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V

Introducere

Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au creat 
colecţia Învăţături ale preşedinţilor Bisericii pentru a vă ajuta să 
vă aprofundaţi cunoştinţele despre Evanghelia restaurată şi să vă 
apropiaţi mai mult de Domnul prin intermediul învăţăturilor pro-
feţilor din zilele din urmă. Pe măsură ce Biserica va publica noi 
volume în această colecţie, dumneavoastră veţi crea o colecţie de 
cărţi cu referinţe despre Evanghelie pentru căminul dumneavoastră. 
Volumele din această colecţie sunt menite să fie folosite atât pentru 
studiul personal, cât şi pentru studiul din cursul zilei de duminică. 
Ele vă pot ajuta, de asemenea, să pregătiţi alte lecţii sau cuvântări 
şi să răspundeţi la întrebări despre doctrina Bisericii.

Cartea de faţă prezintă învăţăturile preşedintelui George Albert 
Smith, care a slujit în calitate de preşedinte al Biserici lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă în perioada 21 mai 1945 – 4 aprilie 1951. 

Studiul personal

În timp ce studiaţi învăţăturile preşedintelui George Albert Smith, 
căutaţi, cu ajutorul rugăciunii, inspiraţia Spiritului. Întrebările de la 
sfârşitul fiecărui capitol vă vor ajuta să înţelegeţi învăţăturile preşe-
dintelui Smith şi să le puneţi în practică în viaţa dumneavoastră. În 
timp ce studiaţi aceste învăţături, vă puteţi gândi la modul în care le 
puteţi preda membrilor familiei şi prietenilor dumneavoastră. Acest 
lucru vă va întări înţelegerea despre ceea ce aţi citit.

Predarea din această carte

Puteţi folosi această carte pentru a preda acasă sau la Biserică. 
Următoarele sugestii vă pot ajuta.
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Pregătiţi-vă să predaţi

Căutaţi îndrumarea Duhului Sfânt în timp ce vă pregătiţi să pre-
daţi. Cu ajutorul rugăciunii, studiaţi capitolul pentru a deveni în-
crezător în faptul că înţelegeţi învăţăturile preşedintelui Smith. Veţi 
preda cu mai multă sinceritate şi putere când cuvintele lui vă vor 
influenţa personal (vezi D&L 11:21). 

Dacă predaţi o lecţie în cadrul Preoţiei lui Melhisedec sau Socie-
tăţii de Alinare, nu trebuie să lăsaţi deoparte această carte sau s-o 
pregătiţi folosind alte materiale. Cu ajutorul rugăciunii, alegeţi din 
capitolul respectiv acele învăţături care simţiţi că vor fi cele mai 
utile celor cărora le predaţi. Unele capitole cuprind mai mult decât 
veţi putea preda într-o lecţie. În loc să încercaţi să parcurgeţi toate 
învăţăturile, permiteţi discuţiilor bune să continue.

Încurajaţi cursanţii să studieze capitolul înainte de lecţie şi să-şi 
aducă fiecare cartea. Când vor face aceasta, ei vor fi mai bine pre-
gătiţi să participe la discuţie şi să se edifice unul pe celălalt.

Prezentarea capitolului

Când prezentaţi capitolul, precum şi pe parcursul lecţiei, încer-
caţi să creaţi o atmosferă în care Spiritul să poată influenţa inima şi 
mintea celor cărora le predaţi. Pentru a începe lecţia, ajutaţi-i pe cei 
cărora le predaţi să se concentreze asupra învăţăturilor din capitolul 
respectiv. Pentru a face aceasta, puteţi:

•	 citi	şi	discuta	secţiunea	intitulată	„Din	viaţa	lui	George	Albert	
Smith” de la începutul capitolului;

•	 discuta	despre	o	ilustraţie	sau	scriptură	din	capitolul	respectiv;

•	 cânta	un	imn	care	să	aibă	legătură	cu	subiectul	capitolului	
respectiv;

•	 împărtăşi	pe	scurt	o	experienţă	personală	legată	de	subiectul	
respectiv.

conduceţi o discuţie despre învăţăturile preşedintelui Smith

În timp ce predaţi din această carte, invitaţi-i pe ceilalţi să-şi îm-
părtăşească gândurile, să adreseze întrebări şi să se înveţe unul pe 
celălalt. Ei vor învăţa cel mai bine atunci când se implică în mod 
activ. Aceasta este, de asemenea, o bună modalitate de a-i ajuta să 
primească revelaţie personală. Pentru a încuraja discuţia, folosiţi 
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întrebările de la sfârşitul capitolului. Aceste întrebări sunt menţio-
nate în diferite locuri din capitol pentru a indica la ce secţiune ale 
învăţăturilor se referă. Puteţi, de asemenea, să vă pregătiţi propriile 
întrebări, în special pentru cei cărora le predaţi. De exemplu, îi pu-
teţi întreba pe cursanţi cum pot pune în practică învăţăturile preşe-
dintelui Smith în responsabilităţile pe care le au în calitate de părinţi 
sau în calitate de învăţători de acasă ori învăţătoare vizitatoare.

Următoarele opţiuni vă pot oferi idei suplimentare:

•	 rugaţi	cursanţii	să	împărtăşească	ce	au	învăţat	ca	urmare	a	stu-
diului lor personal al capitolului. Poate fi util să contactaţi câţiva 
cursanţi în timpul săptămânii şi să-i rugaţi să vină pregătiţi să 
împărtăşească ce au învăţat;

•	 desemnaţi	cursanţi	care	să	citească	întrebări	selectate	de	la	sfâr-
şitul capitolului (fie individual, fie în grupuri mici). Rugaţi-i să 
caute în capitol învăţăturile care au legătură cu întrebările res-
pective. Apoi, invitaţi-i să-şi împărtăşească gândurile şi părerile 
cu ceilalţi membri ai grupului;

•	 citiţi	împreună	o	selecţie	a	declaraţiilor	preşedintelui	Smith	din	
acest capitol. Rugaţi cursanţii să împărtăşească exemple din scrip-
turi şi din propria lor experienţă care să ilustreze ceea ce a predat 
preşedintele Smith;

•	 rugaţi	cursanţii	să	aleagă	o	secţiune	de	care	sunt	interesaţi	şi	s-o	
citească în linişte. Invitaţi-i să se adune în grupuri de două sau 
trei persoane care au ales aceeaşi secţiune şi să discute ceea ce 
au învăţat.

Încheiaţi discuţia

Rezumaţi pe scurt lecţia sau rugaţi unul sau doi cursanţi să facă 
acest lucru. Încurajaţi-i pe cei cărora le predaţi să le împărtăşească 
altora ceea ce au învăţat din învăţăturile preşedintelui Smith. Mărtu-
risiţi despre învăţăturile pe care le-aţi predat. Puteţi, de asemenea, 
să-i invitaţi pe alţii să-şi depună mărturiile.

Informaţii despre sursele citate în acest manual

Învăţăturile preşedintelui Smith, prezentate în această carte, sunt 
citate din mai multe surse. Aceste paragrafe au păstrat punctuaţia, 
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ortografia şi împărţirea pe paragrafe a surselor originale, cu excepţia 
cazurilor în care modificările ce ţin de editare sau tipărire au fost 
necesare pentru ca textul să poată fi citit mai uşor. Din acest motiv, 
este posibil să sesizaţi inconsistenţe minore în text. De exemplu, 
cuvântul evanghelie este scris cu literă mică în unele citate, iar în 
altele cu literă mare.

De asemenea, preşedintele Smith a folosit, deseori, termeni ca 
bărbaţi, bărbat sau omenire pentru a face referire la toţi oamenii, 
atât bărbaţi, cât şi femei. El a folosit deseori pronumele el, al lui şi 
lui, făcând referire la ambele genuri. Acest lucru era ceva obişnuit în 
vremea lui. În pofida acestor diferenţe dintre aceste reguli lingvistice 
şi regulile mai noi, învăţăturile preşedintelui Smith sunt valabile atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
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Scurt istoric

Datele cronologice care urmează furnizează un scurt cadru istoric 
pentru învăţăturile preşedintelui George Albert Smith, prezentate în 
acest manual.

4 aprilie 1870 S-a născut în oraşul Salt Lake, Utah, 
în familia lui John Henry şi Sarah Farr 
Smith.

1874–1875 Tatăl lui, John Henry Smith, slujeşte 
în misiune în Marea Britanie. George 
Albert are patru ani în momentul în 
care el pleacă.

27 octombrie 1880 John Henry Smith este rânduit apostol.
1882–1885 John Henry Smith slujeşte în calitate de 

preşedinte al Misiunii Europa.
1883 George Albert Smith începe să mun-

cească într-o fabrică de îmbrăcăminte, 
la vârsta de 13 ani.

1888 Începe să lucreze pentru compania 
de căi ferate. El îşi strică vederea pen-
tru totdeauna din cauza muncii pe 
care o făcea.

septembrie–noiembrie 
1891

Slujeşte în misiune în partea sudică a 
statului Utah pentru Asociaţia de per-
fecţionare reciprocă a Tinerilor Băieţi.

25 mai 1892 Se căsătoreşte cu Lucy Emily Woodruff 
în Templul Manti, Utah.

1892–1894 Slujeşte în misiune în sudul Statelor 
Unite, slujirea începând doar la câteva 
săptămâni după căsătoria sa. Lucy i se 
alătură patru luni în misiune.
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8 octombrie 1903 A fost rânduit în calitate de apostol de 
către preşedintele Joseph F. Smith.

1904 Îşi scrie „crezul personal”, o listă cu 11 
idealuri conform cărora şi-a luat anga-
jamentul să trăiască (vezi paginile 1–2 
din acest manual).

1909–1912 Suferă din cauza problemelor grave de 
sănătate.

1919–1921 Prezidează asupra Misiunii Europa.
1921–1935 Slujeşte în calitate de supraveghetor 

general pentru Asociaţia de perfecţio-
nare reciprocă a Tinerilor Băieţi.

1922 Este ales vicepreşedinte al Societăţii 
Naţionale a Fiilor Revoluţiei Americane. 
Slujeşte în acest oficiu până în anul 1925 
şi, apoi, din nou, în 1944 şi în 1946.

septembrie 1930 Ajută la organizarea Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association 
(Asociaţiei cărărilor pionierilor şi mo-
numentelor istorice din Utah) pentru 
a localiza şi marca locurile istorice ale 
Bisericii. El este ales primul preşedinte 
al organizaţiei.

27 iulie 1933 Devine preşedintele Society for the Aid 
of the Sightless (Societăţii pentru ajuto-
rarea nevăzătorilor) din Utah.

31 mai 1934 Primeşte Silver Buffalo (Bivolul de ar-
gint), cea mai înaltă distincţie ce poate 
fi oferită în cadrul programului de cer-
cetaşi Boy Scouts of America.

1935–1936 Supraveghează publicarea Cărţii lui 
Mormon în sistemul de scriere Braille.

5 noiembrie 1937 Lucy moare la vârsta de 68 de ani, 
după o suferinţă prelungită.
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ianuarie–iulie 1938 Vizitează misiunile Bisericii din Pacifi-
cul de Sud, incluzând opriri în Hawaii, 
Samoa, Tonga, Tahiti, Noua Zeelandă 
şi Australia.

iulie 1943 Este pus deoparte în calitate de preşe-
dinte al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli.

21 mai 1945 Este pus deoparte în calitate de preşe-
dinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfin-
ţilor din Zilele din Urmă.

23 septembrie 1945 Dedică Templul Idaho Falls, Idaho.
2 noiembrie 1945 Se întâlneşte cu preşedintele State-

lor Unite, Harry S. Truman, pentru a 
discuta despre eforturile de a trimite 
ajutoare în Europa de după cel de-al 
Doilea Război Mondial.

mai 1946 Vizitează membrii Bisericii din Mexic, 
fiind primul preşedinte al Bisericii care 
a făcut acest lucru. Îi oferă preşedin-
telui mexican, Manuel Camacho, un 
exemplar al Cărţii lui Mormon.

24 iulie 1947 Dedică monumentul This Is the Place 
(Acesta este locul) şi comemorează 
centenarul sosirii pionierilor în Valea 
Salt Lake.

1947 Numărul membrilor Bisericii ajunge la 
un milion.

30 septembrie –  
2 octombrie 1949

Participă la prima transmisiune televi-
zată a conferinţei generale.

4 aprilie 1951 Moare în oraşul Salt Lake, Utah, în ziua 
în care a împlinit 81 de ani.
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Viaţa şi slujirea lui 
George Albert Smith

Într-o zi, în timpul slujirii sale în calitate de preşedinte al Bisericii, 
George Albert Smith a primit o fotografie pe care era scris: „Vă trimit 
această fotografie, deoarece ea este o ilustrare grafică a omului care 
noi credem că sunteţi”. Era o fotografie cu preşedintele Smith care 
discuta cu o mamă şi cu cei patru copilaşi ai ei. În acea zi, preşedin-
tele Smith se grăbea să prindă un tren, iar mama respectivă l-a oprit 
sperând ca ai ei copii să aibă ocazia să dea mâna cu un profet al lui 
Dumnezeu. Un observator a imortalizat acel moment într-o fotografie. 

Pe fotografie mai scria: „Motivul pentru care noi preţuim [această 
poză] atât de mult este acela că, deşi eraţi atât de ocupat, în pofida 
faptului că vă grăbeaţi să ajungeţi la maşină şi, apoi, la tren, v-aţi 
oprit şi aţi dat mâna cu fiecare copil din această familie” 1.

Acte de bunătate ca acesta au caracterizat viaţa şi slujirea lui 
George Albert Smith. Fie că a oferit dragoste şi încurajare aproapelui 
său care întâmpina probleme cu credinţa sa, fie că a organizat mari 
acţiuni de bunăstare pentru a hrăni mii de oameni, George Albert 
Smith a trăit conform poruncii Salvatorului: „Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi” (Marcu 12:31).

Anii copilăriei, 1870–1890

George Albert Smith s-a născut pe 4 aprilie 
1870 într-o casă modestă din oraşul Salt Lake, 
avându-i ca părinţi pe John Henry şi pe Sarah 
Farr Smith. Familia Smith avea o moştenire mă-
reaţă în ceea ce priveşte slujirea în împărăţia lui 
Dumnezeu. Tatăl lui George Albert avea să slu-
jească mai târziu în Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli şi în Prima Preşedinţie. Bunicul său, cel 
după care a primit numele, George A. Smith, a 

În jurul vârstei 
de 4 ani
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fost un văr al profetului Joseph Smith şi s-a numărat printre primii 
pionieri sfinţi din zilele din urmă care au intrat în Valea Salt Lake în 
anul 1847; George A. Smith a fost, de asemenea, apostol şi unul 
dintre consilierii preşedintelui Brigham Young. Străbunicul lui 
George Albert, John Smith a slujit ca patriarh al Bisericii şi ca primul 
preşedinte de ţăruş în oraşul Salt Lake. Iar bunicul din partea ma-
mei, Lorin Farr, a fost primul primar al oraşului Ogden, Utah, şi 
primul preşedinte de ţăruş în acel oraş. 

George Albert Smith şi-a iubit şi admirat părin-
ţii. El a spus că tatăl lui a fost cel care l-a învăţat 
să-şi întindă braţele către cei nevoiaşi 2 şi a lău-
dat-o pe mama lui pentru sacrificiile pe care le-a 
făcut pentru ca familia ei să trăiască în acord cu 
principiile Evangheliei. „Deşi eram săraci”, îşi 
amintea el, „şi tatăl meu era în misiune când eu 
aveam cinci ani, nu-mi amintesc s-o fi auzit pe 
mama plângându-se şi nici nu am văzut-o vreo-

dată vărsând vreo lacrimă din cauza condiţiilor în care trăiam. Nu 
am cunoscut vreodată pe cineva care să poată folosi fiecare dolar 
într-un mod atât de înţelept cum a făcut ea…

Când tata nu era acasă, fiind plecat în misiune, mama i-a luat 
locul şi era cu adevărat capul familiei, în lipsa lui. Ne spuneam 
rugăciunile, binecuvântam mâncarea şi, când cineva era bolnav, 
ea chema vârstnicii, deoarece avea o credinţă mare în rânduielile 
Evangheliei. Ea a fost mereu o plătitoare de zeciuială integrală şi, 
atât cât am putut să-mi dau seama, niciodată nu i-a trecut prin minte 
că ar putea exista o greşeală şi că «mormonismul» nu ar fi adevărat. 
Ea credea din tot sufletul ei că este adevărat” 3.

În mod deosebit, George Albert Smith şi-a 
amintit cum mama lui l-a învăţat să se roage şi să 
aibă încredere că Dumnezeu îi va răspunde: 
„Când mă gândesc la influenţa pe care mama 
mea a avut-o asupra mea când eram mic, sunt 
cuprins de pioşenie şi emoţii… Îmi amintesc, de 
parcă ar fi fost ieri, cum m-a luat de mână şi am 
urcat foarte repede scările până la primul etaj. 
Acolo, am îngenuncheat în faţa ei şi o ţineam de 

john henry Smith

Sarah Farr Smith



XIV

V I a ţ a  ş I  S l u j I r e a  l u I  G e o r G e  a l b e r t  S m I t h

copiii lui john henry şi Sarah Farr Smith. George 
albert Smith este în partea stângă.

mână în timp ce ea mă învăţa să mă rog. Îi mulţumesc lui Dumne-
zeu pentru acele mame care au în inima lor spiritul Evangheliei şi 
dorinţa de a binecuvânta. Aş putea repeta acea rugăciune acum, 
chiar dacă au trecut foarte mulţi ani de când am învăţat-o. Mi-a 
oferit asigurarea că am un Tată Ceresc şi m-a ajutat să ştiu că El mi-a 
auzit rugăciunile şi că le-a răspuns. Când am fost mai mare, încă 
locuiam într-o casă de lemn cu un etaj şi, când vântul bătea tare, 
aceasta se zguduia ca şi cum urma să se prăbuşească. Uneori, îmi 
era atât de frică încât nu puteam să adorm. Patul meu era într-o 
cameră mică, singurul din acea cameră şi, în multe nopţi am coborât 
din pat şi am îngenuncheat rugându-L pe Tatăl meu din Cer să aibă 
grijă de casă, s-o protejeze pentru a nu se sfărâma, după care mă 
urcam înapoi în pat având siguranţa că voi fi protejat împotriva 
răului de parcă L-aş fi ţinut pe Tatăl meu de mână” 4.

Gândindu-se la copilăria sa, George Albert Smith a spus: 

„Părinţii mei au avut condiţii de viaţă umile, dar eu aduc laudă 
Creatorului meu şi Îi mulţumesc din toată inima pentru că m-a trimis 
în casa lor…
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Când eram mic, am înţeles că aceasta este lucrarea Domnului. 
Am învăţat că existau profeţi în viaţă pe pământ. Am învăţat că in-
spiraţia de la Cel Atotputernic îi influenţa pe cei care trăiau astfel 
încât să se bucure de ea…

Sunt recunoscător pentru dreptul de a mă naşte, recunoscător 
pentru părinţii care m-au învăţat Evanghelia lui Isus Hristos şi au 
fost un exemplu în căminul lor” 5.

Tânărul George Albert a fost cunoscut ca un băiat vesel, cu chef 
de joacă. Prietenii au apreciat felul său vesel de a fi şi lui i-a plăcut 
să-i ajute să se simtă bine prin intermediul muzicuţei, banjoului 
chitarei şi al repertoriului de cântece nostime. El a avut, de aseme-
nea, experienţe care l-au ajutat să-şi dezvolte un simţ puternic al 
responsabilităţii, un lucru deosebit pentru vârsta lui fragedă. Când 
avea 12 ani, George Albert a mers la Academia Brigham Young, 
unde a primit un sfat care avea să aibă un efect profund asupra 
vieţii lui. Mai târziu, el a spus: 

„Din fericire, o parte a instruirii mele a avut loc sub îndrumarea 
Dr. Karl G. Maeser, acel educator excepţional care a fost primul cti-
tor al minunatelor şcoli ale Bisericii noastre… Nu-mi pot aminti prea 
multe dintre lucrurile care au fost spuse în timpul anului în care am 
fost acolo, dar este un lucru pe care nu cred că-l voi uita vreodată. 
L-am repetat de multe ori… Într-o zi, Dr. Maeser s-a ridicat şi a spus: 

«Veţi fi responsabili nu doar pentru lucrurile pe care le faceţi, ci 
şi pentru gândurile voastre».

Fiind copil, neputând să-mi controlez gândurile prea bine, nu 
ştiam ce trebuia să fac, iar acest lucru mă îngrijora. De fapt, aveam 
tot timpul în minte această idee. După aproximativ o săptămână 
sau zece zile, am înţeles, pe neaşteptate, ce a vrut el să spună. Am 
putut să înţeleg sensul. Dintr-o dată, mi s-a dezvăluit această inter-
pretare a ceea ce a spus el: Desigur, vei răspunde pentru gândurile 
tale, deoarece când viaţa ta muritoare se va încheia, aceasta va fi 
suma gândurilor tale. Acea sugestie a fost o binecuvântare pentru 
mine de-a lungul vieţii şi m-a ajutat, de multe ori, să evit gândurile 
necorespunzătoare, deoarece înţeleg că ea va fi, atunci când se va 
încheia, rezultatul gândurilor mele” 6.

Tânărul George Albert şi-a asumat mari responsabilităţi, acasă, în 
anul 1882, când tatăl său, care slujise în Cvorumul celor Doisprezece 
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timp de doi ani, a fost chemat ca preşedinte al Misiunii Europa. Ab-
senţa lui John Henry a făcut ca George Albert să fie cel care trebuia 
să procure cele necesare pentru familie. La vârsta de 13 ani, el a 
făcut o cerere de angajare la o fabrică şi la un magazin universal ale 
Bisericii din oraşul Salt Lake, însă directorul i-a spus că nu-şi putea 
permite să angajeze pe nimeni. George Albert i-a răspuns acestuia 
că nu a cerut să fie plătit, ci doar să muncească. El a adăugat: „Ştiu 
că, dacă voi fi bun de ceva, atunci voi fi plătit” 7. Atitudinea lui po-
zitivă l-a ajutat să primească o slujbă ca muncitor în fabrică, pentru 
care era plătit cu 250$ pe săptămână, iar etica lui profesională l-a 
ajutat să avanseze rapid în funcţii mai bune în cadrul companiei. 

La vârsta de 18 ani, s-a angajat la un grup de inspectare a căi-
lor ferate. În timpul acestei slujbe, strălucirea puternică a razelor 
soarelui pe nisipul deşertului i-a afectat ochii. Aceasta i-a slăbit lui 
George Albert vederea pentru totdeauna, lucru ce a făcut să-i fie 
greu să citească şi i-a provocat un disconfort de-a lungul vieţii. 

Slujirea misionară şi căsătoria, 1891–1894

În luna septembrie a anului 1891, preşedintele Wilford Woodruff 
l-a chemat pe George Albert Smith să slujească într-o misiune cu ter-
men scurt în sudul statului Utah. Însărcinarea lui concretă a fost de 
a lucra cu tinerii Bisericii din zona respectivă. În următoarele patru 
luni, el şi colegul lui au înfiinţat organizaţii pentru tineri în ţăruşi şi 
episcopii, au vorbit în cadrul a numeroase adunări şi i-au încurajat 
pe tineri să trăiască în acord cu standardele Bisericii. 

După ce s-a întors din misiune, George Albert a continuat s-o 
curteze pe cea pe care a iubit-o încă de când era copil, pe Lucy 
Woodruff, nepoata preşedintelui Wilford Woodruff. Ei au crescut 
fiind vecini, iar Lucy a remarcat trăsăturile de caracter pe care şi le 
dezvolta George Albert. Ea şi-a notat în jurnal admiraţia pe care o 
avea faţă de el: „În această seară, merg la culcare cu inima plină de 
recunoştinţă faţă de Dumnezeu… şi mă rog ca El să-mi dea tărie să 
merit mai mult dragostea aceluia despre care cred cu tărie că este 
unul dintre cei mai buni tineri care a fost vreodată trimis pe pământ. 
Bunătatea şi amabilitatea lui fac să-mi curgă lacrimi” 8.
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Dar Lucy avea mulţi admira-
tori, unii dintre ei erau foarte 
bogaţi şi-i ofereau daruri extra-
vagante. George Albert, în 
schimb, a atras-o pe Lucy cu 
devotamentul lui faţă de Dom-
nul. El i-a scris: „Dacă eşti inte-
resată să te căsătoreşti cu un 
bărbat care are bani, acesta nu 
sunt eu, deoarece eu am decis 
cu mult timp în urmă că nu voi 
dedica propria-mi persoană, 
viaţă sau timpul meu pentru a 
face bani, ci pentru a-I sluji 
Domnului şi pentru a-i ajuta pe 
copiii Săi din această lume” 9. 

Lucy a ales şi, în data de 25 mai 1892, ea şi George Albert s-au că-
sătorit în Templul Manti, Utah. Tatăl lui George Albert a înfăptuit 
ceremonia. În acea zi, Lucy i-a oferit soţului ei un mic medalion cu 
poza ei înăuntru. El a ţinut medalionul pe lanţul ceasului său de 
buzunar, unde stătea aproape de inima lui şi l-a purtat aproape în 
fiecare zi, pentru tot restul vieţii sale.10

Proaspeţii căsătoriţi au stat împreună mai puţin de o lună, deoa-
rece George Albert a plecat într-o altă misiune, aceasta fiind una 
de prozelitism în sudul Statelor Unite. Deşi ştiau că plecarea lui era 
iminentă – chemarea sosise cu trei săptămâni înainte de căsătoria 
lor – despărţirea a fost totuşi grea. Amândoi s-au bucurat nespus de 
mult când, după patru luni, Lucy a fost chemată să slujească lângă 
soţul ei, în biroul misiunii, unde vârstnicul Smith fusese nu demult 
desemnat să slujească în calitate de secretar al misiunii. 

Preşedintele Misiunii Statele Sudice era J. Golden Kimball, care 
slujea în acelaşi timp şi în calitate de membru în Cvorumul celor 
Şaptezeci. De două ori în timpul slujirii vârstnicului Smith, preşe-
dintele Kimball a trebuit să părăsească misiunea pentru a se ocupa 
de lucruri importante în oraşul Salt Lake – o dată la scurt timp după 
ce vârstnicul Smith devenise secretarul misiunii şi, din nou, după 
aproximativ un an de zile. În ambele situaţii, preşedintele Kimball 

lucy emily Woodruff Smith
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i-a dat vârstnicului Smith uriaşa responsabilitate de a conduce şi 
administra misiunea, oferindu-i sprijin şi sfaturi prin intermediul 
numeroaselor scrisori. În total, vârstnicul Smith a slujit în calitate 
de preşedinte în exerciţiu al misiunii timp de aproximativ 16 luni. 
Preşedintele Kimball era îngrijorat din cauza faptului că trebuia să 
fie plecat atât de mult timp, însă avea încredere în tânărul său asis-
tent. El a scris într-o scrisoare adresată vârstnicului Smith: „Cred că 
discernământul şi inteligenţa mea, indiferent cât de limitate ar fi, îmi 
permit să-ţi apreciez integritatea şi valoarea, lucru pe care, te asigur, 
îl fac” 11. Într-o altă scrisoare, el a scris: „Întotdeauna să ai în vedere 
următorul lucru: că eu apreciez eforturile, zelul şi entuziasmul tău” 12.

Preşedintele Kimball a avut multe ocazii de a vedea zelul şi en-
tuziasmul vârstnicului Smith. La un moment dat, cei doi călătoreau 
împreună şi au fost invitaţi să doarmă într-o cabană mică de lemn. 
George Albert Smith a spus mai târziu: 

misionari în misiunea Statele Sudice. Proaspăt căsătoriţii 
lucy (a treia de la stânga) şi George albert Smith (stând 

lângă ea) au slujit împreună în casa misiunii.
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„Pe la miezul nopţii, am fost treziţi de urlete şi ţipete puternice 
ce se auzeau de afară. Am auzit înjurături în timp ce stăteam pe pat, 
încercând să ne dăm seama ce se-ntâmpla. Era o noapte cu lună 
plină şi am putut să vedem mulţi oameni afară. Preşedintele Kimball 
a sărit din pat şi a început să se îmbrace. Bărbaţii au bătut cu pum-
nii în uşă şi, folosind un limbaj injurios, le-au poruncit mormonilor 
să iasă ca să-i împuşte. Preşedintele Kimball m-a întrebat dacă nu 
vreau să mă dau jos din pat şi să mă îmbrac, iar eu i-am spus că 
nu, că am de gând să rămân în pat, că eram sigur că Domnul va 
avea grijă de noi. Peste numai câteva secunde, camera era plină de 
oameni înarmaţi. Gloata se împărţise în patru grupuri şi trăgeau cu 
arma în pereţii cabanei. Aşchiile zburau în toate direcţiile deasupra 
capetelor noastre. Au fost câteva momente de linişte, apoi a început 
o nouă serie de împuşcături şi au zburat şi mai multe aşchii. Eu nu 
am simţit niciun pic de teamă. Eram foarte calm stând întins în pat, 
având parte de unul dintre cele mai oribile evenimente din viaţa 
mea, însă eram sigur… că Domnul mă va proteja, iar El a făcut-o. 

Se pare că gloata s-a descurajat şi a plecat. În dimineaţa urmă-
toare, când am deschis uşa, am văzut acolo o legătură mare de 
nuiele de hicori la fel ca cele pe care gloata le-a folosit pentru a-i 
bate pe misionari în Sud” 13.

Mulţi ani mai târziu, George Albert Smith a împărtăşit această ex-
perienţă nepoţilor lui pentru a-i învăţa să aibă încredere în Domnul. 
„Vreau să ştiţi”, a spus el, „că Domnul va avea grijă de voi atunci 
când veţi fi în pericol, dacă-I daţi ocazia” 14.

Viaţa de familie

George Albert şi Lucy au fost eliberaţi din misiunea lor în luna 
iunie a anului 1894. La câteva luni după ce s-au întors în oraşul Salt 
Lake, Lucy a primit o binecuvântare de la bunicul ei, preşedintele 
Wilford Woodruff, în care i se promitea că va avea copii. În data de 
19 noiembrie 1895, ea a născut o fată pe care ei au numit-o Emily, 
iar după patru ani a mai născut o fată, pe nume Edith. Ultimul lor 
copil, George Albert jr, s-a născut în anul 1905. 

George Albert Smith a fost un tată afectuos, adorat de copiii lui. 
Edith a scris despre el: „Pentru mine, tatăl meu avea toate atributele 
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care-l fac pe un tată să fie îndrăgit de fiica lui. El a îndeplinit toate 
aşteptările pe care eu cred că un tată trebuie să le îndeplinească”. O 
impresie puternică asupra copiilor a avut-o modul în care George 
Albert a tratat-o pe soţia lui preaiubită. „Afecţiunea şi respectul tată-
lui faţă de mama erau minunate”, a scris Edith. „El nu a pierdut nicio 
ocazie de a-şi arăta aprecierea faţă de ea. Tot ceea ce au făcut, au 
făcut împreună, după ce au planificat şi organizat totul împreună. 
Ea însemna atât de mult pentru el… Chiar dacă noi toţi o adoram 
pe mama, sunt sigură că grija şi tandreţea lui faţă de ea au făcut ca 
ea să fie şi mai iubită de către noi, copiii.” 15

În calitate de tată, George Albert Smith a încercat în mod sincer 
să-şi ajute copiii să aibă parte de bucuria pe care el a simţit-o trăind 
conform Evangheliei. Într-o zi de Crăciun, după ce cadourile au fost 
deschise, el le-a întrebat pe fiicele sale mici cum s-ar simţi dacă ar 
dărui o parte dintre jucăriile lor copiilor care nu primiseră niciun 
cadou de Crăciun. Având în vedere că tocmai primiseră jucării noi, 
fetele au fost de acord să dăruiască o parte dintre jucăriile lor mai 
vechi copiilor nevoiaşi. 

„Nu doriţi să le dăruiţi şi câteva dintre jucăriile noi?”, a întrebat 
cu blândeţe George Albert. 

Fetele lui au ezitat, însă, în cele din urmă, au fost de acord să 
renunţe la una sau două dintre jucăriile lor noi. George Albert le-a 
dus apoi pe fete la casele copiilor la care el se gândise şi au înmânat 
cadourile. Experienţa a fost atât de înălţătoare, încât, atunci când 
au plecat, una dintre fete a spus cu entuziasm în glas: „Să mergem 
şi să le aducem şi celelalte jucării” 16.

Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, 1903–1945

Joi, 6 octombrie 1903, George Albert Smith a avut o zi plină la 
muncă şi nu a putut participa la sesiunile conferinţei generale din 
acea zi. În momentul când a plecat de la birou, sesiunea de du-
pă-amiază a conferinţei era aproape de sfârşit, aşa că el a pornit 
spre casă cu gândul de a-şi duce copiii la bâlci. 

Când a ajuns acasă, a fost surprins să vadă o mulţime de vizita-
tori, iar una dintre surori a înaintat spre el şi l-a felicitat cu căldură. 
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cvorumul celor doisprezece apostoli în anul 1921. În picioare, de la 
stânga la dreapta: joseph Fielding Smith, james e. talmage, Stephen l. 
richards, richard r. lyman, melvin j. ballard şi john a. Widtsoe. Pe 

scaune, de la stânga la dreapta: rudger clawson, reed Smoot, George 
albert Smith, George F. richards, orson F. Whitney şi david o. mcKay.

„Ce se întâmplă?”, a întrebat el. 

„Nu ştii?”, i-a răspuns ea. 

„Ce să ştiu?”. 

„Că ai fost susţinut ca membru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli”, a exclamat vizitatoarea. 

„Nu se poate”, a spus George Albert. „Este o greşeală.” 

„Eu însămi am auzit”, l-a contrazis ea. 

„Trebuie să fie vorba despre un alt Smith”, a spus el. „Mie nu mi 
s-a spus nimic şi nu pot să cred că este adevărat.” 

Confuză, vizitatoarea s-a întors la Tabernacol pentru a afla dacă 
greşise. Acolo, ea a fost informată că avea dreptate – George Albert 
Smith era cel mai nou membru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli.17
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Fiica lui, Emily, a povestit mai târziu despre întâmplarea care a 
avut loc în casa familiei Smith: „Părea că toţi cei din Tabernacol 
veneau la noi acasă, plângând şi sărutând-o pe mama. Cu toţii spu-
neau că tata era apostol şi noi credeam că a fi apostol era cel mai 
rău lucru care ţi se putea întâmpla”. 

Chiar şi după ce raportul a fost verificat, George Albert a decis 
să-şi ducă totuşi fetele la bâlci, aşa cum promisese, „chiar dacă el 
nu a văzut prea multe din el”, îşi amintea Emily. „El a petrecut tot 
timpul vorbind cu oamenii.” 18

Două zile mai târziu, pe 8 octombrie 1903, George Albert Smith a 
fost rânduit apostol de către preşedintele Joseph F. Smith, în camera 
de sus din Templul Salt Lake. După rânduire, el a fost invitat să-şi 
împărtăşească sentimentele membrilor prezenţi din Cvorumul celor 
Doisprezece. „Mă simt slab şi nepregătit în comparaţie cu cei mai 
experimentaţi”, a spus el, „însă inima mea este neprihănită şi doresc 
sincer ca lucrarea Domnului să progreseze… Eu am o mărturie vie 
despre divinitatea acestei lucrări; ştiu că Evanghelia a venit pe pă-
mânt sub conducerea şi îndrumarea Domnului Însuşi şi că cei aleşi să 
prezideze au fost şi sunt slujitorii Săi în adevăratul sens al cuvântului. 
Doresc şi mă rog să pot fi pur şi umil pentru ca să pot avea dreptul ca 
îndemnurile şi avertizările Spiritului să mă îndrume întreaga viaţă” 19.

George Albert Smith a slujit în cadrul Cvorumului celor Doi-
sprezece Apostoli timp de aproape 42 de ani, dintre care doi ani 
în calitate de preşedinte al Cvorumului. În această perioadă, el a 
îndeplinit multe însărcinări şi a binecuvântat oameni din întreaga 
lume în multe moduri. 

Împărtăşirea evangheliei şi stabilirea de 
relaţii amiabile pentru biserică

Vârstnicul Smith a avut un talent înnăscut de a-i face pe oameni 
să se simtă în largul lor şi de a-şi transforma duşmanii în prieteni. 
Un om de afaceri local, care nu era membru al Bisericii, a spus 
despre el la funeraliile sale: „El a fost un om pe care puteai ajunge 
uşor să-l cunoşti. A fost un om pe care ţi-ai fi dorit să-l cunoşti. 
Zâmbetul lui prietenos, strângerea lui sinceră de mână şi salutul său 
călduros te făceau să te simţi bine în interior, în inima ta, sinceritatea 
prieteniei lui faţă de tine şi faţă de semenii lui” 20.
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Acest talent a fost preţios într-un moment în care Biserica era, 
încă, în mare măsură necunoscută în lume şi privită cu suspiciune 
de mulţi. Odată, în timp ce îndeplinea o însărcinare în West  Virginia, 
el a aflat că edilii oraşului ameninţaseră că vor aresta pe toţi cei care 
erau prinşi că propovăduiau mormonismul. Vârstnicul Smith s-a în-
tâlnit cu un oficial al oraşului, domnul Engle, pentru a încerca să 
schimbe acea regulă. Mai târziu, el a scris în jurnalul său: „Când l-am 
întâlnit prima dată pe domnul Engle, el era foarte înverşunat şi mi-a 
spus, fără prea mult respect, că nu vom fi toleraţi în acel oraş… I-am 
spus că eu credeam că fusese dezinformat şi că îmi doream să luăm 
loc şi să discutăm puţin… Am petrecut ceva timp discutând despre 
mormonism. El s-a înmuiat foarte mult până să plec şi am dat mâna, 
oferindu-mi cartea sa de vizită. Am plecat fiind sigur că am îndepărtat 
câteva prejudecăţi” 21. După trei zile, vârstnicul Smith l-a vizitat din 
nou şi, de această dată, i-a lăsat un exemplar al Cărţii lui Mormon.22

Vârstnicul Smith a căutat mereu ocazii de a le vorbi oamenilor de-
spre Biserică. Oricând trebuia să călătorească datorită însărcinărilor 
sale, lua cu el exemplare ale Cărţii lui Mormon, reviste ale Bisericii 
şi alte cărţi despre Biserică pe care spera să le dăruiască. Deoarece 
Cartea lui Mormon depune o mărturie puternică despre Isus Hristos, 
vârstnicul Smith a considerat-o un cadou ideal de Crăciun şi, de-
seori, a trimis exemplare ale cărţii prin poştă prietenilor de alte cre-
dinţe, chiar şi oamenilor distinşi pe care nu i-a întâlnit niciodată.23 
Într-o scrisoare care însoţea un astfel de cadou de Crăciun, el a scris: 
„Peste câteva zile, lumea creştină va sărbători naşterea Salvatorului 
şi, este un obicei ca, în această perioadă, să ne amintim de prietenii 
noştri. Prin urmare, am încredere că veţi accepta din partea mea 
un exemplar al Cărţii lui Mormon… Considerând că vă veţi bucura 
s-o aveţi în biblioteca dumneavoastră, v-o trimit în dar de Crăciun”. 

El a primit următorul răspuns: „Cartea îşi va găsi locul pe rafturile 
noastre şi va fi citită [din scoarţă-n scoarţă] cu o minte deschisă şi cu 
multă conştiinciozitate. Nu poate decât să lărgească orizonturile şi să 
dezvolte spiritul de toleranţă al tuturor celor care o citesc cu atenţie” 24.

Implicarea civică

Vârstnicul Smith i-a încurajat pe membrii Bisericii să se implice 
în viaţa civică a comunităţilor lor şi să-şi folosească influenţa pentru 
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a îmbunătăţi situaţia din lume. El însuşi s-a implicat în mai multe 
organizaţii civice, chiar dacă era foarte ocupat cu chemarea sa de 
autoritate generală. El a fost ales preşedinte al International Irrigation 
Congress (Congresului internaţional pe teme de irigaţii) şi al Dry 
Farming Congress (Congresului pentru sisteme de cultură specifice 
climatelor aride), precum şi de şase ori vicepreşedinte al National 
Society of the Sons of the American Revolution (Societăţii Naţionale 
a Fiilor Revoluţiei Americane). Un susţinător puternic al călătoriilor 
cu avionul ca modalitate pentru autorităţile generale de a-şi îndeplini 
mai eficient responsabilităţile de a călători, vârstnicul Smith a făcut 
parte din consiliul director al Western Air Lines (Liniilor Aeriene 
de Vest). El a fost, de asemenea, foarte implicat în Boy Scouts of 
 America (Cercetaşii Americii) şi, în anul 1934, a fost premiat cu Silver 
Buffalo (Bivolul de argint), cea mai înaltă distincţie ce poate fi oferită 
în cadrul programului de cercetaşi. În anii care au urmat Primului 
Război Mondial, el a slujit ca preşedinte al campaniei de întrajuto-
rare a Armeniei şi Siriei din statul Utah şi ca reprezentant al statului 
pentru International Housing Convention (Conferinţa internaţională 
pe tema adăposturilor), al cărui scop era de a găsi adăposturi pentru 
cei care rămăseseră fără casă ca urmare a războiului.25

Înainte de a fi chemat apostol, George Albert s-a implicat în poli-
tică, făcând o campanie serioasă cauzelor şi candidaţilor despre care 
el a simţit că ar îmbunătăţi societatea. Odată ce a devenit autoritate 
generală, implicarea lui în politică a încetat, însă el a continuat să 
susţină cauzele în care credea. De exemplu, în anul 1923, el a ajutat 
la prezentarea unui proiect de lege în Parlamentul statului Utah, care 
a dus la construirea unui sanatoriu pentru bolnavii de tuberculoză.26

Compasiunea vârstnicului Smith faţă de alţii s-a văzut, în mod 
special, în slujirea lui în calitate de preşedinte al Society for the Aid 
of the Sightless (Societăţii pentru ajutorarea nevăzătorilor), poziţie 
deţinută între anii 1933-1949. Fiind unul dintre aceia care avea pro-
bleme cu vederea, vârstnicul Smith i-a compătimit în mod special 
pe cei orbi. El a urmărit îndeaproape publicarea Cărţii lui Mormon 
în sistemul de scriere Braille şi a stabilit un program care să-i ajute 
pe nevăzători să înveţe să citească Braille şi să se adapteze şi în alte 
moduri la dizabilitatea lor. Eforturile lui au făcut ca el să fie îndră-
git de cei cărora le-a slujit. O membră a Society for the Aid of the 
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Sightless (Societăţii pentru ajutorarea nevăzătorilor) şi-a exprimat 
aprecierea prin intermediul unei poezii care i-a fost citită vârstnicu-
lui Smith atunci când a împlinit vârsta de 70 de ani: 

Când viaţa devine foarte dificilă, 
Şi-n ochi lacrimi amare se-adună; 
Când iarna haină sufletu-mi îngheaţă, 
Şi ecouri fără răspuns răsună
Atunci mă întorc, cu o dorinţă vie, 
Chiar dacă paşi-mi sunt grei şi înceţi, 
Pentru a găsi inimi care să mă-nţeleagă, 
Pentru-a găsi prieteni adevăraţi
O inimă cu o înţelepciune blândă, 
Plină de compasiune şi bună, 
A cărei credinţă-n Dumnezeu să fie
Ca cea a unui orb…

Vârstnicul George albert Smith a supravegheat publicarea 
cărţii lui mormon în sistemul de scriere braille.
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Deşi chipul său tandru
De noi nu este văzut, 
Simţim înţelepciunea binevoitoare 
A inimii sale înţelegătoare; 
Simţim pacea din sufletul său
Şi, astfel, avem şi noi pace; 
Auzim rugăciunea sa tăcută care ne spune
Că nu suntem singuri; 
Credinţa lui în noi ne va-ntări, 
În timp ce umblăm pe căi nevăzute; 
Sufletele noastre înălţate de un om, 
Ajutat de Dumnezeu.27

Suferinţa personală şi alte încercări

În cea mai mare parte a vieţii sale, George Albert n-a avut parte 
de o sănătate bună. Deşi i-a plăcut să înoate, să călărească şi să 
facă alte activităţi fizice, trupul său a fost fragil şi, deseori, slab. În 
afara problemelor cronice pe care le avea la ochi, vârstnicul Smith 
a avut probleme cu stomacul, a avut dureri de spate, a suferit de 
oboseală continuă, a avut probleme cu inima şi multe alte boli de-a 
lungul vieţii sale. Stresul şi presiunea simţite din cauza multelor sale 
responsabilităţi au avut, de asemenea, un efect fizic asupra lui şi, la 
început, el nu a dorit să-şi încetinească ritmul pentru a se îngriji de 
sănătate sa. În consecinţă, din anul 1909 până în anul 1912, el s-a 
luptat cu o boală care a fost atât de gravă, încât l-a ţinut la pat îm-
piedicându-l să-şi îndeplinească însărcinările în cadrul Cvorumului 
celor Doisprezece. A fost o perioadă foarte grea pentru vârstnicul 
Smith, care dorea atât de mult să-şi reînceapă slujirea. Decesul ta-
tălui său, în anul 1911 şi o gripă gravă de care a suferit soţia sa, au 
făcut ca vârstnicul Smith să se vindece şi mai greu. 

