele nostru ca pe noi înşine este Învăţătorul principal 
şi Exemplul cel mai bun de viaţă perfectă.

El a fost Cel care a declarat: „Urmaţi- Mă” 3 „Eu am dat un 
exemplu pentru voi.” 4

Dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu
Isus a predat un adevăr simplu, dar profund care este 

consemnat în Matei. După ce El şi ucenicii Săi au coborât 
de pe Muntele Schimbării la Faţă, ei au făcut un popas în 
Galilea şi, apoi, s- au dus în Capernaum. Acolo, ucenicii au 
venit la Isus şi L- au întrebat:

„«Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?».
Isus a chemat la El un copilaş, l- a pus în mijlocul lor
şi le- a zis: «Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce 

la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun 
chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor».” 5

În Biserică, obiectivul predării Evangheliei nu este de a 
revărsa informaţii în minţile copiilor Lui Dumnezeu acasă, 
în clasă sau în misiune. Nu este de a arăta cât de multe ştie 
părintele, învăţătorul sau misionarul. Nu este numai de a 
mări cunoaşterea despre Salvator şi Biserica Sa.

Scopul principal al predării este de a ajuta fiii şi fiicele 
Tatălui Ceresc să se întoarcă în prezenţa Sa şi să se bucure 
de viaţa eternă alături de El. Pentru a face acest lucru, 
predarea Evangheliei trebuie să îi încurajeze de- a lungul 
căii uceniciei şi a legămintelor sacre. Obiectivul este de a 
inspira oamenii să se gândească la principiile Evangheliei, 
să le simtă şi, apoi, să facă ceva, astfel încât să trăiască în 
acord cu ele. Obiectivul este de a le dezvolta credinţa în 
Domnul Isus Hristos şi de a- i converti la Evanghelia Sa.

Predarea care binecuvântează, converteşte şi salvează 
este predarea care urmează exemplul Salvatorului. Învă-
ţătorii care urmează exemplul Salvatorului îi iubesc pe cei 
cărora le predau şi le slujesc. Ei îi inspiră pe ascultătorii 
lor cu lecţii eterne despre adevăruri divine. Ei trăiesc vieţi 
demne de urmat.

Iubiţi şi slujiţi
Întreaga slujirea a Salvatorului a fost un exemplu de 

dragoste faţă de semeni. Cu adevărat, dragostea şi slujirea 
Sa au fost adesea învăţăturile Sale. În acelaşi mod, învăţă-
torii de care îmi aduc aminte cel mai bine sunt aceia care 
îi cunoşteau, îi iubeau pe cursanţii lor şi aveau grijă de ei. 

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I ,  M A R T I E  2 0 1 6

„Învăţaţi de la Mine”

Preşedintele Thomas S. Monson



2

Ei căutau oaia pierdută. Ei predau lecţii de viaţă de care o 
să- mi amintesc mereu.

Un astfel de învăţător a fost Lucy Gertsch. Ea cunoştea 
pe fiecare cursant al ei. Ea îi suna întotdeauna pe cei care 
lipseau o duminică sau care pur şi simplu nu veneau. Noi 
ştiam că ei îi păsa de noi. Niciunul dintre noi nu a uitat- o 
pe ea sau lecţiile pe care le preda.

Mulţi ani mai târziu, când Lucy era aproape de sfârşitul 
vieţii, am vizitat- o. Ne- am amintit de acele zile de demult, 
când ea fusese învăţătoarea noastră. Am vorbit despre 
fiecare membru al clasei noastre şi despre ce făcea acum 
fiecare. Dragostea şi grija ei au durat o viaţă.

Îmi place sfatul Domnului care se găseşte în Doctrină şi 
legăminte:

„Vă dau porunca de a vă învăţa unul pe altul doctrina 
împărăţiei.

Propovăduiţi cu sârguinţă şi harul Meu va fi cu voi.” 6

Lucy Gertsch a predat cu sârguinţă pentru că a iubit 
neîncetat.

Oferiţi speranţă şi adevăr
Apostolul Petru ne- a sfătuit astfel: „Fiţi totdeauna gata să 

răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este 
în voi.” 7

Probabil cea mai mare nădejde pe care un învăţător o 
poate oferi este speranţa care se găseşte în adevărurile 
Evangheliei lui Isus Hristos.

