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Profetul nostru preaiubit, preşedintele Thomas S. 
Monson, ne- a învăţat că „dragostea este chiar esen-
ţa Evangheliei” 1.

Dragostea este atât de importantă, încât Isus a numit- o 
„cea dintâi, şi cea mai mare poruncă” şi a spus că toate 
celelalte părţi ale legii şi ale cuvintelor profeţilor depind  
de aceasta 2.

Dragostea este motivaţia principală a tot ceea ce facem 
în Biserică. Orice program, orice adunare la care participăm 
şi orice faptă pe care o facem în calitate de ucenici ai lui 
Isus Hristos trebuie să izvorască din acest atribut – căci fără 
caritate, „dragostea pură a lui Hristos”, nu suntem nimic.3

Odată ce înţelegem aceasta cu mintea şi inima noastră, 
odată ce ne declarăm dragostea faţă de Dumnezeu şi de 
semenii noştri – ce urmează?

Oare faptul de a simţi compasiune şi dragoste faţă de 
alţii este de ajuns? Oare faptul de a ne declara dragostea 
faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri îndeplineşte obliga-
ţia pe care o avem faţă de Dumnezeu?

Pilda celor doi fii
La templul din Ierusalim, preoţii cei mai de seamă şi 

bătrânii iudeilor au mers la Isus să- L facă să spună ceva ce 
puteau folosi împotriva Lui. Cu toate acestea, Salvatorul a 
schimbat situaţia spre avantajul Său relatând o povestire.

„Un om avea doi fii”, a început El. Tatăl s- a dus la 
primul şi l- a rugat să meargă să lucreze în vie. Însă, fiul a 

refuzat. Mai târziu, acestui fiu „i- a părut rău, şi s- a dus”.
Apoi, tatăl s- a dus la al doilea fiu şi l- a rugat să meargă 

să lucreze în vie. Al doilea fiu i- a promis că se va duce, dar 
nu s- a dus.

Apoi, Salvatorul S- a întors către preoţi şi bătrâni şi  
le- a adresat întrebarea: „Care din amândoi a făcut voia 
tatălui Său?”

Ei au trebuit să recunoască faptul că a fost primul fiu 
– cel care a spus că nu se va duce, însă, mai târziu, s- a 
pocăit şi s- a dus să lucreze în vie 4.

Salvatorul a folosit această povestire pentru a sublinia 
un principiu important – aceia care se supun poruncilor 
sunt cei care, într- adevăr, Îl iubesc pe Dumnezeu.

Probabil de aceea i- a rugat Isus pe oameni să asculte de 
cuvintele fariseilor şi cărturarilor şi să le urmeze, dar să nu 
le urmeze exemplul.5 Aceşti învăţători religioşi nu făceau 
ceea ce propovăduiau. Lor le plăcea să vorbească despre 
religie, dar, din nefericire, le scăpa esenţa ei.

Fapte şi salvarea noastră
Într- una dintre ultimele învăţături ale Salvatorului oferite 

ucenicilor Săi, El le- a vorbit despre judecata finală. Cei 
ticăloşi şi cei neprihăniţi vor fi separaţi. Cei buni vor moş-
teni viaţa veşnică; cei ticăloşi vor fi predaţi să primească 
pedeapsa veşnică.

Care a fost diferenţa dintre cele două grupuri?
Cei care şi- au arătat dragostea prin fapte au fost salvaţi. 
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Cei care nu au făcut acest lucru, au fost condamnaţi.6 Ade-
vărata convertire la Evanghelia lui Isus Hristos şi la valorile 
şi principiile ei va fi reflectată de faptele noastre de zi cu zi.

În cele din urmă, simplul fapt de a ne declara dra-
gostea faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri nu ne va 
face demni de a fi exaltaţi. Pentru că, aşa cum Isus ne- a 
învăţat: „Nu orişicine- Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra 
în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri” 7.

Ce urmează după dragoste?
Răspunsul la întrebarea „Ce urmează după dragoste?” 

poate fi simplu şi direct. Dacă Îl iubim cu adevărat pe 
Salvator, ne întoarcem inimile spre El şi, apoi, mergem 
pe calea uceniciei. Când Îl iubim pe Dumnezeu, ne vom 
strădui să ţinem poruncile Sale.8

Dacă îi iubim cu adevărat pe semenii noştri, îi vom ajuta 
„[pe] cei săraci şi [pe] cei nevoiaşi, [pe] cei bolnavi şi [pe] 
cei chinuiţi” 9. Pentru că aceia care fac aceste fapte altruiste 
de compasiune şi slujire 10 sunt ucenici ai lui Isus Hristos.