După mulţi ani, el a împărtăşit următoarea experienţă pe care a 
trăit-o în timpul acelei perioade: 

„În urmă cu mai mulţi ani, am fost foarte bolnav. De fapt, cred 
că toată lumea credea că voi muri, cu excepţia soţiei mele… Pute-
rile-mi slăbiseră atât de mult, încât abia mă mai puteam mişca. Mă 
mişcam atât de încet şi oboseam atât de tare chiar şi atunci când mă 
întorceam de pe o parte pe alta în pat. 
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Într-o zi, aflându-mă în această stare, mi-am pierdut cunoştinţa 
şi am crezut că trecusem de partea cealaltă a vălului. M-am văzut 
stând cu spatele la un lac mare şi frumos şi cu faţa spre o pădure 
mare. Nu se vedea nicio altă persoană şi pe lac nu se afla nicio 
barcă sau nimic altceva care să-mi indice cum am ajuns acolo. Am 
înţeles, sau se părea că am înţeles, că îmi încheiasem viaţa muri-
toare şi că mă dusesem acasă…

Am început să explorez împrejurimile şi, la scurt timp, am găsit o 
potecă prin pădure care părea că fusese prea puţin folosită şi care 
era aproape ascunsă de iarbă. Am mers pe această potecă şi, după 
ce am mers o vreme şi o distanţă destul de lungă prin pădure, am 
văzut un bărbat care venea spre mine. Mi-am dat seama că era un 
bărbat mare la statură şi m-am grăbit să ajung la el, pentru că îl 
recunoscusem pe bunicul meu (George A. Smith). În timpul vieţii 
muritoare, el a cântărit peste 136 de kilograme, deci vă daţi seama 
că era un bărbat mare. Îmi amintesc cât de fericit am fost să-l văd 
venind. Am fost numit după el şi eram mereu mândru de acest lucru. 

Când bunicul a ajuns la câţiva metri de mine, 
s-a oprit. Faptul că el s-a oprit a fost o invitaţie 
pentru mine să mă opresc. Apoi – şi aş dori ca 
băieţii, fetele şi tinerii să nu uite niciodată acest 
lucru – m-a privit cu foarte multă seriozitate şi 
mi-a spus: 

«Doresc să ştiu ce ai făcut cu numele meu».

Tot ce făcusem vreodată îmi trecea prin faţa 
ochilor ca şi cum ar fi fost imagini prezentate pe 

un ecran – tot ceea ce făcusem. Foarte repede, această retrospectivă 
vie a ajuns la momentul când mă aflam în acel loc. Întreaga mea 
viaţă îmi trecuse prin faţa ochilor. Am zâmbit, m-am uitat la bunicul 
meu şi am spus: 

«Niciodată nu am făcut cu numele tău ceva de care să-ţi fie ruşine».

El a păşit în faţă şi m-a îmbrăţişat şi, în timp ce făcea acest lucru, 
mi-am recăpătat cunoştinţa. Perna îmi era udă, de parcă s-ar fi tur-
nat apă pe ea, udă de lacrimile de recunoştinţă pentru că am putut 
răspunde fără să-mi fie ruşine de ceva. 

George a. Smith
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M-am gândit de multe ori la aceasta şi doresc să vă spun că, în-
cepând de atunci, am încercat mai mult să am grijă de acel nume. 
Prin urmare, doresc să le spun băieţilor şi fetelor, tinerilor băieţi şi 
tinerelor fete, tinerilor din Biserică şi din toată lumea: cinstiţi-vă taţii 
şi mamele. Cinstiţi numele pe care le purtaţi” 28.

În cele din urmă, vârstnicul Smith a început să-şi recapete pute-
rile şi a ieşit din această încercare cu un sentiment reîmprospătat de 
recunoştinţă pentru mărturia lui despre adevăr. În timpul unei con-
ferinţe generale care a urmat acestei boli, el le-a spus sfinţilor: „În 
ultimii ani, am fost în valea umbrei morţii atât de aproape de lumea 
spiritelor, încât sunt sigur că, [dacă nu] aş fi primit o binecuvântare 
specială din partea Tatălui nostru Ceresc, nu aş mai fi putut rămâne 
în această viaţă. Însă, acea mărturie cu care m-a binecuvântat Tatăl 
meu Ceresc nu a slăbit nici măcar o clipă. Cu cât mă apropiam mai 
mult de moarte, cu atât mai mult ştiam că Evanghelia este adevărată. 
Acum, că viaţa mi-a fost cruţată, mă bucur să mărturisesc că eu ştiu 
că Evanghelia este adevărată şi Îi mulţumesc Tatălui meu Ceresc din 
tot sufletul că mi-a dezvăluit acest lucru” 29.

Diferite suferinţe fizice şi alte greutăţi au continuat să-l afecteze 
pe vârstnicul Smith în anii care au urmat. Poate că cea mai mare 
încercare a sa a avut loc între anii 1932-1937, când soţia lui, Lucy, 
a suferit de artrită şi de nevralgie. Ea avea dureri foarte mari şi, 
până în anul 1937, a avut nevoie de îngrijire aproape permanentă. 
Apoi, un atac de cord, pe care l-a avut în luna aprilie a anului 1937, 
aproape că i-a luat viaţa şi a lăsat-o mai slăbită decât fusese înainte. 

Deşi era continuu îngrijorat pentru Lucy, vârstnicul Smith a con-
tinuat să-şi îndeplinească responsabilităţile cât de bine a putut. În 
data de 5 noiembrie 1937, el a vorbit la funeraliile unui prieten şi, 
în timp ce se aşeza pe scaun după ce şi-a rostit cuvântarea, cineva 
i-a înmânat un bilet în care i se spunea să se întoarcă imediat acasă. 
Mai târziu, el a scris în jurnalul său: „Am părăsit imediat capela, însă, 
scumpa mea soţie, şi-a dat ultima suflare înainte ca eu să ajung acasă. 
Ea a murit în timp ce eu vorbeam în cadrul acelei ceremonii funerare. 
Desigur, simt lipsa unui ajutor devotat şi voi fi singur fără ea”. 

Lucy şi George Albert aveau puţin mai mult de 45 de ani de că-
sătorie în momentul decesului ei. Ea avea 68 de ani. Deşi i-a lipsit 
foarte mult soţia, vârstnicul Smith a ştiut că despărţirea era doar 
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temporară, iar această cunoaştere l-a întărit. „Deşi familia mea suferă 
foarte mult”, a scris el, „suntem alinaţi de siguranţa unei reuniri cu 
mama, dacă rămânem credincioşi. Ea a fost o soţie şi o mamă devo-
tată, doritoare să ajute şi atentă. Ea a suferit timp de şase ani, într-un 
fel sau altul, iar eu sunt sigur că ea este fericită alături de mama ei şi 
de ceilalţi dragi ei de cealaltă parte a vălului… Domnul este foarte 
bun şi a îndepărtat orice sentiment negativ faţă de moarte, lucru 
pentru care eu sunt extrem de recunoscător” 30.

Preşedinte al misiunii europa

În anul 1919, preşedintele Heber J. Grant, care fusese de curând 
susţinut în calitate de preşedinte al Bisericii, l-a chemat pe vârstnicul 
Smith să prezideze asupra Misiunii Europa. În timpul unei cuvântări 
din cadrul unei conferinţe generale care a avut loc cu numai câteva 
zile înainte de plecarea sa, vârstnicul Smith a spus: 

„Doresc să vă spun, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, că este 
o onoare pentru mine – nu, chiar mai mult decât o onoare, este o 
binecuvântare foarte mare – că Domnul m-a vindecat de suferinţa 
de care am avut parte nu cu mult timp în urmă, ajutându-mă să 
ajung la o stare de sănătate despre care autorităţile generale au 
simţit că îmi va permite să slujesc într-o misiune într-o ţară străină…

Miercurea viitoare plănuiesc să iau trenul până pe coasta de est 
şi, de acolo, să traversez oceanul până acolo unde am fost chemat 
să slujesc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie. Sunt 
recunoscător că am în suflet cunoaşterea despre acest adevăr” 31.

La acea vreme, Europa încă încerca să-şi revină după Primul 
Război Mondial, care se încheiase cu doar câteva luni înainte. Din 
cauza războiului, numărul de misionari în Europa era foarte redus, 
iar una dintre responsabilităţile vârstnicului Smith a fost aceea de 
a mări acel număr. Totuşi, situaţia economică precară din Europa 
postbelică a făcut ca guvernele să nu dorească să ofere vizele ne-
cesare. Ca lucrurile să fie şi mai dificile, încă existau foarte multe 
lucruri înţelese greşit şi prejudecăţi despre sfinţii din zilele din urmă. 
Pentru a îmbunătăţi imaginea Bisericii, vârstnicul Smith s-a întâlnit 
cu numeroşi guvernanţi şi cu alte persoane importante. Pentru a 
explica scopul misionarilor în Europa şi în lumea întreagă, el spu-
nea deseori: „Păstraţi toate lucrurile pe care le aveţi, păstraţi tot ce 
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v-a oferit Dumnezeu care vă face viaţa mai bună, iar apoi, lăsaţi-ne 
să vă împărtăşim ceva ce vă va aduce mai multă fericire şi vă va 
face să vă simţiţi şi mai împliniţi” 32. Conform unui misionar care a 
slujit sub preşedinţia lui, „datorită modului priceput, amabil, el le-a 
câştigat respectul şi prietenia şi a obţinut concesii sigure în ceea 
ce-i priveşte pe misionari, lucruri care fuseseră respinse înainte” 33.

Până la încheierea slujirii sale, în anul 1921, vârstnicul Smith a 
reuşit să crească numărul de misionari care slujeau în Europa şi a 
schimbat unele idei eronate despre sfinţii din zilele din urmă. De 
asemenea, el a făcut prieteni pentru Biserică şi a păstrat legătura cu 
ei, timp de mulţi ani, prin intermediul scrisorilor. 

conservarea locurilor istorice ale bisericii

Vârstnicului Smith i-a plăcut foarte mult să le vorbească altora de-
spre Biserică şi despre marile evenimente din istoria ei. De-a lungul 
slujirii sale, el a făcut foarte multe lucruri pentru a ajuta la conser-
varea acelei istorii, construind monumente sau făcând cunoscute, 
prin diverse modalităţi, locurile de interes din istoria Bisericii. Unul 
dintre cunoscuţii lui, a scris: „El a crezut că, prin atragerea atenţiei 
generaţiei mai tinere asupra realizărilor strămoşilor lor, el oferea o 
slujire importantă” 34.

În calitate de apostol nou, el s-a dus la Palmyra, New York, şi a 
negociat, în numele Bisericii, achiziţionarea fermei lui Joseph Smith, 
tatăl. În timp ce se afla în New York, el l-a vizitat, de asemenea, pe un 
bărbat care se numea Pliny Sexton, în a cărui proprietate se afla Dea-
lul Cumorah, locul unde Joseph Smith a primit plăcile de aur. Domnul 
Sexton nu a dorit să vândă acel pământ Bisericii, dar el şi vârstnicul 
Smith au devenit prieteni. În mare parte datorită relaţiei pe care vârst-
nicul Smith a păstrat-o cu domnul Sexton, Biserica a putut, în cele 
din urmă, să cumpere proprietatea şi a înălţat un monument acolo. 

În anul 1930, anul în care se sărbătoreau 100 de ani de la organi-
zarea Bisericii, vârstnicul Smith a ajutat la înfiinţarea Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association (Asociaţiei cărărilor pionierilor şi 
monumentelor istorice din Utah) şi a fost ales în calitate de primul 
preşedinte al acestui grup. În decursul următorilor 20 de ani, această 
organizaţie a plasat peste 100 de monumente şi indicatoare come-
morative, multe dintre ele de-a lungul drumului parcurs de pionieri 
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către Valea Salt Lake. Vârstnicul Smith a oficiat dedicarea celor mai 
multe dintre aceste monumente.35

Explicând interesul Bisericii faţă de locurile istorice, el a scris: 
„A existat un obicei de a construi statui pentru oameni, astfel încât 
ei să nu fie uitaţi. Mari evenimente au fost, de asemenea, fixate 
permanent în mintea oamenilor, construind monumente… Sunt 
multe locuri de interes care au fost uitate, iar oamenii au simţit că 
era bine ca ele să fie indicate într-un mod semnificativ pentru ca 
celor care vor urma să li se atragă atenţia asupra acelor evenimente 
importante” 36.

Fiind unul dintre aceia ai căror bunici au venit în Utah cu pionie-
rii, vârstnicul Smith a avut un respect profund faţă de primii membri 
ai Bisericii care au făcut sacrificii atât de mari pentru credinţa lor. 
Într-o cuvântare adresată Societăţii de Alinare, el a împărtăşit ur-
mătoarea experienţă pe care a avut-o în timp ce parcurgea drumul 
făcut de cărucioarele pionierilor: 

monumentul de pe dealul cumorah, acolo unde îngerul 
moroni i-a dat lui joseph Smith plăcile de aur.
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„Am ajuns la zona drumului unde compania de cărucioare a lui 
Martin a pierdut atât de multe vieţi. Am găsit, cu cea mai bună apro-
ximaţie pe care am putut-o calcula, locul unde şi-au aşezat tabăra. 
Cei care erau descendenţi ai acelor oameni au fost prezenţi acolo, 
pentru a ajuta la amplasarea unui indicator. Apoi, am ajuns la Rock 
Creek; un indicator temporar fusese amplasat acolo de către noi cu 
un an înainte. La acel moment al anului, peste tot puteau fi văzute 
flori sălbatice minunate, irisul sălbatic era pretutindeni şi membrii 
grupului au adunat câteva dintre aceste flori şi le-au așezat cu grijă 
peste o movilă de piatră care fusese pusă acolo cu un an înainte… 
Acolo, 15 membri ai acestei Biserici fuseseră îngropaţi într-un singur 
mormânt; muriseră din cauza foamei şi a condiţiilor vitrege. 

Ştiţi, sunt momente şi locuri în care simţim că ne apropiem mai 
mult de Tatăl nostru Ceresc. În timp ce stăteam în jurul focului de 
tabără în acea vale mică de la Rock Creek, acolo unde compania de 
cărucioare a lui Willie a avut parte de acel dezastru – noi cei care 
eram descendenţi ai pionierilor, ai acelora care au traversat câmpiile 
în arşiţa verii şi în gerul iernii – s-au spus povestiri despre expe-
rienţele trăite de strămoşii noştri… A fost un moment impresionant. 
Istoria s-a repetat pentru binele nostru…

Mi s-a părut că ne aflam chiar în prezenţa celor care au sacrificat 
totul pentru ca noi să putem avea binecuvântările Evangheliei. Am 
simţit prezenţa Domnului. 

În timp ce noi plecam, după ce am plâns – căci nu cred că a fost 
cineva, printre cele 30 sau 40 de persoane prezente, care să nu fi 
plâns – influenţa simţită ca urmare a acelei adunări mici ne-a im-
presionat, iar una dintre surori m-a luat de braţ şi mi-a spus: «Frate 
Smith, de-acum înainte voi fi o femeie mai bună». Această femeie… 
este una dintre cele mai bune femei, dar eu cred că ea a simţit, aşa 
cum probabil am simţit cu toţii că, în anumite aspecte, noi nu ne-am 
ridicat la aşteptările la care ar fi trebuit să ne ridicăm. Oamenii în-
mormântaţi acolo nu numai că şi-au sacrificat zile din viaţă, ei şi-au 
sacrificat chiar viaţa pentru crezul lor în divinitatea acestei lucrări…

Dacă membrele acestei organizaţii [Societatea de Alinare] vor fi 
la fel de credincioase ca cei care sunt înmormântaţi pe câmpii, care 
şi-au abordat încercările având credinţă în Domnul, atunci ele vor 
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Preşedintele Smith şi consilierii săi, j. reuben clark 
jr. (stânga) şi david o. mcKay (dreapta)

avea mai multe realizări şi binecuvântările unui Tată iubitor vor fi 
revărsate asupra lor şi a celor dragi lor” 37.

Preşedinte al Bisericii, 1945–1951

În zorii zilei de 15 mai 1945, în timp ce călătorea cu trenul în 
partea estică a Statelor Unite, vârstnicul Smith a fost trezit de un 
oficial al căilor ferate care i-a transmis următorul mesaj: Preşedintele 
Heber J. Grant, preşedintele Bisericii la acea vreme, a murit. Vârst-
nicul Smith a schimbat trenurile cât a putut de repede şi s-a întors 
în oraşul Salt Lake. Peste numai câteva zile, George Albert Smith, în 
calitate de cel mai vechi membru al Cvorumului celor Doisprezece 
Apostoli, a fost pus deoparte în calitate de al optulea preşedinte al 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 

În prima cuvântare pe care a rostit-o, în cadrul conferinţei gene-
rale, în calitate de preşedinte al Bisericii, el le-a spus sfinţilor care 
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tocmai îl susţinuseră: „Mă întreb dacă mai este cineva aici care să se 
simtă atât de slab şi de umil ca bărbatul care stă în faţa dumneavoas-
tră” 38. El a exprimat gânduri similare în faţa membrilor familiei sale: 
„Nu am dorit această funcţie. Nu simt că pot s-o îndeplinesc. Însă 
am primit-o şi o voi îndeplini cât de bine voi putea. Vreau ca voi 
toţi să ştiţi că, indiferent de ceea ce faceţi în Biserică, începând cu 
vizitele ca învăţător de acasă până la prezidarea asupra unui ţăruş, 
dacă faceţi acel lucru cât puteţi de bine, chemarea dumneavoastră 
este la fel de importantă ca a mea” 39.

Au fost mulţi care au crezut că talentele preşedintelui Smith erau 
potrivite în mod special pentru această chemare. Una dintre autorită-
ţile generale a spus următorul lucru la scurt timp după ce preşedin-
tele Smith a fost susţinut: „Se spune deseori că Domnul cheamă un 
anumit om pentru a îndeplini o anumită misiune… Nu eu sunt cel 
care trebuie să spună ce misiune anume îl aşteaptă pe preşedintele 
George Albert Smith. Totuşi, eu ştiu că, în acest moment al istoriei 
lumii, nu a mai fost niciodată o nevoie atât de mare de dragoste în-
tre fraţi aşa cum este astăzi. Mai mult, din câte ştiu eu, nu există un 
om care să iubească familia omenească, colectiv şi individual, mai 
profund decât o face preşedintele George Albert Smith” 40.

ajutorarea celor nevoiaşi în urma celui  
de-al doilea război mondial

Al Doilea Război Mondial s-a încheiat la numai câteva luni după 
ce George Albert Smith devenise preşedintele Bisericii. Războiul lă-
sase în Europa mii de oameni săraci şi fără adăpost, iar preşedintele 
Smith a mobilizat rapid resursele de bunăstare ale Bisericii pentru 
a oferi ajutor. Preşedintele Gordon B. Hinckley a spus mai târziu 
despre acest efort: „M-am numărat printre aceia care au lucrat în 
timpul nopţilor aici, în Welfare Square (Piaţa Bunăstării), din oraşul 
Salt Lake, încărcând bunuri în vagoane de tren care au transportat 
alimentele către port, de acolo fiind trimise peste ocean. În timpul 
dedicării Templului din Elveţia [în anul 1955], când mulţi dintre 
sfinţii din Germania au venit la templu, i-am auzit pe unii dintre 
aceştia, având lacrimi în ochi, vorbind cu recunoştinţă despre acele 
alimente care le-au salvat viaţa” 41.



XXXV

V I a ţ a  ş I  S l u j I r e a  l u I  G e o r G e  a l b e r t  S m I t h

Preşedintele Smith a ştiut, de asemenea, că existau mari nevoi 
spirituale printre popoarele lumii după un asemenea război devas-
tator. În consecinţă, el a început să reorganizeze misiunile în ţările 
unde războiul întrerupsese munca misionară şi i-a încurajat pe sfinţi 
să pună în aplicare în viaţa lor Evanghelia păcii. „În acest moment, 
cea mai bună dovadă de recunoştinţă”, a spus el la scurt timp după 
încheierea războiului, „este aceea de a face tot ce putem pentru a 
aduce fericire acestei lumi triste, căci noi toţi suntem copiii Tatălui 
nostru şi cu toţii avem obligaţia de a face din această lume un loc 
mai fericit în care să putem trăi. 

Haideţi să oferim bunătate şi atenţie tuturor celor care au nevoie, 
fără a-i uita pe cei nefericiţi; şi acum, când ne bucurăm de pace, 
să nu-i uităm pe cei care i-au pierdut pe cei dragi pentru ca noi să 
avem pace…

Mă rog ca oamenii să-şi întoarcă faţa către Dumnezeu, să meargă 
pe calea Lui şi, astfel, să salveze lumea de la alte conflicte şi distru-
geri. Mă rog ca pacea care vine numai de la Tatăl nostru Ceresc să 
poată rămâne în inimile şi căminele celor care jelesc” 42.

ocazii sporite de a împărtăşi evanghelia

Preşedintele Smith a continuat să împărtăşească Evanghelia al-
tora de fiecare dată când a avut ocazia, iar aceste ocazii au fost 
mai numeroase după noua lui chemare. În luna mai a anului 1946, 
preşedintele Smith a devenit primul preşedinte al Bisericii care i-a 
vizitat pe sfinţii din Mexic. În afara întâlnirii cu membrii Bisericii şi 
a faptului că a vorbit în cadrul unei conferinţe mari, preşedintele 
Smith s-a întâlnit, de asemenea, cu câţiva înalţi demnitari din Mexic 
şi a vorbit cu ei despre Evanghelia restaurată. În timpul unei întâl-
niri cu preşedintele Mexicului Manuel Camacho, preşedintele Smith 
şi cei care l-au însoţit au explicat: „Noi venim cu un mesaj special 
pentru dumneavoastră şi pentru poporul dumneavoastră. Noi sun-
tem aici pentru a vă vorbi despre strămoşii dumneavoastră şi despre 
Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos… Noi avem o carte care… 
relatează despre un mare profet care împreună cu familia lui şi cu 
alţii au părăsit Ierusalimul cu 600 de ani înainte de Hristos şi care a 
ajuns… pe acest măreţ continent american, cunoscut lor ca o «ţară 
a făgăduinţei, o ţară care este aleasă mai presus de toate celelalte 
ţări». Cartea lui Mormon relatează, de asemenea, despre vizita lui 
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Isus Hristos pe acest continent şi despre faptul că El a organizat 
Biserica Sa şi că a ales 12 ucenici ai Săi”. 

Preşedintele Camacho, care şi-a exprimat respectul şi admiraţia 
faţă de sfinţii din zilele din urmă care trăiesc în această ţară, a de-
venit foarte interesat de Cartea lui Mormon şi a întrebat: „Se poate 
să primesc un exemplar al Cărţii lui Mormon? Nu am mai auzit 
niciodată despre ea”. După aceea, preşedintele Smith i-a oferit un 
exemplar cu copertă de piele, în limba spaniolă, având enumerate 
la începutul cărţii pasajele cu o însemnătate specială. Preşedintele 
Camacho a spus: „Voi citi toată cartea, căci este foarte importantă 
pentru mine şi pentru poporul meu” 43.

celebrarea centenarului sosirii pionierilor

Unul dintre cele mai importante momente din cei şase ani în 
care George Albert Smith a fost preşedintele Bisericii a avut loc în 

monumentul this Is the Place (acesta este locul), care 
comemorează sosirea pionierilor în Valea Salt lake, a 

fost dedicat de preşedintele Smith în anul 1947.
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anul 1947, în care Biserica a celebrat centenarul sosirii pionierilor 
în Valea Salt Lake. Preşedintele Smith a supravegheat celebrarea, 
aceasta trezind interesul naţional şi culminând cu dedicarea monu-
mentului This Is the Place (Acesta este locul) din oraşul Salt Lake, 
în apropierea locului prin care pionierii au intrat pentru prima dată 
în vale. Începând din anul 1930, preşedintele Smith a fost implicat 
în proiectarea unui monument care să cinstească realizările şi cre-
dinţa pionierilor. El s-a asigurat că monumentul avea să cinstească, 
de asemenea, pe primii exploratori, misionarii de alte religii şi pe 
conducătorii importanţi, din acea vreme, ai indienilor americani. 

La dedicarea monumentului This Is the Place (Acesta este locul), 
George Q. Morris, atunci preşedinte al Misiunii Statelor Estice, a 
simţit un spirit de bunăvoinţă despre care el a spus că se datora 
eforturilor depuse de preşedintele Smith: „Contribuţiile preşedinte-
lui Smith în ceea ce priveşte fraternitatea şi toleranţa s-au văzut în 
cadrul ceremoniei de dedicare… Monumentul însuşi i-a cinstit sub 
forma sculpturii – o sculptură reprezentând siluetele unor oameni – 
pe bărbaţii care s-au remarcat în istoria zonei Vestului intramontan 
înainte de sosirea pionierilor mormoni, indiferent de rasa sau religia 
lor. În timp ce programul ceremoniei de dedicare era în curs de pre-
gătire, preşedintele Smith a dorit ca cele mai importante grupuri reli-
gioase să fie reprezentate alături de ceilalţi oficiali ai statului, regiunii 
şi oraşului. Un preot catolic, un episcop protestant, un rabin iudeu 
şi reprezentanţi ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă au fost vorbitori distinşi. Un vizitator din est a făcut, după pro-
gram, următorul comentariu: «Astăzi, am fost rebotezat spiritual. Ceea 
ce am văzut şi am auzit nu ar fi putut avea loc în niciun alt loc din 
lume. Spiritul toleranţei, care a fost simţit astăzi, a fost magnific»” 44.

Deşi monumentul înalt de 18 metri era impresionant, preşedin-
tele Smith a gândit că cel mai bun mod de a-i cinsti pe pionieri era 
acela de a le urma exemplul de credinţă şi devotament. În timpul 
rugăciunii de dedicare a acelui monument, el a spus: „Tatăl nostru 
care eşti în Cer… stăm în prezenţa Ta în această dimineaţă pe acest 
deal liniştit şi privim acest monument măreţ care a fost ridicat în 
cinstea fiilor şi fiicelor Tale şi a devotamentului lor… Ne rugăm ca 
noi să fim binecuvântaţi cu acelaşi spirit care i-a caracterizat pe acei 
credincioşi care au crezut în Tine şi în Preaiubitul Tău Fiu, care 
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au venit în această vale deoarece au dorit să trăiască aici şi să Te 
preaslăvească. Ne rugăm ca spiritul preaslăvirii şi recunoştinţei să 
continue să se regăsească în inima noastră” 45.

cugetări asupra vieţii la vârsta de 80 de ani

În pofida vârstei sale avansate, în cea mai mare parte a timpului 
cât a slujit în calitate de preşedinte, preşedintele Smith a putut să-şi 
îndeplinească responsabilităţile fără să fie împiedicat de suferinţele 
fizice de care avusese parte în trecut. Într-un articol publicat în luna 
aprilie a anului 1950, în apropierea celei de-a 80-a aniversări a lui, 
preşedintele Smith a cugetat asupra vieţii sale şi a remarcat cum 
Dumnezeu l-a susţinut şi binecuvântat: 

„De-a lungul acestor 80 de ani, am călătorit în lume mai mult de 
un milion de kilometri, pentru slujirea în Evanghelia lui Isus Hris-
tos. Am fost în multe zone cu climat diferit, în multe ţări şi la multe 
popoare şi, încă din copilăria mea, oamenii au fost amabili cu mine 
şi m-au ajutat, fie că erau membri ai Bisericii, fie că nu. Oriunde am 
fost, am găsit bărbaţi şi femei nobili…

Când mă gândesc că, deşi atât de slab şi firav, sunt chemat să fiu 
conducătorul acestei Biserici minunate, înţeleg cât de mult am nevoie 
de ajutor. Mărturisesc cu recunoştinţă despre ajutorul pe care l-am 
primit de la Tatăl meu din Cer, despre încurajările şi prezenţa în viaţa 
mea a multora dintre cei mai buni bărbaţi şi cele mai bune femei care 
pot fi găsiţi oriunde în lume, atât în ţară, cât şi în străinătate”. 

El a continuat, exprimându-şi dragostea faţă de oamenii cărora 
le-a slujit atât de mulţi ani: 

„Cu siguranţă este o binecuvântare să ai de-a face cu astfel de 
oameni şi, din adâncul sufletului meu, profit de această ocazie pen-
tru a vă mulţumi tuturor pentru bunătatea de care aţi dat dovadă 
faţă de mine şi pentru a vă spune tuturor: Nu veţi şti niciodată cât 
de mult vă iubesc. Nu am cuvinte pentru a putea exprima acest 
lucru. Şi doresc să am aceleaşi sentimente faţă de fiecare fiu şi fiică 
ai Tatălui meu Ceresc. 

Am trăit mulţi ani, dacă ar fi să compar cu media de viaţă a oame-
nilor, şi am avut o viaţă fericită. În mod firesc, nu vor mai trece mulţi 
ani până când voi fi chemat de partea cealaltă a vălului. Aştept cu 
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Preşedintele Smith în biroul său

nerăbdare acel moment. Şi, după optzeci de ani în această viaţă, în 
care am călătorit în multe zone ale lumii, cunoscând mulţi bărbaţi 
şi multe femei bune şi minunate, vă mărturisesc că astăzi ştiu mai 
bine decât am ştiut vreodată că Dumnezeu trăieşte, că Isus este 
Hristosul, că Joseph Smith a fost un profet al Dumnezeului cel Viu 
şi că Biserica pe care el a organizat-o sub îndrumarea Tatălui nostru 
Ceresc, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă… 
funcţionează sub puterea şi autoritatea aceleiaşi preoţii care a fost 
conferită de către Petru, Iacov şi Ioan lui Joseph Smith şi lui Oliver 
Cowdery. Eu ştiu aceasta la fel de sigur cum ştiu că trăiesc şi înţeleg 
că faptul de a vă depune această mărturie este un lucru foarte serios 
şi că voi da socoteală în faţa Tatălui meu Ceresc pentru aceasta şi 
pentru toate celelalte lucruri pe care le-am predicat în numele Lui… 
Cu dragoste şi bunătate în inimă faţă de toţi, depun această mărturie 
în numele lui Isus Hristos, Domnul nostru” 46.

Un an mai târziu, în ziua în care împlinea 81 de ani, pe 4 aprilie 
1951, George Albert Smith a murit, fără să sufere, la el acasă, avân-
du-i alături pe fiul său şi pe fiicele sale. 
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Acte simple de slujire plină de dragoste

George Albert Smith a realizat multe lucruri de-a lungul celor 81 
de ani de viaţă – în cadrul Bisericii, al comunităţii sale şi în întreaga 
lume. Însă cei care l-au cunoscut personal şi-l aminteau cel mai bine 
datorită numeroaselor sale acte simple, umile de bunătate şi iubire. 
Preşedintele David O. McKay, care a vorbit la funeraliile preşedin-
telui Smith, a spus despre el: „Într-adevăr, el a fost un suflet nobil, 
cel mai fericit când îi făcea pe alţii fericiţi” 47.

Vârstnicul John A. Widtsoe, membru al Cvorumului celor Doi-
sprezece Apostoli, a relatat o experienţă pe care a avut-o în timp ce 
încerca să rezolve o problemă importantă, foarte dificilă: 

„Stăteam în biroul meu după o zi de muncă foarte obositoare… 
Eram obosit. Exact în acel moment, am auzit un ciocănit, iar George 
Albert Smith a intrat pe uşă. El a spus: «Mă duc spre casă după pro-
gramul meu de muncă. M-am gândit la tine şi la problemele pe care 
trebuie să le rezolvi. Am venit să te încurajez şi să te binecuvântez».

Acesta era modul de a fi al lui George Albert Smith… Nu-l voi 
putea uita niciodată. Am discutat pentru o vreme, apoi ne-am des-
părţit, iar el s-a dus acasă. Inima mi-a fost înălţată. Nu mai eram 
deloc obosit. 

Vedeţi, dragostea… nu este doar un simplu cuvânt sau un senti-
ment interior. Pentru a fi o dragoste adevărată, aceasta trebuie pusă 
în practică. Preşedintele Smith a făcut acest lucru în acea situaţie. El 
mi-a oferit din timpul său, din tăria sa” 48.

Vârstnicul Matthew Cowley, de asemenea, membru al Cvorumului 
celor Doisprezece şi prieten apropiat al preşedintelui Smith, i-a adus 
un omagiu la ceremonia funerară, astfel: 

„Toţi cei necăjiţi, toţi cei care sufereau din cauza bolilor şi a altor 
greutăţi, toţi cei care s-au aflat în prezenţa acestui fiu al lui Dum-
nezeu au primit putere şi tărie de la el. Când erai în prezenţa lui te 
vindecai, dacă nu fizic, cu siguranţă spiritual…

Dumnezeu atrage ceea ce este dumnezeiesc şi sunt sigur că cea 
mai scurtă călătorie pe care acest om al lui Dumnezeu a făcut-o 
vreodată dintre toate călătoriile sale a fost călătoria pe care tocmai 
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o face. Dumnezeu este dragoste. George Albert Smith este dragoste. 
A lui este dumnezeiască. Dumnezeu l-a luat la El…

Noi nu putem onora o astfel de viaţă prin intermediul cuvintelor. 
Ele nu sunt adecvate. Există un singur mod prin care putem cinsti 
virtutea lui, bunătatea caracterului său, calităţile sale mărețe, dra-
gostea sa, şi anume, prin faptele noastre…

Haideţi să fim mai iertători, mai atenţi în relaţiile noastre unul 
cu celălalt, mai buni unul cu altul, mai atenţi faţă de sentimentele 
celorlalţi” 49.

Pe piatra funerară a lui George Albert Smith sunt scrise următoa-
rele cuvinte. Ele oferă un rezumat corespunzător al vieţii sale de 
slujire plină de dragoste: 

„El a înţeles şi a propovăduit învăţăturile lui Hristos şi a avut un 
succes ieşit din comun în punerea lor în practică. El a fost bun, răb-
dător, înţelept, tolerant şi înţelegător. El a umblat din loc în loc şi a 
făcut bine. El a iubit statul Utah şi America, însă nu a avut un mod 
de gândire limitat. A avut credinţă, fără niciun fel de reţinere, în ceea 
ce priveşte nevoia de dragoste şi puterea ei. Faţă de Biserica lui şi de 
familia lui, el a avut o dragoste nemărginită şi le-a slujit cu entuziasm. 
Cu toate acestea, dragostea lui nu a fost limitată; i-a inclus pe toţi oa-
menii, indiferent de rasă, credinţă sau statut social. Vorbind cu ei sau 
despre ei, el a spus deseori: «Cu toţii suntem copiii Tatălui nostru»”.
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Să trăim în acord cu 
ceea ce credem

Credinţa noastră trebuie să se vadă în 
modul în care trăim zi de zi. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Când era în vârstă de 34 de ani, George Albert Smith a făcut o 
listă cu deciziile pe care el le-a luat şi le-a numit „crezul său perso-
nal” – 11 idealuri conform cărora şi-a luat angajamentul să trăiască: 

„Voi fi prietenul celor care nu au prieteni şi voi găsi bucurie slu-
jindu-le celor nevoiaşi. 

Îi voi vizita pe cei bolnavi şi suferinzi şi le voi insufla dorinţa de 
a avea credinţa să fie vindecaţi. 

Voi propovădui adevărul pentru ca toată omenirea să-l poată 
înţelege şi să fie binecuvântată. 

Îi voi căuta pe cei care s-au îndepărtat de adevăr şi voi încerca 
să-i readuc la o viaţă neprihănită şi fericită. 

Nu voi încerca să-i forţez pe oameni să trăiască în acord cu idea-
lurile mele, ci îi voi iubi astfel încât să-i determin să facă ceea ce 
este drept. 

Voi trăi printre oamenii de rând şi voi ajuta la rezolvarea proble-
melor lor pentru ca viaţa lor pe pământ să fie fericită. 

Voi evita avantajele oferite de ocuparea poziţiilor de rang înalt şi 
voi descuraja linguşirea prietenilor nepăsători. 

Nu voi răni în mod intenţionat sentimentele nimănui, nici măcar 
ale celui care a greşit faţă de mine, ci voi căuta să-i fac bine şi să 
mi-l fac prieten. 
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Voi învinge tendinţa de egoism şi gelozie şi mă voi bucura de 
succesul tuturor copiilor Tatălui meu Ceresc. 

Nu voi fi duşmanul niciunui suflet viu. 

Deoarece ştiu că Mântuitorul omenirii a oferit lumii singurul plan 
care ne poate ajuta să progresăm la capacitate maximă şi să fim cu 
adevărat fericiţi aici şi după această viaţă, simt nu doar că am o da-
torie, ci şi un privilegiu binecuvântat de a vesti acest adevăr”.1 (Vezi 
sugestia 1 de la pagina 9.) 

Cei care l-au cunoscut pe preşedintele Smith au afirmat că el chiar 
a trăit conform crezului său. Ezra Taft Benson, atunci membru al Cvo-
rumului celor Doisprezece Apostoli, a împărtăşit o experienţă în care 
preşedintele Smith a fost fidel hotărârii sale de a-i „vizita pe cei bolnavi 
şi suferinzi şi [a le] insufla dorinţa de a avea credinţa să fie vindecaţi”: 

„Voi fi mereu recunoscător pentru vizitele pe care el le-a făcut la 
mine acasă atunci când eu eram plecat, slujind în calitate de misionar 
umil… Sunt recunoscător în mod special pentru o vizită făcută noap-
tea târziu, când fetiţa noastră era atât de bolnavă, pe patul de moarte. 
Fără să anunţe în prealabil, preşedintele Smith şi-a făcut timp să vină 
în acea casă şi să-şi aşeze mâinile pe capul fetiţei care stătea în braţele 
mamei sale de multe ore, promiţându-i că se va vindeca în totalitate. 
Acesta era preşedintele Smith, el a avut mereu timp să ajute, în mod 
special pe cei bolnavi, pe cei care aveau cel mai mult nevoie de el”.2

Spencer W. Kimball a notat o altă situaţie în care faptele preşe-
dintelui Smith au demonstrat convingerea sa de a face bine „celui 
care a greşit faţă de [el]”: 

„I s-a raportat [preşedintelui Smith] că cineva îi furase pătura din 
trăsură. În loc să se supere, el a spus: «Mi-aş fi dorit să ştim cine a 
fost pentru a-i putea da şi pătura mai groasă, căci trebuie să-i fi fost 
frig; şi ceva mâncare, căci trebuie să fi fost înfometat»”.3

Altcineva a scris despre George Albert Smith: „Credinţa lui nu 
înseamnă doctrină care nu este pusă în practică. Nu înseamnă teo-
rie. Pentru el înseamnă mai mult decât un plan frumos care trebuie 
să fie admirat. Înseamnă mai mult decât o filozofie de viaţă. Pentru 
cineva atât de practic cum a fost el, credinţa este spiritul în care 
un om trăieşte, în care face lucruri, chiar şi dacă spune o vorbă 
bună sau oferă un pahar cu apă rece. Credinţa lui trebuie să fie 
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exprimată prin fapte. Ea trebuie să se vadă în fiecare amănunt al 
vieţii zilnice” 4.

Unul dintre consilierii săi din Prima Preşedinţie, preşedintele 
J. Reuben Clark jr., a rezumat integritatea personală a preşedintelui 
Smith folosind următoarele cuvinte: „El a fost unul dintre puţinii oa-
meni despre care se poate spune că a trăit aşa cum a propovăduit” 5.

Învăţături ale lui George Albert Smith

Supunerea noastră faţă de Evanghelie – nu 
doar calitatea noastră de membri ai Bisericii 

– ne face demni să fim numiţi sfinţi. 

Preaslăvirea în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din 
Urmă înseamnă o viaţă devotată, dorinţa de a fi demni de El, după 
al Cărui chip am fost creaţi şi Care ne-a dat tot… ce este bun – 
Evanghelia lui Isus Hristos.6

Ce lucru minunat este să simţim că facem parte dintr-o Biserică 
ce este sau ar trebui să fie formată din sfinţi! Nu este suficient ca 
numele noastre să fie consemnate în înregistrări. Este important ca 
noi să trăim stilul de viaţă care ne dă dreptul să fim numiţi sfinţi, iar 
dacă veţi face aceasta, veţi fi fericiţi…

Când Isus din Nazaret a venit pe această lume şi a început să 
propovăduiască Evanghelia Împărăţiei, au fost mulţi, în special fa-
riseii care se autointitulau neprihăniţi, care au respins mesajul Său, 
afirmând că ei erau urmaşii lui Avraam şi că acest lucru avea să-i 
salveze în împărăţia lui Dumnezeu. 

Salvatorul le-a spus că, dacă ei ar fi fost copiii lui Avraam, atunci ar 
fi făcut faptele lui Avraam (vezi Ioan 8:33–39). Doresc să le spun sfin-
ţilor din zilele din urmă că, dacă suntem demni să fim numiţi sfinţi 
din zilele din urmă, acest lucru este pentru că trăim aşa cum trăiesc 
sfinţii, iar scopul Evangheliei este acela de a ne face demni de acest 
lucru. Lumea a ajuns într-o asemenea stare şi a fost înşelată de către 
duşman atât de mult timp, spunând că numai credinţa în Dumnezeu 
este tot ceea ce trebuie, încât mi-e teamă pentru ea. Aceasta este doar 
o viclenie a duşmanului.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 9.) 
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Aşa numitul „mormonism” este Evanghelia lui Isus Hristos, prin 
urmare, este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor celor 
care cred şi se supun învăţăturilor ei. Nu cei care spun „Doamne, 
Doamne!” sunt aceia care se vor bucura de compania Spiritului Său, 
ci aceia care fac voia Lui (vezi Luca 6:46).8

Referindu-mă la al şaptelea capitol din Matei, versetul 24, eu 
găsesc următoarele: 

„De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, 
îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. 

A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut 
în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită 
pe stâncă. 

Însă orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi 
asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. 

„de aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale mele, şi le face, îl voi 
asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.” 
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A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit 
în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare” (Matei 
7:24–27).

