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Pentru toţi aceia dintre noi care am venit în viaţa 
muritoare, Salvatorul a spus: „În lume veţi avea 
necazuri” (Ioan 16:33). Totuşi, El a făcut această 

promisiune minunată ucenicilor Săi în timpul slujirii Sale 
muritoare: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v- o dau 
cum o dă lumea” (Ioan 14:27). Reprezintă o alinare să ştiu 
faptul că această promisiune a păcii personale este dispo-
nibilă în zilele noastre tuturor ucenicilor Săi.

Unii dintre noi trăiesc într- o zonă frumoasă şi liniştită, 
dar se confruntă cu nelinişte interioară. Alţii simt pace şi 
linişte perfecte în timpul unor mari pierderi personale, 
tragedii şi încercări continue.

Este posibil să fi văzut miracolul păcii pe chipul unui 
ucenic al lui Isus Hristos sau să- l fi auzit în cuvintele 
sale. Eu l- am văzut de multe ori. Uneori, acesta are loc 
într- o cameră de spital, în care o familie este adunată în 
jurul unui slujitor al lui Dumnezeu, care este aproape de 
moarte.

Îmi amintesc de vizita făcută unei femei în spital, cu 
câteva zile înainte de a muri de cancer. M- au însoţit cele 
două tinere fiice ale mele, deoarece această soră minunată 
fusese cândva învăţătoarea lor la Societatea Primară.

Membrii familiei ei s- au adunat în jurul patului, dorind 
să- i fie alături în ultimele momente de viaţă. Am fost 
surprins să o văd că stătea ridicată în pat. Ea şi- a întins 
mâna către fiicele mele şi le- a prezentat, pe rând, fiecărui 
membru al familiei ei. Ea a vorbit ca şi cum fetele mele 
erau membre ale familiei regale prezentate la curtea unei 
regine. Ea a găsit un mod de a spune ceva despre felul în 

care fiecare persoană din cameră era un ucenic al Salva-
torului. Încă îmi aduc aminte tăria, blândeţea şi dragostea 
din glasul ei. Îmi amintesc că am fost surprins de zâmbetul 
ei vesel, chiar dacă ştia că nu mai avea mult de trăit.

Ea a primit binecuvântări ale preoţiei pentru alinare 
şi, totuşi, ne- a dat tuturor o mărturie vie că promisiunea 
Domnului de a ne da pace este adevărată: „V- am spus 
aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea 
necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Ea a acceptat invitaţia Sa, aşa cum putem face cu toţii, 
oricare ar fi încercările şi necazurile noastre:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi 
da odihnă.

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre” (Matei 11:28- 29).

Putem găsi pace şi linişte în încercările pe care le vom 
avea doar dacă Îl vom urma pe Salvator.

Rugăciunile de împărtăşanie ne ajută să ştim cum să 
găsim pacea în timpul suferinţelor vieţii. Când luăm din 
împărtăşanie, putem lua decizia de a fi credincioşi legă-
mintelor noastre de a- L urma.

Fiecare dintre noi promitem să ne amintim de Salvator. 
Puteţi alege să vă amintiţi de El în cel mai bun mod care 
vă îndrumă inima către El. Uneori, pentru mine, cel mai 
bun mod este faptul de a mi- L imagina stând în genunchi 
în grădina Ghetsimani sau chemându- l pe Lazăr afară din 
mormânt. Astfel, simt o apropiere de El şi o recunoştinţă 
care aduce pace inimii mele.
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De asemenea, promiteţi să ţineţi poruncile Sale. Pro-
miteţi să luaţi numele Lui asupra dumneavoastră şi să fiţi 
martorii Săi. El a promis că, pe măsură ce ţineţi legăminte-
le pe care le- aţi făcut cu El, Duhul Sfânt va fi cu dumnea-
voastră (vezi D&L 20:77, 79).

Acest lucru aduce pace în cel puţin două moduri. Duhul 
Sfânt ne curăţă de păcate datorită ispăşirii lui Isus Hristos. 
Şi Duhul Sfânt ne poate da pacea care vine din faptul de 
a avea aprobarea lui Dumnezeu şi speranţa vieţii eterne.