„Şi ce este aceea pentru care voi aveţi nădejde?”, a între-
bat Mormon. „Iată, vă spun eu vouă că voi trebuie să aveţi 
nădejde prin ispăşirea lui Hristos şi prin puterea învierii 
Lui ca să fiţi înălţaţi la viaţă veşnică şi aceasta datorită cre-
dinţei voastre în El.” 8

Învăţătorilor, ridicaţi- vă glasurile şi depuneţi mărturie 
despre adevărata natură a divinităţii. Depuneţi- vă mărturia 
despre Cartea lui Mormon. Faceţi cunoscute adevărurile 
glorioase şi frumoase cuprinse în planul salvării. Folosiţi ma-
teriale aprobate de Biserică, în special scripturile, pentru a 
preda adevărurile restaurate ale Evangheliei lui Isus Hristos 
în puritatea şi simplitatea lor. Amintiţi- vă de sfatul Salvato-
rului: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi 
viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” 9

Ajutaţi- i pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă ce este 
adevărat şi important în această viaţă. Ajutaţi- i să- şi dez-
volte tăria de a alege căi care îi vor ajuta să meargă în 
siguranţă pe calea către viaţa eternă.

Predaţi adevărul şi Duhul Sfânt va participa la eforturile 
dumneavoastră.

„Învăţaţi de la Mine”
Deoarece Isus Hristos a fost perfect ascultător şi supus 

Tatălui Său, El „creştea în înţelepciune, în statură şi era tot 
mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” 10 
Suntem noi hotărâţi să facem la fel? Aşa cum Isus „a primit 
har după har,” 11 noi trebuie să căutăm în mod constant şi 
cu răbdare lumina şi cunoaşterea de la Dumnezeu în efor-
turile noastre de a învăţa Evanghelia.

Ascultarea constituie un element esenţial al învăţării. 
Când ne pregătim să fim învăţaţi, noi căutăm prin rugă-
ciune inspiraţia şi confirmarea Duhului Sfânt. Cugetăm, ne 
rugăm, aplicăm lecţiile Evangheliei şi căutăm voia Tatălui 
pentru noi. 12

Isus „[a predat]… multe lucruri în pilde,”13 care cer 
urechi pentru a auzi, ochi pentru a vedea şi inimi pentru 
a înţelege. În timp ce trăim fiind demni, noi putem auzi 
mai bine şoaptele Duhului Sfânt, care „[ne] va învăţa toate 
lucrurile şi [ne] va aduce aminte de tot.” 14

Când răspundem invitaţiei făcute cu blândeţe de Dom-
nul, „învăţaţi de la mine”, noi luăm parte la puterea Sa 
divină. Prin urmare, haideţi să mergem înainte în spiritul 
ascultării, urmând exemplul prin a preda aşa cum El şi- ar 
dori ca noi să predăm şi învăţând aşa cum El ar vrea ca noi 
să învăţăm.

NOTE.
1. Matei 11:29.
2. Ioan 3:2.
3. Luca 18:22.
4. 3 Nefi 18:16.
5. Matei 18:1- 3; subliniere adăugată.
6. Doctrină şi legăminte 88:77- 78.
7. 1 Petru 3:15.
8. Moroni 7:41.
9. Ioan 5:39.
10. Luca 2:52.
11. Doctrină şi legăminte 93:12.
12. Vezi Ioan 5:30.
13. Marcu 4:2.
14. Ioan 14:26.
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SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Monson ne invită să „[medităm] asupra 
eforturilor [noastre] de a preda şi de a învăţa şi să Îl [ur-
măm] pe Salvator ca fiind Ghidul nostru în a face aceste 
lucruri”. Puteţi căuta în scripturi cu cei pe care îi vizitaţi 
pentru a găsi modurile în care Isus Hristos a predat şi a 
învăţat. Puteţi începe cu câteva scripturi la care preşe-
dintele Monson a făcut referire, cum ar fi Matei 11:29, 
Ioan 5:30 şi Marcu 4:2. Puteţi să discutaţi despre modul 
în care ceea ce aţi învăţat despre Hristos vă poate ajuta 
să luaţi parte la puterea Sa divină.