Câţi dintre noi, aflând care este voia Tatălui, o şi fac? Câţi dintre 
noi, zi după zi, pun o temelie şi clădesc o structură care să se ri-
dice la standardele şi măreţia Învăţătorului nostru? „Da, omul este 
tabernacolul lui Dumnezeu, chiar templul; şi dacă un templu este 
pângărit, Dumnezeu va distruge acel templu” (D&L 93:35). El ne-a 
dat inteligenţă şi înţelepciune mai mult decât aproapelui nostru. O 
cunoaştere despre preexistenţă a fost dată sfinţilor din zilele din 
urmă; cunoaşterea că noi suntem aici deoarece am păstrat prima 
noastră stare şi că ni s-a oferit ocazia de a dobândi viaţa veşnică în 
prezenţa Tatălui nostru Ceresc, păstrându-ne a doua stare. Noi nu 
vom fi judecaţi la fel cum vor fi judecaţi fraţii şi surorile noastre din 
lume, ci vom fi judecaţi în acord cu ocaziile mai mari care ne-au fost 
încredinţate. Noi vom fi printre aceia care au primit cuvântul Dom-
nului, care au auzit învăţăturile Lui iar, dacă le vom pune în practică, 
vom dobândi viaţa veşnică, însă dacă vom eşua, vom fi condamnaţi.9

Haideţi să facem mai bine decât am făcut vreodată înainte! Hai-
deţi să ne reînnoim hotărârea de a fi adevăraţi sfinţi ai zilelor din 
urmă şi nu doar să ne prefacem… Nu cunosc pe nimeni care să 
nu poată face puţin mai bine decât face acum, dacă se hotărăşte să 
facă acest lucru.10

Tatăl nostru Ceresc se aşteaptă ca noi să ne 
pregătim pentru binecuvântările promise de El 

şi să trăim astfel încât să fim demni de ele. 

Am deschis la al douăzeci şi doilea capitol al relatării lui Matei de-
spre învăţăturile Salvatorului şi voi citi următoarea pildă deosebită: 

„Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis: 

«Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a făcut 
nuntă fiului său. 

A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă…

Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om, 
care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 
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‛Prietene’, i-a zis el, ‛cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă’? 
Omul acela a amuţit. 

Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: ‛Legaţi-i mâinile şi picioa-
rele, şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul 
şi scrâşnirea dinţilor. 

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi’»” (vezi Matei 22:1–3, 
11–14)…

Acolo era un om care venise la nuntă, iar când a venit vremea, 
împăratul sau stăpânul a văzut că el nu era îmbrăcat în haina de 
nuntă. Se pare că el a ignorat importanţa acesteia. El a venit, ne-
pregătit, aşteptându-se să ia parte la nuntă. El a venit la ospăţ – cu 
toţii au fost invitaţi la ospăţ, dar eu cred că ei toţi trebuiau să ştie că 
vor fi primiţi doar cei îmbrăcaţi corespunzător, iar acest om a fost 
surprins când a fost întrebat de ce se afla acolo îmbrăcat în acel fel. 

Lumea pare să creadă că oamenii pot veni oricând sunt gata. 
Copiii Tatălui nostru nu înţeleg că trebuie să se facă o pregătire. 
Duşmanul i-a înşelat într-atât, încât i-a făcut să creadă că nu este 
necesară nicio pregătire, că nu trebuie să facem nimic, însă în acest 
mesaj pe care Salvatorul l-a transmis celor care erau cu El, prin 
intermediul unei pilde, ni se spune că trebuie făcută o pregătire şi, 
că fără acea pregătire, nimănui nu i se va permite să beneficieze de 
cele mai preţioase daruri ale Tatălui nostru Ceresc. Acest lucru este 
valabil pentru membrii Bisericii care cred că, dacă au fost invitaţi şi 
că dacă numele lor apar în înregistrări printre ale celor care au fost 
chemaţi, ei nu mai trebuie să facă nimic… Ei L-au uitat pe Domnul 
şi nu se pregătesc pentru ospăţul la care El i-a invitat. 

Dorinţa Tatălui nostru Ceresc este ca noi să ne pregătim pentru 
ospăţul nunţii, altfel vom fi excluşi. El se aşteaptă de la noi să conti-
nuăm să ne umplem mintea cu adevăr şi să răspândim acel adevăr, 
atunci când avem ocazia, printre toţi copiii Săi. Faptul că numele 
noastre apar în înregistrările Bisericii nu ne garantează locul în îm-
părăţia celestială. Numai cei care trăiesc într-un mod demn de a fi 
membri ai acelei împărăţii îşi vor găsi locul acolo. 

În mijlocul agitaţiei şi a nesiguranţei existente în lume, dacă ar 
exista vreun timp când ar trebui să ne autoexaminăm pentru a afla 
dacă facem ceea ce Domnul doreşte să facem, atunci, acel timp este 
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astăzi; dacă ar exista un timp când ar trebui să ne asigurăm că sun-
tem pe calea care duce la viaţa veşnică, atunci, acel timp este acum. 
Nu putem ignora aceste ocazii. Dumnezeu nu Se va lăsa batjocorit. 
Când El ne oferă un dar, când El ne oferă o binecuvântare pe care 
noi o putem primi, când ne invită să luăm parte la un ospăţ iar noi 
ignorăm acest lucru, putem fi siguri că vom avea parte de suferinţa 
celor care refuză binecuvântările Domnului, atunci când El le oferă.11

Noi nu putem trăi asemenea lumii şi să ne aşteptăm să ne primim 
locul legitim în Împărăţie. În prima secţiune din Doctrină şi legă-
minte, vorbind despre rău, Domnul ne spune că El nu poate să to-
lereze păcatul în nici cel mai mic grad (vezi D&L 1:31). Aceasta este 
o doctrină profundă, deoarece unii dintre noi, membri ai Bisericii, 
cred că putem trata fără respect Evanghelia Domnului şi principiile 
vieţii eterne şi să dobândim totuşi locul pe care-l dorim. Acest lu-
cru nu este adevărat. Domnul va fi milos, dar va fi şi drept şi, dacă 
dorim vreo binecuvântare, există o singură modalitate prin care o 
putem primi, anume prin ţinerea poruncilor care ne îndreptăţesc să 
avem acea binecuvântare.12 (Vezi sugestia 3 de la pagina 9.)

Dacă ne îndeplinim responsabilitatea în întregime, viaţa 
noastră dovedeşte credinţa noastră în Evanghelie. 

În ultimul an, am avut privilegiul de a întâlni şi a discuta despre 
Evanghelie cu mai mulţi bărbaţi care trăiesc în această comunitate 
[oraşul Salt Lake], care nu sunt membri ai Bisericii noastre. Unul 
dintre bărbaţi locuieşte aici de 20 de ani, un bărbat a cărui viaţă 
este fără reproş, un bun cetăţean, un om de afaceri deosebit, care 
are sentimente plăcute faţă de membrii noştri. El mi-a spus că a trăit 
aici 20 de ani şi că a ajuns la concluzia că suntem la fel de buni ca 
şi vecinii noştri care sunt membri ai altor biserici; nu a putut să vadă 
nicio diferenţă la noi. 

Doresc să vă spun dumneavoastră, dragii mei fraţi şi dragile mele 
surori, că acesta nu este un compliment pentru mine. Dacă Evan-
ghelia lui Isus Hristos nu mă face să fiu un om mai bun, atunci nu 
am progresat cum ar fi trebuit iar, dacă vecinii noștri, care nu sunt 
membri ai acestei Biserici, pot trăi, printre noi, an după an fără să 
vadă vreo dovadă a beneficiilor ce rezultă din ţinerea poruncilor 
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lui Dumnezeu în viaţa noastră, atunci este nevoie de reformă în 
Israel…

Vă îndepliniţi responsabilitatea? Înfăptuim noi lucrarea pe care 
Domnul ne-a încredinţat-o? Înţelegem responsabilitatea pe care o 
avem? Sau plutim purtaţi de curent, crezând că în ultima zi vom fi 
mântuiţi? 13

Suntem numiţi un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să 
fie al Lui (vezi 1 Petru 2:9), poate pentru că noi credem în Evan-
ghelia lui Isus Hristos…

Dacă această particularitate ne-a făcut să trăim potrivit fiecărui 
cuvânt care iese din gura Tatălui nostru Ceresc (vezi D&L 84:44), 
atunci, cu siguranţă, vom fi un popor binecuvântat. Noi, într-o mare 
măsură, trăim conform mărturiei ce ne-a fost dată de Mântuitorul 
nostru şi, în măsura în care facem acest lucru, suntem un popor 
binecuvântat; însă vom fi un popor şi mai binecuvântat şi vom 

„dacă vom face aşa cum ar trebui, dacă vom căuta toate 
prilejurile pentru a le face bine copiilor tatălui nostru, atunci… 

ne vom bucura de binele pe care-l realizăm aici.” 
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prospera şi mai mult dacă vom ajunge la acel nivel la care ne vom 
îndeplini în totalitate responsabilitatea. 

Mă rog ca spiritul care ne va permite să slujim cu credinţă să fie 
cu noi, ca dorinţa de a face bine să biruie ispitele care ne sunt puse 
în cale şi ca, oriunde mergem, cei care văd faptele noastre bune 
să trebuiască să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în Cer (vezi 
Matei 5:16).14

Să ne analizăm. Facem noi atât de mult cât ar trebui? Şi, dacă nu 
facem, haideţi să ne pocăim şi să slujim mai bine. Dacă vom face 
aşa cum ar trebui, dacă vom căuta toate prilejurile pentru a le face 
bine copiilor Tatălui nostru, atunci vom aduce asupra noastră bi-
necuvântările unui Tată Atotştiutor şi ne vom bucura de binele pe 
care-l realizăm aici…

Să fim umili şi să ne rugăm tot timpul în inima noastră, trăind 
aproape de Tatăl nostru Ceresc, demonstrându-ne credinţa în Evan-
ghelia lui Isus Hristos trăind conform principiilor ei. Să ne dovedim 
credinţa în Dumnezeu şi în lucrarea pe care El a lăsat-o pe pământ 
printr-o viaţă trăită în mod corect şi în mod corespunzător, căci, în 
final, aceasta este cea mai puternică mărturie pe care o vom putea 
depune despre adevărul acestei lucrări.15 (Vezi sugestia 4 de la pa-
gina 10.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii. 

 1. În timp ce recapitulaţi crezul preşedintelui Smith (paginile 
1–2), gândiţi-vă la câteva idealuri sau principii pe care v-ar 
plăcea să le urmaţi în viaţa dumneavoastră. Gândiţi-vă să le 
consemnaţi în jurnalul personal. 

 2. Citiţi primele patru paragrafe întregi de la pagina 3. Ce înseamnă 
să fii un sfânt din zilele din urmă? Ce poate face un părinte pen-
tru a-şi ajuta copiii să înveţe să trăiască o viaţă de sfânt? 

 3. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 5, gândiţi-vă la 
modul în care pilda nunţii fiului de împărat poate să fie pusă 
în practică în viaţa dumneavoastră (vezi, de asemenea, Matei 
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22:1–14). De exemplu, ce credeţi că reprezintă ospăţul de nuntă? 
Pe cine reprezintă invitaţii? Gândiţi-vă la ce puteţi să faceţi pen-
tru ca „să ne pregătim pentru ospăţul nunţii” (pagina 6). 

 4. Citiţi ultimul paragraf al învăţăturilor (de la pagina 9) şi gân-
diţi-vă la cineva pe care-l cunoaşteţi şi care are o mărturie pu-
ternică despre Evanghelie. Cum dovedeşte felul în care trăieşte 
acea persoană faptul că ea are o mărturie? Gândiţi-vă la ceea 
ce puteţi face pentru a vă arăta mărturia. 

Scripturi suplimentare: Matei 7:16–23; Iacov 1:22–25; 2:15–18; 
1 Ioan 2:3–6; Moroni 7:3–5; Doctrină şi legăminte 41:5.

Ajutor pentru predare: „Pentru a ne ajuta să predăm din scripturi 
şi din cuvintele profeţilor din zilele din urmă, Biserica a publicat 
manuale şi alte materiale. Este nevoie doar de câteva comenta-
rii sau de alte materiale de referinţă” (Predarea, nu este chemare 
mai mare: un îndrumar al resurselor pentru predarea Evangheliei 
[1999], p. 52).

Note
 1. „President George Albert Smith’s Creed”, 

Improvement Era, aprilie 1950, p. 262.
 2. Ezra Taft Benson, în Conference Report, 

aprilie 1951, p. 46.
 3. Spencer W. Kimball, The Miracle of 

 Forgiveness (1969), p. 284. 
 4. Bryant S. Hinckley, „Greatness in Men: 

Superintendent George Albert Smith”, 
Improvement Era, martie 1932, p. 270.

 5. J. Reuben Clark jr., în Doyle L. Green, 
„Tributes Paid President George Albert 
Smith”, Improvement Era, iunie 1951,  
p. 405. 

 6. În Conference Report, aprilie 1949, p. 8.
 7. „The Church with Divine Authority”, 

Deseret News, 28 septembrie 1946, sec-
ţiunea Bisericii, p. 1, 6. 

 8. În Conference Report, aprilie 1913, 
p. 28–29.

 9. În Conference Report, octombrie 1906, 
p. 47.

 10. În Conference Report, aprilie 1941, p. 27.
 11. În Conference Report, octombrie 1930, 

p. 66–68.
 12. Conferinţă pentru autorităţile zonei-Cei 

şaptezeci şi pentru misionari la nivel de 
ţăruş, 4 octombrie 1941, p. 6.

 13. În Conference Report, octombrie 1916, 
p. 49.

 14. „Some Points of ‘Peculiarity”,  
Improvement Era, martie 1949, p. 137.

 15. În Conference Report, aprilie 1914, p. 13. 
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„Să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi” 

Întinderea braţelor către alţii cu dragoste şi compasiune 
este esenţială în Evanghelia lui Isus Hristos. 

Din viaţa lui George Albert Smith

George Albert Smith a fost foarte cunoscut pentru capacitatea lui 
de a-i iubi pe alţii. Preşedintele J. Reuben Clark jr., unul dintre consi-
lierii lui în Prima Preşedinţie, a spus despre el: „Adevăratul său nume 
a fost Dragoste… El şi-a oferit dragostea tuturor celor pe care i-a 
întâlnit. El şi-a oferit dragostea tuturor celor pe care nu i-a întâlnit”.1

Dragostea preşedintelui Smith faţă de alţii a izvorât din convin-
gerea sa sinceră că noi suntem toţi fraţi şi surori, copii ai aceluiaşi 
Tată Ceresc. Aproape de sfârşitul vieţii sale, el le-a spus sfinţilor: 

„Nu ştiu să am vreun duşman şi nu există niciun om în lume 
faţă de care să am sentimente de duşmănie. Toţi bărbaţii şi toate 
femeile sunt copii ai Tatălui meu şi am căutat în timpul vieţii mele 
să ţin cont de înţeleapta îndrumare a Mântuitorului omenirii – să-mi 
iubesc aproapele ca pe mine însumi… Nu veţi şti niciodată cât de 
mult vă iubesc. Nu o pot exprima în cuvinte. Şi vreau să am astfel 
de sentimente pentru fiecare fiu şi fiică a Tatălui meu Ceresc”.2

Preşedintele Smith şi-a arătat dragostea faţă de alţii prin inter-
mediul nenumăratelor acte de compasiune. Un observator a con-
semnat: „Este ceva normal ca preşedintele Smith să-şi lase deoparte 
treburile pentru a mângâia şi binecuvânta pe cei bolnavi, pe cei 
deprimaţi, făcându-i să fie recunoscători pentru încurajările lui plă-
cute. Nu este un lucru neobişnuit să-l vezi, înainte şi după progra-
mul său de muncă, mergând pe holurile din spitale, vizitând salon 
după salon, binecuvântând, încurajând şi înveselind cu apariţiile 
sale neaşteptate în acele locuri în care prezenţa sa alinătoare şi 
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„evanghelia ne învaţă să dăm dovadă de caritate faţă 
de toată lumea şi să-i iubim pe semenii noştri.” 
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încurajatoare este atât de binevenită… Este un lucru obişnuit ca el 
să meargă oriunde simte că poate oferi ajutor şi încurajare”.3

Preşedintele Thomas S. Monson a împărtăşit un exemplu concret 
în care preşedintele Smith s-a dus şi a dat dovadă de dragoste faţă 
de cineva nevoiaş: 

„Într-o dimineaţă rece de iarnă, echipa de muncitori care curăţa 
străzile [în oraşul Salt Lake] îndepărta bucăţi mari de gheaţă de pe ri-
golele străzii. Muncitorii angajaţi permanent erau ajutaţi de lucrători 
temporari care aveau nevoie disperată de un loc de muncă. Unul 
dintre ei purta doar un pulover subţire şi îi era foarte frig. Un bărbat 
zvelt cu o barbă bine îngrijită s-a oprit lângă echipă şi l-a întrebat 
pe muncitor: «Aveţi nevoie de mai mult decât de un pulover într-o 
dimineaţă ca aceasta. Unde este paltonul dumneavoastră?» Bărbatul 
i-a răspuns că nu avea un palton pe care să-l poarte. Bărbatul aflat 
în trecere şi-a dat jos paltonul, i l-a dat bărbatului şi a spus: «Acest 
palton este al dumneavoastră. Este din lână groasă şi vă va ţine 
cald. Eu lucrez peste drum». Strada se numea South Temple. Bunul 
samaritean care a intrat în clădirea administrativă a Bisericii pentru 
a merge la munca sa zilnică şi care nu mai avea palton era George 
Albert Smith, preşedintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zi-
lele din Urmă. Gestul său de generozitate altruistă a arătat inima sa 
tandră. Cu siguranţă el a fost păzitorul fratelui său”.4 (Vezi sugestia 
1 de la pagina 18.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Toţi oamenii sunt fraţii şi surorile noastre, 
copii ai Tatălui nostru Ceresc. 

Noi îi privim pe toţi bărbaţii ca fiind fraţii noştri, pe toate femeile 
ca fiind surorile noastre; o privim pe fiecare fiinţă umană din lume 
ca pe un copil al Tatălui nostru şi, pentru că noi credem că fiecare 
este făcut după chipul Tatălui, tot aşa fiecare posedă o frântură de 
divinitate care, dacă este dezvoltată, ne va pregăti să ne întoarcem 
în prezenţa Sa…

Acesta este modul nostru de a înţelege scopul existenţei noastre 
în lume şi explică atenţia pe care o acordăm aproapelui nostru. 
Mulţi au presupus că noi ne izolăm de alţi oameni, iar alţii au gândit 
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că nu ne asociem decât cu membri ai Bisericii. Adevărul este că noi 
îl privim pe fiecare copil care se naşte în lume ca fiind un fiu sau o 
fiică a lui Dumnezeu, ca fiind fratele sau sora noastră şi simţim că 
fericirea noastră nu va fi completă în împărăţia cerului dacă nu ne 
vom bucura de compania familiilor noastre şi de cea a prietenilor 
şi asociaţilor noştri pe care i-am cunoscut şi pentru al căror bine 
alocăm atât de mult timp din timpul nostru pe pământ.5 

Când mă gândesc la respectul şi dragostea mea faţă de familia 
Tatălui meu, familia umană, îmi amintesc de ceva ce tatăl meu pă-
mântean a spus, iar eu cred că, probabil, eu am moştenit acest lucru 
şi de la el. El a spus: „Nu am văzut niciodată un copil al lui Dum-
nezeu într-o stare de degradare profundă şi să nu am acel impuls 
de a mă apleca şi a-l ridica, de a-l pune pe picioare şi a-l ajuta să-şi 
reînceapă viaţa”. Doresc să spun că nu am văzut niciodată în viaţa 
mea vreun copil al Tatălui meu despre care să nu cred că el era 
fratele meu şi că Dumnezeu îl iubeşte pe fiecare dintre copiii Săi.6

Ce lume fericită ar fi dacă oamenii de pretutindeni i-ar accepta 
pe semenii lor ca fraţi şi surori şi dacă, după aceea, i-ar iubi pe cei 
de lângă ei ca pe ei înşişi.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 18.) 

Evanghelia lui Isus Hristos ne învaţă să-i 
iubim pe toţi copiii lui Dumnezeu. 

Evanghelia ne învaţă să dăm dovadă de caritate faţă de toată 
lumea şi să-i iubim pe semenii noştri. Salvatorul a spus: 

„«Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău». Aceasta este cea dintâi, şi cea mai 
mare poruncă. 

Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi». În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Proo-
rocii” (Matei 22:37–40).

Fraţi şi surori, dacă Evanghelia lui Isus Hristos, aşa cum vă este 
transmisă, nu a plantat în inima dumneavoastră sentimentul dra-
gostei faţă de semenii dumneavoastră, atunci doresc să spun că nu 
v-aţi bucurat pe deplin de acel dar minunat care a venit pe pământ 
atunci când această Biserică a fost organizată.8 (Vezi sugestia 3 de 
la pagina 19.) 
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Slujirea noastră este una a dragostei. Slujirea noastră este una 
care ne îmbogăţeşte viaţa… Dacă noi trăim aşa cum Dumnezeu 
doreşte ca noi să trăim, dacă slujim aşa cum El doreşte să slujim, 
fiecare zi a vieţii noastre va fi mai bogată prin influenţa Spiritului 
Său, dragostea noastră faţă de semenii noştri va creşte şi sufletele 
noastre se vor mări până când vom simţi că i-am putea lua în braţe 
pe toţi copiii lui Dumnezeu, dorind să-i binecuvântăm şi să-i ajutăm 
să înţeleagă adevărul.9

În calitate de membri ai Bisericii lui Hristos, noi trebuie să ţinem 
poruncile Sale şi să ne iubim unul pe altul. Apoi, dragostea noastră 
va trebui să depăşească limitele Bisericii cu care ne identificăm şi 
să se îndrepte către copiii oamenilor.10

Să dovedim prin comportamentul nostru, prin bunătatea noas-
tră, prin dragostea noastră, prin credinţa noastră că noi ţinem cu 
adevărat acea mare poruncă despre care Salvatorul a spus că este 

„Să dovedim prin comportamentul nostru… că noi ţinem cu adevărat 
acea mare poruncă… «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi».”
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asemenea primei mari porunci: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi” 11.

Noi dăm dovadă de caritate întinzându-ne braţele 
către cei care au nevoie de ajutor şi încurajare. 

Măsurarea rezultatului a ceea ce dragostea şi caritatea pot aduce 
în lume este imposibilă. În fiecare ramură, în fiecare episcopie şi 
misiune ne este oferită ocazia de a umple lumea cu lumină, de a 
aduce mai multă fericire, de a-i ridica pe cei descurajaţi şi de a le 
aduce bucurie şi mângâiere celor îndureraţi.12

Domnul spune: 

„Vedeţi să vă iubiţi unul pe altul, încetaţi de a mai fi lacomi; învă-
ţaţi să împărţiţi unul la altul aşa cum cere Evanghelia…

Şi mai presus de toate lucrurile, îmbrăcaţi-vă, precum cu o man-
tie, cu legătura carităţii, care este legătura perfecţiunii şi a păcii” 
(D&L 88:123, 125).

Urmaţi sfatul Său cu privire la caritate? Doresc să spun că, exact 
în acest moment al vieţii noastre, trebuie să dăm dovadă de caritate, 
nu doar împărţind din bunurile noastre celor nevoiaşi, ci trebuie să 
dăm dovadă de caritate faţă de slăbiciunile, eşecurile şi greşelile 
copiilor Tatălui nostru.13

Dacă găsim un bărbat sau o femeie care nu a reuşit în viaţă, pe 
cineva a cărui credinţă slăbeşte, haideţi să nu-i întoarcem spatele; 
haideţi să căutăm să-l vizităm şi să mergem la el cu bunătate şi dra-
goste, să-l încurajăm să se întoarcă de pe calea sa greşită. Ocazia 
de a face muncă individuală printre noi, ca oameni, este prezentă 
pretutindeni; şi sunt puţini bărbaţi şi puţine femei în această Biserică 
ce nu ar putea, dacă ar dori, să-şi deschidă braţele puţin mai larg, 
dincolo de cercul social din care fac parte şi să spună o vorbă bună 
sau să predice adevărul unora dintre copiii Tatălui nostru… Aceasta 
este lucrarea Tatălui nostru. Este cel mai important lucru cu care 
putem fi asociaţi în această viaţă.14

Eu am numai dorinţe bune în inimă pentru omenire. Nu am nicio 
animozitate în inimă faţă vreo fiinţă umană. Cunosc unele persoane 
care aş dori să se comporte puţin mai bine decât o fac, însă aceasta 
este pierderea lor, nu a mea. Dacă îmi pot bune braţul pe umărul lor 
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şi-i pot ajuta să se întoarcă pe calea fericirii învăţându-i Evanghelia 
lui Isus Hristos, atunci fericirea mea va fi mai mare… Nu-i puteţi 
forţa pe oameni să facă lucruri care sunt bune, dar îi puteţi influenţa 
să le facă prin dragostea dumneavoastră, dacă ei pot să vadă, în 
exemplul dumneavoastră, că luaţi în serios ceea ce spuneţi.15 (Vezi 
sugestia 4 de la pagina 19.) 

Adevărata fericire rezultă din dragostea 
faţă de alţii şi slujirea lor. 

Nu uitaţi că nu contează cât de mulţi bani oferiţi, nu contează 
cum doriţi ca lucrurile acestei lumi să vă facă fericit, fericirea dum-
neavoastră va fi direct proporţională cu caritatea dumneavoastră, 
cu bunătatea dumneavoastră şi cu dragostea dumneavoastră faţă 
de cei cu care interacţionaţi aici, pe pământ. Tatăl nostru Ceresc a 
spus foarte clar că cel care spune că Îl iubeşte pe Dumnezeu şi nu-l 
iubeşte pe fratele său este un mincinos (vezi 1 Ioan 4:20).16

„[umpleţi] lumea cu lumină, [aduceţi] mai multă fericire, [ridicaţi] pe 
cei descurajaţi şi [aduceţi] bucurie şi mângâiere celor îndureraţi.” 
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Nu doar ce primim ne face fericiţi, ci şi ceea ce oferim şi, cu cât 
oferim mai mult copiilor Tatălui nostru din ceea ce înalţă şi îmbo-
găţeşte, cu atât avem mai multe de oferit. Se dezvoltă ca o fântână 
a vieţii şi va duce la fericire veşnică.17

După ce viaţa noastră aici se va încheia şi ne vom întoarce acasă, 
acolo vom vedea că se va ţine cont de fiecare faptă bună pe care 
am făcut-o, de fiecare gest de bunătate de care am dat dovadă, de 
fiecare efort pe care l-am depus în folosul semenilor noştri…

Să ne dovedim aprecierea faţă de ceea ce ne-a dat Domnul slujin-
du-I, iar noi Îi slujim atunci când le facem un bine copiilor Săi. Fără 
plată am primit, fără plată dăm (vezi Matei 10:8). Cu inima încălzită 
de dragoste şi bunătate faţă de semenii noştri, să mergem înainte cu 
fermitate până când vom fi chemaţi acasă şi ne vom cunoaşte con-
semnarea din cartea vieţii. Atunci, dacă ne-am îmbunătăţit talentele, 
dacă am fost oneşti, fideli, caşti, binevoitori şi caritabili şi dacă am 
căutat să ridicăm fiecare suflet cu care am interacţionat, dacă ne-am 
ridicat la înălţimea luminii pe care am primit-o şi am propagat acea 
lumină de fiecare dată când am avut ocazia, cât de fericiţi vom fi şi 
cât de pline de recunoştinţă vor fi inimile noastre atunci când vom 
auzi din partea Creatorului cerului şi al pământului cuvintele de 
aprobare: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului 
tău” (Matei 25:21).18 (Vezi sugestia 5 de la pagina 19.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Gândiţi-vă la modalităţi în care puteţi da dovadă de dragoste aşa 
cum a făcut preşedintele Smith (vezi paginile 11–13). De exem-
plu, cum putem da dovadă de dragoste îndeplinindu-ne respon-
sabilităţile de învăţători de acasă sau de învăţătoare vizitatoare? 

 2. Când studiaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 13–14), 
gândiţi-vă la cum punerea în practică a acestor învăţături vă 
poate îmbunătăţi relaţiile cu vecinii dumneavoastră, colegii de 
muncă, membrii familiei şi cu alţii. 
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 3. Citiţi ultimul paragraf întreg de la pagina 14. Care sunt unele 
dintre învăţăturile sau povestirile din scripturi care vă inspiră 
să-i iubiţi şi să le slujiţi altora? 

 4. Studiaţi secţiunea care începe la pagina 16, în mod special ul-
timele două paragrafe. Gândiţi-vă la cineva care poate nu face 
parte din „cercul social din care [faceţi] parte”. Ce lucru concret 
puteţi face pentru a vă întinde braţele către o astfel de persoană? 

 5. Cugetaţi la învăţăturile preşedintelui Smith de la paginile 17–
18. Ce experienţe aţi trăit din care aţi învăţat că adevărata 
fericire rezultă din a-i face pe alţii fericiţi? 

Scripturi suplimentare: Matei 5:43–44; 25:34–40; Luca 10:25–37; 
Ioan 13:34–35; 1 Ioan 4:7–8; 1 Nefi 11:16–25; Moroni 7:44–48.

Ajutor pentru predare: „O mare parte a predării din cadrul Biseri-
cii este făcută atât de rigid, sub formă de prelegere. La clase, noi 
nu reacţionăm prea bine la prelegeri. Reacţionăm bine la acestea 
în cadrul adunării de împărtăşanie şi al conferinţelor, însă preda-
rea trebuie să fie interactivă, pentru ca dumneavoastră să puteţi 
adresa întrebări. Puteţi stimula uşor adresarea de întrebări în timpul 
unei clase” (Boyd K. Packer, „Principles of Teaching and Learning”,  
Ensign, iunie 2007, p. 87).

Note
 1. J. Reuben Clark Jr., „No Man Had 

Greater Love for Humanity Than He”, 
Deseret News, 11 aprilie 1951, secţiunea 
Bisericii, p. 10, 12. 

 2. „After Eighty Years”, Improvement Era, 
aprilie 1950, p. 263.

 3. Richard L. Evans, „Anniversary”, 
 Improvement Era, aprilie 1946, p. 224.

 4. În Conference Report, aprilie 1990, 
p. 62; sau Ensign, mai 1990, p. 47. 

 5. „Mormon View of Life’s Mission”, 
 Deseret Evening News, 27 iunie 1908, 
secţiunea Bisericii, p. 2. 

 6. „Pres. Smith’s Leadership Address”, 
 Deseret News, 16 februarie 1946, p. 6.

 7. În Conference Report, octombrie 1946, 
p. 149.

 8. În Conference Report, aprilie 1922, p. 52.

 9. În Conference Report, octombrie 1929, 
p. 24.

 10. În Conference Report, aprilie 1905, p. 62.
 11. În Conference Report, aprilie 1949, p. 10.
 12. „To the Relief Society”, Relief Society 

Magazine, decembrie 1932, p. 704.
 13. „Saints Blessed”, Deseret News, 12 no-

iembrie 1932, secţiunea Bisericii, p. 5, 8. 
 14. În Conference Report, aprilie 1914, 

p. 12–13.
 15. În Conference Report, aprilie 1946, 

p. 184–185.
 16. „To the Relief Society”, p. 709. 
 17. Sharing the Gospel with Others, selecţie 

realizată de Preston Nibley (1948), p. 
214; cuvântare rostită la data de 4 no-
iembrie 1945, în Washington, D.C. 

 18. „Mormon View of Life’s Mission”, p. 2.
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„ştiu că mântuitorul meu trăieşte şi fac bucuros eforturi 
pentru a face cunoscute învăţăturile Sale.” 
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Mărturia noastră 
despre Isus Hristos

Evanghelia restaurată le oferă sfinţilor din 
zilele din urmă mărturii suplimentare că 

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În timpul călătoriilor sale în calitate de autoritate generală, George 
Albert Smith i-a întâlnit, uneori, pe aceia care credeau că sfinţii din 
zilele din urmă nu cred în Isus Hristos. Această înţelegere greşită l-a 
uimit şi îngrijorat pe preşedintele Smith şi el a încercat s-o corecteze 
împărtăşindu-şi mărturia personală despre Salvator. 

La un moment dat, el a vorbit în cadrul unei adunări a Bisericii în 
Cardston, Canada, despre viaţa şi misiunea lui Hristos. În dimineaţa ur-
mătoare, el s-a dus la gară pentru a cumpăra un bilet de tren. În timp 
ce aştepta la coadă, a auzit o conversaţie dintre o femeie şi vânzătoa-
rea de bilete. Femeia a menţionat că, în seara de dinainte, participase 
la o adunare de preaslăvire împreună cu sfinţii din zilele din urmă. 

Vânzătoare de bilete a părut surprinsă. „Vai de mine!”, a spus ea. 
„Să nu-mi spui că ai fost acolo la biserică”. 

„Da, am fost”, a răspuns femeia. „De ce nu?”. 

Vânzătoarea de bilete a spus: „Ei nici măcar nu cred în Isus 
Hristos”. 

Apoi, femeia a răspuns: „Tocmai aseară l-am ascultat pe unul 
dintre vârstnicii Bisericii vorbind despre viaţa lui Isus din Nazaret 
şi niciodată n-am mai auzit pe cineva care să ştie cu mai multă 
siguranţă că Isus este într-adevăr Hristosul decât acel vorbitor de 
aseară”.1 (Vezi sugestia 1 de la pagina 30.) 
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George Albert Smith a dobândit tărie din mărturia sa despre Isus 
Hristos şi i-a făcut plăcere s-o împărtăşească altora. La vârsta de 44 
de ani, slujind deja de 11 ani în calitate de apostol, el a spus: 

„Am fost încurajat şi întărit cu o putere care nu-mi aparţine pen-
tru a predica adevărurile glorioase proclamate de către Mântuitorul 
lumii. Nu L-am văzut faţă în faţă, dar m-am bucurat de compania 
Spiritului Său şi I-am simţit prezenţa într-un mod ce nu lasă loc 
de îndoială. Ştiu că Mântuitorul meu trăieşte şi depun eforturi, cu 
bucurie şi umilinţă, pentru a face cunoscute învăţăturile Sale… Fie-
care fibră a fiinţei mele este în rezonanţă cu acea cunoaştere că El 
trăieşte şi că, într-o zi, toţi oamenii vor cunoaşte acest lucru. 

Salvatorul a murit pentru ca noi să putem trăi. El a biruit moartea 
şi mormântul şi le oferă tuturor celor care se supun învăţăturilor 
Sale speranţa unei învieri glorioase… Ştiu că aceasta este lucrarea 
Domnului, că Isus este cu siguranţă Salvatorul nostru” 2.

Preşedintele Smith a murit în ziua în care a împlinit 81 de ani, 
pe 4 aprilie 1951. În ultimele momente ale vieţii sale, având familia 
în apropiere, fiul său l-a întrebat: „Tată, este ceva ce ai dori să spui 
familiei – ceva special?”. 

Zâmbind, el a reafirmat mărturia pe care o împărtăşise de nenu-
mărate ori în timpul vieţii sale: „Da, doar atât: eu ştiu că Răscum-
părătorul meu este viu; eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu” 3.

Învăţături ale lui George Albert Smith

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi El trăieşte 
astăzi, fiind Salvatorul nostru Înviat. 

Am întâlnit mulţi oameni în lume care nu ştiau că noi credem în 
misiunea divină a Domnului nostru şi am fost îndrumat să spun, cu 
mai multe ocazii, că nu există oameni în lume care să înţeleagă atât 
de bine misiunea divină a lui Isus Hristos, care să creadă atât de 
profund că El este Fiul lui Dumnezeu, care să fie atât de încrezători 
în faptul că, în acest moment, El este întronat în slavă la dreapta 
Tatălui Său aşa cum înţeleg sfinţii din zilele din urmă.4

Ştiu la fel de sigur cum ştiu că eu trăiesc că El este Fiul lui 
Dumnezeu, că prin El şi numai prin El vom dobândi exaltarea în 
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împărăţia celestială, că toţi cei care Îl urmează şi trăiesc conform 
învăţăturilor pe care El le-a dat vor fi fericiţi în această viaţă şi îşi 
vor pregăti un loc în împărăţia Sa celestială, loc în care ei vor trăi 
pentru totdeauna în prezenţa Sa.5

Mântuitorul omenirii a fost mai mult decât un simplu om bun 
care a venit pe lume pentru a ne preda principii morale. Mântuitorul 
omenirii a fost mult mai inteligent decât un om obişnuit. El este cu 
siguranţă Fiul lui Dumnezeu, Singurul Născut în trup al lui Dumne-
zeu… El a venit pentru a-i chema pe oameni la pocăinţă, pentru a-i 
întoarce de la calea lor greşită. El a mers printre ei reprezentându-L 
pe Dumnezeu, Tatăl Etern, afirmând că El era după chipul Tatălui 
Său şi că cei care L-au văzut pe El, L-au văzut pe Tatăl, şi le-a spus 
că El a fost trimis pentru a face voia Tatălui Său şi i-a îndemnat pe 
toţi oamenii să renunţe la greşeala care s-a strecurat printre ei, să se 
pocăiască de păcatele lor şi să intre în apele botezului.6

În vremea Salvatorului, duşmanul le-a şoptit oamenilor că El nu 
este Fiul lui Dumnezeu, să nu-L accepte cu niciun chip, că El nu 
este decât un om obişnuit, că El este doar fiul Mariei şi al lui Iosif 
şi că El nu este Fiul lui Dumnezeu cu nimic mai mult decât sunt ei, 
iar oamenii au dat ascultare acelui şiret şi ticălos şi L-au răstignit pe 
Mântuitorul omenirii.7

El este cu siguranţă Fiul lui Dumnezeu. El a muncit printre [oameni] 
cu dragoste şi bunătate; dar ei i-au rostit numele batjocoritor, spunând 
că El era rău… El era Fiul lui Dumnezeu şi El avea dreptul să vor-
bească în numele Tatălui. Adevărurile pe care El le-a adus pe pământ 
au venit de la Tatăl; şi ei L-au răstignit pe cruce, I-au pus pe cap o 
cunună împletită de spini şi I-au pus în mână sceptrul batjocoritor, I-au 
vărsat sângele cu suliţa nemiloasă, deşi cuvântul pe care El li l-a trans-
mis era cuvântul Domnului şi El era cu siguranţă Fiul lui Dumnezeu.8

Nu numai că noi credem că Isus din Nazaret a trăit pe pământ, 
dar noi credem şi că El trăieşte, nu sub forma unui spirit, nu ca ceva 
fără trup sau intangibil, ci noi credem în El ca fiind un om exaltat; 
căci El a înviat cu acelaşi trup care a fost aşezat în mormântul lui 
Iosif din Arimatea, acelaşi trup căruia i s-a slujit de către cei care 
L-au iubit. Acelaşi Isus Hristos care a ieşit din mormânt, a adus cu 
El acel trup care a fost purificat şi curăţat… şi l-a luat cu El atunci 
când a dispărut din ochii pironiţi ai oamenilor din Ierusalim, atunci 
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când cei doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb au spus: „Va veni în acelaşi fel 
cum L-aţi văzut mergând la cer” (vezi Faptele apostolilor 1:10–11).

Acesta este Isus din Nazaret în care cred sfinţii din zilele din 
urmă. Noi credem, de asemenea, că promisiunile făcute cu privire la 
omenire vor fi împlinite, că la vremea potrivită, după ce Evanghelia 
va fi propovăduită pe tot pământul fiecărei națiuni, fiecărui neam, 
fiecărei limbi şi fiecărui popor, când oamenii nu vor mai avea nicio 
scuză cu privire la ea, credem că, prin puterea Tatălui nostru Ceresc, 
oamenii vor primi acea minunată binecuvântare a învierii din morţi 
şi că Mântuitorul omenirii va veni pe norii cerului cu putere şi slavă 
pentru a locui pe acest pământ. Noi credem că Isus din Nazaret va 
veni să locuiască împreună cu cei care sunt demni de gloria celes-
tială.9 (Vezi sugestia 2 de la pagina 30.) 

Noi acceptăm mărturia Bibliei despre 
misiunea divină a lui Isus Hristos. 

Isus din Nazaret a intrat în apă şi a fost botezat de Ioan şi, când a 
ieşit din apă, Duhul Sfânt a venit şi S-a coborât asupra Lui în chip de 
porumbel. Şi un glas din cer a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, 
în care Îmi găsesc plăcerea” (vezi Matei 3:13–17).

Ar putea exista ceva mai clar decât aceasta? Biblia noastră minu-
nată conţine toate aceste informaţii şi, bineînţeles, mult mai multe. 
Când oamenii gândesc sau spun că noi nu credem în misiunea 
divină a lui Isus Hristos, aduceţi-le la cunoştinţă că noi credem tot 
ceea ce ne învaţă Biblia despre El. Noi credem relatarea despre mo-
dul în care El i-a organizat pe oamenii Săi şi despre cum i-a învăţat, 
şi despre cum, în final… El a fost răstignit.10

Acceptăm fără rezerve mărturia tuturor celor care au scris evan-
gheliile cuprinse în Noul Testament cu privire la învierea Mântui-
torului omenirii. Este atât de clară încât eu cred că orice persoană 
care-i acordă atenţia necesară o poate înţelege. Adevărul este că, 
după ce Salvatorul a fost răstignit şi a fost aşezat în mormânt, El a 
înviat şi, timp de patruzeci de zile, El S-a aflat alături de ucenicii Săi, 
a mâncat peşte şi fagure de miere cu ei, ei au atins urmele cuielor 
din mâinile Sale şi urma suliţei din coasta Sa. El le-a spus în timp 
ce se afla printre ei: „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; 
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pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi 
că am Eu” (vezi Luca 24:39–43). Cu siguranţă, aceasta este o dovadă 
de necontestat şi, totuşi, sunt mulţi dintre copiii Tatălui nostru care 
nu o înţeleg.11 (Vezi sugestia 3 de la pagina 30.) 

Cartea lui Mormon şi mărturia lui Joseph Smith sunt o 
dovadă în plus pentru noi despre divinitatea lui Hristos. 

În lumea veche, s-a pus în discuţie divinitatea lui Isus, deoarece El 
s-a născut bebeluş, a fost legănat într-o iesle, mama Lui fiind Maria, 
iar tatăl Lui, Iosif, renumitul tâmplar. Mulţi au acceptat că El a fost 
un om bun şi deosebit, însă au dorit să-I fure divinitatea naşterii. 

Cu toate acestea, din fericire pentru sfinţii din zilele din urmă, 
noi am primit o mărturie că aceste lucruri sunt adevărate; şi, în plus, 
am primit mărturia că El a venit în emisfera vestică, după cum este 
consemnat în Cartea lui Mormon, şi le-a slujit nefiţilor de pe acest 

„acceptăm fără rezerve mărturia… [din] noul testament 
cu privire la învierea mântuitorului omenirii.” 
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continent. De data aceasta, El nu a venit ca un bebeluş, ci a venit 
pe norii cerului; şi venirea Sa a fost anunţată de un glas care a pă-
truns în inima fiecărei persoane care locuia în acel ţinut. De data 
aceasta, El a venit ca un om din cer, iar ei L-au văzut venind. Ei au 
ştiut că El era Hristosul, căci venirea Sa fusese prezisă de profeţii 
lor. El i-a organizat în acelaşi fel în care era organizată Biserica la 
Ierusalim. El i-a învăţat că trebuiau să fie botezaţi, aşa cum fusese şi 
El, de către cei care aveau autoritatea de a înfăptui această rânduială 
(vezi 3 Nefi 11:1–27). Acesta nu era cuvântul unui om obişnuit; era 
cuvântul Fiului lui Dumnezeu, care se înălţase la Tatăl Său şi care se 
întorsese, astfel încât copiii oamenilor să poată avea o altă mărturie 
adăugată la cele ce le fuseseră date deja.12

Ce altă dovadă mai clară despre învierea din morţi ar fi putut fi 
oferită decât aceea că El, în trupul Său înviat, a venit printre [nefiţi] 
şi i-a învăţat aceeaşi Evanghelie pe care El a predicat-o în Ierusalim? 
Şi, acum, El a împlinit promisiunea pe care o făcuse în Ierusalim 
atunci când a spus: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, 
şi va fi o turmă şi un Păstor” (Ioan 10:16). El a venit în trupul Său 
înviat pentru a le aduce informaţiile despre care El a prezis că vor 
trebui să le fie date celor cărora El le slujea acum. 