Apostolul Pavel a vorbit despre această binecuvântare 
minunată: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia” (Galateni 5:22).

Când mesagerii cereşti au vestit naşterea Salvatorului, 
ei au declarat: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte 
şi pace pe pământ” (Luca 2:14; subliniere adăugată). Îmi 
depun mărturia, ca martor al lui Isus Hristos, că Tatăl şi 
Fiul Său Preaiubit pot trimite Spiritul pentru a ne ajuta să 
găsim pace în această viaţă, oricare ar fi încercările pe care 
le- am putea avea noi şi cei pe care îi iubim.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Eyring ne învaţă că rugăciunile de împăr-
tăşanie ne pot ajuta să ştim cum să găsim pace în timpul 
încercărilor noastre. Ele ne amintesc că, pe măsură ce 
ţinem legămintele pe care le- am făcut, Dumnezeu ne 
promite că Duhul Sfânt va fi cu noi. Aveţi în vedere să- i 
întrebaţi pe cei cărora le predaţi în ce mod ne poate ajuta 
să avem pace faptul că Îl avem pe Duhul Sfânt cu noi. De 
asemenea, vă puteţi împărtăşi gândurile sau o experienţă 
în care Duhul Sfânt v- a ajutat să simţiţi pacea atunci când 
aţi trecut printr- o încercare. Puteţi să- i încurajaţi pe cei 
cărora le predaţi să se gândească la acest mesaj în timp 
ce iau din împărtăşanie în această săptămână.

TINERI
Cum vă veţi aminti de Salvator  
în această săptămână?

Preşedintele Eyring ne îndeamnă: „Puteţi alege să vă 
amintiţi de El în cel mai bun mod care vă îndrumă 

inima către El”. 
Cum vă „[amintiţi] totdeauna de El” pe tot parcursul 

săptămânii (vezi D&L 20:77, 79)?
Aveţi scripturi preferate referitoare la Salvator? 

Puteţi marca câte un verset diferit în fiecare zi a acestei 
săptămâni şi să- l împărtăşiţi cuiva.

Intonaţi, în gând, un imn sau un alt cântec care vă 
înalţă atunci când sunteţi deprimaţi? Puteţi alege, 
în această săptămână, unul care este despre Salvator.

Cugetaţi la viaţa Salvatorului şi la sacrificiul Său 
ispăşitor în timpul adunării de împărtăşanie în fieca-
re săptămână? Vă puteţi pregăti pentru adunarea de 
împărtăşanie amintindu- vă de alegerile pe care le- aţi 
făcut pe tot parcursul săptămânii pentru a vă aminti de 
Salvator şi pocăindu-vă de momentele în care aţi avut 
dificultăţi să o faceţi.

Vă rugaţi pentru a avea ocazii de a împărtăşi Evan-
ghelia în fiecare zi? În acestă săptămână, încercaţi să 
aveţi o discuţie despre un subiect din Evanghelie, care 
se concentrează asupra Salvatorului. Vă puteţi depune 
mărturia despre Salvator în timpul serii în familie sau să 
vorbiţi cu un prieten de la şcoală despre o experienţă pe 
care aţi avut- o la biserică.

Stabiliţi- vă ca ţel faptul de a vă aminti de Salva-
tor într- un mod special în această săptămână. Vorbiţi 
despre acest ţel cu un părinte, frate, conducător sau 
prieten. La sfârşitul săptămânii, spuneţi- le ce s- a întâm-
plat. Veţi simţi împreună pacea şi fericirea de care 
preşedintele Eyring ne- a vorbit.

COPII
Veniţi la Hristos

Salvatorul ne- a promis pace când vom „veni la [El]” 
(Matei 11:28). Acest lucru înseamnă să urmăm exem-

plul Său şi să încercăm să rămânem aproape de El. 