Aceasta este ceea ce urmează după dragoste.
Aceasta este esenţa Evangheliei lui Isus Hristos.

NOTE
1. Thomas S. Monson, „Dragostea – esenţa Evangheliei”,  

Liahona, mai 2014, p. 91.
2. Vezi Matei 22:36- 40.
3. Vezi Moroni 7:46- 47.
4. Vezi Matei 21:28- 32.
5. Vezi Matei 23:3.
6. Vezi Matei 25:31- 46.
7. Matei 7:21.
8. Vezi Ioan 14:15.
9. Doctrină şi legăminte 52:40.
10. VeziMosia 18:8- 9.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ
Preşedintele Uchtdorf defineşte adevăraţii ucenici ai 

lui Isus Hristos ca fiind cei care îşi arată dragostea faţă 
de El şi faţă de semeni prin faptele lor. El ne învaţă că 
„dacă Îl iubim cu adevărat pe Salvator, ne întoarcem ini-
mile spre El şi, apoi, mergem pe calea uceniciei”. Puteţi 
să- i rugaţi pe cei cărora le predaţi să vă spună în ce 
moduri au fost motivaţi de dragoste să meargă pe calea 
uceniciei. Puteţi, de asemenea, să le împărtăşiţi o expe-
rienţă personală. Puteţi să- i invitaţi să se roage pentru 
mai multă caritate şi tărie de a acţiona din dragoste.

TINERI
Să ţinem poruncile şi să- i iubim  
pe ceilalţi

Adesea, când ne gândim la dragoste, primele lucruri 
care ne vin în minte sunt filmele romantice, cioco-

lata şi florile. Însă dragostea – adevărata dragoste – este 
mult mai profundă şi mult mai altruistă decât aceste 
lucruri. Isus Hristos a trăit şi a murit pentru noi datori-
tă dragostei pe care a avut- o pentru noi. De fapt, cele 
două mari porunci sunt să iubeşti pe Dumnezeu şi să 
iubeşti pe toată lumea (vezi Matei 22:36- 40). Dar cum 
putem să le arătăm altora că îi iubim?

Preşedintele Uchtdorf împărtăşeşte pilda lui Hristos 
despre cei doi fii, unul care lucrează şi unul care nu 
lucrează pentru tatăl său. Salvatorul scoate în evidenţă 
faptul că doar fiul care s- a supus tatălui său l- a iubit cu 
adevărat pe acesta. În mod asemănător, când noi ne 
supunem poruncilor lui Dumnezeu, arătăm că Îl iubim şi 
dorim să ne întoarcem la El.

Dar cum arătăm că iubim pe toată lumea? Preşedin-
tele Uchtdorf ne explică şi acest lucru: „Dacă îi iubim cu 
adevărat pe semenii noştri, îi vom ajuta «[pe] cei săraci 
şi [pe] cei nevoiaşi, [pe] cei bolnavi şi [pe] cei chinuiţi». 
Pentru că aceia care fac aceste fapte altruiste de compa-
siune şi slujire sunt ucenici ai lui Isus Hristos”.

Aşadar, data viitoare, când îţi vezi părintele, fratele, 
sora sau un prieten, gândeşte- te la faptul de a le sluji 
pentru a- ţi arăta dragostea faţă de ei. Acest lucru nu- i 
va face doar pe ei şi pe tine fericiţi, ci Îl va face fericit şi 
pe Tatăl tău din Cer. 

COPII
Să arătăm dragoste

Isus a împărtăşit o povestire despre un tată şi cei doi fii 
ai săi. Tatăl lucra într- o vie şi i- a rugat pe cei doi fii ai 

săi să- l ajute. La început, primul fiu a spus nu, dar, mai 
târziu, s- a dus să ajute în vie. Al doilea fiu a spus că va 
ajuta, dar nu s- a mai dus. Isus ne- a învăţat că primul fiu a 
arătat mai multă dragoste faţă de tatăl său fiind supus.