A fost o experienţă minunată pentru acei oameni. După ce i-a 
învăţat toată ziua… El le-a vindecat bolnavii, le-a binecuvântat co-
piii şi a continuat să-i înveţe despre frumuseţea Evangheliei Sale. În 
mintea lor nu exista nicio îndoială că El era Salvatorul lumii. Ei L-au 
văzut venind din cer şi au fost martori la puterea Lui deosebită… 
El a venit în slavă. Îngeri au coborât din cer ca şi cum ar fi fost în 
mijlocul focului şi i-au înconjurat pe cei mici şi ei erau înconjuraţi 
de foc. Iar îngerii le-au slujit lor (vezi 3 Nefi 17:6–24).

Acestea nu au fost halucinaţii, ci experienţe cu un caracter atât 
de minunat, încât cei care le-au trăit să-şi amintească mereu de ele. 
În calitate de sfinţi din zilele din urmă, acceptăm această cronică ca 
pe o dovadă a învierii lui Isus Hristos, Domnul nostru.13

Apoi, în ziua şi în epoca în care trăim, a apărut un alt personaj… 
[ Joseph Smith] nu numai că a avut mărturia Bibliei că Isus este 
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Hristosul, dar el I-a văzut pe Dumnezeu Tatăl, stând în norii cerului, 
înveşmântat cu slavă, şi pe Isus Hristos, Mântuitorul lumii, exaltat 
la dreapta Sa şi a auzit glasul Domnului, spunând: „Acesta este Fiul 
Meu Iubit. Ascultă-l!” (vezi Joseph Smith – Istorie 1:16–17). El a de-
pus mărturie despre viziunea sa glorioasă celor pe care îi cunoştea. 
Şi alţii au primit o mărturie din cer. Mărturia lor despre divinitatea 
misiunii Salvatorului a fost sporită şi întărită, astfel încât faptul că 
Dumnezeu trăieşte şi că Isus este Hristosul nu a mai fost doar un 
aspect al istoriei străvechi; ei au ştiut personal acest lucru, deoarece 
ei au primit personal o mărturie.14

Pentru mine, una dintre cele mai puternice mărturii despre divi-
nitatea vieţii Salvatorului nostru este mărturia lui Joseph Smith, care 
şi-a dat viaţa ca martor al adevărului Evangheliei lui Isus Hristos.15 
(Vezi sugestia 3 de la pagina 30.) 

când Salvatorul Înviat i-a vizitat pe nefiţi, „îngeri au coborât din cer 
ca şi cum ar fi fost în mijlocul focului şi i-au înconjurat pe cei mici”. 
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Fiecare dintre noi poate să dobândească o mărturie 
personală despre faptul că Isus este Hristosul. 

Noi avem încă o mărturie, încă o dovadă care este mai perfectă 
şi mai convingătoare decât altele, deoarece este o mărturie care 
vine la individ atunci când acesta se supune cererilor Tatălui nostru 
din Cer. Este o mărturie săpată cu litere de foc în sufletul nostru 
prin puterea Duhului Sfânt, când am înfăptuit lucrarea despre care 
Domnul a spus că trebuie înfăptuită dacă vrem să ştim că învăţătura 
este de la Dumnezeu ori de la om.16

El Însuşi a spus: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a 
trimis pe Mine. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cu-
noască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc 
de la Mine” (Ioan 7:16–17). Aceasta a fost promisiunea Sa. Noi, în 
calitate de creştini din toată lumea, acceptăm această promisiune 
şi trebuie să încercăm s-o punem la încercare pentru a vedea dacă 
funcţionează sau nu. Sunt mulţi care au făcut acest lucru. Văd că 
sunt… mulţi care au pus-o la încercare, mulţi care ştiu că Dumne-
zeu trăieşte şi că Isus este Hristosul, că El este Salvatorul lumii.17

Prin urmare, nu numai că avem dovada cronicilor… nu numai 
că avem mărturiile oamenilor buni care au trăit pe pământ în 
timpul nostru dar, dacă ne-am conformat cerinţelor Tatălui nostru 
Ceresc, dacă am avut credinţă în Dumnezeu, dacă ne-am pocăit 
pentru păcatele noastre, dacă am fost botezaţi prin scufundare, 
dacă am primit Duhul Sfânt prin aşezarea mâinilor slujitorilor auto-
rizaţi ai Domnului, vă spun, dacă noi am făcut toate aceste lucruri, 
atunci în fiecare suflet este o cunoaştere sigură, care nu poate fi 
negată, a faptului că Dumnezeu trăieşte şi că Isus Hristos este 
Mântuitorul omenirii…

Ca unul dintre membrii umili ai acestei Biserici, eu vă depun 
mărturia mea că ştiu că El trăieşte tot aşa cum ştiu că eu trăiesc… 
Isus este Hristosul şi ştiu că toţi copiii oamenilor trebuie să ajungă 
la această cunoaştere, că ei trebuie s-o primească şi, cum a spus 
Cel care trăieşte în cer, „fiecare genunchi trebuie să se plece şi 
orice limbă să mărturisească” faptul că Isus este Hristosul (vezi D&L 
88:104).18 (Vezi sugestia 4 de la pagina 30.) 
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Misiunea noastră este să împărtăşim tuturor 
oamenilor ceea ce ştim despre Isus Hristos. 

Vă spun dumneavoastră, sfinţi din zilele din urmă, că nu există 
alţi oameni în lume care să aibă toată informaţia pe care noi o avem 
despre divinitatea Salvatorului; şi, dacă noi nu vom fi crezut în El, 
vom suferi o condamnare mai mare decât aceia care nu au avut ni-
ciodată acea informaţie. Şi, astfel, noi putem spune lumii fără ezitare 
că noi credem aceste lucruri…

Vă felicit că aveţi parte în viaţa dumneavoastră de acest privilegiu 
şi de această binecuvântare. Şi, acum, vă implor ca frate al dumnea-
voastră, vă rog ca unul dintre cei mai umili dintre dumneavoastră, 
să nu vă ascundeţi lumina sub un obroc. Nu ascundeţi de semenii 
dumneavoastră cunoaşterea pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra 
dumneavoastră. 

Nu-i enervaţi, dar nu fiţi atât de neînţelepţi încât să ascundeţi 
de ei Evanghelia lui Isus Hristos. Aceasta este singura putere a lui 
Dumnezeu pentru salvarea în împărăţia celestială.19

Cei mai fericiţi bărbaţi şi cele mai fericite femei pe care le cu-
noaşteţi în lume sunt aceia care îşi trăiesc viaţa în acord cu învăţă-
turile Evangheliei lui Isus Hristos. Ei sunt aceia care au asigurarea 
vieţii eterne; ei sunt aceia care înţeleg scopul existenţei noastre… 
Când am călătorit în lume în lung şi în lat împărtăşind acest mesaj, 
sufletul meu s-a umplut de bucurie şi ochii mei s-au înceţoşat de 
plâns atunci când am văzut cât de perfect poate fi schimbată viaţa 
omului prin intermediul Evangheliei lui Isus Hristos. I-am văzut pe 
cei descurajaţi, pe cei în întuneric, pe cei care se îndoiau de scopul 
existenţei lor şi, când li s-au predat adevărurile glorioase ale Evan-
gheliei lui Isus Hristos, ei s-au schimbat, au învăţat să fie fericiţi, să 
fie mulţumiţi, să fie satisfăcuţi, să creadă cu entuziasm şi să propo-
văduiască Evanghelia care a fost proclamată de Isus Hristos atunci 
când El a trăit pe acest pământ şi a călătorit prin Galileea. 

Dragi fraţi şi surori, lumea nu înţelege acest lucru, însă aceasta 
este misiunea noastră, de a o ajuta să-l înţeleagă şi de a face ca 
acest mesaj să fie transmis mai departe fără egotism, fără aroganţă, 
ci dovedind caritate faţă de toţi şi tandreţe plină de dragoste…
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Fiind unul dintre cei mai neînsemnaţi dintre dumneavoastră, Îi 
mulţumesc din toată inima pentru siguranţa care a venit în viaţa 
mea… Mai presus de orice, Îi mulţumesc pentru cunoaşterea care 
mi-a pătruns în suflet; eu ştiu că Tatăl meu Ceresc trăieşte, ştiu că 
Isus Hristos este Salvatorul omenirii şi că nu există un alt nume sub 
cer prin care bărbaţii şi femeile să poată fi exaltaţi, ci numai prin 
numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Eu ştiu cu adevărat că El a 
venit în lume în aceste zile din urmă, că El a revărsat autoritatea di-
vină asupra unui băiat umil care căuta adevărul, iar rezultatul aces-
tui lucru a fost organizarea Bisericii din care facem parte; şi, cu ea, 
este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor celor care cred.20

Mă rog ca noi să trăim în aşa fel încât să fim exemple demne ale 
cauzei Sale. Mă rog ca viaţa noastră să fie trăită în aşa fel încât să 
putem arăta prin ea că noi chiar credem în Domnul Isus Hristos.21 
(Vezi sugestia 5 de la pagina 31.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Citiţi povestirea de la pagina 21. Cum i-aţi răspunde cuiva care 
spune că sfinţii din zilele din urmă nu cred în Isus Hristos? 

 2. Preşedintele Smith ne-a învăţat: „Nu numai că noi credem că 
Isus din Nazaret a trăit pe pământ, dar noi credem şi că El 
trăieşte” (pagina 23). Ce motive au sfinţii din zilele din urmă 
să creadă că Isus Hristos trăieşte astăzi? Ce motive aveţi dum-
neavoastră personal să credeţi acest lucru? 

 3. Recapitulaţi pe scurt paginile 24–27. Care sunt unele dintre 
povestirile sau pasajele din scripturi care v-au întărit mărturia 
că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Citiţi 1 Nefi 10:17 şi 
gândiţi-vă la modalităţi prin care puteţi înţelege mai bine mi-
siunea Salvatorului. 

 4. În timp ce citiţi pagina 28, gândiţi-vă la modul în care supu-
nerea faţă de principiile şi rânduielile Evangheliei v-a întărit 
mărturia despre Isus Hristos. Ce pot face părinţii pentru a-şi 
ajuta copiii să dobândească această mărturie? 
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 5. Ce gânduri sau sentimente aveţi atunci când citiţi mărturia pre-
şedintelui Smith de la paginile 29–30? Gândiţi-vă la momente în 
care aţi văzut vieţi ale oamenilor schimbate datorită Evangheliei 
lui Isus Hristos. Cum v-a schimbat viaţa Evanghelia? 

Scripturi suplimentare: Matei 16:15–17; 17:1–5; 2 Nefi 25:26; Alma 
5:45–48; Doctrină şi legăminte 76:22–24; 110:1–4.

Ajutor pentru predare: „[Evitaţi] ispita de a parcurge prea mult ma-
terial… Noi le predăm oamenilor, nu subiectul în sine contează 
cel mai mult; şi… fiecare plan de lecţie pe care l-am văzut va cu-
prinde, cu siguranţă, mai multe informaţii decât am putea parcurge 
în timpul alocat” ( Jeffrey R. Holland, „Teaching and Learning in the 
Church”, Ensign, iunie 2007, p. 91).
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Pe 23 decembrie 1905, George albert Smith a participat 
alături de alţi conducători ai bisericii la dedicarea unui 

monument la locul naşterii profetului joseph Smith. 
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Profetul Joseph Smith, 
unealta lui Dumnezeu în 
restaurarea adevărului

Prin intermediul profetului Joseph Smith, Dumnezeu 
a restaurat Evanghelia lui Isus Hristos în puritatea ei. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În preajma aniversării a 100 de ani de la naşterea profetului Jo-
seph Smith, vârstnicul George Albert Smith a călătorit alături de 
preşedintele Joseph F. Smith şi de alţii pentru a vizita locuri impor-
tante din viaţa profetului. În dimineaţa zilei de 23 decembrie 1905, 
în Vermont, în locul în care s-a născut profetul, a fost dedicat un 
monument în memoria lui Joseph Smith. A fost o experienţă emo-
ţionantă pentru George Albert Smith şi pentru cei care-l însoţeau 
să se afle într-un loc cu o importanţă atât de mare în restaurarea 
Evangheliei. „Nu ne-am putut stăpâni lacrimile”, îşi amintea el. „Sub 
influenţa Spiritului, fiecare suflet s-a simţit umil, fiecare inimă a fost 
înduioşată şi noi ne-am bucurat de binecuvântările Tatălui nostru 
Ceresc”.1 George Albert Smith a fost rugat să rostească rugăciunea 
de încheiere în cadrul ceremoniilor de dedicare. După ce a rezu-
mat ziua respectivă în jurnalul său, el a scris: „Astfel s-a încheiat 
una dintre cele mai pline zile de evenimente din viaţa mea. Sunt 
recunoscător să fiu unul dintre puţinii oameni care au participat la 
sarcina care tocmai a fost îndeplinită”.2

Mai târziu, ei au mers la locul în care a avut loc Prima Viziune, 
în Palmyra, New York. Vârstnicul Smith îşi amintea: „Ne-am dus 
în dumbrava unde Joseph a îngenuncheat şi I-a cerut Domnului 
să-i spună cărei biserici să i se alăture. Am simţit că trebuie să 
cântăm, în acel loc sfinţit, frumosul… imn «Prima rugăciune a lui 
Joseph Smith»”.3
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După ce a vizitat Dealul Cumorah, Templul Kirtland şi alte locuri 
care au avut legătură cu misiunea profetului, grupul s-a adunat, 
la rugămintea preşedintelui Joseph F. Smith, în ultima seară a că-
lătoriei. „După ce am cântat mai multe dintre cântecele Sionului, 
fiecărui membru al grupului i s-a permis să depună mărturie despre 
bunătatea şi mila Tatălui nostru faţă de noi. Spiritul Domnului a 
fost revărsat asupra noastră şi noi am vărsat lacrimi de bucurie şi 
fericire”.4 (Vezi sugestia 1 de la pagina 42.) 

După mai mulţi ani, pe când George Albert Smith slujea în cali-
tate de preşedinte al Bisericii, au fost publicate unele cărţi care au 
încercat să-l defăimeze pe Joseph Smith. În cadrul unei conferinţe 
generale a Bisericii, preşedintele Smith l-a apărat într-un mod foarte 
direct pe profet, depunând mărturie despre misiunea lui, spunând: 

„Multe dintre beneficiile şi binecuvântările de care am avut parte 
au venit prin intermediul bărbatului care şi-a dat viaţa pentru Evan-
ghelia lui Isus Hristos. Au fost unii care l-au defăimat, dar aş dori să 
spun că cei care au făcut aceasta vor fi uitaţi, iar rămăşiţele lor se 
vor întoarce în ţărâna mamă, dacă nu s-au întors deja, iar mirosul 
neplăcut al infamiei lor nu va dispărea niciodată, în timp ce gloria, 
onoarea, măreţia, curajul şi fidelitatea de care a dat dovadă profetul 
Joseph Smith vor fi asociate cu numele lui pentru totdeauna”.5

Vârstnicul Harold B. Lee, pe atunci membru al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, a fost atât de impresionat de această afirma-
ţie, încât a păstrat o copie a acesteia în portofelul său şi a citat-o 
des, dorind ca vorbele preşedintelui Smith „să poată fi auzite în 
toate colţurile pământului”.6

Învăţături ale lui George Albert Smith

Prima viziune a lui Joseph Smith a demonstrat 
că cerurile nu sunt pecetluite. 

Noi credem că Tatăl nostru Ceresc a vorbit în zilele noastre… că 
El a auzit rugăciunea umilă a unui tânăr din Palmyra şi că a răspuns 
rugăciunii lui şi l-a binecuvântat cu faptul de a-I cunoaşte natura, ca 
toţi oamenii să-L poată cunoaşte pe Domnul, dacă doresc. 

A fost un lucru foarte firesc ca Joseph Smith să-L caute pe Dom-
nul. El venea din… rândul unor oameni care credeau în Tatăl nostru 



c a P I t o l u l  4

35

Ceresc, în misiunea divină a Salvatorului, în eficienţa rugăciunii şi 
că Dumnezeu i-ar auzi şi le-ar răspunde oamenilor Săi dacă ei ar 
veni în faţa Lui cu o atitudine corespunzătoare. A fost uşor pentru 
acest tânăr să creadă, deoarece el s-a născut şi a fost crescut într-o 
familie credincioasă; şi, când el s-a dus în dumbravă, ca răspuns la 
invitația scripturii (Iacov 1:5): „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână 
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”, el a crezut că rugăciunii lui 
i se va răspunde, pentru că Tatăl nostru Ceresc le-a promis copiilor 
Săi încă de la început că: „prin credinţă veţi şti toate lucrurile”.7

Credinţa lui în Dumnezeu l-a îndepărtat de crezul, obişnuit în 
vremea lui, că Biblia cuprindea toată revelaţia ce poate fi primită 
de oameni şi că cerurile erau pecetluite deasupra lui. El s-a rugat 
Domnului, iar rugăciunea lui şi-a primit răspunsul. El I-a văzut pe 
Tatăl şi pe Fiul coborând pe pământ înconjuraţi de o lumină puter-
nică. El a primit o cunoaştere de necontestat despre faptul că Ei au 
trupuri asemenea oamenilor şi că sunt personaje din materie, nu 
doar spirite; Ei i-au vorbit şi el Le-a auzit glasurile.8

Rezultatul [rugăciunii lui Joseph] a fost acea apariţie minunată, 
cum nu a mai fost vreuna la fel despre care să fi auzit în istoria 
omenirii. Noi am auzit despre situaţii în care Tatăl nostru Ceresc S-a 
arătat; am citit despre situaţii în care Mântuitorul omenirii S-a arătat; 
dar nu am citit, înainte, despre nicio situaţie în care Tatăl şi Fiul să 
fi apărut vreunui om şi să-i vorbească. 

Oamenii din lume nu cred acest lucru. Bărbaţii şi femeile au fost 
învăţaţi că cerurile sunt pecetluite… şi, când acest tânăr a declarat 
că în vremurile noastre, chiar în momentul în care aveam cel mai 
mult nevoie de lumină, când bărbaţii şi femeile umblau încoace şi 
încolo ca să caute cuvântul lui Dumnezeu şi tot nu-l găseau, după 
cum profeţiseră profeţii din vechime (vezi Amos 8:11–12), Domnul 
S-a arătat, iar el [ Joseph] a fost ridiculizat… Afirmaţia lui a fost res-
pinsă, iar cei care ar fi trebuit să-i fie prieteni l-au părăsit, spunând 
chiar că el era diavolul. Care era mărturia băiatului? 

„Văzusem, cu adevărat, o lumină şi în mijlocul acelei lumini am 
văzut două Personaje şi Ele au vorbit într-adevăr cu mine; şi, cu 
toate că eram urât şi persecutat că spuneam că am avut o viziune, 
totuşi era adevărat; şi în timp ce mă persecutau, insultându-mă 
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şi vorbind tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva mea, 
pentru că susţineam acest lucru, am ajuns să spun în inima mea: 
Pentru ce mă persecută ei pe mine, pentru că spun adevărul? Am 
avut, într-adevăr, o viziune; şi cine sunt eu să mă împotrivesc lui 
Dumnezeu? Sau pentru ce crede lumea că mă poate face să dez-
mint ceea ce am văzut în realitate? Căci avusesem o viziune; ştiam 
aceasta şi ştiam că Dumnezeu ştie aceasta şi n-am putut să o neg, 
nici să îndrăznesc să fac acest lucru; cel puţin ştiam că făcând ast-
fel, L-aş fi jignit pe Dumnezeu şi aş fi fost condamnat” (vezi Joseph 
Smith – Istorie 1:25).9

În anul 1830, când această Biserică a fost organizată, nu exista 
vreo biserică pe pământ care să spună că ea crede că Dumnezeu 
S-ar putea arăta copiilor oamenilor. Învăţăturile bisericilor erau în 
totală contradicţie cu aceasta, iar Tatăl nostru a văzut că era inutil 
să încerce să-i salveze pe fiii şi pe fiicele Sale până când ei nu pu-
teau fi inspiraţi să vină la El crezând că El le aude şi le răspunde la 
rugăciuni. Când tânărul profet, în dumbrava din Palmyra, I-a văzut 
pe Tatăl şi pe Fiul şi a înţeles că Ei sunt într-adevăr personaje, că Ei 
puteau auzi şi răspunde la ceea ce el a spus, a început o nouă eră 
în această lume şi a pus temelia pentru credinţa copiilor oamenilor. 
Ei se puteau ruga acum la Tatăl nostru din Cer şi puteau înţelege 
că El le aude şi le răspunde la rugăciuni, că există o legătură între 
ceruri şi pământ.10 (Vezi sugestia 2 de la pagina 43.) 

Deşi era tânăr şi neexperimentat, Joseph Smith a fost 
chemat să restaureze adevărata Biserică a lui Isus Hristos. 

Credinţa l-a îndemnat pe Joseph să-L caute pe Dumnezeu în 
rugăciune şi să-L întrebe cărei biserici să i se alăture. Care a fost 
răspunsul? A spus Domnul: „Băiatul meu, toate sunt bune, toate se 
străduiesc să ţină poruncile Mele, oamenii care sunt conducătorii 
tuturor acestor biserici au aprobarea Mea, la orice biserică te vei 
duce, toate te vor duce înapoi în prezenţa Tatălui nostru Ceresc”? 
Poate că băiatul s-ar fi aşteptat la un asemenea răspuns având în ve-
dere condiţiile care existau atunci. Însă el a vrut să ştie ce să facă şi 
a crezut în totalitate că Domnul avea să-i spună. Prin urmare, când 
s-a rugat, el a întrebat cărei biserici să i se alăture şi, presupun că a 
fost uimit când [i s-a spus]: „[Nu te alătura] niciuneia dintre ele; ei se 
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apropie de Mine cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de Mine; 
ei propovăduiesc ca doctrine poruncile oamenilor, având o formă 
de evlavie, dar ei neagă puterea ei” (vezi Joseph Smith–Istorie 1:19). 
Gândiţi-vă la un băiat în vârstă de paisprezece ani care se ridică din 
genunchi în dumbrava de lângă casa lui şi face cunoscut întregii 
lumi un astfel de mesaj! Credeţi că un tânăr ar fi îndrăznit să facă 
un asemenea lucru? Având mărturia ce i-a fost depusă de Tatăl lui 
Ceresc, primind poruncă de la Domnul Însuşi, a îndrăznit el să facă 
altceva decât să anunţe ceea ce Domnul i-a spus? 11

Prima Viziune a lui joseph Smith „a început o nouă eră în această 
lume şi a pus temelia pentru credinţa copiilor oamenilor”. 
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Joseph Smith era doar un băiat tânăr atunci când mâinile lui 
Petru, Iacov şi Ioan au fost aşezate pe capul lui şi a fost rânduit 
la Preoţia lui Melhisedec – el şi Oliver Cowdery. Puţin mai târziu, 
Joseph Smith a fost îndrumat să organizeze Biserica. El era doar un 
tânăr, însă a organizat-o sub îndrumarea Mântuitorului omenirii. Şi 
este organizată la fel ca Biserica pe care a organizat-o Salvatorul 
atunci când El a fost pe pământ. Nu am nicio îndoială că au fost 
mulţi care l-au privit pe acest tânăr ca pe un parvenit şi au gândit 
că era ridicol ca cineva care nu fusese educat să fie conducător să 
poată avea pretenţia să conducă. Însă el a fost ca ceilalţi slujitori ai 
Tatălui nostru Ceresc care au trăit pe pământ, care au fost chemaţi 
de către Domnul pentru a înfăptui o lucrare specială şi absenţa 
cunoaşterii despre lucrurile care aparţin acestei lumi nu a exclus 
posibilitatea ca Domnul să-i ofere informaţii care să-l facă egal şi 
chiar superior, în multe aspecte, celor care deţineau mari oportuni-
tăţi pământeşti de care el nu a avut parte.12

Deşi a fost jignit şi înţeles greşit, deşi a fost dispreţuit de cei care ar 
fi trebuit să-i fie prieteni, deşi i-a avut împotrivă pe învăţaţii şi pe în-
ţelepţii vremii, el a reuşit să restaureze Evanghelia vieţii şi a salvării şi 
să întemeieze Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. 

Deşi puterile răului au fost mereu active pentru a-l distruge, el 
a fost apărat de Domnul până când lucrarea Sa a fost terminată şi 
toate cheile şi rânduielile necesare salvării familiei umane au fost, 
din nou, oferite omului.13 (Vezi sugestia 3 de la pagina 43.) 

Adevărurile restaurate prin intermediul lui Joseph 
Smith aduc pace şi bucurie celor care le acceptă. 

De la acel băiat care, la vârsta de paisprezece ani, I-a văzut pe 
Tatăl şi pe Fiul, a venit acel mesaj minunat că Tatăl nostru din Cer 
şi Fiul Său, Isus Hristos, sunt oameni glorificaţi; că Salvatorul lumii 
a înviat din morţi. Acel tânăr a văzut ceea ce lumea a știut dar, 
dintr-un anumit motiv, a uitat şi el a început să depună mărturie 
despre aceasta copiilor oamenilor.14

[La începutul anilor 1800], erau puţini oameni în lume care cre-
deau într-un Dumnezeu care să aibă un trup. Însă profetul Joseph 
Smith a avut o viziune în acel moment, când el era doar un copil, 
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neavând nici măcar cincisprezece ani, şi I-a văzut pe Tatăl şi pe 
Fiul, mărturisind acest lucru. El a fost, de asemenea, vizitat de alte 
fiinţe cereşti, iar Domnul, prin intermediul lor, i-a oferit informaţii 
suplimentare pentru copiii oamenilor, iar el, în modul său, ne-a 
oferit nouă sau acelora care au fost înaintea noastră în Biserică o 
înţelegere a scopului vieţii… Modul în care el a descris cerul ne 
dă dorinţa să fim demni de a avea un loc acolo, atunci când viaţa 
noastră pe pământ se va încheia. Învierea propriu-zisă şi descrierea 
raiului şi a iadului sunt atât de explicite încât, citând o scriptură: 
„cei ce vor merge [spre] ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să 
se rătăcească” (vezi Isaia 35:8).15

Prin el s-a revelat construirea de temple, veşnicia legământului 
căsătoriei şi salvarea celor morţi, aducând o bucurie de nedescris 
miilor de copii ai Tatălui nostru. 

Adevărurile eterne enunţate de el îşi croiesc propriul drum prin-
tre oamenii pământului, aducându-le pace şi mulţumire sufletească 
celor care le acceptă.16

Tatăl nostru Ceresc ştia ce va urma atunci când, în aceste zile din 
urmă, El a restaurat Evanghelia în puritatea ei. El ştia de existenţa 
apostaziei în lume printre copiii Săi şi că ei se îndepărtaseră de ade-
vărul pur şi, în mila Sa mare, El a revelat această lucrare din zilele 
din urmă. Dintre toţi oamenii, El a ales un băiat de la ţară şi l-a inspi-
rat să înceapă lucrarea care avea să revoluţioneze lumea religioasă. 
El ştia că lumea bâjbâia în întuneric şi, în mila Sa, El a restaurat 
lumina. Nu există o altă cale prin care copiii oamenilor să se poată 
bucura de fericire decât printr-o viaţă neprihănită, iar oamenii nu pot 
trăi o viaţă neprihănită şi să nu fie în armonie cu adevărul. A existat 
mult adevăr în lume, însă acesta era atât de amestecat cu neadevăr, 
încât Domnul Însuşi i-a spus profetului Joseph Smith că oamenii 
care erau învăţători şi predicatori în biserici propovăduiau ca doc-
trină poruncile oamenilor şi l-a avertizat pe băiat că nu trebuie să 
li se alăture. Apoi, El a restaurat Evanghelia, puterea lui Dumnezeu 
pentru salvare, pentru toţi cei care vor crede şi se vor supune ei.17

Le spun tuturor oamenilor de pretutindeni să analizeze învăţătu-
rile Evangheliei Domnului nostru aşa cum au fost revelate profetului 
Joseph Smith, să le cerceteze cu ajutorul rugăciunii şi vor găsi leacul 
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pentru bolile acestei lumi, iar acesta nu poate fi descoperit în niciun 
alt fel.18 (Vezi sugestia 4 de la pagina 43.) 

Joseph Smith şi-a dat viaţa de bunăvoie 
pentru mărturia lui. 

Aşa cum a fost cazul cu profeţii pe care Domnul i-a chemat 
înainte, a fost necesar şi în acest caz ca mărturia slujitorului Său să 

„le spun tuturor oamenilor de pretutindeni să analizeze învăţăturile 
evangheliei domnului nostru aşa cum au fost revelate profetului 

joseph Smith, să le cerceteze cu ajutorul rugăciunii.” 
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fie pecetluită cu sângele vieţii lui. În istoria lumii nu poate fi găsită 
nicio pagină mai [sfâşietoare] decât aceea pe care sunt înscrise ul-
timele cuvinte ale preaiubitului nostru profet Joseph Smith. El ştia 
că viaţa lui se apropia de sfârşit; el a înţeles că misiunea vieţii sale 
fusese îndeplinită… Şi, când a sosit timpul să stea faţă în faţă cu 
moartea, el a spus: „Mă duc ca un miel la masacru; dar sunt calm 
ca o dimineaţă de vară; am o conştiinţă liberă de orice păcat faţă de 
Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii. Dacă îmi vor lua viaţa, voi muri 
nevinovat, iar sângele meu va cere din pământ răzbunare şi se va 
spune despre mine: «A fost omorât cu sânge rece»” (vezi D&L 135:4).

Lui nu i-a fost frică să stea în faţa judecăţii… şi să dea socoteală 
pentru faptele pe care le-a făcut în trup. Nu i-a fost teamă să răs-
pundă acuzaţiei aduse, anume că i-a înşelat pe oameni şi că nu a 
fost corect faţă de ei. Nu i-a fost teamă de rezultatele misiunii vieţii 
sale şi de triumful final al lucrării despre care ştia că era divină, 
pentru care şi-a dat viaţa. Cu toate acestea, oamenii lumii, aşa cum 
au mai făcut, au judecat această lucrare cu mintea omenească. Ei 
nu au Spiritul lui Dumnezeu, care le-ar permite să înţeleagă că ea 
a venit de la Tatăl nostru din Cer.19

Acest tânăr era atât de sigur de revelaţia pe care a primit-o şi era 
atât de dornic ca toţi copiii Tatălui său să ştie adevărul, încât de 
când a primit plăcile Cărţii lui Mormon de la îngerul Moroni, el şi-a 
dedicat întreaga viaţă organizării Bisericii şi propovăduirii adevăru-
lui… În sufletul său ardea o cunoaştere, aşa cum a avut Ştefan (vezi 
Faptele apostolilor 7:54–60), aşa cum a avut Mântuitorul, despre 
faptul că Tatăl nostru Ceresc este la conducere, că lucrarea Sa era 
ceea ce se desfăşura pe pământ, că puterea Sa era cea care avea să 
controleze în final, că această viaţă este doar o parte a eternităţii. 
El era pregătit să renunţe la o parte din viaţa sa pe pământ, dacă 
trebuia, pentru a se putea bucura veşnic de compania celei pe care 
a iubit-o atât de sincer şi de prezenţa bărbaţilor şi femeilor bune 
care au trăit şi care trăiesc pe pământ şi care vor locui din nou pe 
pământ când acesta va deveni împărăţia celestială.20

Joseph Smith a propovăduit că el ştia că exista viaţă după moarte 
şi că ştia că Dumnezeu trăieşte, că Dumnezeu ştia că el ştia că Dum-
nezeu trăieşte. El a fost gata să-şi dea viaţa pentru ca dumneavoastră, 
dragii mei fraţi şi dragile mele surori, să vă puteţi întări credinţa şi 



c a P I t o l u l  4

42

pentru ca încrederea dumneavoastră în el să nu fie zdruncinată. El a 
ştiut care este scopul acestei vieţi. El a ştiut că noi suntem aici pentru 
a ne pregăti pentru viitor şi pentru o existenţă mult mai glorioasă. 
Şi, el era dornic, dacă era nevoie, să-şi dea viaţa, nu doar pentru 
a o pierde, pentru binele nostru, ci pentru că ştia că Tatăl a spus 
că cel care-şi va scăpa viaţa, o va pierde, iar cel care îşi va pierde 
viaţa pentru El, o va câştiga, chiar viaţa veşnică (vezi Matei 16:25). 
Această cunoaştere a fost ceea ce a făcut ca profetul şi patriarhul de 
la începuturile Bisericii [Hyrum Smith] să [plece de lângă] cei dragi, 
să fie închişi în închisoare şi să dea tot ceea ce au avut în această 
lume, ceea ce au putut să dea pentru fraţii lor – viaţa lor muritoare.21

În anul 1830, Biserica a fost organizată având şase membri. Duş-
manul întregii neprihăniri a căutat, începând din acea zi şi până în 
prezent, să-i împiedice progresul şi s-o distrugă. Mă întreb dacă acel 
bărbat deosebit, Joseph Smith, care şi-a dat viaţa pentru ca Biserica 
să poată fi organizată şi condusă aşa cum a dorit Domnul, poate să 
vadă Biserica aşa cum ea este astăzi, cu ramurile ei întemeiate în 
toate părţile lumii şi să înţeleagă faptul că, în fiecare zi de când el 
a fost martirizat, de când el şi-a dat viaţa şi a pecetluit mărturia lui 
cu propriul sânge, Biserica a devenit mai puternică decât era cu o 
zi în urmă.22 (Vezi sugestia 5 de la pagina 43.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Gândiţi-vă la experienţele pe care preşedintele Smith le descrie 
în primele trei paragrafe ale secţiunii „Din viaţa lui George 
 Albert Smith” (paginile 33–34). Ce experienţe din viaţa dum-
neavoastră v-au întărit mărturia despre profetul Joseph Smith? 
Când citiţi acest capitol, găsiţi afirmaţiile din învăţăturile pre-
şedintelui Smith care vă întăresc mărturia şi gândiţi-vă să le 
împărtăşiţi membrilor familiei dumneavoastră, celor ai cvoru-
mului preoţiei sau membrelor Societăţii de Alinare. 
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 2. Recapitulaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 34–36) şi 
recapitulaţi propria relatare a lui Joseph Smith despre Prima 
Viziune (vezi Joseph Smith–Istorie 1:10–19). Ce influenţă a avut 
Prima Viziune asupra credinţei dumneavoastră în Dumnezeu? 
Ce influenţă aţi văzut că are asupra credinţei altora? 

 3. Studiaţi secţiunea care începe la pagina 36 şi citiţi Doctrină şi 
legăminte 1:17–19. Ce putem învăţa despre slujirea în Biserică 
din exemplul lui Joseph Smith? Gândiţi-vă la un moment în 
care aţi primit o însărcinare din partea Domnului şi nu v-aţi 
simţit pregătit. Cum v-a ajutat Domnul? 

 4. Care sunt unele dintre adevărurile pe care Domnul le-a reve-
lat prin intermediul lui Joseph Smith? (Pentru unele exemple 
despre aceste adevăruri, vezi secţiunea care începe la pagina 
38.) Cum a fost binecuvântată viaţa dumneavoastră datorită 
faptului că dumneavoastră cunoaşteţi aceste adevăruri? 

 5. Când cugetaţi asupra ultimului paragraf al învăţăturilor (pa-
gina 42), gândiţi-vă ce aţi putea face pentru a ajuta Biserica să 
continue să devină mai puternică. 

Scripturi suplimentare: Isaia 29:13–14; 1 Corinteni 1:26–27; 2 Nefi 
3:5–9, 11–15; Doctrină şi legăminte 135.

Ajutor pentru predare: „Pentru a încuraja discuţia, folosiţi întrebă-
rile de la sfârşitul acestui capitol… Puteţi, de asemenea, să veniţi 
cu propriile dumneavoastră întrebări special pentru cei cărora le 
predaţi. De exemplu, îi puteţi întreba pe cursanţi cum pot pune în 
practică învăţăturile preşedintelui Smith în responsabilităţile lor de 
părinţi sau de învăţători de acasă sau de învăţătoare vizitatoare” (de 
la pagina vi a acestui manual).
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Preoţia sfântă – pentru 
binecuvântarea copiilor 

lui Dumnezeu

Preoţia este autoritatea lui Dumnezeu. Cei 
care deţin preoţia trebuie să fie demni şi s-o 
folosească pentru a-i binecuvânta pe alţii. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În timpul sesiunii preoţiei din cadrul conferinţei generale din data 
de 2 octombrie 1948, preşedintele George Albert Smith a spus: 

„Uneori, mă întreb dacă noi, în calitate de taţi, facem efortul de 
a le explica băieţilor noştri cât de serioasă este obligaţia pe care un 
băiat şi-o asumă atunci când devine diacon. Mă întreb dacă, atunci 
când un băiat este rânduit diacon, tatăl lui îl face să simtă că el are 
acum ceva de o importanţă veşnică…

Îmi amintesc, de parcă ar fi fost ieri, când John Tingey şi-a aşezat 
mâinile pe capul meu şi m-a rânduit diacon. Acest lucru şi impor-
tanţa lui mi-au fost prezentate într-o asemenea manieră, încât am 
simţit că mi s-a acordat o mare onoare. Rezultatul a fost că aceasta 
a constituit o binecuvântare pentru mine şi, după o vreme, am avut 
parte şi de alte rânduiri. Însă, în fiecare situaţie, aveam în minte 
ideea de bază, că era o ocazie pentru o altă binecuvântare”.1

În aceeaşi cuvântare, preşedintele Smith a spus că una dintre 
binecuvântările care rezultă din rânduirea la preoţie este ocazia de 
a binecuvânta viaţa altora. Ca exemplu, el a vorbit despre un deţi-
nător al preoţiei influent – un învăţător de acasă – din tinereţea lui: 

„Rodney Badger a fost învăţător în casa tatălui meu timp de mulţi 
ani şi a fost un om deosebit. Ori de câte ori venea, familia se aduna, 
iar el se aşeza, ne adresa întrebări şi ne spunea lucrurile care credea 
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„mă întreb dacă, atunci când un băiat este rânduit diacon, tatăl lui 
îl face să simtă că el are acum ceva de o importanţă veşnică.” 
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că trebuie să le înţelegem. Şi doresc să vă spun că, atunci când ve-
nea în casa noastră, el aducea Spiritul Domnului cu el. Şi când pleca, 
noi simţeam că fusesem vizitaţi de către un slujitor al Domnului”.2

Preşedintele Smith a încheiat exprimându-şi dorinţa ca deţinătorii 
preoţiei să le slujească membrilor episcopiilor şi ţăruşilor lor şi „să 
nu piardă nicio ocazie de a ajuta la înălţarea lor, la progresul lor 
şi la a-i face să fie ceea ce Tatăl nostru doreşte ca ei să fie”.3 (Vezi 
sugestia 1 de la pagina 53.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Isus Hristos a restaurat autoritatea divină pe 
pământ în timpul slujirii Sale în viaţa muritoare. 

Când Salvatorul a venit la jumătatea timpului, El a găsit măreţul 
Ierusalim plin de răutate. Locuitorii trăiau în aşa fel încât pierduseră 
autoritatea divină, prin urmare [Dumnezeu] L-a trimis pe Fiul Său în 
lume şi a întemeiat din nou o Biserică ce deţinea putere divină… 
Acolo erau aceia din arborele Său genealogic care erau oameni 
buni… şi mai erau şi alţii care încă oficiau în preoţie, dar a fost 
necesar ca Salvatorul să vină pentru a restaura autoritatea divină…

Când El a început slujirea Sa, nu a chemat în ajutor împăraţii 
şi conducătorii şi preoţii şi pe cei care deţineau funcţii înalte de 
conducere, ci El a chemat pescari umili, iar rezultatul a fost acela 
că a adunat în jurul Său bărbaţi care au putut fi învăţaţi, nu bărbaţi 
care nu voiau să-L creadă. El a organizat o Biserică, sub îndrumarea 
Tatălui nostru Ceresc. El a conferit autoritate divină ucenicilor Săi 
şi i-a învăţat ce trebuiau să facă… El avea autoritate divină iar cei 
neprihăniţi L-au recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Unii cred 
despre El că este doar un om bun. Noi credem că El a venit pe 
pământ nu doar pentru a-i învăţa pe oameni ce să facă, ci şi pentru 
a le conferi ucenicilor Săi autoritatea divină de a administra rându-
ielile Bisericii Sale…

În zilele Salvatorului, El era autoritatea care prezida. Alături de 
El, din punct de vedere al autorităţii, a fost un cvorum de doispre-
zece bărbaţi, aleşi de către El. Când El a murit, Cvorumul celor Doi-
sprezece, nu un număr de bărbaţi obişnuiţi care s-au autointitulat 
ucenici, ci un cvorum format din doisprezece bărbaţi care deţineau 
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autoritatea divină şi care o primiseră de la Isus Hristos, a devenit 
organismul conducător al Bisericii.4 (Vezi sugestia 2 de la pagina 54.) 

Preoţia a fost restaurată în zilele noastre de 
către bărbaţi care au deţinut-o în vechime. 

Este consemnat şi recunoscut în cer şi pe pământ că au apărut 
multe crezuri şi secte după ce [Isus Hristos] nu a mai fost pe pă-
mânt, iar numărul bisericilor a crescut pe pământ ajungându-se ca, 
în zilele lui Joseph Smith, preaiubitul nostru profet, să existe multe 
secte. Erau mulţi oameni care pretindeau că deţin autoritatea divină 
şi, eu cred, că unii dintre ei credeau că o primiseră…

Când timpul a sosit şi lumea a pierdut autoritatea sau preoţia, 
Domnul a chemat un băiat umil şi i-a apărut într-o viziune cerească 
vorbind cu el, spunându-i ce trebuia să facă şi trimiţând, din când în 
când, alţi mesageri şi alte fiinţe cereşti, fapt ce a dus la organizarea 
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, iar în această 
Biserică a fost restaurată autoritatea divină…

Când Joseph Smith era tânăr băiat, Domnul i-a cerut să traducă 
plăcile Cărţii lui Mormon. La un moment dat, în timp ce Joseph şi 
Oliver Cowdery traduceau, Domnul a trimis o fiinţă sfântă să răs-
pundă întrebărilor lor despre botez. Cine era cel care venise? Ioan 
Botezătorul, care deţinea Preoţia aaronică. De unde a venit? El a 
venit din cer… El le-a apărut lui Joseph Smith şi lui Oliver  Cowdery 
ca fiinţă înviată glorificată. El a venit, fiind îndrumat de Tatăl nostru 
Ceresc, să confere Preoţia aaronică lui Joseph şi lui Oliver, căci 
aceasta nu putea fi găsită nicăieri în lume. A fost necesar ca ceru-
rile să se deschidă şi un bărbat care deţinea preoţia, şi care încă o 
deţine, să vină şi s-o confere. 

După aceea, Petru, Iacov şi Ioan, care deţineau Preoţia lui Mel-
hisedec, au conferit acea preoţie lui Joseph şi Oliver, iar Domnul a 
îndrumat organizarea Bisericii, cu o preşedinţie, care constă dintr-un 
preşedinte şi doi consilieri; de asemenea, un Cvorum al celor Doi-
sprezece Apostoli, un patriarh, înalţi preoţi, Cei Şaptezeci, vârstnici, 
preoţi, învăţători şi diaconi; acelaşi tip de organizare care a existat 
în Biserica originală, în ceea ce priveşte autoritatea.5
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„bărbaţi care au deţinut preoţia în trecut au venit şi 
au conferit acea preoţie unor bărbaţi umili.” 