• Fiţi pioşi în timpul împărtăşaniei.
• Alegeţi să fiţi buni şi să nu- i judecaţi pe alţii.
• Citiţi despre Salvator în scripturi.
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Dumnezeu „a întemeiat familiile 
pentru a ne aduce fericire, a ne 

ajuta să învăţăm principii corecte 
într- o atmosferă plină de dragoste 
şi a ne pregăti pentru viaţa eternă” 1. 
Vorbind despre „marele plan al feri-
cirii” al lui Dumnezeu (Alma 42:8), 
preşedintele Russell M. Nelson, pre-
şedintele Cvorumului celor Doispre-
zece Apostoli, a spus: „Planul Său 
declară că bărbaţii şi femeile sunt 
«ca să poată avea bucurie» [2 Nefi 
2:25]. Această bucurie vine când ale-
gem să trăim în armonie cu planul 
veşnic al lui Dumnezeu” 2.

Un cămin centrat pe Hristos oferă 
cele mai mari ocazii pentru a avea 
succes. Vârstnicul Richard G. Scott 
(1928- 2015), din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, îl descrie ca 
pe un loc „în care Evanghelia este 
propovăduită, unde legămintele 
sunt onorate şi dragostea abundă”, 
în care familiile pot trăi „[o viaţă 
supusă]” şi pot deveni „[înrădăcinate] 
ferm în Evanghelia lui Isus Hristos” 3.

Preşedintele Henry B. Eyring, 
primul consilier în Prima Preşedinţie, 

Bucuria familiei se găseşte  
în neprihănire

a spus: „Putem decide că vom face 
tot ce putem pentru a aduce puterile 
cerului în familia [noastră]”. Şi cel mai 
probabil, vom promova, în căminele 
noastre, dragostea, slujirea, supu-
nerea şi fericirea prin „ascultarea 
cuvântului lui Dumnezeu [de către 
copiii noştri] şi, apoi, punându- l la 
încercare cu credinţă. Dacă vor face 
acest lucru, caracterul lor va fi schim-
bat într- un mod care le va aduce 
fericirea pe care ei o caută” 4.

Cămine centrate pe Hristos
În scripturi avem modele de 

cămine centrate pe Hristos. După 
moartea tatălui său, Lehi, Nefi şi- a 
dus familia şi pe cei care au cre-
zut în avertizările şi revelaţiile lui 
Dumnezeu şi care au dat asculta-
re cuvintelor sale departe de ţara 
lamaniţilor. În acest loc nou, nefiţii 
au putut păstra judecăţile, legile şi 
poruncile Domnului în toate lucruri-
le, după legea lui Moise (vezi 2 Nefi 
5:6- 10). Cu toate acestea, chiar şi 
printre nefiţi, unii au devenit, în cele 
din urmă, nesupuşi.

Şi, în timp ce membrii familiei 
noastre pot uneori să nu mai trăias-
că în neprihănire, precum au făcut 
nefiţii, vârstnicul Scott a spus că un 
cămin centrat pe Hristos „oferă [în 
continuare] cea mai mare asigura-
re a păcii şi a siguranţei în casele 
noastre”. Dânsul a admis că „vor 
mai exista numeroase încercări sau 
tristeţi dar, chiar şi în mijlocul difi-
cultăţilor, ne putem bucura de pace 
interioară şi fericire profundă” 5.

Scripturi suplimentare
3 Ioan 1:4; 1 Nefi 8:12; 2 Nefi 5:27
NOTE
1. Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 1.1.4.
2. Russell M. Nelson, „Căsătoria celestă”,  

Liahona, nov. 2008, p. 92.
3. Richard G. Scott, „Pentru a avea pace în 

cămin”, Liahona, mai 2013, p. 30- 31.
4. Henry B. Eyring, „The Teachings of «The 

Family: A Proclamation to the World»”,  
New Era, sept. 2015, p. 5- 6.

5. Richard G. Scott, „Pentru a avea pace în 
cămin”, p. 31.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi inspiraţia de a şti 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

Gândiți- vă la aceasta
Ce putem face pentru a trăi mai 
neprihăniţi în familiile noastre?