COPII
Să învăţ despre Isus

Duhul Sfânt ne transmite sentimente de pace pentru 
a ne ajuta să înţelegem că Isus este real şi ne iu-

beşte. Scrie sau desenează un lucru pe care l- ai învăţat 
despre Isus.
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„Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea 

Noastră …
Dumnezeu a făcut pe om după 

chipul Său, l- a făcut după chipul 
lui Dumnezeu; parte bărbătească şi 
parte femeiască i- a făcut” (Genesa 
1:26- 27).

Dumnezeu este Tatăl nostru 
Ceresc iar El ne- a creat după chipul 
Său. Vorbind despre acest adevăr, 
preşedintele Monson a spus: „Dum-
nezeu, Tatăl nostru, are urechi cu 
care aude rugăciunile noastre. El are 
ochi cu care vede faptele noastre. 
El are o gură cu care ne vorbeşte. 
El are o inimă cu care simte com-
pasiune şi dragoste. El este real. El 
trăieşte. Noi suntem copiii Săi creaţi 
după chipul Său. Noi arătam ca El şi 
El arată ca noi.” 1

„Sfinţii din Zilele din Urmă îi pri-
vesc pe toţi oamenii ca fiind copii a 
lui Dumnezeu într- un sens complet; 
ei consideră că fiecare persoană are 
la origine o natură şi un potenţial 
divine.” 2 Fiecare „este un fiu sau o 
fiică iubită a unor părinţi cereşti.” 3

Creaţi după chipul lui Dumnezeu

„[Profetul] Joseph Smith a învăţat 
că Dumnezeu doreşte ca copiii Săi 
să moştenească aceeaşi exaltare 
de care El a avut parte.” 4 Aşa cum 
spune Dumnezeu: „Pentru că, iată, 
aceasta este lucrarea Mea şi slava 
Mea – să realizez nemurirea şi viaţa 
veşnică a omului” (Moise 1:39).

Scripturi suplimentare
Genesa 1:26- 27; 1 Corinteni 3:17; 
Doctrină şi legăminte 130:1

Din scripturi
Fratele lui Iared din Cartea lui 

Mormon a căutat o metodă de a 
lumina cele opt corăbii destinate 
pentru a îi duce pe iarediţi peste 
ape pe pământul promis. El „a topit 
dintr- o stâncă şaisprezece pietre 
mici” şi s- a rugat ca Dumnezeu 
„[să atingă acele] pietre” cu degetul 
Său „pentru ca ele să lumineze în 
întuneric”. Şi Dumnezeu „şi- a întins 
mâna Sa şi a atins pietrele una 
câte una”. Iar vălul a fost ridicat de 
pe ochii fratelui lui Iared „iar el a 
văzut degetul Domnului; şi acesta 

era asemănător cu degetul unui 
om…

Iar Domnul i- a spus: Crezi tu 
cuvintele pe care Eu le voi spune?

Iar el a răspuns: Da, Doamne”.
Şi „Domnul s- a arătat [fratelui 

lui Iared]” şi a spus: „Vezi tu că tu 
eşti creat după propria- Mi asemă-
nare? Da, chiar şi toţi oamenii au 
fost creaţi după asemănarea Mea”. 
(Vezi Eter 3:1- 17.)
NOTE.
1. Thomas S. Monson, „Trăieşte- al meu 

Mântuitor!” în Conference Report, apr. 
1966, p. 63.

2. Gospel Topics, „Becoming Like God”, 
topics.lds.org; vezi, de asemenea, Moise 
7:31- 37.

3. „Familia – o declaraţie oficială către lume”, 
Liahona, nov. 2010, p. 129).

4. Gospel Topics, „Becoming Like God”, 
topics.lds.org; vezi, de asemenea, Învă-
ţături ale preşedinţilor Bisericii -  Joseph 
Smith (2007), p. 221.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea proclamaţiei „Familia: – o declaraţie oficială către lume” vă sporeşte 
credinţa în Dumnezeu şi le binecuvântează pe cele cărora le purtaţi de grijă prin 
învăţământul prin vizite? Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Gândiţi- vă la următoarele
Cum ne ajută faptul de a şti că 
fiecare persoană este creată 
după chipul lui Dumnezeu să ne 
asociem cu alţii?

Credinţă, familie, alinare