Aceeaşi autoritate pe care [ Joseph Smith] a avut-o a fost conferită 
fiilor dumneavoastră, iar lor li se va cere de către Tatăl nostru din Cer 
să administreze rânduielile Evangheliei. Responsabilitatea pe care a 
primit-o Joseph Smith nu s-a pierdut odată cu moartea lui, este pe alţi 
umeri. Tatăl nostru din Cer a chemat, din când în când, pe cei care 
au avut autoritatea de a vorbi în numele Său, de a administra rându-
ielile Evangheliei şi de a-i binecuvânta pe copiii oamenilor. Ei v-au 
împărtăşit acea onoare dumneavoastră şi copiilor dumneavoastră.6

Sunt recunoscător că, astăzi şi în această epocă, Domnul a dezvăluit 
din nou Evanghelia Sa. Tatăl şi Fiul S-au arătat; bărbaţi care au deţinut 
preoţia în trecut au venit şi au conferit acea preoţie unor bărbaţi umili 
iar acestora, la rândul lor, li s-a poruncit s-o confere altora. Astfel, 
Evanghelia şi preoţia au fost puse la dispoziţia tuturor celor care sunt 
demni să le primească în acelaşi mod şi aceasta este calea Domnului.7
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Misiunea dumneavoastră este una remarcabilă, stimaţi bărbaţi 
deţinători ai preoţiei. Dumneavoastră vi s-a conferit autoritate di-
vină. Nu v-aţi obţinut dreptul de a predica şi preda Evanghelia şi de 
a oficia rânduielile ei în urma unei instruiri la un colegiu sau la o 
universitate. V-aţi primit autoritatea de la bărbaţi care au fost împu-
terniciţi în mod divin să acţioneze în calitate de slujitori ai Domnului 
şi v-a fost conferită de cei care au primit-o direct de la Isus Hristos, 
Domnul nostru.8 (Vezi sugestia 3 de la pagina 54.) 

Puterea şi autoritatea lui Dumnezeu pot fi 
găsite numai în Biserica Sa adevărată. 

Nişte oameni m-au întrebat: „Cu ce este mai bună biserica ta 
decât oricare alta?”. Am încercat, cu tact, să le explic diferenţa. Orice 
organizaţie îşi poate aduna membrii pentru a preaslăvi, însă acest 
lucru nu le conferă autoritate divină. Bisericile se pot organiza în 
grupuri şi pot forma biserici ale comunităţii. Acest lucru nu le con-
feră autoritate divină. Oamenii se pot uni în scopuri bune, însă au-
toritatea de la Tatăl nostru Ceresc este obţinută numai în felul Său, 
iar felul Său, în zilele din vechime, era acela de a chema şi rândui 
bărbaţi şi de a-i pune deoparte pentru lucrare. Acelaşi lucru este 
valabil şi în zilele noastre…

Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă faptul că simpla aplecare în 
faţa Domnului în rugăciune nu le dă autoritate divină. Faptul că 
trăiesc în acord cu cerinţele cinstei, virtuţii, adevărului etc. nu le 
dă autoritate divină… Nu este suficient să ne rugăm, să mergem 
la biserică. Este necesar să deţinem autoritate divină iar faptul că 
noi afirmăm că deţinem acea autoritate este ceea ce a adus asupra 
acestei Biserici cea mai mare parte a persecuţiei de care a avut parte 
încă de la început. Însă acesta este adevărul şi mulţi dintre copiii 
Tatălui nostru încep să vadă efectul autorităţii divine în această Bi-
serică. Ei văd progresul care are loc în viaţa bărbaţilor şi femeilor.9 
(Vezi sugestia 4 de la pagina 54.) 

Eu personal nu doresc să fiu înţeles că vreau să găsesc greşeli sau 
să-i critic pe oamenii care fac parte din diferite culte din lume. Sunt 
recunoscător că cei mai mulţi dintre ei sunt oameni buni care cred în 
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El şi, cu lumina pe care o au, Îl slujesc pe Dumnezeu; dar adevărul 
este acela că Tatăl nostru a întemeiat Biserica Sa în această lume. El 
le-a conferit bărbaţilor autoritatea Sa în aceste vremuri şi nu există 
o altă autoritate în lume pe care El o va recunoaşte, decât aceea pe 
care El Însuşi a instituit-o.10 (Vezi sugestia 5 de la pagina 54.) 

Rânduielile preoţiei sunt esenţiale pentru noi 
pentru a intra în împărăţia celestială. 

Dacă am fi ca toate celelalte culte, am putea să-L căutăm pe 
Domnul şi să primim binecuvântările Sale, deoarece fiecare om care 
face bine în această lume primeşte o binecuvântare; am putea avea 
toate cele patru virtuţi principale, însă fără puterea lui Dumnezeu 
şi autoritatea preoţiei sfinte este imposibil ca oamenii să ajungă în 
împărăţia celestială.11

Singurul plan care îi va pregăti pe oameni pentru împărăţia ce-
lestială este planul care a fost oferit de Isus Hristos; şi singura auto-
ritate care le va da oamenilor dreptul de a predica şi de a oficia în 
mod corespunzător rânduielile Evangheliei este autoritatea lui Isus 
Hristos, Domnul nostru.12

Joseph Smith jr. a fost chemat de Dumnezeu să fie profetul Său 
şi prin intermediul lui a fost restaurată pe pământ Preoţia sfântă a 
lui Melhisedec, care este puterea lui Dumnezeu dată omului de a 
acţiona în numele Său. Prin intermediul acestei preoţii, fiecare rân-
duială a Evangheliei Domnului nostru, Isus Hristos, necesară pentru 
salvarea copiilor omului, este administrată în mod autorizat.13

Cum ne-ar afecta faptul dacă ar trebui să renunţăm la autoritatea 
pe care Dumnezeu ne-a conferit-o? Ar însemna că ni s-ar închide 
porţile împărăţiei celestiale. Ar însemna că binecuvântarea supremă 
spre care am fost învăţat să privesc încă din copilărie nu ar putea 
fi obţinută… Compania celor dragi ai mei… care îmi sunt la fel de 
dragi ca viaţa, nu ar putea fi posibilă în împărăţia celestială.14

Preoţia… este o binecuvântare care, dacă suntem credincioşi, va 
deschide porţile împărăţiei celestiale şi ne va oferi un loc acolo pen-
tru a trăi de-a lungul erelor eternităţii. Nu luaţi în derâdere această 
binecuvântare inestimabilă.15 (Vezi sugestia 6 de la pagina 54.) 
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Deţinătorii preoţiei au responsabilitatea de 
a trăi vieţi exemplare şi de a folosi preoţia 

pentru a-i binecuvânta pe alţii. 

Ce minunat este să înţelegi că bărbaţii care sunt demni pot să 
primească preoţia şi, cu autoritatea care le este dată, pot face atât 
de multe lucruri care sunt o binecuvântare pentru ceilalţi copii ai 
Tatălui nostru! 16

Puteţi să mergeţi în lume la oricare altă biserică sau la toate bise-
ricile şi nu veţi găsi… bărbaţi care să deţină autoritatea divină. Nu 
uitaţi acest lucru. Faceţi parte dintr-un grup de bărbaţi aleşi… peste 
care au fost aşezate mâini şi aţi primit autoritate divină, devenind 
parteneri cu Stăpânul cerului şi pământului. Nu spun că nu puteţi 
să râdeţi, să zâmbiţi şi să vă bucuraţi de viaţă, ci spun că în fiecare 
suflet trebuie să fie adânc înrădăcinată conştiinţa că: „Sunt păzitorul 
fratelui meu. Eu deţin autoritatea de la Domnul Isus Hristos – eu 
sunt un deţinător al Preoţiei Sfinte”. Dacă vom face acest lucru, nu 
vom lua în derâdere lucrurile sacre, aşa cum au făcut unii în trecut.17

Faptul că ei deţin preoţia va fi pentru mulţi bărbaţi o condamnare, 
din cauza felului în care au tratat-o, privind-o ca pe un lucru banal.18

Unii bărbaţi cred că, dacă deţin preoţia, acest lucru le dă dreptul 
să se comporte într-un mod special în căminele lor. Doresc să vă 
spun că, dumneavoastră, cei care deţineţi preoţia, nu veţi intra ni-
ciodată în împărăţia celestială decât dacă vă cinstiţi soţia şi familia 
şi dacă îi învăţaţi şi le oferiţi binecuvântările pe care le doriţi pentru 
dumneavoastră înşivă.19

Autoritatea Tatălui nostru Ceresc există pe pământ pentru a bine-
cuvânta omenirea, nu pentru a-i face aroganţi pe cei care primesc 
acea autoritate, ci pentru a-i face umili; nu pentru a-i face pe cei 
care primesc privilegii speciale să creadă că ei sunt mai importanţi 
decât alţii, ci pentru a ne face să fim umili în sufletul nostru, să fim 
pioşi în inima noastră şi respectuoşi faţă de toţi oamenii în tot ceea 
ce facem, exemplificând astfel printr-o viaţă neprihănită ceea ce 
Tatăl nostru Ceresc doreşte să predicăm.20

Faptul de a fi membru al Bisericii şi de a deţine preoţia nu ne va 
ajuta cu nimic dacă nu suntem demni. Domnul a spus că fiecare bine-
cuvântare pe care o dorim se bazează pe supunerea faţă de poruncile 
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Sale. Noi îi putem înşela pe semenii noştri şi ne putem înşela singuri 
cu ideea că facem bine, dar, dacă nu ţinem poruncile Tatălui nostru 
Ceresc, dacă nu deţinem în mod demn această preoţie care este atât 
de preţioasă, nu ne vom găsi locul în împărăţia celestială.21

Dumneavoastră stimaţi fraţi… vi s-a acordat o ocazie sacră, o 
încredere sacră. Aţi primit binecuvântările preoţiei sfinte. V-a fost 
conferită autoritatea divină şi, cu această autoritate, vă revine şi 
responsabilitatea de a vă ridica glasul şi de a vă trăi viaţa în aşa fel 
încât oamenii lumii să poată cunoaşte diferenţa dintre Evanghelia 
lui Isus Hristos şi celelalte organizaţii ale lumii.22

Oriunde vă duceţi, nu uitaţi că-L reprezentaţi pe Cel care ne-a 
creat. Preoţia pe care o deţineţi nu este preoţia lui Joseph Smith, a 
lui Brigham Young sau a vreunui alt bărbat care a fost chemat să 
conducă Biserica în ţara dumneavoastră sau în străinătate. Preoţia 
pe care o deţineţi este puterea lui Dumnezeu, ce v-a fost conferită 
din înalturi. Fiinţe sfinte au fost trimise pe pământ… pentru a resta-
ura acea binecuvântare glorioasă care fusese pierdută pe pământ 
timp de sute de ani. Cu siguranţă, ar trebui să fim recunoscători 
pentru binecuvântările noastre.23

Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe toţi, ca noi să fim 
demni să deţinem preoţia pe care ne-a oferit-o şi ne-a conferit-o, 
ca oriunde am merge, oamenii să poată spune: „Acel bărbat este un 
slujitor al Domnului”.24 (Vezi sugestia 7 de la pagina 54.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Gândiţi-vă la experienţele pe care preşedintele Smith le des-
crie la paginile 45–47. Ce putem să facem pentru a-i ajuta pe 
tinerii băieţi să se pregătească pentru a fi rânduiţi la oficiile 
preoţiei? Ce putem să facem pentru a le ajuta pe tinerele fete 
să înţeleagă importanţa puterii preoţiei în viaţa lor? De ce este 
important ca bărbaţii şi femeile să înveţe despre preoţie? 
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 2. De ce „a fost necesar ca Salvatorul să… [restaureze] autoritatea 
divină” (pagina 47) în timpul slujirii Sale pe pământ, pe lângă 
propovăduirea Evangheliei? 

 3. Citiţi pagina 49 şi primul paragraf de la pagina 50. De ce cre-
deţi că Domnul doreşte să ofere autoritatea Sa tuturor bărbaţi-
lor demni, în loc s-o rezerve doar pentru câţiva bărbaţi ce au 
fost instruiţi oficial în acest domeniu? 

 4. Preşedintele Smith a vorbit despre „progresul care are loc în 
viaţa bărbaţilor şi femeilor” datorită preoţiei (pagina 50). Ce 
înseamnă această afirmaţie pentru dumneavoastră? Ce puteţi 
să faceţi pentru a hrăni puterea şi influenţa preoţiei în viaţa 
dumneavoastră? 

 5. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 50, gândiţi-vă 
la modul în care aţi răspunde dacă cineva v-ar adresa întreba-
rea ce i-a fost pusă preşedintelui Smith: „Cu ce este mai bună 
biserica ta decât oricare alta?”. 

 6. Studiaţi secţiunea care începe la pagina 51. Care sunt câteva 
dintre „binecuvântările inestimabile” pe care le-aţi primit da-
torită preoţiei? 

 7. Când studiaţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 52–53), 
căutaţi responsabilităţile despre care preşedintele Smith a spus 
că se primesc odată cu preoţia. Ce pot să facă membrii cvoru-
mului preoţiei pentru a se ajuta reciproc în responsabilităţile 
lor? Cum îi pot ajuta femeile pe deţinătorii preoţiei ca aceştia 
să rămână fideli acestor responsabilităţi? Ce pot să facă deţină-
torii preoţiei pentru a le sprijini pe femei în rolurile lor divine? 

Scripturi suplimentare: Ioan 15:16; Alma 13:1–3, 6–10; Doctrină 
şi legăminte 84:19–22; Joseph Smith–Istorie 1:68–72; Articolele de 
credinţă 1:5.

Ajutor pentru predare: „Mărturisiţi oricând vă îndeamnă Spiritul să 
faceţi aceasta, nu doar la sfârşitul fiecărei lecţii. Oferiţi-le celor că-
rora le predaţi ocazii de a-şi depune mărturiile” (Predarea, nu este 
chemare mai mare, p. 45).
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„Sunt doar un om, unul dintre cei mai neînsemnaţi 
dintre dumneavoastră, însă am fost chemat la această 

slujire… prin autoritatea tatălui nostru ceresc.” 
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C A P I T O L U L  6

Să-i susţinem pe aceia pe 
care îi susţine Domnul

Conducătorii noştri sunt aleşi de Domnul şi El se 
aşteaptă ca noi să-i susţinem în cuvânt şi faptă. 

Din viaţa lui George Albert Smith

George Albert Smith a fost susţinut ca preşedinte al Bisericii în ca-
drul conferinţei generale din luna octombrie a anului 1945. Aproape 
de sfârşitul conferinţei, preşedintele Smith şi-a exprimat recunoş-
tinţa pentru votul de susţinere al sfinţilor: „Vă mulţumesc pentru 
încrederea arătată, dragi fraţi şi surori, cu speranţa că voi reuşi şi cu 
promisiunea, pe care unii dintre dumneavoastră aţi făcut-o, că mă 
veţi ajuta să reuşesc, deoarece sunt doar un om, unul dintre cei mai 
neînsemnaţi dintre dumneavoastră, însă am fost chemat la această 
slujire – şi nu aş fi aici dacă nu aş şti că am fost chemat – prin au-
toritatea Tatălui nostru Ceresc”. 

Apoi, a adăugat următoarea solicitare: „Voi avea nevoie de ajutorul 
fiecărui bărbat, fiecărei femei şi fiecărui copil, nu pentru ca eu să fiu 
binecuvântat, ci pentru ca dumneavoastră să fiţi binecuvântaţi şi pen-
tru binecuvântarea copiilor oamenilor, oriunde s-ar afla ei. Aceasta nu 
este responsabilitatea mea, aceasta este responsabilitatea noastră” 1.

Aşa cum arată învăţăturile din acest capitol, George Albert Smith 
a înţeles marile greutăţi purtate pe umeri de Prima Preşedinţie, chiar 
înainte ca el să devină preşedintele Bisericii. El i-a învăţat pe sfinţi 
că loialitatea şi credinţa lor pot ajuta la uşurarea acelor greutăţi şi a 
exemplificat acest principiu în timpul slujirii sale în cadrul Cvoru-
mului celor Doisprezece Apostoli. 

În anul 1946, în timp ce conducea o sesiune a conferinţei gene-
rale, preşedintele Smith a prezentat susţinerea oficianţilor Bisericii 
explicând că acest lucru înseamnă mai mult decât un simplu gest: 
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„Am ajuns acum la un aspect care este un obicei în cadrul acestor 
conferinţe; este vorba despre prezentarea autorităţilor Bisericii pen-
tru a fi susţinute prin votul oamenilor. Sper să înţelegeţi, cu toţii, 
că acesta este un privilegiu sacru… Nu este doar ceva simbolic, ci 
un semn că, având ajutorul Domnului, vă veţi îndeplini partea din 
lucrare”.2 (Vezi sugestia 1 de la pagina 65.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Cei care prezidează asupra Bisericii sunt 
pregătiţi, aleşi şi inspiraţi de Domnul. 

Această Biserică măreaţă a fost prezidată de către bărbaţi care au 
fost pregătiţi în mod special, care au fost învăţaţi în mod special, 
care au fost înzestraţi în mod special cu acea mare onoare care le-a 
fost conferită fiecăruia în parte atunci când şi-a ocupat locul. Tatăl 
nostru Ceresc, în înţelepciunea Sa, i-a înconjurat pe aceşti condu-
cători ai lui Israel cu alţii care, asemenea lor, au credinţă şi care nu 
acordă un respect special cuiva datorită personalităţii sau individua-
lităţii acestuia în calitate de preşedinte al Bisericii, ci îl recunosc în 
calitate de purtător de cuvânt al Tatălui nostru Ceresc, îl susţin, îl 
sprijină, se roagă pentru el şi îl iubesc pentru ca şi ei să poată primi 
binecuvântările Tatălui nostru Ceresc. 

Nu există o altă organizare ca aceasta în lume. Nu există alţi oameni 
[care să fie] conduşi aşa cum sunt aceşti oameni. Este adevărat ceea 
ce se spune, anume că cei care prezidează sunt oameni neprihăniţi. 
Ei sunt aceia prin intermediul cărora Tatăl nostru Ceresc va înfăptui 
lucrarea Sa. Prin intermediul lor trebuie propovăduită Evanghelia… 
Bărbatul care prezidează asupra noastră astăzi nu o face datorită apti-
tudinii sale native. El nu prezidează pentru că este fiul unui mare con-
ducător, el este în poziţia pe care o ocupă deoarece Tatăl nostru din 
Cer cunoaşte integritatea sufletului său. Ştiind hotărârea pe care el o va 
avea pentru a transmite acest mesaj tuturor naţiunilor de pe pământ, 
El l-a pregătit pentru această măreaţă chemare care i-a fost conferită. 
El prezidează în calitate de reprezentant al Tatălui nostru Ceresc.3

M-am gândit astăzi la bărbaţii umili, dar măreţi care au condus 
această Biserică de când a fost organizată… I-am cunoscut bine 
pe [mulţi dintre] preşedinţii [Bisericii] şi eu cred că ei toţi au fost 
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oameni ai lui Dumnezeu. Este imposibil ca Tatăl nostru Ceresc să 
aleagă un alt gen de oameni care să prezideze asupra Bisericii Sale.4

Ce s-a întâmplat atunci când [ Joseph Smith] a murit? … [Sfinţii] nu 
au întrunit un conclav, nu au ales un director şi nici nu au ales un 
nou conducător. Conducătorul fusese ales deja de Domnul. El a fost 
cel mai vechi membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, 
Brigham Young… Biserica, l-a susţinut, ca organizaţie, în toate se-
siunile ei în chemarea de preşedinte. Când el a murit, consilierii săi 
nu au spus că ei erau preşedintele, ci Cvorumul celor Doisprezece a 
fost acela care a prezidat o perioadă lungă de timp şi, apoi, cel mai 
vechi membru al acestuia a fost susţinut ca preşedinte al Bisericii. 
A domnit ordinea perfectă…

Am pus unele dintre aceste lucruri în ordine pentru a nu exista 
greşeli. Joseph Smith nu s-a ales singur să fie preşedintele Bisericii. 
De asemenea, niciunul dintre cei care l-au urmat… Însărcinarea 
vine din partea Tatălui nostru Ceresc prin inspiraţia Sa şi bărbaţii 
primesc toată puterea care îi este asociată unei anumite însărcinări.5

Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că ştim că această lu-
crare nu este lucrarea omului, ci lucrare Domnului; că această Bise-
rică ce poartă numele lui Isus Hristos, este condusă de El, iar El nu-i 
va permite niciunui om sau niciunui grup de oameni s-o distrugă. 
El nu le va permite bărbaţilor care prezidează asupra Bisericii Sale 
să-i conducă pe oameni pe o cale greşită, ci îi va susţine cu puterea 
Sa supremă. El îi va mări în ochii oamenilor buni şi minunaţi. El va 
binecuvânta slujirea lor şi aceasta va fi încununată de succes. Cei 
care se opun şi caută defecte nu vor găsi bucurie în opoziţia lor. Cei 
care critică şi caută să distrugă influenţa conducătorilor Bisericii vor 
suporta consecinţele faptelor rele.6

Trebuie să fim recunoscători în inima noastră că suntem conduşi 
de bărbaţi sfinţi care sunt inspiraţi de Tatăl nostru din Cer pentru a 
ne învăţa zi de zi.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 66.) 

Prin intermediul slujitorilor Săi, Domnul ne 
învaţă calea care duce la fericire şi siguranţă. 

Din vremea tatălui Adam şi până în prezent, Domnul i-a avertizat 
pe oameni prin intermediul slujitorilor Săi. El i-a inspirat pe oameni 
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să trăiască mai bine, atunci când L-au ascultat şi, din veac în veac, 
aşa cum au cerut copiii Săi, El a trimis bărbaţi sfinţi în lume pentru 
a propovădui fericirea, i-a inspirat să predice adevărurile glorioase 
care înnobilează şi îmbogăţesc spiritual omenirea.8

Nu cunosc niciun lucru foarte important care să se fi întâmplat în 
lume fără ca Domnul să nu fi avertizat oamenii în prealabil prin pro-
feţii Săi, ca ei să nu rămână în neştiinţă despre ceea ce se va întâmpla, 
ca ei să-şi poată planifica viaţa, dacă doreau, ca totul să fie bine…

Un astfel de exemplu este Noe. Domnul i-a poruncit să constru-
iască o arcă în care cei neprihăniţi aveau să fie salvaţi de potopul 
care avea să vină. Noe a construit arca şi a propovăduit pocăinţă 
generaţiei sale timp de o sută douăzeci de ani, avertizându-i, astfel, 
în totalitate. Cu toate acestea, oamenii au fost atât de ticăloşi, încât 
nu au dat ascultare avertizării. Beneficiind de libertatea de a alege, 
ei au ales răul în locul neprihănirii. Ploile au căzut şi potopul a venit 
şi numai Noe şi familia lui, formată din opt persoane, au fost salvaţi. 
Cu toţii au fost avertizaţi pe deplin dar, din cauza încăpăţânării lor 
şi a refuzului de a se pocăi, ei s-au înecat (vezi Moise 8:13–30).9

Domnul doreşte ca noi să fim fericiţi. Acesta este motivul pentru 
care El ne-a dat Evanghelia lui Isus Hristos. De aceea El ne-a conferit 
preoţia. El vrea să fim fericiţi. De aceea El a organizat această Bise-
rică şi a stabilit în cadrul ei diferitele oficii, toate aceste lucruri fiind 
în ordine… Dacă veţi urma conducerea Domnului şi pe cei pe care 
Domnul îi susţine, nu veţi ajunge în întuneric, nu veţi pierde lumina, 
nu veţi încălca legile lui Dumnezeu şi nu vă veţi pierde privilegiile 
de care El este atât de nerăbdător ca noi, toţi, să ne bucurăm.10

Pentru mine, există astăzi o singură cale sigură şi aceasta este 
aceea de a-i urma pe cei pe care Domnul i-a numit să conducă. Eu 
pot avea propriile idei şi opinii, pot să-mi stabilesc propria-mi jude-
cată asupra lucrurilor, dar ştiu că, atunci când judecata mea nu este 
în acord cu învăţăturile celor pe care Domnul ni i-a dat pentru a ne 
arăta calea, eu trebuie să-mi schimb direcţia. Dacă doresc salvarea, 
atunci îi voi urma pe conducătorii pe care Tatăl nostru Ceresc ni i-a 
dat, atâta timp cât El îi susţine.11 (Vezi sugestia 3 de la pagina 66.) 
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Cei care sunt umili şi credincioşi îi susţin 
şi îi apără pe slujitorii Domnului. 

Am cunoscut mii de membri ai acestei Biserici măreţe, în afara con-
ducătorilor ei, bărbaţi şi femei din multe ţări care, fiind umili şi având 
credinţă, au acceptat Evanghelia pentru a deveni membri ai Bisericii 
lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă… Ei s-au rugat pentru 
conducătorii lor şi i-au susţinut şi, de când sunt membru al Bisericii, 
nu am cunoscut încă pe cineva care să ţină poruncile Domnului şi 
care să-şi ridice glasul împotriva celor care au fost chemaţi să prezi-
deze asupra acestei Biserici. Acest lucru este într-adevăr remarcabil…

Pentru mine, una dintre cele mai puternice mărturii despre di-
vinitatea acestei lucrări este aceea că mulţimi de oameni… care 
au ocazia în cadrul conferinţei de ţăruş… să-şi exprime susţinerea 
sau refuzul de a-i susţine pe cei care prezidează asupra lor (fiecare 
persoană exercitându-şi libertatea de a alege), continuă să-şi susţină 
conducătorii. Cu siguranţă, Spiritul Domnului îi îndeamnă pe oame-
nii credincioşi, umili să-i susţină pe slujitorii Săi aleşi.12

Când Moise i-a condus pe copiii lui Israel din Egipt în pustietate 
şi în ţara făgăduită, Amalec i-a atacat la Refidim. Moise i-a cerut 
lui Iosua să aleagă luptători care să-i protejeze pe copiii lui Israel. 
Moise, Aaron şi Hur s-au urcat pe vârful unui deal de unde se vedea 
câmpul de luptă. Atunci când Moise ţinea toiagul lui Dumnezeu 
deasupra capului său, copiii lui Israel biruiau iar, atunci când el 
îşi lăsa mâinile din cauza oboselii, Amalec biruia. I-a fost pusă la 
dispoziţie o piatră pe care să se aşeze, iar Aaron şi Hur îi sprijineau 
mâinile pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să se poată revărsa 
asupra copiilor lui Israel, ca războinicii lor să poată învinge şi bătă-
lia să fie câştigată. Puterea lui Dumnezeu a fost cu Moise şi a rămas 
cu el până când el a terminat lucrarea Sa (vezi Exodul 17:8–13). 
Când el avea parte de sprijinul poporului, ei erau, de asemenea, 
binecuvântaţi şi aşa a fost cu fiecare slujitor al Domnului care a 
prezidat asupra copiilor lui Israel…

Atâta timp cât [preşedintele] prezidează asupra acestei Biserici, nu 
contează câţi ani o va face, Tatăl nostru Ceresc îi va da tărie, putere, 
înţelepciune, discernământ şi inspiraţie pentru a se adresa copiilor 
lui Israel aşa cum au nevoie. Noi, lăsându-ne conduşi de el, trebuie 
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să fim ca Aaron şi Hur din vremurile străvechi; noi trebuie să-i spri-
jinim mâinile, ca prin el, Domnul să poată permite binecuvântărilor 
cerului să coboare asupra noastră şi asupra acestui popor.13

Eu ştiu că aceşti bărbaţi [autorităţile generale] sunt slujitorii Dom-
nului şi că ei caută să binecuvânteze omenirea. Sper ca niciunul 
dintre dumneavoastră… să nu se afle în situaţia de a nu-i susţine, 
nu doar cu credinţa şi rugăciunile dumneavoastră ci, dacă ei sunt 
prezentaţi în mod greşit şi atitudinea lor este înţeleasă greşit, dum-
neavoastră să fiţi dornici şi nerăbdători să-i apăraţi, dacă este ne-
voie, deoarece va veni un timp când ei vor avea nevoie de apărarea 
dumneavoastră. Duşmanul nu a uitat de ei şi, pentru mine, una 
dintre dovezile divinităţii chemării acestor bărbaţi este că oamenii 
răi îi vorbesc de rău, iar bărbaţii buni şi femeile bune îi vorbesc de 
bine.14 (Vezi sugestia 4 de la pagina 66.) 

„noi… trebuie să fim ca aaron şi hur din vremurile străvechi; 
noi trebuie să-i sprijinim mâinile [profetului].” 
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Când îi criticăm pe conducătorii noştri sau 
când dispreţuim sfatul lor, îi permitem 

duşmanului să ne ducă în rătăcire. 

Printre noi există aceia… care au fost orbiţi de filozofiile şi nesă-
buinţele oamenilor. Sunt aceia care resping sfatul şi ajutorul bărba-
tului pe care Dumnezeu l-a numit conducătorul acestei Biserici…

Oamenii care nu cunosc prea multe vin dintr-o dată cu o idee 
strălucită şi sugerează „aceasta este calea” sau „aceea este calea” şi, 
deşi este în contradicţie cu sfatul Domnului, unii sunt convinşi s-o 
încerce. Domnul a dat sfaturi şi l-a numit pe preşedintele Bisericii să 
transmită acele sfaturi. Dacă ignorăm sfaturile lui oferite în calitatea 
sa de preşedinte al Bisericii, putem ajunge să ne dăm seama că am 
făcut o greşeală gravă.15

Membrii preşedinţiei Bisericii… sunt reprezentanţii Tatălui nostru 
Ceresc, nu doar pentru acest popor, ci Îl reprezintă în faţa tuturor 
oamenilor de pe pământ. Noi vom face bine dacă îi vom onora şi 
cinsti pe aceşti bărbaţi pe care El i-a pus să ne conducă. Ei sunt băr-
baţi care au slăbiciuni omeneşti, vor face greşeli dar, dacă noi vom 
fi atât de înţelegători faţă de greşelile pe care ei le fac cum suntem 
faţă de eşecurile şi greşelile proprii, atunci le vom vedea calităţile 
aşa cum le vedem şi pe ale noastre. 

Dragi fraţi şi surori, stau în faţa dumneavoastră şi vă rog să nu 
permiteţi să vă iasă de pe buze cuvinte critice sau aspre la adresa 
celor pe care Domnul i-a chemat să ne conducă. Nu staţi în com-
pania acelora care îi denigrează sau slăbesc influenţa lor asupra 
copiilor oamenilor. Dacă staţi, vă pot spune că veţi ajunge sub 
puterea duşmanului. Veţi fi influenţaţi de el să vă îndepărtaţi cât se 
poate de mult de calea adevărului şi, dacă nu vă veţi pocăi, vă veţi 
da seama, când va fi mult prea târziu, că aţi pierdut „mărgăritarul de 
mare preţ”. Din cauza egoismului şi a orbirii dumneavoastră, veţi fi 
duşi departe, iar cei dragi ai dumneavoastră… vor fi trişti de partea 
cealaltă a vălului, din cauza slăbiciunii şi nebuniei dumneavoastră.16 
(Vezi sugestia 5 de la pagina 66.) 

Duşmanul nu doarme. El îi înşeală pe mulţi şi îi face să păcătu-
iască… Sunt unii care propovăduiesc doctrină falsă; alţii care caută 
să-i convingă pe bărbaţi şi pe femei să încalce poruncile Tatălui 
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nostru Ceresc… Dacă membrii acestei Biserici, care găsesc greşeli la 
conducătorii Bisericii şi îi critică pe aceia care îşi sacrifică până şi viaţa 
pentru a ne binecuvânta şi ajuta, s-ar gândi numai suficient de mult 
încât să poată întreba prin rugăciune: „Pe care dintre aceşti condu-
cători este bine să-l urmez?”, atunci nu ar avea probleme să găsească 
drumul cel bun şi i-ar susţine pe cei pe care Domnul îi susţine.17

Când îi susţinem pe conducătorii noştri, ne luăm 
angajamentul să le urmăm sfatul şi să slujim cu 

credinţă şi sârguinţă în chemările noastre. 

Pentru preşedintele acestei Biserici, trebuie să fie o sursă de tărie 
privirea chipurilor a mii de bărbaţi şi femei cinstite care îşi ridică 
mâinile în legământ cu Tatăl nostru din Cer, susţinându-l în oficiul 
în care a fost chemat în calitate de preşedinte al acestei Biserici 
măreţe. Obligaţia pe care ne-o asumăm, atunci când ne ridicăm 
mâinile într-o asemenea împrejurare, este una dintre cele mai sacre. 
Nu înseamnă că ne vom vedea în linişte de treaba noastră şi că vom 
fi de acord ca profetul Domnului să conducă această lucrare, ci în-
seamnă – dacă eu înţeleg această obligaţie pe care mi-o asum atunci 
când îmi ridic mâna – că îl vom susţine; că ne vom ruga pentru el; 
că îi vom apăra reputaţia şi că ne vom strădui să punem în practică 
instrucţiunile sale după cum Domnul îl va îndruma să ni le ofere 
atâta timp cât el va sluji în această chemare.18

Când mă gândesc la poverile duse de către preşedintele acestei 
Biserici şi de către consilierii săi şi când înţeleg responsabilităţile 
care le sunt puse pe umeri, îmi doresc să-i ajut din toată inima 
pentru ca eu să nu fiu o piedică ci, din oficiul în care am fost che-
mat, alături de dumneavoastră, fraţii şi surorile mele, să ne ocupăm 
locul, să ne îndeplinim partea din lucrare şi să slujim cu credinţă şi 
sârguinţă în chemarea noastră spre cinstea şi slava lui Dumnezeu.19 
(Vezi sugestia 4 de la pagina 66.) 

Dumnezeu a permis ca noi, cei care am fost binecuvântaţi din 
belşug, să-i putem sprijini mâinile slujitorului Domnului care prezi-
dează asupra noastră; ca noi să-l putem ajuta nu doar prin credinţa 
şi rugăciunile noastre, ci şi prin bunătate şi dragoste atunci când ni 
se iveşte ocazia; ca noi să mărşăluim sub drapelul care va flutura în 
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noi îi susţinem pe conducătorii noştri atunci când „ne 
îndeplinim partea din lucrare şi slujim cu credinţă şi sârguinţă 

în chemarea noastră spre cinstea şi slava lui dumnezeu.” 

timp ce Dumnezeu va continua să-l susţină în calitate de preşedinte 
al Bisericii, de profet al Domnului în aceste zile din urmă.20

Fie ca noi să-i susţinem pe aceşti bărbaţi pe care Dumnezeu 
i-a chemat să prezideze asupra noastră. Fie ca noi să-i binecuvân-
tăm, nu doar prin vorbe, ci ajutându-i în toate modurile posibile 
să poarte povara atât de grea ce se află pe umerii lor… Rugaţi-vă 
pentru ei, binecuvântaţi-i şi ajutaţi-i.21

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Citiţi ultimul paragraf din secţiunea „Din viaţa lui George Al-
bert Smith” (paginile 57–58). Care este „partea dumneavoastră 
din lucrare”? În timp ce studiaţi acest capitol, gândiţi-vă la 
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moduri prin care puteţi arăta prin cuvintele şi faptele dumnea-
voastră că-i susţineţi pe conducătorii Bisericii. 

 2. Recapitulaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 58–59), 
în special al doilea şi al patrulea paragraf. Cum diferă modul 
Domnului de a alege conducători de cel al lumii? Ce expe-
rienţe aţi avut care v-au întărit credinţa că cei care ne conduc 
sunt aleşi de Domnul? 

 3. Studiaţi secţiunea care începe la pagina 59 şi citiţi Doctrină şi 
legăminte 21:4–7. Ce sfat concret a dat Domnul prin intermediul 
actualului preşedinte al Bisericii? Dar prin intermediul preşedin-
telui dumneavoastră de ţăruş sau district? Dar prin intermediul 
episcopului sau preşedintelui dumneavoastră de ramură? Ce 
binecuvântări aţi primit pentru că aţi urmat acest sfat? 

 4. Recapitulaţi secţiunea care începe la pagina 61 şi citiţi primele 
două paragrafe întregi de la pagina 64. Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră să-i susţineţi pe conducătorii Bisericii? Cum 
poate faptul de a-i susţine pe conducătorii Bisericii să ne întă-
rească familiile şi căminele? 

 5. Citiţi ultimul paragraf întreg de la pagina 63. De ce este pericu-
los să-i criticăm pe conducătorii Bisericii? Care este modalitatea 
corespunzătoare de a reacţiona dacă cineva acuză pe vreunul 
dintre conducătorii dumneavoastră locali? 

Scripturi suplimentare: Amos 3:7; Efeseni 4:11–14; Evrei 5:4; Doc-
trină şi legăminte 84:109–10; 107:22; 112:20.

Ajutor pentru predare: O modalitate de a încuraja învăţarea sârguin-
cioasă este aceea de a asculta cu atenţie atunci când cineva adre-
sează o întrebare sau când cineva face un comentariu. „A asculta 
este o exprimare a dragostei. Necesită deseori sacrificiu. Când îi 
ascultăm cu adevărat pe ceilalţi, renunţăm deseori la ceea ce vrem 
să spunem pentru ca ei să se poată exprima” (Predarea, nu este 
chemare mai mare, p. 66).
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„Sunt recunoscător că ni s-a dezvăluit şi ni s-a clarificat 
în aceste zile din urmă că această viaţă nu este sfârşitul, 

că aceasta este doar o parte a eternităţii.” 
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C A P I T O L U L  7

Nemurirea sufletului

Viaţa noastră este eternă, iar această 
cunoaştere ne ajută să facem alegeri corecte 

şi ne alină în momentele de tristeţe. 

Din viaţa lui George Albert Smith

George Albert Smith a fost binecuvântat cu o înţelegere clară a 
scopului vieţii şi acest lucru i-a permis să-i încurajeze pe alţii în timp 
ce aveau parte de încercări. El le-a amintit deseori sfinţilor că „noi 
trăim vieţi eterne” – că eternitatea nu începe după această viaţă şi 
că viaţa muritoare este o parte crucială a eternităţii. „Din când în 
când, le-am spus prietenilor mei când se aflau într-un moment de 
răscruce din viaţa lor, neştiind încotro s-o apuce: «Pentru tine, astăzi 
este începutul fericirii eterne sau al dezamăgirii eterne»” 1.

Preşedintele Smith a depus mărturie despre următoarele adevă-
ruri la ceremonia funerară a lui Hyrum G. Smith, patriarh al Bisericii, 
care a murit la o vârstă relativ fragedă, lăsându-i în urmă pe soţia 
şi cei opt copii ai săi: 

„Am simţit, de când am fost rugat să vorbesc în cadrul acestei 
ceremonii funerare, că s-ar putea să nu fiu în stare să fac acest lucru. 
Am fost foarte afectat emoţional şi am simţit că nu-mi pot stăpâni 
emoţiile însă, de când am intrat în această clădire, un sentiment 
dulce de pace a venit asupra sufletului meu…

În loc să jelesc, simt că trebuie să-I mulţumesc Tatălui nostru din 
Cer pentru Evanghelia Preaiubitului Său Fiu, care ne-a fost dezvă-
luită din nou în zilele noastre… Să ştii că această viaţă este eternă 
este o binecuvântare minunată – să ştii că, în eternitate, binecuvân-
tările pentru care a trăit acest om bun vor fi ale lui. Viaţa lui muri-
toare s-a încheiat, însă aceasta este doar o parte a vieţii eterne. El a 
pus baza unei temelii adânci şi solide pe care a clădit şi va continua 
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s-o facă de-a lungul eternităţii. Bucuriei pe care a trăit-o aici, pe 
pământ, i se va adăuga una şi mai mare… 

În astfel de ocazii, când mă gândesc la viaţa oamenilor din lume, 
mă minunez cât de mult am fost noi binecuvântaţi. Cred la fel de mult 
în viaţa eternă şi nemurirea sufletului cât cred în faptul că soarele 
străluceşte în mijlocul zilei… Este trist să ne despărţim de cei dragi, 
chiar şi numai pentru o perioadă. Îi trimitem în misiuni sau ei merg 
în alte părţi ale lumii pentru a trăi, iar nouă ne este dor de ei. Când 
apar astfel de evenimente, se pare că ei sunt foarte departe dar, dacă 
noi am înţelege, ei, de fapt, nu sunt… În loc să-mi exprim condo-
leanţele celor care au pierdut pe cineva, simt mai mult un sentiment 
de bucurie în această zi, pentru că ştiu că acesta nu este sfârşitul…

Prin urmare, astăzi, acum când mă aflu în prezenţa dumnea-
voastră, când poate că ar trebui să curgă lacrimi, sufletul meu este 
plin de alinare şi linişte. Mă rog ca această alinare să existe în viaţa 
fiecăruia dintre aceia care pierd pe cineva” 2. (Vezi sugestia 1 de la 
pagina 78.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Am trăit ca spirite înainte să fi venit pe 
pământ, iar spiritele noastre vor continua 

să trăiască după ce vom muri. 

Înţelegerea noastră despre această viaţă este că aceasta este viaţă 
eternă – că trăim astăzi în eternitate la fel de mult cât vom trăi me-
reu în eternitate. Noi credem că am trăit înainte de a veni aici; că 
ceea ce este inteligenţă, că ceea ce este spirit nu şi-a avut începutul 
în această viaţă. Noi credem că am primit un tabernacol spiritual 
înainte să fi venit în această lume. Acel trup spiritual a fost trimis în 
această lume şi, aici, a primit un tabernacol fizic, trupul pe care-l 
vedem. Partea fizică pe care o vedem este din pământ, pământească 
(vezi 1 Corinteni 15:47), însă partea care părăseşte trupul, atunci 
când vieţile ni se sfârşesc, este cea spirituală şi aceasta nu moare 
niciodată. Tabernacolul fizic este aşezat în mormânt – este din pă-
mânt şi se întoarce în pământul mamă – dar inteligenţa pe care 
Dumnezeu a pus-o în acesta, aceea care are putere să discearnă 
şi să gândească, aceea care are putere să cânte şi să vorbească, nu 
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cunoaşte moartea; pur şi simplu părăseşte această etapă a vieţii 
eterne şi aşteaptă acolo purificarea tabernacolului fizic, până când 
se va reuni cu acest tabernacol care va fi glorificat chiar la fel cum 
a fost glorificat trupul Domnului nostru înviat, dacă am trăit astfel 
încât să fim demni de aceasta.3

Citându-l pe poet: „Viaţa este reală, viaţa există” şi „mormântul 
nu este obiectivul ei” (Henry Wadsworth Longfellow, „A Psalm of 
Life”). Spiritul care locuieşte în tabernacol este nemuritor. El trăieşte 
şi dincolo de mormânt. Trupul se descompune şi se întoarce în 
pământ, însă spiritul trăieşte în continuare.4

Sunt recunoscător că ni s-a dezvăluit şi ni s-a clarificat în aceste 
zile din urmă că această viaţă nu este sfârşitul, că aceasta este doar 
o parte a eternităţii şi că, dacă profităm de privilegiile pe care le 
avem aici, aceasta nu este decât calea spre progresul către o stare 
mai măreaţă şi mult mai dorită.5 (Vezi sugestia 2 de la pagina 79.) 

Scopul nostru aici, pe pământ, este de a ne pregăti 
să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc. 