Joacă rolurile din povestire! Apoi, scrie sau desenea-
ză trei lucruri pe care le poţi face ca să- ţi arăţi dragos-
tea faţă de Tatăl Ceresc.
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Tatăl nostru Ceresc a stabilit 
familiile pentru a ne ajuta să 

învăţăm principii corecte într- o 
atmosferă plină de dragoste. Preşe-
dintele Thomas S. Monson a spus: 
„Lăudaţi- l pe copilul dumneavoastră 
şi îmbrăţişaţi- l; spuneţi- i «Te iubesc» 
mai des; exprimaţi- vă întotdeauna 
mulţumirile dumneavoastră. Nu 
lăsaţi niciodată o problemă care 
trebuie rezolvată să devină mai 
importantă decât o persoană care 
are nevoie să fie iubită” 1.

Susan W. Tanner, fostă preşedintă 
generală a Tinerelor Fete, ne- a învă-
ţat: „Tatăl nostru din Cer exemplifică 
modelul pe care trebuie să- l urmăm. 
El ne iubeşte, ne învaţă, este răbdă-
tor cu noi şi ne acordă dreptul de a 
alege… Câteodată, disciplina, care 
înseamnă «a învăţa», este confundată 
cu critica. Copiii – la fel ca oamenii 
de toate vârstele – îşi perfecţionează 
comportamentul cu dragoste şi încu-
rajări, mai mult decât cu critică” 2.

„Dacă ne vom ruga cu credinţă în 
familie, dacă vom studia cu cre-
dinţă din scripturi în familie, dacă 
vom avea seri în familie, dacă vom 

Calitatea de părinte este o 
responsabilitate sacră

oferi binecuvântări ale preoţiei şi 
vom respecta ziua de sabat”, a spus 
vârstnicul Quentin L. Cook, din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli, 
„copiii noştri vor… fi pregătiţi pen-
tru un cămin etern în ceruri, indife-
rent de ce li se întâmplă în această 
lume dificilă” 3.

Scripturi suplimentare
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13; Doctrină şi 
legăminte 93:40; 121: 41

Povestiri despre oameni în viaţă
„Citeam ziarul, când unul dintre 

nepoţii mei mai mici era ghemuit 
lângă mine”, a spus vârstnicul 
Robert D. Hales, din Cvorumul 
celor Doisprezece Apostoli. „În timp 
ce citeam, ascultam cu încântare 
glasul lui dulce ciripind în surdină. 
Imaginaţi- vă surpriza mea când, 
câteva momente mai târziu, s- a 
împins între mine şi ziar. Luându- mi 
faţa în mâinile lui şi turtindu- şi nasul 
pe nasul meu, m- a întrebat: «Buni-
cule! Eşti aici, cu mine?»…

Să fii aici înseamnă să înţelegeţi 
inimile tinerilor voştri şi să fiţi în 

legătură cu ei. Şi să fii în legătură 
cu ei înseamnă nu doar să con-
versaţi cu ei, ci să şi faceţi unele 
lucruri cu ei …

Noi trebuie să planificăm şi 
să ne folosim de momentele de 
predare …

Pe măsură ce trece timpul, 
recunosc tot mai mult că momen-
tele de instruire din tinereţea mea, 
în mod special acelea asigurate de 
părinţii mei, mi- au modelat viaţa 
şi m- au făcut să fiu cine sunt” 4.
NOTE.
1. Thomas S. Monson, „Dragoste în casă – 

Sfat din partea profetului nostru”, Mesajul 
Primei Preşedinţii, aug. 2011, p. 1.

2. Susan W. Tanner, „Ţi- am spus…?”, Liahona,  
mai 2003, p. 74.

3. Quentin L. Cook, „Domnul mi- e lumina”, 
Liahona, mai 2015, p. 64.

4. Robert D. Hales, „Datoria noastră faţă de 
Dumnezeu: misiunea părinţilor şi a con-
ducătorilor faţă de generaţia care creşte”, 
Liahona, mai 2010, p. 96, 95.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi inspiraţie ca să ştiţi ce să împărtăşiţi. În ce 
mod înţelegerea declaraţiei „Familia: o declaraţie oficială către lume” va mări credinţa 
dumneavoastră în Dumnezeu 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

Aveţi în vedere următoarea 
întrebare:
De ce este Evanghelia predată în 
cel mai bun mod prin limbajul şi 
exemplul dragostei?