Unii cred că, atunci când trecem de această etapă a existenţei, 
acela este sfârşitul. Mi se pare incredibil, atunci când ne uităm la 
lucrările naturii, când studiem corpul uman, perfecţiunea trupului, 
bătaia inimii, clădirea şi maturizarea de la copilărie la starea de adult, 
apoi la declinul treptat până când această viaţă se încheie – ca ori-
care dintre copiii Tatălui nostru să poată crede că oamenii s-au năs-
cut în lume doar să trăiască, bărbaţi şi femei, să ajungă la o vârstă 
înaintată şi să moară, fără ca viaţa trăită aici să aibă un scop anume.6

Această viaţă nu ne este dată ca o recreaţie. Există un scop so-
lemn pentru crearea noastră, pentru viaţa pe care Dumnezeu ne-a 
dat-o. Fie ca noi să studiem care este acel scop, ca noi să putem 
progresa şi să obţinem viaţa eternă.7

Nu există nicio îndoială în mintea sfinţilor din zilele din urmă în 
ceea ce priveşte scopul vieţii noastre pe pământ. Suntem aici pentru 
a ne pregăti, progresa şi deveni demni să trăim în prezenţa Tatălui 
nostru Ceresc.8

Noi credem că suntem aici pentru că ne-am păstrat prima stare şi 
am dobândit privilegiul de a veni pe acest pământ. Noi credem că 
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acest stadiu al existenţei noastre este o răsplată pentru credinţa pe 
care am avut-o înainte de a veni aici şi că ne bucurăm pe pământ de 
roadele faptelor noastre din lumea spiritelor. Credem, de asemenea, 
că semănăm astăzi ceea ce vom culege după ce vom pleca de aici. 
Viaţa eternă reprezintă pentru noi suma existenţei premuritoare, 
existenţei prezente şi a continuării vieţii în nemurire, oferindu-ne 
puterea progresului şi creşterii fără sfârşit. Având acest sentiment 
şi convingere, credem că: „Aşa cum este omul, Dumnezeu a fost 
odată şi, aşa cum este Dumnezeu, omul poate deveni” (vezi Lorenzo 
Snow, „The Grand Destiny of Man”, Deseret Evening News, 20 iulie 
1901, p. 22). Fiind creaţi după chipul lui Dumnezeu, credem că nu 
este nepotrivit, că nu este nedrept să sperăm că ni se va permite să 
avem parte de atributele Dumnezeirii şi, dacă suntem credincioşi, 
să devenim ca Dumnezeu; căci, pe măsură ce primim şi ne supu-
nem legilor fireşti ale Tatălui nostru care guvernează această viaţă, 
devenim mai asemănători Lui; şi, pe măsură ce profităm de ocaziile 
ce ne sunt date, ne pregătim să primim ocazii mai mari în această 
viaţă şi în viaţa care va veni…

Ce fericiţi ar trebui să fim pentru că ştim că această perioadă de 
probă nu este pentru a ne pregăti să murim, ci să trăim; că dorinţa 
Tatălui pentru noi este ca noi să evităm orice lucru fals şi să primim 
fiecare adevăr şi, punând în practică adevărul în viaţa noastră, să 
devenim mai asemănători Lui şi să devenim demni să locuim cu El! 9

Dragi fraţi şi surori, acest lucru este foarte important. Noi trebuie 
să ne gândim serios la aceasta. Trebuie să ne analizăm viaţa şi să 
vedem dacă suntem pregătiţi pentru acea măreaţă viaţă viitoare, 
să vedem, dacă am fi mâine chemaţi acolo, dacă suntem pregătiţi 
să dăm socoteală pentru faptele noastre din timpul vieţii de pe 
pământ; dacă putem simţi că vom primi din partea Tatălui nostru 
Ceresc acele cuvinte de laudă: „Bine rob bun şi credincios”.10 (Vezi 
sugestia 3 de la pagina 79.) 

În timpul acestei vieţi, noi trebuie să căutăm 
acele lucruri care au valoare eternă. 

Poate că ne oferim, în această viaţă, anumite lucruri care ne aduc 
satisfacţie temporară; însă lucrurile care sunt eterne, lucrurile care 
„merită” sunt acele lucruri eterne spre care ne îndreptăm atenţia, pe 
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care ne pregătim să le primim şi pe care le vom primi ca rezultat al 
eforturilor pe care fiecare dintre noi le face.11

Nu este un lucru excepţional că lucrurile pe care lumea s-a stră-
duit să le aibă încă de la început, avuţie, putere, toate acele lucruri 
care-i fac pe oameni să se simtă confortabil, trebuie să fie avute, 
astăzi, din belşug – haine mai bune şi mai multe decât oricând, mai 
multă mâncare decât poate fi consumată, mai multe avuţii de toate 
felurile decât a avut vreodată lumea înainte. Casele noastre sunt 
mult mai confortabile. Confortul vieţii a fost îmbunătăţit în mod 
remarcabil de când Evanghelia există pe pământ şi, astăzi, avem 
tot ceea ce ne-am străduit să avem. Educaţia şi-a atins cel mai înalt 
nivel. Oamenii cunosc mai multe lucruri despre acest pământ decât 
au cunoscut vreodată. Tot ceea ce omenirea s-a străduit să aibă încă 
de la începutul timpului, considerat ca fiind cel mai de dorit lucru, 
este pe pământ astăzi; şi, în pofida acestui lucru, există dubiu şi 
teamă cu privire la ceea ce rezervă viitorul. 

Care este problema noastră? Este aceea că am căutat lucrurile 
care asigură confortul trupesc, că am căutat laudele oamenilor, că 
am căutat acele lucruri pe care egoismul le pune în sufletul nostru. 
Am căutat să ne urmărim interesele şi propria persoană a fost mai 
importantă decât ceilalţi copii ai Tatălui nostru.12

Să nu cădem în acalmie, să nu fim înşelaţi de abundenţa lucruri-
lor bune ale acestei lumi; căci ce foloseşte unui om să câştige toată 
lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Vezi Marcu 8:36.) Să nu neglijăm 
scopul pentru care am fost creaţi; să muncim pentru salvarea su-
fletului nostru.13

Unul dintre cele mai triste lucruri din această viaţă este acela de 
a vedea un bărbat sau o femeie care se întoarce în ţărâna mamă 
înţelegând că a refuzat binecuvântările mai mari pe care Tatăl nostru 
i le-a oferit şi a continuat să se prindă de balonul de săpun care a 
dispărut. Când mă gândesc la milioanele de copii ai lui Dumnezeu 
din lume şi când îmi dau seama că-şi doresc lucruri care sunt im-
portante doar pentru o vreme, mă întristez.14

Nu uitaţi că doar inteligenţa pe care o dobândiţi este eternă, 
adevărul pe care-l învăţaţi aici şi pe care-l puneţi în practică în viaţa 
dumneavoastră, cunoaşterea şi experienţa pe care le dobândiţi şi 
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pe care le folosiţi – acestea sunt tot ce veţi lua cu dumneavoastră 
atunci când veţi merge acasă.15

Comorile pe care le vom găsi atunci când vom merge de partea 
cealaltă a vălului vor fi cele pe care le-am strâns acolo slujindu-le 
celorlalţi fii şi celorlalte fiice ale Tatălui nostru, care au fost prezenţi 
în viaţa noastră aici. El a făcut posibil acest lucru pentru noi toţi şi, 
în timpul şederii noastre aici, vom fi mai fericiţi slujindu-le semeni-
lor noştri decât am putea fi în orice alt fel.16

Nu contează atât de mult câte bogăţii aveţi, câte proprietăţi de-
ţineţi, câte laude din partea oamenilor puteţi obţine şi nici toate 
celelalte lucruri care sunt atât de dorite în lume. Lucrul pe care 
Dumnezeu vi l-a dat şi care este mai valoros decât toate celelalte 
este ocazia de a obţine viaţa eternă în împărăţia celestială şi de a-i 
avea alături, pentru totdeauna, pe fiii şi fiicele, soţii şi soţiile cu care 
aţi fost aici, pe pământ.17 (Vezi sugestia 4 de la pagina 79.) 

„lucrul… care este mai valoros decât toate celelalte este ocazia de a obţine 
viaţa eternă [alături de] fiii şi fiicele, soţii şi soţiile [dumneavoastră].” 
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Datorită lui Isus Hristos, noi vom fi înviaţi. 

Viaţa neprihănită a Salvatorului este un exemplu perfect pentru 
toţi, iar învierea Sa a fost prima asigurare dată omenirii că şi noi 
vom fi înviaţi din mormânt.18

Când Isus a înviat din morţi, El a devenit primul rod al învierii. 
Spiritul zămislit de Tatăl (partea inteligentă a sufletului Său) s-a în-
tors în tabernacolul Său pământesc, ce a fost purificat, şi El a devenit 
o fiinţă celestială glorificată, ocupându-Şi locul la dreapta Tatălui, 
în calitate de membru al Dumnezeirii. El a avut puterea să învingă 
moartea, deoarece El S-a supus tuturor legilor Tatălui Său de care 
depindea acest lucru; şi, învingând moartea, El a făcut posibil ca 
toată omenirea să poată fi înviată şi toţi să poată fi glorificaţi, de 
asemenea, supunându-se învăţăturilor Sale, care sunt atât de simple, 
încât toată lumea li se poate supune, dacă doreşte.19

Isus Hristos a fost fără păcat. Datorită purităţii Sale, a neprihăni-
rii şi calităţii Sale, El a putut să descuie uşile închisorii, să învingă 
moartea şi mormântul şi să deschidă calea… către acel cer unde 
suntem aşteptaţi să ne ducem.20

Putem să deschidem la secţiunea 88 din Doctrină şi legăminte 
şi să vedem ce a spus Domnul despre învierea noastră, nu doar 
despre învierea Salvatorului, El ne spune despre ceea ce se va în-
tâmpla cu noi… Suntem informaţi prin intermediul acestei secţiuni 
că trupurile noastre urmează să fie înviate din mormânt, nu alte 
trupuri, şi că spiritul care însufleţeşte acum acest tabernacol va 
locui în acelaşi tabernacol după ce a fost curăţat, purificat şi făcut 
nemuritor (vezi D&L 88:14–17, 28–33).21

Mulţi oameni buni din lume nu ştiu ce este învierea. Vă învăţaţi 
copiii şi cunoştinţele ce este învierea?… Învierea [Salvatorului] este 
clară pentru sfinţii din zilele din urmă care înţeleg Evanghelia, dar 
sunt atât de mulţi care nu înţeleg ce înseamnă aceasta… Scopul 
Evangheliei lui Isus Hristos este de a pregăti fiecare bărbat, fiecare 
femeie şi fiecare copil pentru timpul când toţi cei care au murit vor 
fi scoşi din mormintele lor şi când Tatăl nostru Ceresc va întemeia 
împărăţia Sa pe acest pământ iar cei neprihăniţi vor locui acolo şi 
Isus Hristos va fi Împăratul şi Guvernatorul nostru.22 (Vezi sugestia 
5 de la pagina 79.) 
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„Învierea [Salvatorului] a fost prima asigurare dată 
omenirii că şi noi vom fi înviaţi din mormânt.” 

Cunoaşterea noastră despre nemurirea sufletului 
ne inspiră, ne încurajează şi ne alină. 

Citim în Iov: „Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputer-
nic, dă priceperea” (Iov 32:8). Cei care nu au primit acea inspiraţie 
nu vor înţelege învierea din morţi şi, fără acea înţelegere, eu cred 
că cei care vor ajunge la anii bătrâneţii vor fi foarte puțin fericiţi, 
aşteptând momentul în care spiritul le va părăsi trupul pentru a 
merge într-un loc neştiut de ei.23

Of, cât de trişti am fi dacă am crede că moartea ar fi sfârşitul 
existenţei noastre. Dacă, după ce am termina ce avem de făcut în 
timpul vieţii pe pământ, nu am avea nicio ocazie de a continua să 
progresăm, atunci am avea puţine motive pentru care să trăim aici 
aşa cum ar trebui. Cunoaşterea că tot binele pe care-l realizăm aici 
şi tot progresul pe care-l facem vor intensifica veşnic fericirea noas-
tră ne încurajează să facem tot ce putem.24
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Cu toţii vom ajunge foarte repede la momentul în care vom muri. 
Dacă nu am înţeles că există o viaţă viitoare, dacă nu am înţeles că 
există mult mai mult decât ceea ce am simţit până în acel moment, 
dacă nu a existat nimic altceva pentru noi în această viaţă decât de-
şertăciunea şi goana după vânt, atunci eu cred că vor fi mulţi care 
vor obosi în eforturile lor de a-şi asigura existenţa aici. Însă, datorită 
milei Tatălui nostru Ceresc, El a revărsat asupra noastră cele mai 
minunate daruri pe care le poate primi omenirea.25

Domnul ne-a binecuvântat să ştim că El trăieşte, că El are un trup 
şi că noi suntem creaţi după chipul Său. Noi nu credem că El este 
ceva eteric sau că este incomprehensibil. Dacă aţi primit mărturia pe 
care am primit-o eu şi dacă ştiţi la fel cum ştiu şi eu că Tatăl nostru 
Ceresc S-a dezvăluit copiilor oamenilor, că El este un Dumnezeu 
care are un trup, că noi suntem creaţi după chipul Său, că spiritele 
noastre au fost zămislite de El, că El ne-a oferit ocazia de a trăi pe 
pământ pentru a primi un tabernacol fizic pentru a ne putea pre-
găti să ne întoarcem în prezenţa Sa şi să trăim veşnic alături de El, 
vă spun, dacă aţi primit acea asigurare, atunci aveţi o temelie pe 
care vă puteţi clădi credinţa. Dacă acest lucru vă este luat, cunoaş-
terea că Dumnezeu chiar trăieşte, asigurarea că Isus Hristos a fost 
reprezentarea lui Dumnezeu în trup, dacă vă este luată asigurarea 
că într-adevăr va avea loc învierea din morţi şi vă veţi găsi în starea 
în care se află copiii Tatălui nostru din întreaga lume, eu vă întreb, 
cu ce mângâiere rămâneţi? Acestea sunt adevăruri fundamentale.26

Cei mai mulţi dintre cei dragi ai mei sunt de partea cealaltă a vă-
lului şi nu va mai dura mult, în cursul firesc al evenimentelor, până 
când şi eu voi fi chemat să trec dincolo. Nu aştept acel moment cu 
teamă şi întristare, ci cu speranţă şi cu încredinţarea că schimbarea, 
atunci când va avea loc, va consta în fericire şi privilegii sporite pe 
care nu le putem cunoaşte în timpul vieţii muritoare.27

Când înţelegem că moartea este doar unul dintre paşii pe care 
copiii lui Dumnezeu trebuie să-i facă în eternitate şi că ea este în 
acord cu planul Său, acest lucru îi răpeşte morţii înţepătura şi ne 
pune în faţa realităţii vieţii eterne. Multe familii au trebuit să-şi ia la 
revedere pentru o perioadă de la cei pe care-i iubesc. Când astfel de 
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decese apar, ele ne tulbură dacă le permitem, aducându-ne astfel o 
mare tristeţe în viaţă. Dar, dacă ochii noştri spirituali s-ar deschide 
şi am putea vedea, sunt sigur că am fi alinaţi de ceea ce am vedea. 
Domnul nu ne-a lăsat fără nicio speranţă. Din contră, El ne-a oferit 
toate asigurările fericirii eterne dacă vom accepta sfatul Său aici, în 
viaţa muritoare. 

Acesta nu este un vis zadarnic. Acestea sunt certitudini. Pentru 
dumneavoastră, membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zi-
lele din Urmă, această poveste este una simplă, dar adevărată. Există 
volume de scriptură sacră pe care Tatăl nostru Ceresc ni le-a pus la 
dispoziţie, din care învăţăm că trăim veşnic… Domnul ne-a oferit 
această informaţie în mod cât se poate de clar şi, din adâncurile inimii 
mele, eu Îi mulţumesc pentru cunoaşterea pe care ne-a dat-o, că cei 
care jelesc pot fi alinaţi şi că noi înşine putem să înţelegem scopul 
pentru care suntem aici. Dacă cei care au murit ne-ar putea vorbi, 
ei ar spune: „Mergeţi înainte, mergeţi înainte, pentru scopul care ne 
va aduce fericire veşnică împreună”. Faceţi lucrurile pe care Domnul 
doreşte să le faceţi şi nu veţi pierde nimic de valoare; din contră, veţi 
strânge continuu comori în cer, acolo unde moliile şi rugina nu le pot 
mânca şi unde hoţii nu le sapă şi nici nu le fură (vezi Matei 6:19–20).

Vă mărturisesc că eu ştiu că noi trăim o viaţă eternă şi că sepa-
rarea temporară adusă de moarte… nu este decât un pas pe calea 
către progresul veşnic şi va duce, în cele din urmă, la fericire, dacă 
suntem credincioşi.28 (Vezi sugestia 6 de la pagina 79.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. În timp ce citiţi secţiunea „Din viaţa lui George Albert Smith” 
(paginile 69–70), gândiţi-vă la un moment în care aţi încercat 
să alinaţi pe cineva căruia îi murise cineva drag. Ce l-a alinat 
pe preşedintele Smith? 
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 2. Preşedintele Smith ne-a învăţat că „[această viaţă] este doar o 
parte a eternităţii” (pagina 71). Ce înseamnă acest lucru pen-
tru dumneavoastră? Cum sunt influenţate alegerile noastre de 
înţelegerea pe care o avem despre acest principiu? 

 3. Studiaţi secţiunea care începe la pagina 71. Cum diferă învăţătu-
rile din această secţiune de ceea ce predică lumea despre scopul 
vieţii? De ce experienţe avem parte în timpul vieţii muritoare care 
ne pot ajuta să „avem parte de atributele Dumnezeirii”? 

 4. Recapitulaţi secţiunea care începe la pagina 72, în mod special 
ultimele patru paragrafe ale secţiunii. De ce este dorinţa de a 
obţine lucruri lumeşti asemănată cu „[prinderea] de [un balon] 
de săpun care a dispărut”? 

 5. La pagina 75, preşedintele Smith face referire la informaţiile 
despre înviere din Doctrină şi legăminte 88. Ce vă învaţă ver-
setele 14–17 şi 28–33 din această secţiune despre înviere? Care 
sunt câteva dintre modalităţile eficiente prin care îi putem în-
văţa pe copii despre înviere? 

 6. Citiţi secţiunea care începe la pagina 76. Care sunt câteva dintre 
încercările vieţii care sunt mai uşor de suportat pentru că aveţi 
o mărturie despre principiile predate în această secţiune? 

Scripturi suplimentare: 1 Corinteni 15:12–26, 35–42, 53–58; 2 Nefi 
9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Doctrină şi legăminte 93:19–20, 29–34; 
130:18–19; Avraam 3:24–26.

Ajutor pentru predare: „Rugaţi cursanţii să aleagă o secţiune de care 
sunt interesaţi şi citiţi-o în linişte. Invitaţi-i să se adune în grupuri de 
două sau trei persoane care au ales aceeaşi secţiune şi să discute 
despre ceea ce au învăţat” (de la pagina vii a acestui manual).
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Binecuvântările templului 
pentru noi şi pentru 

strămoşii noştri

Scopul templelor este de a oferi un loc 
unde sunt înfăptuite rânduieli sfinte 

pentru cei vii şi pentru cei morţi. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În anul 1905, în calitate de nou apostol, George Albert Smith a fă-
cut turul câtorva locuri importante pentru istoria Bisericii alături de 
preşedintele Joseph F. Smith şi de alţi membri ai Cvorumului celor 
Doisprezece. Unul dintre locurile vizitate a fost Kirtland, Ohio, acolo 
unde primii sfinţi au construit primul templu din această dispensaţie. 
„Ajungând în apropierea oraşului”, îşi amintea vârstnicul Smith, „pri-
mul lucru pe care l-am văzut a fost frumosul templu din Kirtland… 
Acela a fost locul în care profetul Joseph Smith şi [Oliver Cowdery] 
L-au văzut pe Salvator stând pe balustrada pupitrului. Acela a fost lo-
cul în care Moise le-a conferit cheile adunării casei lui Israel, în care 
Elias şi Ilie au venit în puterea şi măreţia chemărilor lor şi au conferit 
cheile care le fuseseră încredinţate în zilele slujirii lor pe pământ”. 

În timp ce grupul mergea prin templu, vârstnicul Smith s-a gândit 
la sfinţii devotaţi care l-au construit. „Când ne-am dat seama că acea 
clădire fusese construită de oameni extrem de săraci, că bărbaţi cu-
rajoşi au lucrat în timpul zilei să toarne fundaţia şi să construiască 
pereţii clădirii iar, după aceea, în timpul nopţii, stăteau şi o apărau 
cu arme de cei care juraseră că acea clădire nu va fi terminată 
niciodată, am înţeles că nu era de mirare că Domnul a acceptat 
sacrificiile lor şi i-a binecuvântat aşa cum numai câţiva oameni au 
mai fost binecuvântaţi pe acest pământ”.1
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Interiorul templului Kirtland, acolo unde Ilie, profetul din 
vechime, i-a apărut lui joseph Smith şi i-a conferit puterea 

de pecetluire şi cheile lucrării pentru cei morţi.
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După mai mulţi ani, după ce a fost pus deoparte în calitate de pre-
şedinte al Bisericii, preşedintele Smith a dedicat Templul Idaho Falls, 
Idaho. În rugăciunea de dedicare, el a mulţumit pentru lucrarea de 
salvare ce se înfăptuieşte în templu pentru cei vii şi pentru cei morţi: 

„Îţi mulţumim, Dumnezeule, pentru că l-ai trimis pe Ilie, profetul 
din vechime, căruia îi fuseseră « [încredinţate] cheile puterii de a 
întoarce inimile strămoşilor către copii şi inimile copiilor către stră-
moşi, ca nu cumva întregul pământ să fie lovit cu un blestem» (D&L 
27:9). Îţi mulţumim că el a fost trimis la slujitorul Tău, Joseph Smith, 
pentru a conferi cheile şi autoritatea de a se înfăptui munca pentru 
cei morţi şi pentru a dezvălui că planul salvării este valabil pentru 
întreaga familie umană, că Evanghelia este universală în scop şi că 
Tu nu eşti părtinitor faţă de unii oameni, făcând posibilă predicarea 
Evangheliei salvării atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi. Îţi 
suntem profund recunoscători pentru că salvarea este oferită tuturor 
celor care doresc să fie salvaţi în împărăţia Ta. 

Fie ca oamenilor Tăi să le facă plăcere să cerceteze genealogia 
strămoşilor lor, pentru ca ei să devină izbăvitori pe muntele Sionului 
înfăptuind în templele Tale munca pentru rudele lor decedate. Ne ru-
găm, de asemenea, ca spiritul lui Ilie să poată coborî cu putere asupra 
tuturor oamenilor de pretutindeni ca ei să aibă dorinţa să adune in-
formaţii şi să realizeze genealogia strămoşilor lor şi ca ai Tăi copii cre-
dincioşi să folosească templele Tale sfinte pentru a înfăptui în ele, în 
numele celor decedaţi, toate rânduielile necesare exaltării lor eterne”. 

În rugăciunea sa, preşedintele Smith a spus, de asemenea, că 
templul este într-adevăr casa Domnului şi un loc în care prezenţa 
Domnului poate fi simţită: 

„Astăzi, ne aflăm aici şi acum Îţi dedicăm acest templu cu tot 
ce ţine de el, ca el să fie în grija Ta sfântă; ca el să fie o casă de 
rugăciune, o casă de slăvire şi preaslăvire, ca slava Ta să coboare 
asupra lui şi prezenţa Ta sfântă să fie mereu simţită în el; şi ca el să 
fie o casă plăcută pentru Preaiubitul Tău Fiu, Isus Hristos, Salvatorul 
nostru; ca el să fie atât sfinţit, cât şi consacrat pentru Tine în toate 
încăperile sale sacre şi ne rugăm ca toţi cei care vor trece pragul 
acestei case care-Ţi aparţine să poată simţi cât de sfântă este…
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Te rugăm, Tatăl nostru Ceresc, să faci ca prezenţa Ta să fie mereu 
simţită aici, ca toţi cei care vin aici să înţeleagă faptul că ei sunt oas-
peţii Tăi şi că aceasta este casa Ta”.2 (Vezi sugestia 1 de la pagina 91.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

În templu, noi primim rânduieli sacre, inclusiv 
rânduieli care unesc familiile pentru eternitate. 

Pentru a putea fi pregătiţi pentru împărăţia [celestială], Domnul, în 
mila Sa, a restaurat, în aceste zile din urmă, Evanghelia lui Isus Hristos 
şi autoritatea divină, după care i-a făcut pe copiii Săi să înţeleagă faptul 
că anumite rânduieli pot fi primite şi înfăptuite. Pentru acest scop s-au 
construit temple şi, în aceste temple, cei care doresc un loc în împă-
răţia celestială au ocazia să meargă şi să-şi primească binecuvântările 
care le vor îmbunătăţi viaţa şi-i vor pregăti pentru acea împărăţie.3

Noi suntem singurii oameni din lume care ştiu care este scopul 
templelor.4

Fiecare [templu] a fost construit pentru un scop măreţ şi etern: de 
a servi drept casă a Domnului, de a oferi un loc sacru şi potrivit pen-
tru înfăptuirea rânduielilor sfinte care leagă atât pe pământ, cât şi în 
cer – rânduieli pentru cei morţi şi pentru cei vii care-i asigură pe cei 
care le primesc şi care sunt fideli legămintelor lor că îi vor avea alături 
de ei pe membrii familiei şi că vor trăi, ca familii, în vecii vecilor şi 
că vor fi exaltaţi alături de ei în împărăţia celestială a Tatălui nostru.5

Trebuie să fim recunoscători pentru cunoaşterea despre eterni-
tatea legământului căsătoriei. Dacă numai pentru viaţa aceasta am 
avea speranţă, am fi cu siguranţă cei mai nenorociţi dintre toţi oa-
menii (vezi 1 Corinteni 15:19). Asigurarea că relaţiile noastre de aici, 
ca părinţi şi copii, ca soţi şi soţii, vor continua în cer şi că acesta nu 
este decât începutul unei împărăţii mari şi glorioase, pe care Tatăl 
nostru a pregătit-o ca noi s-o moştenim de partea cealaltă a vălului, 
ne umple de speranţă şi bucurie.6

Dacă aş crede, aşa cum foarte mulţi oameni cred, că, acum când 
preaiubita mea soţie şi preaiubiţii mei părinţi s-au dus, au plecat din 
viaţa mea pentru totdeauna şi că nu-i voi mai vedea niciodată, acest 
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lucru m-ar priva de una dintre cele mai mari bucurii pe care le am 
în viaţă: gândul că-i voi întâlni din nou, faptul că voi fi întâmpinat de 
ei şi voi simţi dragostea lor şi faptul că le voi mulţumi din adâncurile 
unei inimi pline de recunoştinţă pentru tot ce au făcut pentru mine. 

Însă sunt mulţi, multe milioane de copii ai Tatălui nostru care nu 
ştiu că, dacă au parte de anumite rânduieli recomandate de Tatăl 
nostru Ceresc, soţii şi soţiile pot fi uniţi pentru timp şi eternitate şi 
se pot bucura pentru totdeauna de compania copiilor lor. Cât de 
recunoscători trebuie să fim pentru această cunoaştere! 7

Există numai câteva locuri în lume unde putem fi căsătoriţi pen-
tru eternitate, şi anume, în templele lui Dumnezeu… Sunt, de ase-
menea, mulţi dintre fraţii şi surorile noastre, toţi copii ai Tatălui 
nostru Ceresc, cărora li se refuză acest privilegiu… din motive evi-
dente. Dar, dacă ei trăiesc în mod demn şi dacă ar fi acceptat acel 
privilegiu dacă ar fi avut şansa, atunci ei nu vor pierde nimic din 
cauza acestor circumstanţe temporare nefavorabile. Dar gândiţi-vă, 
apoi, cu cât este mai mare responsabilitatea acelora care trăiesc 
acolo unde bărbaţii şi femeile pot fi uniţi pentru eternitate şi unde 
ei pot merge să înfăptuiască munca pentru cei morţi ai lor! Oamenii 
lumii nu au această binecuvântare. Mă întreb dacă noi o apreciem… 

Să-i instruim pe tinerii noştri în aceste aspecte încă de când sunt 
mici, pentru ca atunci când se apropie de momentul căsătoriei să nu 
aibă în minte nicio îndoială despre locul unde trebuie înfăptuită acea 
rânduială sacră sau cum va fi înfăptuită ori de către cine – şi singurul 
loc unde poate fi înfăptuită pentru timp şi eternitate este în templu.8

Îi mulţumesc [Domnului] pentru toate rânduielile pe care le-am 
primit în casa Domnului, fiecare în parte nefiindu-mi oferită nu-
mai mie, ci mi s-a permis să primesc o parte a ceea ce este oferit 
tuturor copiilor Săi, indiferent unde ar fi ei, dacă ei sunt dornici să 
primească ceea ce le oferă El fără bani şi fără plată.9

Toate… templele, care au fost construite sau care urmează să 
fie dedicate, se vor dovedi a fi o mare binecuvântare pentru toţi 
cei care se vor folosi în mod demn de privilegiul de a le folosi, atât 
pentru ei înşişi, cât şi pentru rudele lor decedate.10 (Vezi sugestia 2 
de la pagina 92.) 
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Prin intermediul muncii din templu, noi 
punem la dispoziţie strămoşilor noştri 

decedaţi binecuvântările eterne. 

Societatea genealogică a adunat ani de zile informaţii despre is-
toria familiei iar alţii au mers ani de zile în casa Domnului pentru a 
fi botezaţi pentru cei decedaţi, pentru a pecetlui soţi şi soţii şi copii 
unul cu altul, pentru a uni familia aşa cum ne-a învăţat Tatăl nostru 
Ceresc că ar trebui să facem. Ar fi bine dacă fiecare dintre noi ne-am 
adresa întrebarea: Ce fac eu în legătură cu aceasta? Îmi fac partea? 
Tatăl nostru Ceresc le-a spus oamenilor prin intermediul lui Joseph 
Smith că, dacă nu vom înfăptui munca pentru strămoşii noştri de-
cedaţi, ne vom pierde binecuvântările şi vom fi dezmoşteniţi, iar 
unul dintre ultimele lucruri pe care profetul a încercat să le facă a 
fost acela de a finaliza un templu în care oamenii să poată merge şi 
să înfăptuiască munca pentru strămoşii lor morţi. Atât de important 
este acest lucru. Trebuie să fie făcut de cineva.11

„există numai câteva locuri în lume unde putem fi căsătoriţi 
pentru eternitate, şi anume, în templele lui dumnezeu.”
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Îmi amintesc o povestire despre doi fraţi care au trăit într-un oraş 
din nordul statului Utah. Fratele mai mare, Henry, era bancher şi 
negustor, fiind înstărit. Celălalt frate, George, era fermier şi nu avea 
mai mult decât îi era necesar, însă avea dorinţa de a face munca în 
templu pentru strămoşii lor. El a întocmit genealogia lor şi a mers la 
templu unde a înfăptuit lucrarea pentru cei care muriseră. 

Într-o zi, George i-a spus lui Henry: „Cred că ar trebui să te duci 
la templu şi să ajuţi”. 

Henry a spus: „Nu am timp să fac aşa ceva. Afacerea mea îmi 
ocupă tot timpul”…

După aproximativ un an de la acea discuţie, Henry l-a sunat pe 
George acasă şi i-a spus: „George, am avut un vis care mă îngrijo-
rează. Crezi că mi-ai putea spune ce înseamnă?”. 

George a întrebat: „Ce ai visat, Henry?”. 

Henry a spus: „Am visat că noi doi am murit şi am ajuns de par-
tea cealaltă a vălului. În timp ce mergeam, am ajuns într-un oraş 
frumos. Oamenii erau adunaţi în grupuri în multe locuri şi, în fie-
care loc în care am ajuns, ei au venit şi au dat mâna cu tine, te-au 
îmbrăţişat, te-au binecuvântat şi ţi-au spus cât de fericiţi erau să te 
vadă, însă”, a spus el, „ei nu mi-au acordat niciun pic de atenţie; 
erau foarte puțin prietenoşi. Ce înseamnă acest vis?”. 

George a întrebat: „Ai crezut că eram de partea cealaltă a vălului?”. 

„Da”. 

„Ei bine, acesta este lucrul despre care ţi-am vorbit. Am încercat 
să te conving să înfăptuieşti munca pentru acei oameni care sunt de 
partea cealaltă. Eu am făcut munca pentru mulţi dintre ei, însă mai 
trebuie făcută munca pentru mult mai mulţi… Ar fi bine să te apuci 
de treabă, deoarece ai văzut cam ce te-ar putea aştepta dincolo 
dacă nu-ţi faci partea în înfăptuirea acestei munci pentru ei” (vezi 
sugestia 3 de la pagina 92). 

M-am gândit de foarte multe ori la această povestire din viaţa ce-
lor doi fraţi. Mulţi oameni nu înţeleg importanţa şi caracterul sacru 
al vieţii; ei nu înţeleg caracterul sacru al căsătoriei eterne. Sunt unii 
dintre oamenii noştri care nu sunt interesaţi deloc de genealogia lor. 
Lor nu le pasă deloc de strămoşii lor; cel puţin asta te fac să crezi 
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prin modul în care se comportă. Ei nu intră în templu pentru a face 
munca pentru strămoşii lor decedaţi…

După ce am fost în casa Domnului pentru propriile noastre bine-
cuvântări, să ne gândim la responsabilitatea noastră faţă de strămoşii 
noştri. Cum veţi fi primit când veţi merge de cealaltă parte a vălului? 
Veţi fi acela spre care ei vor veni şi pe care-l vor binecuvânta de-a 
lungul eternităţii, sau veţi fi ca fratele care îşi rezolva lucrurile în 
mod egoist în această viaţă şi îi lăsa pe cei care nu se puteau ajuta 
singuri să continue fără să-i ajute? 12

Ştiţi că suntem cu toţii uniţi datorită măreţei lucrări care este înfăp-
tuită în templele Tatălui nostru, în care familiile care n-au fost unite 
înainte sunt unite prin puterea preoţiei sfinte. Domnul a intenţionat 
ca fiecare dintre fiii şi fiicele Sale să aibă ocazia de a fi binecuvântaţi, 
nu doar aici, pe pământ, ci să se bucure de binecuvântări eterne. 

„Gândiţi-vă la devotamentul şi credinţa acelora care, 
zi după zi, intră în aceste temple şi fac munca în locul 

celor care au trecut de partea cealaltă a vălului.”
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Gândiţi-vă la devotamentul şi credinţa acelora care, zi după zi, 
intră în aceste temple şi fac munca în locul celor care au trecut de 
partea cealaltă a vălului şi fiţi siguri că cei care sunt de cealaltă 
parte a vălului sunt la fel de nerăbdători în ceea ce ne priveşte. Ei se 
roagă pentru noi şi pentru succesul nostru. Ei se roagă, în felul lor, 
pentru descendenţii lor, pentru urmaşii lor care trăiesc pe pământ.13

Domnul ne va ajuta în căutarea rudelor noastre decedate. 

În urmă cu mai mulţi ani, în Chicago, în timpul Expoziţiei Se-
colul progresului, am mers, într-o zi, la pavilionul Bisericii noastre 
şi i-am întrebat pe misionari cine răspundea de acel mare salon 
cultural şi ştiinţific. 

Ei mi-au spus că numele bărbatului era Dawes iar eu i-am între-
bat: „Este fratele lui Charles G. Dawes, care a fost vicepreşedintele 
Statelor Unite, precum şi ambasador în Marea Britanie?”. 

Ei mi-au răspuns: „Da”. 

„Ei bine”, am spus, „mă bucur să ştiu acest lucru. Întâmplarea 
face să-l cunosc”. 

Mi-am spus: „Cred că-l voi suna. Trebuie să fie Henry Dawes”. 
Îl cunoşteam pe Henry Dawes, aşa că m-am dus la telefon şi l-am 
sunat la birou. Secretara lui… i-a spus domnului Dawes că George 
Albert Smith din oraşul Salt Lake se afla acolo şi dorea să-l întâl-
nească, iar el i-a spus secretarei să mă invite acolo. Prin urmare, în 
loc să mă treacă pe o listă de aşteptare după câteva sute de oameni, 
ea m-a invitat pe o uşă lăturalnică şi, acolo, în faţa mea, stătea un 
bărbat înalt pe care nu-l mai văzusem niciodată. 

El a spus: „Eu sunt domnul Dawes”. 

El a fost foarte amabil, dar vă puteţi imagina cât de stânjenit m-am 
simţit. El era domnul Dawes şi era fratele ambasadorului Dawes, 
dar era Rufus Dawes. Nu ştiam că exista pe lume un Rufus Dawes. 

„Ei bine”, am spus eu, „am venit pentru a vă spune că aceasta 
este o expoziţie minunată şi pentru a-mi exprima recunoştinţa pen-
tru ce aţi făcut în organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a aces-
teia. Este remarcabil ce s-a realizat şi este atât de educativ pentru 
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foarte mulţi oameni. Ştiu că sunteţi un om ocupat, aceasta este tot 
ce am vrut să vă spun, să vă felicit şi să vă mulţumesc”. 

„Foarte amabil din partea dumneavoastră”, a spus el. „Intraţi.” 

„Nu, aceasta este tot ce am dorit să vă spun”, am răspuns. 

El a spus: „Intraţi”. 

Am spus: „Nu, sunt sute de oameni care aşteaptă să vă întâlnească”. 

„Niciunul nu va spune ceva atât de frumos cum aţi spus 
dumneavoastră.” 

Aşadar, am intrat, fiind uimit şi neştiind ce să spun. El a insistat 
să iau loc, după care am spus: „Apropo, domnule Dawes, de unde 
se trag strămoşii dumneavoastră?”. 

„Vă referiţi la America?”, a întrebat el. 

„De oriunde.” 

El a spus: „Sunteţi interesat de genealogie?”. 

„Cu siguranţă sunt”, i-am răspuns. „Noi avem una dintre cele mai 
bune biblioteci de genealogie în oraşul Salt Lake”. 

El a spus: „Scuzaţi-mă un moment”, a ieşit din birou şi s-a întors 
cu o cutie de carton de dimensiunea unei Biblii vechi, versiunea 
pentru familie. Şi-a luat cuţitul, a deschis cutia şi a scos obiectul 
din cutie – era împachetat în hârtie albă. A despachetat şi a pus pe 
masă una dintre cărţile cel mai frumos legate pe care le-am văzut 
vreodată. Era frumos tipărită şi extravagant ilustrată, iar coperta era 
lucrată în relief cu aur. 

În timp ce mă uitam la ea, am spus: „Domnule Dawes, aceasta 
este o lucrare remarcabilă”. 

„Trebuia să fie. M-a costat 25.000 de dolari.” 

„Ei bine”, am spus, „merită”. 

El a spus: „Valorează ceva pentru dumneavoastră?”. 

Eu am spus: „Ar valora dacă aş avea-o”. 

El a spus: „Bine, atunci o puteţi avea!” – informaţii genealogice în 
valoare de 25.000 de dolari mi-au fost date de un om pe care-l cu-
noscusem cu doar cinci minute înainte! Ei bine, am fost uimit. Prima 
noastră întâlnire nu a mai durat mult. I-am spus cât de încântat eram 
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să am acea carte şi că urma s-o duc în biblioteca de genealogie din 
oraşul Salt Lake. 

Înainte să părăsesc încăperea, el a spus: „Domnule Smith, aceasta 
este genealogia mamei mele, genealogia familiei Gates. Pregătim şi 
genealogia tatălui meu – a familiei Dawes. Va arăta exact la fel ca 
aceasta. După ce va fi terminată, mi-aş dori să vă trimit şi dumnea-
voastră un exemplar”. 

Informaţii genealogice în valoare de 50.000 de dolari – şi aceasta 
doar pentru că am încercat să fiu politicos cu cineva. Nu cred că a 
fost o întâmplare…

Domnul ne ajută; este minunat modul în care ni se deschide 
calea şi cum alţi oameni sunt, frecvent, îndemnaţi să lucreze la 
genealogia lor. Uneori, însă, nu reuşim să profităm de ocaziile pe 
care le avem de a lucra la genealogia noastră, cu toate că Domnul a 
spus într-un mod foarte clar că, dacă nu ne ocupăm de munca noas-
tră din templu, vom fi respinşi cu morţii noştri (vezi D&L 124:32). 
Acesta este un lucru foarte serios. Aceasta este ceva ce noi nu pu-
tem schimba, dacă ne-am irosit ocaziile până când am murit… Nu 
putem să ne aşteptăm de la alţii să facă această lucrare pentru noi. 

Deci, Domnul, într-un fel sau altul, ne încurajează şi ne sfătuieşte 
să ne facem lucrarea. Unele familii, care nu pot face singure această 
lucrare, au pe altcineva care lucrează tot timpul la genealogia şi 
înregistrările lor pentru templu. 

Dacă ne facem partea, informaţiile despre genealogia noastră ne 
vor fi dezvăluite – uneori într-un fel, alteori în altul. Prin urmare, 
doresc să vă sugerez, dragii mei fraţi şi dragile mele surori: haideţi 
să ne facem partea! 14 (Vezi sugestia 4 de la pagina 92.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Citiţi fragmentele din rugăciunea de dedicare a Templului 
Idaho Falls, Idaho, de la paginile 83–84 şi citiţi D&L 109:1–5, 
10–13 (din rugăciunea de dedicare a Templului Kirtland). Cu-
getaţi la sentimentele pe care le aveţi atunci când mergeţi la 
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templu şi gândiţi-vă la experienţele care v-au întărit mărturia 
că templul este casa Domnului. 

 2. Ce motive oferă preşedintele Smith pentru construirea de temple? 
(Vezi paginile 84–85.) Ce putem să facem pentru a-i încuraja pe 
tineri să se pregătească pentru a fi căsătoriţi în templu? 

 3. Citiţi povestirea de la pagina 87. Care sunt câteva dintre moda-
lităţile simple prin care cineva, care are multe alte responsabili-
tăţi, poate participa la munca de realizare a istoriei familiei? Ce 
pot face cvorumurile preoţiei şi Societăţile de Alinare pentru a 
participa la această muncă? 

 4. Recapitulaţi secţiunea care începe la pagina 89. Cum v-a ajutat 
Domnul atunci când aţi încercat să găsiţi informaţii despre stră-
moşii dumneavoastră? Ce alte binecuvântări aţi primit pentru 
că aţi participat la munca de realizare a istoriei familiei? 

Scripturi suplimentare: Maleahi 4:5–6; Doctrină şi legăminte 97:15–16; 
110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Ajutor pentru predare: Când cineva citeşte cu voce tare din învăţă-
turile preşedintelui Smith, invitaţi-i pe ceilalţi cursanţi să „asculte şi 
să caute anumite principii sau idei. Dacă un pasaj conţine cuvinte 
sau fraze neobişnuite sau dificile, explicaţi-le înainte ca pasajul să 
fie citit. Dacă în grup este cineva care are dificultăţi la citire, cereţi 
voluntari în loc de a citi cu schimbul” (Predarea, nu este chemare 
mai mare, p. 56).

Note
 1. În Conference Report, aprilie 1906, p. 57.
 2. „Dedicatory Prayer… Idaho Falls 

Temple”, Improvement Era, octombrie 
1945, p. 564–565.

 3. În Deseret News, 13 februarie 1932, sec-
ţiunea Bisericii, p. 7. 

 4. În Conference Report, octombrie 1950, 
p. 159.

 5. „The Tenth Temple”, Improvement Era, 
octombrie 1945, p. 561.

 6. În Conference Report, octombrie 1905, 
p. 29.

 7. „Priceless Prospects”, Improvement Era, 
iunie 1950, p. 469. 

 8. „The Tenth Temple”, p. 561, 602. 
 9. În Conference Report, octombrie 1929, 

p. 25.
 10. „The Tenth Temple”, p. 602.
 11. „The Tenth Temple”, p. 602.
 12. „The Tenth Temple”, p. 561, 602.
 13. În Conference Report, aprilie 1937, 

p. 34–35.
 14. „On Searching for Family Records”, 

Improvement Era, august 1946, 
p. 491, 540. 
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Deschideţi-vă sufletul către 
Domnul în rugăciune

Prin rugăciunea personală şi cea spusă în 
familie, putem simţi influenţa Tatălui Ceresc 

în viaţa noastră şi în căminele noastre. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Rugăciunea era un lucru important în casa în care a crescut George 
Albert Smith. „Fiecare membru al familiei îşi spunea rugăciunile per-
sonale şi participa şi la cele în familie”, a spus el. „Am învăţat de mic 
faptul că Domnul răspunde la rugăciuni, deoarece El a răspuns la ale 
mele şi, în multe feluri, El mi-a demonstrat grija Sa atentă”.1 

Chiar şi mai târziu în viaţa sa, preşedintele Smith şi-a amintit cu 
drag cum mama lui, Sarah Farr Smith, l-a învăţat să se roage: 

„Am fost învăţat să stau în genunchi de mama, femeie sfântă din 
zilele din urmă. Unul dintre primele lucruri de care îmi aduc aminte 
este acela când m-a luat de mână şi am urcat împreună pe scări. 
Acolo, în cameră, erau două paturi, patul pe care dormeau părinţii 
mei şi un pătuţ aflat în cealaltă parte a camerei. Îmi amintesc de 
parcă ar fi fost ieri. Când am ajuns sus, ea s-a aşezat lângă pătuţul 
meu. Ea mi-a cerut să îngenunchez în faţa ei. Mi-a luat mâinile în 
ale ei, le-a aşezat în poziţie de rugăciune şi m-a învăţat prima mea 
rugăciune. Nu voi uita niciodată acest lucru. Nu vreau să-l uit. Este 
una dintre cele mai dragi amintiri din viaţa mea, o mama angelică 
stând lângă patul meu şi învăţându-mă să mă rog. 

A fost o rugăciune atât de simplă, dar… acea rugăciune a deschis 
pentru mine ferestrele cerului. Acea rugăciune mi-a oferit mâna Tată-
lui meu din Cer, căci ea mi-a explicat semnificaţia acesteia, în măsura 
în care putea fi înţeleasă de un copilaş. Din acea zi până acum, timp 
în care am parcurs aproximativ un milion de kilometri prin lume 
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„este o binecuvântare minunată, de care noi ne bucurăm… să fii sigur de 
îndrumare divină, să ai o credinţă absolută într-un dumnezeu care are un 
trup, care este interesat de noi şi care ne aude şi ne răspunde la rugăciuni.” 



c a P I t o l u l  9

95

printre ceilalţi copii ai Tatălui nostru, în fiecare zi şi în fiecare noapte, 
indiferent unde m-am aflat, când m-am dus la culcare sau când m-am 
trezit, m-am simţit aproape de Tatăl meu Ceresc. El nu este departe”.2

De-a lungul vieţii sale, preşedintele Smith s-a bizuit pe rugăciune nu 
doar pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu, ci şi pentru a-I cere 
ajutorul în vremuri de nevoie. Într-o zi, în timp ce înota în Oceanul 
Pacific, în zona litoralului californian, el a trăit următoarea experienţă: 

„Eram considerat un foarte bun înotător şi îmi plăcea foarte mult 
acest sport. În acea zi, mareea era foarte înaltă şi rapidă. După ce 
am plecat de pe ţărm şi am înotat în ocean, m-am scufundat şi 
am trecut pe sub valurile mari în timp ce acestea se formau şi se 
spărgeau deasupra mea. Scopul meu era să ajung la valurile mari 
înainte ca acestea să se spargă, unde putem să plutesc pe spate, în 
sus şi în jos, pe valuri. 

În timp ce eram angrenat în acest sport interesant, un val uriaş 
s-a ridicat şi s-a spart înainte ca eu să mă redresez după plutirea pe 
cel precedent. Cel de-al doilea, m-a prins şi m-a aruncat pe fundul 
oceanului. Simţeam cum eram dus în larg de contracurent. În acel 
moment, multe valuri au venit într-o succesiune rapidă şi eu nu pu-
team să mă redresez înainte de a fi scufundat de următorul. Mi-am 
dat seama că puterile mă părăseau rapid, că era necesar să găsesc un 
mod de a mă ajuta. Aflându-mă pe creasta unui val uriaş, am văzut 
stâlpii de susţinere ai unui dig din apropiere şi m-am gândit că, dacă 
depun un efort supraomenesc şi ajung în zona de protecţie oferită 
de acei stâlpi de susţinere, atunci voi avea o şansă să-mi salvez viaţa. 

L-am rugat în gând pe Tatăl meu Ceresc să-mi dea forţa de a-mi 
îndeplini obiectivul. Când, fiind purtat de val, am ajuns la un braţ 
distanţă de dig, m-am întins şi am strâns în braţe unul dintre stâlpii 
de susţinere. Stâlpii erau acoperiţi cu cochilii ascuţite de moluşte 
şi, atunci când m-am prins de stâlp cu mâinile şi picioarele, cochi-
liile m-au tăiat pe piept, pe picioare şi pe coapse. M-am ţinut de 
el atât timp cât am suportat durerea şi m-am uitat după un val mai 
prietenos care să vină spre mine şi în care să mă pot arunca pentru 
a ajunge la un stâlp de susţinere mai apropiat de ţărm. De fiecare 
dată, rugându-mă în inima mea, făceam efortul de a călători de la 
un stâlp la altul cu ajutorul valurilor. 
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Încet, dar sigur şi cu mare dificultate, am ajuns lângă ţărm, unde apa 
era suficient de mică încât să pot merge până pe plajă. Când am simţit 
siguranţa nisipului cald, am căzut epuizat. Eram atât de slăbit, atât de 
aproape să mă fi înecat, încât nu am putut să mă duc acasă până când 
nu m-am odihnit o vreme. Stând întins pe nisipul cald şi simţindu-mă 
în siguranţă, m-am gândit la experienţa traumatizantă prin care tocmai 
trecusem, iar inima mi s-a umplut de recunoştinţă şi umilinţă pentru 
că Domnul… îmi cruţase viaţa” 3 (vezi sugestia 1 de la pagina 101). 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Rugăciunea ne permite să-I vorbim Tatălui nostru 
Ceresc ca şi cum El ar fi prezent lângă noi. 

Este o binecuvântare minunată, de care noi ne bucurăm în aceste 
vremuri agitate şi nesigure, să fii sigur de îndrumare divină, să ai 
credinţă absolută într-un Dumnezeu care are un trup, care este in-
teresat de noi şi care ne aude şi ne răspunde la rugăciuni.4

Cu mulţi ani în urmă… am auzit despre un băiat în vârstă de 
nouă ani, orfan, care a fost dus de urgenţă la spital, unde consultaţia 
a indicat faptul că trebuia operat fără întârziere. El locuise la prieteni 
care-i oferiseră un adăpost. Tatăl şi mama lui (atunci când erau în 
viaţă) îl învăţaseră să se roage; astfel, când a ajuns la spital, lucrul 
pe care şi l-a dorit a fost acela ca Domnul să-l ajute. 

Doctorii au decis să-l opereze. Când a fost dus în sala de operaţie, 
el s-a uitat în jur şi a văzut asistentele şi doctorii care se consultau în 
ceea ce privea situaţia lui. El ştia că era ceva grav şi i-a spus unuia 
dintre ei, în timp ce se pregăteau să-l anestezieze: „Domnule doctor, 
înainte să începeţi să mă operaţi, vă veţi ruga, vă rog, pentru mine?”. 

Doctorul, vizibil jenat, şi-a cerut scuze şi a spus: „Nu mă pot 
ruga pentru tine”. Atunci, băiatul l-a întrebat pe un alt doctor, însă 
a primit acelaşi răspuns. 

În cele din urmă, s-a întâmplat ceva ieşit din comun; acest micuţ 
a spus: „Dacă dumneavoastră nu vă puteţi ruga pentru mine, puteţi 
aştepta, vă rog, până ce mă voi ruga pentru mine?”. 

Ei au îndepărtat cearşaful, iar el a îngenuncheat pe masa de ope-
raţie şi-a plecat capul şi a spus: „Tată Ceresc, eu sunt doar un orfan. 
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Sunt foarte bolnav. Doreşti, Te rog, să mă vindeci? Binecuvântează-i 
pe aceşti oameni care mă vor opera, ca ei s-o facă bine. Dacă mă 
vei vindeca, voi încerca să cresc şi să fiu un om bun. Îţi mulţumesc, 
Tată Ceresc, pentru că mă Vei vindeca”. 

După ce a terminat să se roage, s-a întins. Ochii doctorilor şi ai asis-
tentelor erau plini de lacrimi. După aceea, el a spus: „Sunt pregătit”. 

Operaţia a fost făcută. Puştiul a fost dus înapoi în salonul lui iar, 
după câteva zile, a fost externat în stare bună, în proces de însănă-
toşire completă. 

La câteva zile după aceasta, un bărbat, care auzise despre acea 
întâmplare, s-a dus în cabinetul unuia dintre chirurgi şi a spus: 
„Vorbiţi-mi despre operaţia pe care aţi făcut-o în urmă cu câteva 
zile – operaţia unui băieţel”. 

Chirurgul a spus: „Am operat mai mulţi băieţei”. 

Bărbatul a adăugat: „Acest băieţel a dorit ca cineva să se roage 
pentru el”. 

Doctorul a spus într-un mod foarte serios: „A existat un astfel de 
caz, însă nu ştiu decât că acest lucru este prea sacru pentru a vorbi 
despre el”. 

Bărbatul a spus: „Domnule doctor, dacă îmi veţi vorbi despre 
aceasta, voi trata acest subiect cu respect; îmi doresc să aud”. 

Atunci doctorul a relatat povestea pe care eu v-am relatat-o aici, 
după care a adăugat: „Am operat sute de oameni, bărbaţi şi femei, 
care considerau că aveau credinţa de fi vindecaţi; însă eu, până 
când nu am operat acel băieţel, nu am mai simţit niciodată prezenţa 
lui Dumnezeu aşa cum am simţit-o atunci. Acel băiat a deschis fe-
restrele cerului şi a vorbit Tatălui său Ceresc, ca şi cum ar fi vorbit 
faţă în faţă. Doresc să vă spun că eu sunt un om mai bun datorită 
acelei experienţe în care am stat şi am auzit cum un băieţel vorbea 
cu Tatăl lui din Cer ca şi cum El era prezent acolo” 5 (vezi sugestia 
2 de la pagina 101). 

Fie ca noi să trăim astfel încât, în fiecare noapte când îngenun-
chem să ne rugăm şi în fiecare dimineaţă când ne plecăm în faţa 
Domnului în semn de recunoştinţă, să avem puterea de a deschide 
cerurile pentru ca Dumnezeu să ne audă şi să ne răspundă la rugă-
ciuni, pentru ca noi să ştim că avem aprobarea Sa.6
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Dacă trăim în aşa fel încât să fim aproape de Tatăl nostru 
Ceresc, noi vom fi inspiraţi să ştim pentru ce să ne rugăm. 

Când era tânăr, tatăl meu a fost aproape să-şi piardă viaţa în 
râul Provo… Tatăl lui, care se afla în oraşul Salt Lake, a simţit un 
îndemn de a merge într-o încăpere care fusese rezervată pentru 
rugăciune. El… a îngenuncheat… şi a spus: „Tată Ceresc, simt că 
este ceva în neregulă cu familia mea din Provo. Tu ştii că nu pot 
să fiu în acelaşi timp cu ei acolo şi să fiu şi aici. Tată Ceresc, Te rog 
să-i aperi şi să-i protejezi…”.

În momentul în care el se ruga, ca şi cum s-ar fi sincronizat pe 
ceas, tatăl meu a căzut în râu. Era o perioadă de inundaţii. Buşteni şi 
bolovani erau purtaţi de apă din canion în jos, iar el era fără ajutor. 
Cei din apropiere au văzut situaţia în care se afla, însă nu puteau să 
ajungă la el. Apa era atât de agitată încât nimeni nu putea să supra-
vieţuiască în ea. Ei pur şi simplu stăteau acolo îngroziţi. Tata a făcut 

„noi trebuie să trăim atât de aproape de tatăl nostru 
ceresc încât, atunci când ne aplecăm în faţa lui, să ştim 

că lucrul pe care-l cerem va fi pe placul Său.” 
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tot ce a putut pentru a-şi menţine capul la suprafaţa apei, însă era 
aruncat în sus şi în jos de curent şi izbit de bolovani şi buşteni. La 
un moment dat, un val l-a ridicat pur şi simplu din apă şi l-a aruncat 
pe mal. Fusese un răspuns direct la… rugăciune.7

Noi trebuie să ne spunem rugăciunile personale. Noi trebuie să 
trăim atât de aproape de Tatăl nostru Ceresc încât, atunci când ne 
aplecăm în faţa Lui, să ştim că lucrul pe care-l cerem va fi pe placul 
Său şi, dacă nu ne este dat în modul în care noi l-am cerut, să ştim 
că vom primi binecuvântarea la care avem dreptul şi că aceea chiar 
va fi o binecuvântare.8 (Vezi sugestia 3 de la pagina 101.) 

Rugăciunea este o influenţă puternică în viaţa noastră 
personală, în căminele şi în comunităţile noastre. 

Domnul… ne-a explicat cum putem primi binecuvântări prin 
intermediul rugăciunii. În lume, sunt mulţi oameni care nu înţeleg 
adevăratele beneficii ale rugăciunii. Rugăciunea este o putere. Are 
o influenţă pe care numai puţini oameni par să o înţeleagă…

Câţi sunt în această Biserică care nu ştiu că au dreptul, tot drep-
tul, să se roage Tatălui lor din Cer şi să-I ceară să-i scoată din greu-
tăţi şi să-i ajute să fie mulţumiţi şi fericiţi? 9

Este ciudat că membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă trebuie să fie îndemnaţi să-şi spună rugăciunile, 
dar totuşi, sunt unii oameni care nu se roagă individual şi nici ca 
familie. Deci, dacă nu ne rugăm, pierdem protecţia pe care o oferă 
rugăciunea.10 (Vezi sugestia 4 de la pagina 102.) 

Doresc să subliniez următorul lucru: sper că sfinţii din zilele din 
urmă nu vor neglija să se roage, atât individual, cât şi ca familii. 
Copiii care sunt crescuţi în cămine în care nu se spun rugăciunile 
în familie şi cele personale nu au parte de multe binecuvântări şi 
mă tem că, în mijlocul confuziei din lume, al grabei şi al agitaţiei 
din lume, de multe ori căminele sunt lăsate fără rugăciune şi fără 
binecuvântările Domnului; aceste cămine nu pot continua să fie fe-
ricite. Trăim într-o epocă în care avem nevoie de Tatăl nostru Ceresc 
la fel de mult cum au avut nevoie de El oamenii din toate epocile.11

Nu îndepărtaţi puterea lui Dumnezeu de dumneavoastră. Păstraţi 
în căminele dumneavoastră influenţele rugăciunii şi recunoştinţei şi 
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lăsaţi ca gratitudinea să se reverse către El, Cel care este Creatorul 
fiinţelor noastre şi Sursa a tot ce este bun.12

Fie ca toate căminele noastre să fie permanent locul rugăciunii, 
recunoştinţei şi gratitudinii… Să ne rugăm pentru minunaţii bărbaţi 
şi minunatele femei ale lumii care au nevoie de Domnul, dar care 
nu înţeleg interesul Lui faţă de ei. Să ne rugăm pentru… guvernanţii 
noştri, pentru primarii noştri, pentru bărbaţii cu influenţe politice 
în diferitele noastre comunităţi, ca ei să facă lucrurile care sunt mai 
bune pentru noi toţi şi care ne fac mai fericiţi şi care sunt pe placul 
Tatălui nostru Ceresc. Acesta este privilegiul nostru. Vă spun că 
puterea rugăciunii este incomensurabilă.13

Rugăciunea în familie duce la unitate în cadrul familiilor. 

Noi [ca membri ai familiei] nu avem mereu aceeaşi părere; bărba-
ţii nu gândesc mereu aşa cum o fac soţiile lor şi invers însă, dacă vă 

„Protejaţi-vă familiile în toate modurile posibile. uniţi-i 
pe membrii familiei sub influenţa rugăciunii.” 
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veţi ruga împreună, având o dorinţă sinceră de a fi uniţi, eu vă pot 
spune că veţi fi de acord în toate problemele importante. 

Am remarcat… pe un avizier: „Familia care se roagă împreună ră-
mâne împreună”. Nu ştiu cine a afişat această frază acolo, dar doresc 
să spun că, dacă vă gândiţi puţin la ea, veţi şti că este adevărată. Vă 
îndemn să vă rugaţi împreună Domnului şi prin aceasta nu vreau să 
spun doar să spuneţi rugăciuni, nu vreau să spun să… repetaţi ceva 
din nou şi din nou, ci să vă deschideţi sufletele către Domnul, ca soţi 
şi taţi în căminul dumneavoastră şi să rugaţi soţiile şi copiii dumnea-
voastră să vi se alăture. Rugaţi-i să participe. Atunci va exista în acel 
cămin o influenţă pe care o veţi putea simţi când veţi merge acolo.14

În calitate de persoană căreia Domnul i-a cerut să predice, vă im-
plor să vă puneţi în ordine căminele. Nu consideraţi prea multe lucruri 
ca fiind de la sine înţelese. Nu vă lăsaţi conduşi în nebuniile şi slăbi-
ciunile lumii. Protejaţi-vă familiile în toate modurile posibile. Uniţi-i pe 
membrii familiei sub influenţa rugăciunii… Ce putere are rugăciunea 
de a ne ţine pe calea care duce la viaţa veşnică şi de a ne conduce în 
împărăţia celestială! 15 (Vezi sugestia 5 de la pagina 102.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. În secţiunea „Din viaţa lui George Albert Smith” (paginile 93–
96), remarcaţi cum experienţele pe care preşedintele Smith 
le-a trăit în tinereţe cu privire la rugăciune l-au influenţat de-a 
lungul vieţii. Care sunt câteva dintre modalităţile eficiente de 
a-i învăţa pe copii despre puterea rugăciunii? 

 2. Recapitulaţi povestirea despre băiatul în vârstă de nouă ani 
(paginile 96–97). De ce se întâmplă câteodată ca rugăciunile 
noastre să nu fie ca o discuţie faţă în faţă cu Tatăl Ceresc? Gân-
diţi-vă la ceea ce puteţi face în ceea ce priveşte rugăciunile 
dumneavoastră personale pentru a simţi mai des prezenţa Sa. 

 3. În timp ce meditaţi asupra învăţăturilor preşedintelui Smith de 
la paginile 98–99, gândiţi-vă la un moment în care v-aţi simţit 



c a P I t o l u l  9

102

îndemnat să cereţi ceva prin intermediul rugăciunii. Ce i-aţi spune 
cuiva care simte că rugăciunile sale nu-şi primesc răspunsul? 

 4. Gândiţi-vă la afirmaţia preşedintelui Smith: „Dacă nu ne rugăm, 
pierdem protecţia pe care o oferă rugăciunea” (pagina 99). În 
ce moduri aţi simţit puterea şi protecţia rugăciunii? Gândiţi-vă 
să vă împărtăşiţi mărturia despre puterea rugăciunii celor pe 
care îi vizitaţi în calitate de învăţător de acasă sau de învăţă-
toare vizitatoare. 

 5. Preşedintele Smith ne-a învăţat că rugăciunea ne va „ţine pe 
calea care duce la viaţa veşnică” (pagina 101). De ce credeţi 
că este aşa? Ce pot să facă familiile pentru a se asigura că se 
roagă împreună în mod constant? Gândiţi-vă la ce puteţi face 
ca rugăciunea personală să fie o parte mai importantă a vieţii 
dumneavoastră. 

Scripturi suplimentare: Matei 6:7–13; 7:7–11; 2 Nefi 4:35; Alma 
34:18–27; 37:37; 3 Nefi 18:20–21; Doctrină şi legăminte 88:63–64.

Ajutor pentru predare: „Elevul este acela care trebuie pus la treabă. 
Când un învăţător este în centrul atenţiei, când devine vedeta spec-
tacolului, când vorbeşte numai el şi prin alte mijloace monopoli-
zează activitatea, este aproape sigur faptul că el interferează cu 
procesul de învăţare al cursanţilor” (Asahel D. Woodruff, în Preda-
rea, nu este chemare mai mare, p. 61).

Note
 1. „Testimony of Elder George Albert 

Smith”, Liahona: The Elders’ Journal, 
2 februarie 1915, p. 501.

 2. În Conference Report, octombrie 1946, 
p. 150–151.

 3. „How My Life Was Preserved”, George 
Albert Smith Family Papers, Universita-
tea Utah, cutia 121, jurnalul 1, paginile 
45–46. 

 4. În Conference Report, aprilie 1931, p. 31.
 5. „A Story of Two Boys”, Improvement 

Era, iunie 1949, p. 365. 
 6. În Conference Report, aprilie 1942, p. 17.
 7. „Pres. Smith’s Leadership Address”, 

 Deseret News, 16 februarie 1946, secţiu-
nea Bisericii, p. 1. 

 8. În Conference Report, octombrie 1934, 
p. 51.

 9. „Saints Blessed”, Deseret News, 12 no-
iembrie 1932, secţiunea Bisericii, p. 5. 

 10. În Conference Report, aprilie 1941, p. 25.
 11. Adunarea preoţiei, 4 octombrie 1947, 

Biblioteca de istorie a Bisericii, oraşul 
Salt Lake. 

 12. „Pres. Smith’s Leadership Address”, p. 6. 
 13. În Conference Report, aprilie 1948, 

p. 163–164.
 14. În Conference Report, aprilie 1949, 

p. 190.
 15. În Conference Report, aprilie 1933, p. 72. 
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Scripturile, cea mai preţioasă 
bibliotecă din lume

Dumnezeu ne-a dat scripturile sfinte pentru 
a ne ajuta pe noi şi pe familiile noastre să 

ne pregătim pentru viaţa veşnică. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Când era în vârstă, preşedintele George Albert Smith şi-a amintit 
de o experienţă din tinereţea sa, când un pasaj din scriptură a avut 
un efect de durată asupra lui: „Când aveam aproximativ paisprezece 
ani, am citit cel de-al patruzecilea capitol din Alma, din Cartea lui 
Mormon, la clasa noastră din cadrul Şcolii de duminică. A avut un 
efect asupra minţii mele, efect ce m-a ajutat atunci când moartea 
a luat cu ea pe cei dragi ai mei… Este un pasaj în scripturi care ne 
spune unde merg spiritele noastre când părăsesc acest trup (vezi 
versetele 11–14) şi, de atunci, eu am vrut mereu să mă duc în acel 
loc numit paradis”.1 (Vezi sugestia 1 de la pagina 110.) 

Preşedintele Smith a sperat ca şi alţii să aibă propriile experienţe 
speciale citind scripturile. În discursurile sale publice şi în interac-
ţiunile sale personale cu alţii, el a încurajat pe toată lumea să stu-
dieze scripturile, acesta fiind un mod de a-şi clădi mărturiile despre 
Evanghelie. Odată, în timp ce călătorea cu trenul, el a început o 
conversaţie cu un bărbat care crescuse într-o familie de sfinţi din 
zilele din urmă, dar care nu mai mergea la Biserică. „În timp ce 
discutam”, a spus el ulterior, „am vorbit cu el despre Evanghelia 
lui Isus Hristos… Şi, în timp ce discutam despre principiile Evan-
gheliei, el a spus: «Aceste lucruri mă interesează». Am discutat timp 
înlungat şi, când am terminat, acel om bun, eu cred că era un om 
bun, mi-a spus: «Aş da tot ce am pentru a avea încrederea pe care 
o aveţi dumneavoastră…».



104

c a P I t o l u l  1 0

„[Scripturile conţin] ceea ce tatăl dumneavoastră şi al meu a 
considerat că este destul de important pentru a fi păstrat şi oferit 

copiilor oamenilor şi făcut accesibil în multe limbi ale lumii.” 
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I-am spus: «Dragul meu frate, nu trebuie să dai tot ce ai pentru a 
avea acea încredere. Tot ce trebuie să faci este să studiezi scriptu-
rile cu ajutorul rugăciunii. Du-te acolo unde ele îţi pot fi explicate. 
Caută adevărul, iar frumuseţea adevărului te va atrage şi… vei pu-
tea să ştii la fel cum ştiu şi eu că Dumnezeu trăieşte, că Isus este 
Hristosul, că Joseph Smith este un profet al Dumnezeului cel Viu»”.2

Învăţături ale lui George Albert Smith

Adevărurile conţinute în scripturi sunt mult 
mai preţioase decât filozofiile oamenilor. 

Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de mare 
preţ nu conţin doar înţelepciunea oamenilor, ci şi pe cea a lui Dum-
nezeu. Deşi ele nu-şi găsesc locul în căminele multor oameni, ele 
conţin cuvântul Domnului. Ce contează dacă îi înţelegem pe Homer, 
pe Shakespeare şi pe Milton, şi aş putea să-i enumăr pe toţi marii 
scriitori ai lumii? Dacă nu am reuşit să citim scripturile, am pierdut 
cea mai bună parte a literaturii lumii. 

Dragii mei fraţi şi dragile mele surori, tot adevărul care este… 
necesar pentru salvarea noastră este cuprins între coperţile cărţilor 
pe care le-am enumerat deja. Poate că nu avem o bibliotecă care să 
aibă două sau trei mii de volume de cărţi, însă putem deţine, la un 
preţ mic, o bibliotecă mult prea valoroasă care a costat cel mai bun 
sânge care a existat vreodată în această lume.3

Nu mă interesează dacă aveţi în casa dumneavoastră cărţile ma-
rilor biblioteci ale lumii atâta timp cât aveţi cărţile pe care le-am 
menţionat. Gândiţi-vă la milioanele de volume care sunt în Biblio-
teca Congresului din Washington, în Biblioteca Britanică şi în bi-
bliotecile celorlalte ţări, milioane de volume – şi totuşi tot ceea ce 
Dumnezeu a revelat şi a publicat pentru copiii oamenilor, care este 
necesar pentru a-i pregăti pentru un loc în împărăţia celestială, este 
cuprins între coperţile acestor cărţi sacre. Câţi dintre noi le cunosc 
conţinutul? Merg des în case în care văd toate revistele cele mai 
căutate. Găsesc pe rafturi cărţile despre care se spune că se vând cel 
mai bine. Dacă ar fi să le aruncaţi şi să păstraţi doar aceste scripturi 
sacre, nu veţi pierde ceea ce Domnul a cerut să fie scris şi să ne fie 
pus la dispoziţie pentru a învăţa. Prin urmare, dragi fraţi şi surori, 
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printre celelalte binecuvântări ale noastre, să nu uităm că Domnul a 
făcut posibil ca noi să avem, să ne bucurăm şi să înţelegem scriptu-
rile şi să avem cuvântul Său care a fost transmis de-a lungul istoriei 
pentru salvarea copiilor Săi.4

Când citesc scripturile… mă minunez de bunătatea Domnului de 
a-i binecuvânta pe cei care acceptă învăţăturile Sale, deoarece noi 
găsim mai multă alinare în aceste cronici sacre decât în toate filozo-
fiile din întreaga istorie, pe care ni le-a dat înţelepciunea omenească.5

Vorbim despre filozofiile omeneşti şi le admirăm ca fiind ceva 
atractiv dar, când ele sunt în contradicţie cu învăţăturile Tatălui 
nostru Ceresc cuprinse în scripturile sfinte, atunci aceste filozofii 
nu au nicio valoare. Ele nu vor conduce niciodată pe cineva către 
fericirea eternă şi nici nu vor ajuta pe cineva să primească un loc în 
împărăţia Tatălui nostru Ceresc.6

Simt, uneori, că nu apreciem Biblia sfântă, ceea ce conţine ea şi 
nici celelalte scripturi, Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi 
Perla de mare preţ pe care le-am numit… scrisori de la Tatăl nostru 
Ceresc. Ele trebuie acceptate ca fiind scrisori; ele reprezintă, cel pu-
ţin, învăţătura şi sfatul Său pentru toţi copiii oamenilor, care le sunt 
date pentru ca ei să ştie cum să profite de ocaziile lor, pentru ca 
viaţa lor să nu fie irosită degeaba.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 110.) 

Domnul ne-a dat scripturile pentru a ne ajuta să 
depăşim încercările şi să ne pregătim pentru exaltare. 

Aceasta este o zi în care trebuie să arătăm ce putem, o zi a 
încercării. Aceasta este o zi în care oamenii îşi vor da sufletul de 
frică. Când mulţimile din lume se întreabă care va fi sfârşitul. Câţiva 
bărbaţi inspiraţi ştiu care va fi sfârşitul. Domnul ne-a spus ce se va 
întâmpla, în [scripturi], această bibliotecă minunată pe care o ţin în 
mână. El ne-a oferit informaţiile de care avem nevoie pentru a ne 
corecta viaţa şi pentru a ne pregăti în aşa fel încât, indiferent ce s-ar 
întâmpla, să fim de partea Domnului.8 

Permiteţi-mi să citesc ceea ce Domnul spune despre aceste zile 
din urmă în prima secţiune din Doctrină şi legăminte:
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„De aceea, Eu, Domnul, cunoscând nenorocirea care va veni 
peste locuitorii pământului, l-am chemat pe slujitorul Meu, Joseph 
Smith, fiul, şi i-am vorbit din ceruri şi i-am dat porunci…

Cercetaţi aceste porunci, pentru că ele sunt adevărate şi demne 
de încredere şi profeţiile şi promisiunile pe care le conţin se vor 
îndeplini toate. 

Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am spus şi Eu nu mă scuz; şi deşi 
cerurile şi pământul vor trece, cuvântul Meu nu va trece, ci va fi 
îndeplinit în întregime, fie prin propriul Meu glas, fie prin glasul 
slujitorilor Mei, este acelaşi lucru. 

Pentru că iată, luaţi seama, Domnul este Dumnezeu şi Spiritul 
mărturiseşte, şi mărturia este adevărată, şi adevărul va rămâne în 
vecii vecilor. Amin” (D&L 1:17, 37–39).

Această prefaţă merită consideraţia dumneavoastră cea mai pro-
fundă. Este avertizarea Tatălui nostru pentru noi toţi. Este sfatul plin 
de dragoste al unui Părinte tandru, care ştie ce avem nevoie, aşa cum 
El a spus în versetul pe care tocmai l-am citit, care, cunoscând neno-
rocirea care va veni peste locuitorii pământului, a dat aceste porunci.9

Uneori, noi uităm că Domnul a vorbit şi nu ne informăm despre 
hotărârile Sale…

Foarte multe pasaje din scripturi ar putea fi citate ca dovezi că Ta-
tăl nostru Ceresc, din milă şi bunătate, le-a vorbit copiilor oamenilor 
de-a lungul istoriei, nu doar pentru a le spune ceea ce urma să se 
întâmple, ci pentru a le cere să se întoarcă de pe căilor lor greşite 
pentru a nu fi distruşi…

Tatăl nostru Ceresc, prin intermediul reprezentanţilor Săi credin-
cioşi, ne-a spus despre lucrurile importante care se vor întâmpla, 
iar noi putem citi despre ele în scripturile Sale sfinte. Dacă dorim cu 
adevărat să fim salvaţi şi exaltaţi în împărăţia Sa celestială, El ne-a 
spus ce trebuie să facem.10

[Scripturile sunt] cea mai bună bibliotecă ce poate fi găsită în 
întreaga lume. Ce conţin? Conţin ceea ce Tatăl dumneavoastră şi al 
meu a considerat că este destul de important pentru a fi păstrat şi 
oferit copiilor oamenilor şi făcut accesibil în multe limbi ale lumii. 
Aceste scripturi sunt toate importante şi trebuie să fie înţelese de 
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sfinţii din zilele din urmă. N-o să vă cer să vă ridicaţi mâinile pentru 
a vedea câţi dintre cei prezenţi aici au citit vreodată aceste cărţi, dar 
doresc să vă cer să fiţi atenţi la faptul că acestea sunt adevăruri pre-
ţioase şi ele conţin cuvântul revelat al Domnului, tipărit şi publicat 
către lume cu scopul de a-i pregăti pe copiii Săi pentru un loc în 
împărăţia celestială. Acesta este motivul pentru care spun că sunt 
atât de preţioase… Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru că 
trăim într-o zi şi într-o epocă în care putem citi învăţătura şi sfatul 
Său şi avem explicate lucruri care altfel ar putea fi obscure şi nesi-
gure pentru noi! 11 (Vezi sugestia 3 de la pagina 110.) 

Noi însufleţim credinţa în familiile noastre 
citind scripturile împreună cu ele. 

Aş dori să vă întrebaţi câţi dintre dumneavoastră aţi citit, din 
când în când, ceva din aceste cărţi familiilor dumneavoastră, când 
aţi strâns membrii familiei pentru a-i învăţa lucrurile pe care trebuie 
să le cunoască. Mi-e teamă că mulţi dintre noi ar spune că au fost 
prea ocupaţi.12

Am auzit deja de multele binecuvântări pe care Domnul ni le-a 
dat prin intermediul cronicilor sacre care au fost ţinute până în zilele 
noastre şi care conţin învăţătura şi sfatul unui Tată Atotştiutor. Este 
ciudat că prea mulţi dintre oamenii noştri, cărora li s-au oferit atât 
de multe oportunităţi, nu sunt familiarizaţi cu conţinutul acestor 
cronici sacre.13

Ne va găsi Tatăl nostru nevinovaţi atunci când vom merge acasă 
dacă nu am reuşit să-i învăţăm pe copiii noştri importanţa acestor 
cronici sacre? Cred că nu… Credeţi că, după ce Domnul… ne-a pus 
la dispoziţie învăţăturile excelente conţinute în aceste cronici sfinte, 
credeţi că El va lua în considerare faptul că am fost recunoscători 
dacă noi nu am reuşit să le predicăm familiilor noastre şi să le ex-
plicăm acelora cu care intrăm în contact? 

Dragi fraţi şi surori, doresc să subliniez din nou ceea ce a spus 
Învăţătorul: „cercetaţi scripturile”; citiţi-le cu credinţă şi cu ajuto-
rul rugăciunii, propovăduiţi-le în căminele dumneavoastră; strân-
geţi-i în jurul dumneavoastră pe membrii familiei şi însufleţiţi în 
ei credinţa în Dumnezeul cel Viu citind acele lucruri care au fost 
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revelate. Ele reprezintă cea mai valoroasă bibliotecă dintre toate 
bibliotecile din lume.14

Ţineţi această bibliotecă acolo unde o puteţi găsi şi acolo unde 
copiii dumneavoastră o vor găsi şi interesaţi-vă suficient de mult de 
salvarea eternă a acelor băieţi şi fete din căminul dumneavoastră 
încât să găsiţi modalităţi şi mijloace de a le trezi interesul faţă de 
ceea ce conţin aceste cărţi, pentru ca ei să ştie cât de valoroase sunt 
în ochii Tatălui lor Ceresc.15

Ce plăcut a fost pentru mine, când am fost copil, să-i am pe tata 
şi pe mama stând lângă şemineu şi citind din Biblie în timp ce noi, 
copiii, stăteam pe jos…

Acum, doresc să vă spun, dragii mei fraţi şi dragile mele surori, că 
sfatul lui Isus Hristos este valabil şi pentru noi: „Cercetaţi scripturile, 
pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai ele mărtu-
risesc despre Mine” (Ioan 5:39). Nu neglijaţi vechea Biblie a familiei; 

„Strângeţi-i în jurul dumneavoastră pe membrii familiei şi însufleţiţi în ei 
credinţa în dumnezeul cel Viu citind acele lucruri care au fost revelate.” 
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nu o puneţi pe un raft unde veţi uita de ea. Aflaţi, dacă nu ştiţi deja, 
ce spune şi, dacă aţi citit-o înainte, citiţi-o din nou, des, copiilor şi 
nepoţilor dumneavoastră. Citiţi-le nu numai Biblia, ci şi celelalte cărţi 
de scripturi pe care Domnul ni le-a dat pentru exaltarea noastră, 
pentru alinarea noastră şi pentru binecuvântarea noastră.16

Vă avertizez, o voi copii ai lui Israel, cercetaţi scripturile; citiţi în 
căminele dumneavoastră; învăţaţi-vă familiile ceea ce a spus Domnul 
şi fie ca noi să petrecem mai puţin timp citind literatura neimpor-
tantă şi, deseori, nocivă a vremii noastre şi să mergem la sursa ade-
vărului şi să citim cuvântul Domnului.17 (Vezi sugestia 4 de mai jos.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. În timp ce citiţi primul paragraf de la pagina 103, gândiţi-vă la 
un moment în care un verset din scriptură v-a inspirat într-un 
mod asemănător. Cum aţi ajuns să ştiţi că scripturile sunt ade-
vărate? Ce experienţe aţi trăit recent legate de ele care v-au 
întărit acea mărturie? 

 2. Citiţi secţiunea care începe la pagina 105 şi gândiţi-vă la locul 
pe care scripturile îl ocupă în biblioteca dumneavoastră (prin-
tre celelalte lucruri pe care le citiţi, vizionaţi sau ascultaţi). 
Ce puteţi să faceţi pentru a le acorda scripturilor un loc mai 
important în căminul şi în viaţa dumneavoastră? 

 3. Recapitulaţi secţiunea care începe la pagina 106. Cum v-au 
ajutat scripturile să faceţi faţă calamităţilor din zilele din urmă? 
Gândiţi-vă la cum aţi putea folosi scripturile pentru a ajuta 
pe cineva pe care-l cunoaşteţi şi care trece printr-o perioadă 
dificilă. 

 4. Cugetaţi la sfatul preşedintelui Smith, adresat familiilor, de la 
paginile 108–110. Ce binecuvântări primesc familiile care stu-
diază scripturile împreună? Care sunt câteva dintre modalităţile 
eficiente prin care putem trezi interesul copiilor (nepoţilor) 
noştri faţă de scripturi? Gândiţi-vă, cu ajutorul rugăciunii, ce 
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puteţi face pentru a fi mai sârguincioşi în studiul scripturilor 
împreună cu familia dumneavoastră. 

Scripturi suplimentare: Deuteronomul 6:6–7; Iosua 1:8; Romani 
15:4; 2 Timotei 3:15–17; 2 Nefi 4:15; Helaman 3:29–30; Doctrină şi 
legăminte 33:16.

Ajutor pentru predare: „Îi puteţi ajuta pe cei cărora le predaţi să se 
simtă mult mai încrezători în abilitatea lor de a participa la o dis-
cuţie dacă dumneavoastră reacţionaţi pozitiv la fiecare comentariu 
sincer. De exemplu, puteţi să spuneţi: «Vă mulţumesc pentru răs-
puns. A fost foarte interesant»… sau «Acesta este un exemplu bun» 
ori «Apreciez tot ceea ce aţi spus astăzi»” (Predarea, nu este chemare 
mai mare, p. 64).

Note
 1. În Conference Report, aprilie 1949, 

p. 83–84.
 2. În Conference Report, octombrie 1948, 

p. 165–166.
 3. În Conference Report, octombrie 1917, 

p. 43.
 4. În Conference Report, octombrie 1948, 

p. 164–165.
 5. În Conference Report, octombrie 1931, 

p. 120.
 6. În Conference Report, aprilie 1946, 

p. 125.
 7. În Conference Report, octombrie 1923, 

p. 70.
 8. În Conference Report, aprilie 1942, p. 14.
 9. În Conference Report, octombrie 1917, 

p. 42–43.

 10. În Conference Report, octombrie 1940, 
p. 107–109.

 11. În Conference Report, octombrie 1948, 
p. 164.

 12. În Conference Report, octombrie 1950, 
p. 179.

 13. În Conference Report, aprilie 1929, p. 30.
 14. În Conference Report, octombrie 1917, 

p. 43–44.
 15. În Conference Report, octombrie 1948, 

p. 165.
 16. „Pres. Smith’s Leadership Address”, 

 Deseret News, 16 februarie 1946, secţiu-
nea Bisericii, p. 6. 

 17. În Conference Report, octombrie 1917, 
p. 41.
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George albert Smith şi soţia sa, lucy. Preşedintele Smith 
a folosit o experienţă pe care a avut-o într-un avion 

pentru a ne învăţa despre importanţa revelaţiei. 
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Revelaţie de la Dumnezeu 
către copiii Săi

Tatăl nostru Ceresc ne îndrumă atât în mod individual, 
cât şi ca Biserică prin intermediul Duhului Sfânt. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Pentru a preda despre importanţa revelaţiei în îndrumarea Bisericii, 
George Albert Smith a relatat o experienţă pe care a avut-o în tim-
pul unui zbor de la Los Angeles, California, la Salt Lake City, Utah: 

„În apropiere de Milford, Utah, am intrat brusc într-una dintre 
cele mai rele ceţuri pe care le-am văzut vreodată. Am încercat să mă 
uit pe fereastra avionului, însă n-am putut să văd nimic prin ceaţă. 
Nu se vedea nimic, în nicio direcţie, în exteriorul avionului. 

Ştiam că ne apropiam de munţi cu o viteză de aproximativ cinci 
kilometri pe minut, că trebuia să trecem peste ei pentru a ajunge 
în Valea Salt Lake. Eram îngrijorat şi mă întrebam: «Cum poate pi-
lotul să găsească drumul când nu poate să vadă nimic?». El avea 
busola, însă era posibil ca avionul să se fi îndepărtat de culoarul 
său de zbor. El avea instrumente care-i indicau distanţa la care ne 
aflam deasupra nivelului mării, însă el nu avea cum să ştie la ce 
distanţă ne aflam de pământ. Mă gândeam că el zbura suficient de 
sus pentru a zbura peste munţii dintre noi şi Valea Salt Lake şi că 
încerca să găsească pista de aterizare prin observarea luminilor de 
pe pistă, dacă ne apropiam suficient de mult, însă am îngheţat de 
frică atunci când m-am gândit la pericolul de a ne rătăci şi de a nu 
găsi luminile şi aeroportul. 

Fiind agitat, m-am dus în cabina în care se aflau pilotul şi copilo-
tul pentru a afla cum ştiau ei încotro ne îndreptam. Nu puteam să 
spun dacă ne aflam la treizeci de metri, la trei sute de metri sau la 
trei mii de metri deasupra solului şi nici nu puteam să-mi dau seama 
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cum ştiau ei, decât aproximând. Am remarcat că pilotul avea un mic 
dispozitiv pe ureche, asemenea operatorilor din oficiile telefonice 
prin care puteau primi apeluri telefonice. L-am întrebat pe copilot 
cum îşi dădeau seama dacă zburam în direcţia bună sau dacă ne 
îndepărtasem de cursul nostru. El mi-a răspuns: «Când nu putem să 
vedem, suntem îndrumaţi cu ajutorul semnalelor radio».

«Ce sunt acestea?», am întrebat. El a explicat că semnalul poate fi 
asemănat cu o autostradă electrică între două puncte, iar în cazul 
nostru punctele erau Milford şi Salt Lake City. El a spus că dispozi-
tivul de pe urechea pilotului funcţiona în aşa fel încât, atunci când 
avionul era pe lungimea undei, un semnal pe frecvenţă joasă, ase-
mănător torsului unei pisici, continua să fie auzit, iar dacă avionul 
mergea la dreapta sau la stânga, sunetul se schimba, iar pilotul era 
avertizat prin semnalul întrerupt asemănător semnalului de telegraf. 
Dacă el… se întoarce pe lungimea de undă a semnalului, sau pe 
autostradă, pe calea sigură, semnalul întrerupt încetează şi revine 
semnalul continuu. Dacă vom continua să rămânem pe frecvenţa 
semnalului, vom ajunge în siguranţă la destinaţie. 

M-am întors la locul meu foarte liniştit să ştiu că, în pofida fap-
tului că eram învăluiţi de ceaţă şi întuneric şi nu puteam să vedem 
sau să simţim unde ne aflam, pilotul primea continuu informaţii că 
ne aflam pe ruta corectă şi el ştia că aveam să ajungem în curând la 
destinaţia noastră. Câteva minute mai târziu, am simţit cum avionul 
cobora. Trecusem peste vârfurile munţilor şi eram aproape de aero-
port. Când eram aproape să atingem solul, am putut vedea luminile 
puternice ale pistei care indicau unde să aterizăm, iar avionul cu 
încărcătura lui preţioasă a aterizat lin, ca un pescăruş care aterizează 
pe apă, a ajuns încet la punctul de oprire, iar noi am coborât din 
avion pe pământ fericiţi să fim din nou acasă…

M-am gândit de multe ori la lecţia pe care am învăţat-o în avion 
şi am aplicat-o experienţei din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor 
din Zilele din Urmă…

Domnul nu numai că ne-a oferit sfatul Său consemnat deja în 
scripturi pentru a ne îndruma, dar El a chemat un conducător în 
această Biserică, pe unul dintre fiii Săi, care a fost ales şi rânduit 
şi pus deoparte pentru a fi preşedinte. El este pilotul nostru şi el 
va fi îndrumat prin intermediul unui glas care îi va permite să ne 
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conducă acolo unde trebuie să mergem. Dacă suntem înţelepţi, nu 
vom permite raţiunii noastre să intre în conflict cu el, ci vom fi fe-
riciţi să-l cinstim în chemarea lui, atâta timp cât Domnul îl susţine”. 

Preşedintele Smith a folosit, de asemenea, experienţa sa din avion 
pentru a ne învăţa că fiecare dintre noi poate primi revelaţie perso-
nală care să ne îndrume în viaţa noastră, dacă suntem demni: 

„Dacă trăim aşa cum ştim că ar trebui s-o facem, avem dreptul 
ca şoaptele glasului blând şi încet să ne avertizeze împotriva pe-
ricolului, să ne spună: «Acesta este drumul sigur, mergeţi pe el»… 
Dacă am greşit în felul nostru de a ne comporta, glasul ne va şopti: 
«Întoarce-te, ai făcut o greşeală; ai ignorat sfatul Tatălui tău Ceresc». 
Întoarceţi-vă de pe calea dumneavoastră greşită cât încă mai este 
timp, căci dacă vă îndepărtaţi prea mult de calea cea dreaptă, nu 
veţi mai auzi glasul şi veţi fi pierdut cu siguranţă…

Sfatul meu pentru dumneavoastră este să primiţi Spiritul lui Dum-
nezeu şi să-L păstraţi, iar singura cale prin care-L putem păstra este 
aceea de a trăi aproape de El, de a ţine poruncile Sale… Ascultaţi 
de glasul blând şi încet care vă va îndruma mereu, dacă sunteţi 
demn de el, pe calea care duce la fericire veşnică” 1 (vezi sugestia 
1 de la pagina 121). 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Dumnezeu se face cunoscut copiilor Săi din zilele 
noastre la fel cum a făcut-o de-a lungul istoriei. 

Ce privilegiu avem să trăim într-o epocă în care ştim că Dum-
nezeu trăieşte, când ştim că Isus Hristos este Salvatorul lumii şi 
Mântuitorul nostru şi când ştim că Domnul continuă să se manifeste 
copiilor Săi care s-au pregătit să primească binecuvântările Sale! Pri-
vesc chipurile celor prezenţi în acest auditoriu minunat din această 
dimineaţă [a unei sesiuni a conferinţei generale], dintre care cei mai 
mulţi se bucură de inspiraţia celui Atotputernic şi, când se roagă, se 
roagă Tatălui lor din Cer ştiind că rugăciunile lor îşi vor primi răs-
punsul prin intermediul binecuvântărilor revărsate asupra capetelor 
lor… Noi ştim că este un Dumnezeu în Cer, că El este Tatăl nostru, 
că Lui îi pasă de noi şi că El a făcut acest lucru încă de la începutul 
lumii, când primii Săi copii au fost puşi pe pământ.2
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Diferenţa dintre această Biserică măreaţă şi toate celelalte biserici 
din toate timpurile este aceea că noi credem în revelaţie divină; noi 
credem că Tatăl nostru îi vorbeşte omului astăzi la fel cum a făcut-o 
încă din timpul lui Adam. Noi credem şi ştim – ceea ce înseamnă 
mai mult decât doar a crede – că Tatăl nostru Şi-a întins mâna în 
această lume pentru salvarea copiilor oamenilor.3

Acest lucru nu este pentru că noi avem credinţă în ceea ce spun 
aceste cărţi [Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de 
mare preţ], anume că suntem un popor pe care Dumnezeu Şi l-a 
câştigat ca să fie al Lui, ci şi pentru că noi credem cu fermitate că 
Tatăl nostru din Cer a vorbit în zilele şi epoca noastră. De fapt, noi 
ştim că există comunicare cu cerurile. Noi credem că Iehova are 
aceleaşi sentimente faţă de noi, aceeaşi influenţă asupra noastră pe 
care le-a avut pentru copiii Săi şi asupra copiilor Săi care au trăit în 
această lume în trecut. 

În întreaga istorie, necredincioşii i-au considerat pe membrii Bi-
sericii lui Isus Hristos ca fiind nişte oameni stranii. Când Domnul a 
vorbit prin intermediul slujitorilor Săi, au existat, în diferite perioade 
de timp, mulţi oameni pe pământ care au spus: „Eu nu cred în re-
velaţie”. Această epocă nu face excepţie de la regulă. Când miile, 
da, milioanele de copii ai Tatălui nostru, care trăiesc pe pământ, 
nu acceptă că Dumnezeu le-a dezvăluit din nou voia Sa copiilor 
oamenilor şi spun că nu este nevoie de mai multă revelaţie, ei nu 
fac decât să repete ceea ce s-a întâmplat în trecut.4

Noi nu credem că cerurile sunt pecetluite deasupra capetelor 
noastre, ci că acelaşi Tată care i-a iubit şi i-a preţuit pe copiii lui Is-
rael, ne iubeşte şi ne preţuieşte. Noi credem că noi avem tot atât de 
multă nevoie de ajutorul Tatălui nostru Ceresc pentru a ne îndruma 
viaţa cât au avut şi ei. Noi ştim că, în ziua şi în epoca în care trăim, 
pecetea a fost ruptă şi că Dumnezeu a vorbit din nou din ceruri.5 
(Vezi sugestia 2 de la pagina 121.) 

Domnul îi îndrumă pe oamenii Săi prin 
revelaţia dată preşedintelui Bisericii. 

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost 
organizată ca urmare a poruncii directe din partea Tatălui nostru 
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Ceresc. Pe piatra revelaţiei a fost zidită această Biserică şi prin re-
velaţie este îndrumată.6

Este un lucru ieşit din comun, în aceste zile, să faci parte dintr-o 
Biserică în care cei care sunt membri cred că Domnul vorbeşte prin 
intermediul conducătorilor lor. Când suntem instruiţi de preşedin-
tele acestei Biserici, noi credem că el ne spune ceea ce Domnul 
doreşte ca noi să facem. Pentru noi, aceasta reprezintă mai mult 
decât sfatul unui om. Noi credem aceasta şi această credinţă ne face 
să ne cercetăm sufletele, fiind îndemnaţi să ne reînnoim hotărârea 
de a fi ceea ce Dumnezeu doreşte să fim.7

În Biserică am avut suflete călăuzite greşit care, în ignoranţa lor, 
s-au împotrivit sfatului [preşedintelui Bisericii], nesesizând faptul 
că se împotrivesc Domnului şi cad în întuneric şi în tristeţe şi care, 
dacă nu se pocăiesc, nu vor avea un loc în împărăţia celestială. 

Să ne amintim că preşedintele acestei Biserici a fost desemnat în 
mod oficial conducător al Bisericii, aici, în viaţa muritoare, pentru 
a-L reprezenta pe Domnul cerului şi al pământului.8

Când oamenii, aşa cum au făcut din când în când pentru a avea suc-
ces într-un anumit domeniu, au venit la o persoană sau la un grup de 
persoane şi au spus: „Am avut acest vis şi aceasta este ceea ce doreşte 
Domnul să facem”, puteţi să ştiţi că ei nu sunt de partea Domnului. 
Visurile, viziunile şi revelaţiile de la Dumnezeu pentru copiii oameni-
lor au fost date întotdeauna prin intermediul slujitorului Său chemat 
aşa cum se cuvine. Puteţi avea visuri sau manifestări spirituale pentru 
propria dumneavoastră alinare sau pentru ca dumneavoastră să fiţi 
întăriţi, însă ele nu sunt pentru Biserică… Nu trebuie să fim înşelaţi.9

Sufletul meu este, astăzi, plin de recunoştinţă pentru că ştiu că, 
dacă vom continua să fim membri în Biserică, vom avea un pilot 
care cunoaşte drumul şi, dacă vom urma îndrumările sale… nu 
vom avea parte de dezastrele spirituale de care are parte lumea, ci 
vom umbla din loc în loc făcând bine, binecuvântând omenirea şi 
bucurându-ne de prezenţa celor pe care-i iubim.10 (Vezi sugestia 
3 de la pagina 121.) 
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Fiecare dintre noi are dreptul să primească inspiraţie 
personală de la Duhul Sfânt, dacă ne supunem poruncilor. 

Eu am încredere în dumneavoastră, dragi meii fraţi şi dragile mele 
surori… Aveţi dreptul să primiţi aceeaşi cunoaştere pe care o primeşte 
cel care prezidează asupra Bisericii. Aveţi dreptul să primiţi aceeaşi 
inspiraţie pe care o primesc cei pe care Dumnezeu a făcut să fie rân-
duiţi conducători chemaţi de El. Aveţi dreptul la inspiraţia Spiritului şi 
la cunoaşterea că El este Tatăl dumneavoastră şi, când eu spun „dum-
neavoastră”, mă refer la toţi cei care se supun poruncilor Tatălui nostru 
şi au avut parte de influenţa dulce a Spiritului Domnului în Biserica 
lui Hristos… Fiecare dintre noi are dreptul la inspiraţia Domnului în 
proporţie directă cu măsura în care trăim o viaţă neprihănită.11

Oriunde vă veţi duce, nu veţi găsi un alt grup ca acesta, fiecare 
membru al acestui grup are credinţă în Dumnezeu; şi dacă ar fi să vă 
întrebăm câți aveţi o mărturie, nu să credeţi doar pentru că altcineva 

„Fiecare dintre noi are dreptul la inspiraţia domnului în proporţie 
directă cu măsura în care trăim o viaţă neprihănită.” 
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a spus aşa, ci câţi dintre dumneavoastră sunt siguri că aceasta este 
lucrarea lui Dumnezeu, că Isus este Hristosul, că noi trăim vieţi veş-
nice, că Joseph Smith a fost un profet al Dumnezeului cel Viu, veţi 
răspunde că aveţi această mărturie care vă încurajează, vă întăreşte 
şi vă oferă satisfacţie în timp ce mergeţi înainte în lume…

Am înţeles, când am fost mic, că aceasta este lucrarea Domnului. 
Am înţeles că există profeţi în viaţă pe pământ. Am înţeles că inspi-
raţia de la Cel Atotputernic îi va influenţa pe cei care trăiesc demni 
pentru a o primi, pentru ca noi să nu depindem de una, două sau 
de mai multe persoane. Sunt mii de membri ai acestei Biserici care 
ştiu – nu doar îşi imaginează că Dumnezeu trăieşte – că Isus este 
Hristosul şi că noi suntem copiii lui Dumnezeu.12

Nu depindeţi doar de istorie şi nici de învăţăturile vreunui om 
pentru a şti că aceasta este lucrarea Domnului, deoarece aceasta 
v-a fost pusă în suflet prin darul Duhului Sfânt. Nu există îndoială 
în mintea dumneavoastră despre originea dumneavoastră şi nici 
despre locul unde veţi merge după această viaţă, dacă sunteţi demni 
de încrederea ce v-a fost acordată.13

O mărturie nu ne poate fi dată de altcineva. Convingerea vine de 
la Tatăl nostru Ceresc.14

Stau astăzi, aici, fiind foarte recunoscător pentru cunoaşterea pe 
care am primit-o. Sunt recunoscător că nu depind de nimeni în 
ceea ce priveşte mărturia pe care o am. Desigur, sunt recunoscător 
pentru încurajările pe care le-am primit de la alţii care au lumină şi 
cunosc adevărul şi care m-au încurajat trăind vieţi neprihănite, dar 
nu depind de niciunul dintre ei pentru a şti că Dumnezeu trăieşte, 
că Isus Hristos este Mântuitorul omenirii şi că Joseph Smith este 
profetul Domnului. Eu ştiu aceste lucruri…

Îmi face plăcere să mărturisesc că Evanghelia este adevărată şi, 
din tot sufletul, Îi mulţumesc Tatălui meu Ceresc pentru că mi-a 
dezvăluit-o.15

Dintre toate binecuvântările pe care le-am primit în viaţa mea, 
cea mai preţioasă este cunoaşterea că Dumnezeu trăieşte şi că 
aceasta este lucrarea Sa, deoarece aceasta cuprinde toate celelalte 
binecuvântări de care sper să mă bucur în această viaţă sau în viaţa 
care va urma.16 (Vezi sugestia 4 de la pagina 121.) 
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Duhul Sfânt este un ghid sigur de-a 
lungul vieţii muritoare. 

Compania Spiritului [lui Dumnezeu]… este un ghid sigur de-a 
lungul vieţii muritoare şi o pregătire sigură pentru un loc în împă-
răţia Sa celestială.17

În Iov, citim că în om este un duh şi suflarea Celui Atotputernic 
îi dă acestuia priceperea (vezi Iov 32:8). Dacă ţinem poruncile lui 
Dumnezeu, avem dreptul să primim acea pricepere şi, dacă trăim 
aşa cum ar trebui să trăiască fiii lui Dumnezeu, vom avea acea pri-
cepere şi nimeni n-o poate opri, iar rezultatul va fi progresul nostru 
fizic şi psihic în timpul vieţii muritoare şi progresul continuu de-a 
lungul eternităţii.18

Compania Spiritului Domnului este un antidot împotriva obo-
selii… împotriva fricii şi a tuturor acelor lucruri care ne copleşesc 
uneori în viaţă.19

Când ucenicii Salvatorului erau cu El, ei L-au admirat fără să ştie pe 
deplin cât de măreţ era El, dar, până când puterea Duhului Sfânt nu 
s-a revărsat asupra lor, până când nu au avut botezul focului, ei nu au 
putut să înfrunte problemele şi să îndure persecuţiile care au făcut ca 
viaţa lor să fie aproape de neîndurat. Când inspiraţia Celui Atotputer-
nic i-a ajutat să înţeleagă, ei au ştiut că trăiau viaţa unei fiinţe eterne şi 
că, dacă îşi dovedeau credinţa, ştiau că, atunci când trupurile lor aveau 
să moară, ei urmau să fie ridicaţi din mormânt în slavă şi nemurire. 

Acela a fost rezultatul inspiraţiei Spiritului lui Dumnezeu care 
s-a revărsat asupra lor, inspiraţia Celui Atotputernic i-a făcut să 
înţeleagă…

Mă rog ca acel Spirit care ne menţine pe calea adevărului şi a 
neprihănirii să poată rămâne cu noi şi mă rog ca acea dorinţă care 
rezultă din inspiraţia venită de la Tatăl nostru Ceresc să ne poată 
îndruma pe acea cale a vieţii.20

Când viaţa noastră pe pământ se încheie, fie ca noi să aflăm că 
am dat ascultare şoaptelor acelui glas blând şi încet care ne îndrumă 
mereu pe calea neprihănirii şi să ştim că aceasta a însemnat pentru 
noi deschiderea porţii împărăţiei celestiale, pentru noi şi pentru 
cei pe care-i iubim, pentru a înainta prin eternitate… fericiţi pentru 
totdeauna.1 (Vezi sugestia 5 de la pagina 121.) 
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Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. În timp ce citiţi secţiunea „Din viaţa lui George Albert Smith” 
(paginile 113–115), gândiţi-vă cum se aplică analogia preşedin-
telui Smith călătoriei noastre prin viaţa muritoare. Ce ar putea 
reprezenta ceaţa, semnalul radio şi semnalul întrerupt? Cum 
v-a avertizat Domnul asupra pericolului şi cum v-a ajutat să 
rămâneţi pe calea care duce la viaţa eternă? 

 2. La paginile 115–116, preşedintele Smith declară că revelaţia 
este la fel de necesară astăzi cum a fost şi în vremurile biblice. 
Cum i-aţi răspunde cuiva care spune că revelaţiile din scripturi 
sunt suficiente pentru zilele noastre? Ce experienţe aţi trăit care 
v-au învăţat că Tatălui Ceresc „Îi pasă de noi”? 

 3. Recapitulaţi secţiunea care începe la pagina 116. Cum aţi ajuns 
să ştiţi că sfatul profetului vine de la Domnul şi că reprezintă 
„mai mult decât sfatul unui om” (pagina 117)? Cum vă poate 
ajuta revelaţia personală să acceptaţi şi să puneţi în practică 
revelaţia dată prin intermediul profetului? 

 4. Când studiaţi secţiunea care începe la pagina 117, gândiţi-vă 
la cum aţi dobândit o mărturie despre Evanghelie. Cum v-au 
ajutat mărturiile altora? Ce aţi făcut pentru a ajunge să cunoaş-
teţi adevărul? 

 5. În ultima secţiune a învăţăturilor (pagina 121), căutaţi cuvinte 
şi fraze care descriu modalităţi prin care Duhul Sfânt ne poate 
ajuta. Gândiţi-vă la ce puteţi face pentru a fi demn de compa-
nia mai frecventă a Duhului Sfânt în viaţa dumneavoastră. 

Scripturi suplimentare: Ioan 15:26; 1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 32:5; 
Moroni 10:3–5; Doctrină şi legăminte 1:38; 42:61; 76:5–10; Articolele 
de credinţă 1:9.

Ajutor pentru predare: „Nu vă îngrijoraţi în cazul în care cursanţii 
sunt tăcuţi timp de câteva secunde după ce aţi adresat o întrebare. 
Nu vă răspundeţi singuri la întrebare; daţi-le cursanţilor timp pentru 
a se gândi la răspunsuri. Totuşi, liniştea prelungită poate să indice 
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faptul că ei nu înţeleg întrebarea şi că dumneavoastră trebuie să o 
reformulaţi” (Predarea, nu este chemare mai mare, p. 69).

Note
 1. În Conference Report, octombrie 1937, 

p. 50–53.
 2. În Conference Report, aprilie 1946, p. 4.
 3. În Conference Report, aprilie 1917, p. 37.
 4. „Some Points of «Peculiarity»”, 

 Improvement Era, martie 1949, p. 137.
 5. În Proceedings at the Dedication of the 

Joseph Smith Memorial Monument, p. 55.
 6. „Message to Sunday School Teachers”, 

Instructor, noiembrie 1946, p. 501.
 7. În Conference Report, octombrie 1930, 

p. 66.
 8. În Conference Report, octombrie 1937, 

p. 52–53.
 9. În Conference Report, octombrie 1945, 

p. 118–119.
 10. În Conference Report, octombrie 1937, 
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 11. În Conference Report, octombrie 1911, 
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 12. În Conference Report, aprilie 1946, 
p. 124–125.

 13. În Conference Report, aprilie 1905, 
p. 62.

 14. „Opportunities for Leadership”, 
 Improvement Era, septembrie 1949, 
p. 557.

 15. În Conference Report, octombrie 1921, 
p. 42.

 16. În Conference Report, aprilie 1927, p. 82.
 17. „To the Latter-day Saints Everywhere”, 

Improvement Era, decembrie 1947, 
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p. 115–116.
 20. În Conference Report, aprilie 1939, 

p. 124–125.
 21. În Conference Report, aprilie 1941, p. 28. 
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O dorinţă înflăcărată de 
a împărtăşi Evanghelia

Fraţii şi surorile noastre din întreaga lume au 
nevoie de mesajul Evangheliei restaurate şi al 

nostru este privilegiul de a-l împărtăşi. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Un prieten apropiat al lui George Albert Smith a scris: „Preşedin-
tele George Albert Smith este un misionar înnăscut. Încă din tinereţe 
a avut o dorinţă arzătoare de a împărtăşi învăţăturile Evangheliei 
semenilor săi, de a le face cunoscut «fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu», 
pe care-i considera pe toţi ca fiind fraţii şi surorile sale, adevărurile 
care i-au fost revelate profetului Joseph Smith. 

Am avut de câteva ori privilegiul de a călători cu trenul împreună 
cu preşedintele Smith. De fiecare dată, am observat că imediat ce tre-
nul pornea, el îşi lua din geantă câteva broşuri despre Evanghelie şi 
le punea în buzunar şi se ducea printre pasageri. Datorită felului său 
de a fi prietenos şi plăcut, intra foarte repede în vorbă cu alt pasager 
şi, nu după mult timp, îl auzeam relatând povestea întemeierii Biseri-
cii de către profetul Joseph Smith sau vorbind despre exodul sfinţilor 
din Nauvoo, despre încercările şi greutăţile de care au avut parte 
traversând câmpiile către Utah ori explicându-i noului său prieten 
unele dintre principiile Evangheliei. Conversaţie după conversaţie, 
pasager după pasager, până când îşi încheia călătoria. De-a lungul 
prieteniei mele cu preşedintele Smith, care a durat peste patruzeci de 
ani, am învăţat că oriunde s-ar afla, el este, mai presus de orice, un 
misionar al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă”.1

De asemenea, despre preşedintele Smith, s-a scris: „El a vorbit 
despre religie şi cu coşarul care a lucrat în casa lui. Rareori a pier-
dut vreo ocazie de a explica «adevărurile eterne ale Evangheliei 
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„ceea ce avem este evanghelia lui Isus hristos. ceea ce arde în inima 
noastră este dorinţa noastră de a salva sufletele copiilor oamenilor.” 
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restaurate» vreunui prieten sau vreunui necunoscut. Din punctul 
lui de vedere, aceasta era bunătatea supremă, deoarece mesajul lui 
Hristos a fost cel mai important dar pe care el l-a avut de oferit”.2 
(Vezi sugestia 1 de la pagina 133.) 

Deoarece împărtăşirea Evangheliei a fost un subiect pe care pre-
şedintele Smith l-a abordat deseori în învăţăturile sale, acesta este 
primul dintre cele trei capitole despre acest subiect din acest ma-
nual. Acest capitol se concentrează asupra motivelor pentru care 
împărtăşim Evanghelia; capitolul 13 prezintă câteva modalităţi prin 
care noi putem lua parte la această lucrare importantă şi capitolul 14 
descrie cum putem avea un randament maxim în eforturile noastre. 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Lumea are nevoie de ceea ce noi avem – Evanghelia 
lui Isus Hristos, restaurată în plenitudinea ei. 

Lumea suferă, este în dificultate, de la un capăt al său la altul. 
Bărbaţii şi femeile se uită încoace şi încolo, căutând să ştie unde 
se pot duce pentru a face lucrurile care le vor aduce pace sufle-
tească… Evanghelia lui Isus Hristos a fost restaurată. Adevărul re-
velat din Cer este aici şi acel adevăr, acea Evanghelie, dacă oamenii 
ar cunoaşte-o, ar fi leacul pentru suferinţele lor. Este singurul lucru 
care le va aduce pace în timpul vieţii pe pământ.3

Este nevoie ca oamenii acestei lumi să-şi analizeze viaţa şi să se 
întoarcă la temelia stabilită de Domnul cerului şi al pământului, te-
melia credinţei, pocăinţei, botezului prin scufundare pentru iertarea 
păcatelor şi a primirii Duhului Sfânt prin aşezarea mâinilor acelora 
care deţin autoritatea divină. De aceasta are lumea nevoie. Sunt 
recunoscător că mulţi privesc în această direcţie. Ei au mers orbeşte 
de-a lungul unei cărări care i-a dus la tristeţe şi suferinţă, însă le-a 
fost pus la dispoziţie un leac pentru toate suferinţele – Evanghelia 
lui Isus Hristos. Pentru toţi a fost cartografiată o cărare care, deşi 
este strâmtă şi greu de urmat, duce înapoi la Tatăl nostru, al tuturor; 
nu există o altă cărare care duce acolo.4

Bisericile lumii încearcă, în felul lor, să aducă pace în inimile oa-
menilor. Ele au multe virtuţi şi multe adevăruri şi înfăptuiesc mult 
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bine, dar nu sunt autorizate de Divinitate. Preoţii lor nu au fost 
niciodată împuterniciţi de Divinitate.5

Sfinţii din zilele din urmă sunt singurii care deţin autoritatea Ta-
tălui nostru Ceresc de a administra rânduielile Evangheliei. Lumea 
are nevoie de noi.6

În lume există o adevărată foamete după auzirea cuvintelor 
Domnului şi multe suflete cinstite caută cu sinceritate să ştie ce 
doreşte Tatăl nostru Ceresc de la ele. Am întâlnit mulţi conducători 
ai bisericilor lumii şi, printre ei, am găsit caractere nobile dornice 
să facă bine, dar am găsit rareori, printre cei care erau chemaţi 
să slujească în diverse organizaţii bisericeşti, oameni care să aibă 
o înţelegere a scopului existenţei lor sau care să înţeleagă de ce 
suntem aici, în această lume. Oamenii nu pot predica ceea ce ei 
înşişi nu înţeleg. Aceşti oameni buni, neînţelegând Evanghelia şi 
necesitatea rânduielilor acesteia, îşi limitează învăţăturile, în mare 
parte, la lecţiile morale şi citirea psalmilor în faţa congregaţiilor lor. 
Pasaje izolate sunt alese ca texte pentru a se vorbi despre virtute, 
cinste etc., toate acestea fiind utile şi înălţătoare, însă prea puţine 
cuvântări sunt rostite explicând cerinţele ce trebuie îndeplinite de 
fiecare suflet înainte de a putea intra în împărăţia cerului. Aceasta 
este informaţia de care lumea are cel mai mult nevoie. Prea puţini 
oficianţi în biserici au pentru congregaţiile lor un mesaj care să le 
inspire credinţa în divinitatea lui Isus Hristos şi necesitatea de a 
primi rânduielile Evangheliei pe care El le-a indicat.7 (Vezi sugestia 
2 de la pagina 133.) 

Sunt mulţi oameni care ar accepta 
adevărul dacă li s-ar da ocazia. 

Copiii Tatălui nostru de pretutindeni sunt dornici să ştie ce ar 
trebui să facă dar, din cauza influenţelor rele care au pătruns pe 
pământ, ei au fost înşelaţi; oamenii onorabili ai pământului nu văd 
adevărul… Duşmanul lucrează şi singura putere care poate neutra-
liza influenţa lui este Evanghelia lui Isus Hristos.8

Oamenii nu au avut încredere unul în altul. Ei nu au crezut ceea 
ce au auzit şi nu au fost dornici să facă ceea ce Filip, unul dintre 
ucenicii Salvatorului, i-a recomandat lui Natanael, care discuta cu 
el. Filip a spus: „Domnul a venit”. 
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Şi el i L-a descris, iar Natanael a întrebat: „De unde a venit?”. 

Filip i-a răspuns: „El a venit din Nazaret”. Apoi, acel om bun a 
spus: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”. Filip a spus: „Vino şi vezi!” 
(vezi Ioan 1:43–46).

Natanael fusese învăţat să creadă că nu putea să iasă nimic bun 
din Nazaret şi, totuşi, el a fost bărbatul despre care Salvatorul a spus 
mai târziu că era un israelit în care nu era vicleşug – un om bun, dar 
care fusese înşelat din cauza lucrurilor pe care le auzise. 

Dar, când a aflat, când a acceptat invitaţia ucenicilor: „Vino şi 
vezi!”, el s-a dus şi a văzut. 

Noi am avut o mare bucurie sub influenţa Spiritului Său. Ne-am 
dori ca toată lumea să se bucure de acea binecuvântare şi, când ei 
întreabă „Ce fel de oameni sunt aceştia de aici?”, răspunsul nostru 
să fie: „Vino şi vezi”.9

Tatăl meu Ceresc… m-a chemat să merg în multe zone ale lumii 
şi am călătorit peste 1,6 milioane de kilometri de când am fost che-
mat să slujesc. Am călătorit în multe ţări şi climate şi, oriunde am 
fost, am găsit oameni buni, fii şi fiice ale Dumnezeului cel Viu, care 
aşteaptă Evanghelia lui Isus Hristos şi sunt mii, sute de mii, milioane 
care ar accepta adevărul dacă ar putea şti ceea ce ştim noi.10

Sunt multe organizaţii bisericeşti minunate în lume, mulţi bărbaţi 
credincioşi şi femei credincioase care trăiesc conform voinţei Tatălui 
nostru Ceresc, aşa cum o înţeleg ei…

Tuturor oamenilor care vor trăi conform luminii pe care Domnul 
le-a oferit-o şi care-L vor căuta în rugăciune sinceră li se va înduioşa 
inima, li se va influenţa mintea şi li se va oferi ocazia să ştie că Dum-
nezeu a vorbit din nou.11 (Vezi sugestia 3 de la pagina 133.) 

Noi suntem entuziasmaţi să împărtăşim Evanghelia, 
deoarece îi iubim pe semenii noştri. 

Este posibil ca unui observator din afară să i se pară că există 
un entuziasm neobişnuit printre sfinţii din zilele din urmă. Nu de 
mult, cineva a spus: „Pentru mine este neobişnuit să văd cu câtă 
bucurie vă îndepliniţi lucrarea. Indiferent dacă vorbesc cu un tânăr 
sau cu un adult, cu un grădinar sau cu un poliţist dintre oamenii 
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dumneavoastră, cu toţii sunt fericiţi, mulţumiţi şi încrezători că ei 
deţin Evanghelia lui Isus Hristos”…

Este de mirare că există entuziasm în preaslăvirea noastră, că 
suntem înclinaţi să fim dornici să împărtăşim aceste adevăruri glo-
rioase cu semenii noştri? Este de mirare că, atunci când vine timpul 
ca fiii noştri să fie chemaţi în misiune sau când ni se cere să lăsăm 
deoparte treburile noastre şi să ne ducem să slujim în calitate de 
slujitori ai Dumnezeului cei Viu, îmbrăcaţi cu putere de sus, deţi-
nând autoritatea care a fost conferită în aceste zile din urmă pentru 
ca noi să putem împărtăşi tuturor oamenilor acest adevăr minunat 
care ne-a înnobilat viaţa… răspundem cu dragă inimă şi bucurie? 12

Ceea ce avem este Evanghelia lui Isus Hristos. Ceea ce arde în 
inima noastră este dorinţa noastră de a salva sufletele copiilor oa-
menilor. Nu contează că ne putem întări şi că putem ajunge să avem 
o situaţia financiară foarte bună; nu contează că numele noastre 

„toţi cei care cred vor urma exemplul dat de Salvator atunci 
când le-a spus ucenicilor Săi: «cine va crede şi se va boteza 

va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit».”
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pot ajunge să fie lăudate pe pământ pentru realizările noastre, ci 
faptul că fiii şi fiicele lui Dumnezeu, oriunde ar fi ei, pot să audă 
această Evanghelie, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântui-
rea fiecăruia care crede şi trăieşte conform preceptelor ei. Şi toţi cei 
care cred vor urma exemplul dat de Salvator atunci când le-a spus 
ucenicilor Săi: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine 
nu va crede, va fi osândit” (Marcu 16:16).13

Gândiţi-vă la responsabilitatea pe care o avem, dacă ne trăim 
viaţa nepăsători sau indiferenţi, fără să căutăm să împărtăşim ade-
vărul celor pe care Domnul îi iubeşte la fel de mult ca pe noi şi 
care sunt preţioşi pentru El. Simt că unii membri ai acestei Biserici 
ar trebui să se trezească. Cred că ar trebui să se depună un efort 
mai mare pentru a le împărtăşi copiilor Tatălui nostru tot adevărul 
deţinut de această Biserică.14

Când un om este bolnav, dacă el este aproapele nostru, îi slujim 
cu bucurie; dacă are un deces în familie, încercăm să-l alinăm. Dar, 
timp de ani de zile, îi permitem să meargă pe căi care-i vor distruge 
şansa de a avea viaţă veşnică, trecem pe lângă el ca şi cum ar fi un 
lucru de nimic.15

Înţelegem noi că fiecare om este creat după chipul lui Dumne-
zeu, că fiecare bărbat este un fiu al lui Dumnezeu şi fiecare femeie 
este o fiică a Lui? Indiferent unde s-ar afla, ei sunt copiii Săi, iar El îi 
iubeşte şi doreşte ca ei să fie salvaţi. În mod cert, noi, membrii aces-
tei Biserici, nu putem sta fără să facem nimic. Nu putem primi fa-
voarea plină de dragoste a Tatălui nostru Ceresc care este revărsată 
asupra noastră, cunoaşterea vieţii eterne, şi s-o ţinem doar pentru 
noi, crezând că astfel vom fi binecuvântaţi. Nu ceea ce primim este 
ceea ce ne înnobilează viaţa, ci ceea ce oferim.16

Să ne intereseze suficient de mult salvarea oamenilor astfel încât 
să dăm dovadă de un entuziasm sfânt pentru convertirea lor; ca 
să ne putem bucura de recunoştinţa şi dragostea lor eterne şi de 
aprecierea Tatălui nostru Ceresc, datorită interesului nostru altruist 
faţă de copiii Săi.17

Misiunea noastră în ceea ce-i priveşte pe copiii Tatălui nostru… 
este o misiune de pace, de intenţii bune faţă de toţi oamenii. Este 
o dorinţă puternică şi plină de entuziasm de a împărtăşi tuturor 
copiilor Tatălui nostru lucrurile bune pe care El le-a revărsat asupra 
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noastră cu atâta generozitate; şi, având speranţa că ei vor înţelege, 
noi îngenunchem, în fiecare zi, rugându-ne ca inima lor să fie în-
duioşată, ca Spiritul lui Dumnezeu să poată intra în sufletele lor ca 
ei să poată înţelege adevărul aşa cum le este prezentat.18

Îmi doresc ca această Biserică măreaţă, cu puterea care i-a fost 
dată de Dumnezeu, să poată răspândi mai repede adevărul şi să 
salveze popoarele de la distrugere. Noi, ca organizaţie, creştem 
rapid, însă pe mine nu mă bucură atât de mult creşterea numerică 
cât mă bucură încredinţarea că influenţa pe care o avem este una 
bună şi că toţi copiii Tatălui nostru, de la nord la sud şi de la est la 
vest, aud mesajul vieţii şi al salvării, fără de care ei nu pot locui în 
prezenţa Mântuitorului omenirii.19 (Vezi sugestia 4 de la pagina 133.) 

Domnul ne va cere socoteală pentru eforturile 
noastre de a împărtăşi darul Evangheliei. 

Noi am primit un dar minunat, însă cu acel dar ne revine şi o mare 
responsabilitate. Am fost binecuvântaţi de Domnul cu o cunoaştere 
mai mare decât cea a semenilor noştri şi, cu acea cunoaştere, vine şi 
cerinţa de a o împărtăşi copiilor Săi, oriunde s-ar afla ei.20

Acum, nu cred că noi Îi slujim lui Dumnezeu cu toată puterea 
noastră dacă-i abandonăm pe copiii Săi sau dacă petrecem prea 
mult timp, în mod egoist, pentru binele nostru, strângând lucruri 
lumeşti şi lăsându-i pe copiii Săi în întuneric când am putea să-i 
aducem la lumină. Eu înţeleg că cea mai importantă misiune pe 
care o am în această viaţă este: în primul rând, să ţin poruncile lui 
Dumnezeu, aşa cum mi-au fost propovăduite şi, apoi, să le propo-
văduiesc copiilor Tatălui meu care nu le înţeleg.21

Nu există o altă Evanghelie a salvării şi noi, dragii mei fraţi care 
deţineţi preoţia sfântă, avem responsabilitatea nu doar de a transmite 
acest mesaj popoarelor pământului, ci de a ne trăi viaţa conform 
ei şi a o propovădui celor din jurul nostru, care nu sunt de aceeaşi 
religie cu noi. Vă avertizez, astăzi, că Domnul ne-a dat răspunderea 
de a-i chema pe copiii Săi la pocăinţă şi de a propovădui adevărul 
Său. Dacă nu profităm de ocaziile noastre de a-i învăţa Evanghelia 
Domnului nostru pe fiii şi pe fiicele lui Dumnezeu care nu sunt din 
religia noastră şi care trăiesc printre noi, El ne va cere socoteală de 
partea cealaltă a vălului pentru ceea ce am eşuat să facem.22



c a P I t o l u l  1 2

131

După o vreme, va trebui să fim judecaţi după cartea vieţii noastre 
şi, dacă am fost credincioşi, sunt sigur că Tatăl nostru, al tuturor 
celor din lume, ne va mulţumi şi ne va binecuvânta pentru că i-am 
făcut pe atât de mulţi dintre fiii şi fiicele Sale să înţeleagă scopul 
vieţii şi cum să se bucure de ea sub influenţa Spiritului Său.23

Când avem spiritul Evangheliei, dorinţa noastră este aceea de a 
putea să-i învăţăm, pe cât mai mulţi copii ai Tatălui nostru putem, 
adevărurile glorioase care sunt necesare pentru exaltarea lor, pentru 
ca, atunci când va sosi timpul să stăm în faţa Mântuitorului omenirii, 
să-I putem spune: „Cu puterea pe care mi-ai dat-o, cu înţelepciu-
nea şi cunoaşterea pe care mi le-ai dat, am căutat cu tandreţe şi cu 
dragoste neprefăcută, cu hotărâre şi bunătate să aduc cât de mulţi 
dintre copiii Tăi am putut la cunoaşterea Evangheliei”.24 (Vezi su-
gestia 5 de la paginile 133–134.) 

Dacă împărtăşim Evanghelia copiilor lui 
Dumnezeu, răsplata noastră va fi o bucurie 
mare alături de ei în împărăţia celestială. 

Cei mai mulţi dintre noi ne petrecem cea mai mare parte a tim-
pului căutând lucrurile acestei vieţi pe care va trebui să le lăsăm 
atunci când vom pleca de aici, deşi peste tot în jurul nostru sunt 
sufletele nemuritoare pe care, dacă am vrea, le-am putea învăţa şi 
inspira să cerceteze adevărul şi cărora le-am putea planta în inimă 
cunoaşterea că Dumnezeu trăieşte. Nu există în lume o comoară 
care să fie mai preţioasă pentru noi, căci noi vom avea recunoştinţa 
lor aici şi aprecierea lor nepieritoare şi eternă în lumea care va veni. 
Aceasta este cea mai importantă misiune.25

Gândiţi-vă cum ar fi dacă, în loc să fi fost egoişti încercând să sal-
văm doar familia noastră mică, am putea să-i numărăm cu zecile şi cu 
sutele pe bărbaţii şi femeile pe care i-am influenţat să accepte Evan-
ghelia Domnului nostru. Atunci ne vom simţi cu siguranţă binecuvân-
taţi şi ne vom bucura pentru totdeauna de dragostea şi aprecierea lor.26 

Ce bucurie va fi de partea cealaltă a vălului când îi vom găsi pe 
aceşti bărbaţi buni şi pe aceste femei bune care trăiesc conform 
luminii pe care o au, încercând să-şi îndeplinească datoria faţă de 
Dumnezeu şi care, datorită faptului că i-am găsit, datorită dorinţei 
noastre de a împărtăşi cu ei, vor primi mai multe informaţii despre 
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Evanghelia Domnului nostru şi vor accepta rânduielile înfăptuite în 
casa Sa sfântă şi vor fi pregătiţi să fie membri ai împărăţiei celestiale! 
Cât de fericiţi veţi fi dacă, atunci când va sosi timpul, când veţi sta în 
prezenţa Marelui Judecător pentru a da socoteală pentru cei câţiva 
ani de viaţă muritoare, dacă aceşti copii ai Tatălui nostru pe care 
El îi iubeşte la fel de mult ca pe noi, stând lângă noi, vor spune: 
„Tată Ceresc, acesta a fost bărbatul, aceasta a fost femeia care mi-a 
prezentat prima dată informaţia despre adevărul Tău glorios care 
mi-a insuflat dorinţa de a Te căuta cu mai multă ardoare decât am 
făcut-o înainte. Acesta a fost bărbatul sau aceasta a fost femeia care 
a făcut acest lucru minunat pentru mine”. Şi aceasta nu este totul. 

Când acel timp va veni, când veţi trece prin erele eternităţii, care 
înseamnă un timp lung, veţi simţi dragostea şi recunoştinţa fiecărui 
bărbat, fiecărei femei şi fiecărui copil pentru care aţi fost o unealtă 
în aducerea fericirii eterne. Nu merită aceasta totul? Ne putem trăi 
viaţa aici câştigând sute sau mii de dolari, putem avea cirezi, turme, 

„când avem spiritul evangheliei, dorinţa noastră este aceea de a 
putea să-i învăţăm pe cât mai mulţi copii ai tatălui nostru.”
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case şi pământuri, însă nu le putem lua cu noi de cealaltă parte. Ele 
nu sunt necesare pentru viaţa eternă, ele ne sunt necesare doar aici 
dar, dacă am câştigat recunoştinţa şi dragostea celorlalţi copii ai lui 
Dumnezeu, de acestea vom avea parte pentru totdeauna. Gândiţi-vă 
ce va însemna acest lucru! Când va veni timpul ca această lume să 
fie curăţată şi purificată prin foc şi va deveni împărăţia celestială, 
tot ce este impur şi tot ce nu este de dorit fiind distrus, cât de bine 
va fi să vedem că vom avea parte de prezenţa celor cărora le-am 
slujit în timpul vieţii muritoare, alături de care vom fi moştenitori şi 
vom fi conduşi pentru totdeauna de Isus Hristos, Domnul nostru! – 
Nu merită aceasta totul? Nu este aceasta o ocazie minunată? 27 (Vezi 
sugestia 6 de la pagina 134.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Recapitulaţi din secţiunea „Din viaţa lui George Albert Smith” 
(paginile 123–125). De ce credeţi că preşedintele Smith a fost 
atât de entuziasmat de munca misionară? Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră să fiţi „mai presus de orice, un misionar al Bise-
ricii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă”? 

 2. Ce oferă Evanghelia restaurată lumii pe lângă „lecţiile morale” 
oferite de majoritatea religiilor? (Pentru câteva exemple, vezi 
paginile 125–126.)

 3. Citiţi secţiunea care începe la pagina 126 (vezi, de asemenea, 
D&L 123:12). Ce exemple aţi văzut de oameni care au depăşit 
concepţiile greşite despre Biserică acceptând invitaţia de „[a 
veni şi de a vedea]”? Care sunt câteva dintre modalităţile efi-
ciente de a face o astfel de invitaţie? 

 4. Citiţi al treilea paragraf de la pagina 128. De ce credeţi că ezi-
tăm uneori să împărtăşim Evanghelia celor din jurul nostru? 
În timp ce studiaţi paginile 127–130, gândiţi-vă ce putem face 
pentru a depăşi această ezitare. 

 5. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 130, gândiţi-vă 
dacă faceţi ceea ce Domnul se aşteaptă să faceţi pentru a 
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împărtăşi Evanghelia. Gândiţi-vă, rugându-vă, cum puteţi să 
ţineţi mai bine această poruncă. 

 6. Recapitulaţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 131–133.) 
şi gândiţi-vă la persoana care v-a prezentat pentru prima oară, 
dumneavoastră sau familiei dumneavoastră, Evanghelia restau-
rată a lui Isus Hristos. Ce puteţi să faceţi pentru a vă arăta sau 
exprima recunoştinţa faţă de acea persoană? 

Scripturi suplimentare: Amos 8:11–12; Mosia 28:1–3; Alma 26:28–30; 
Doctrină şi legăminte 4:4; 18:10–16.

Ajutor pentru predare: „Este mai bine să foloseşti doar câteva idei 
bune şi să ai o discuţie bună – şi o înţelegere bună – decât să te gră-
beşti încercând să predai fiecare cuvânt din manual… O atmosferă 
destinsă este absolut esenţială dacă doriţi să aveţi Spiritul Domnului 
prezent în clasa dumneavoastră” ( Jeffrey R. Holland, „Teaching and 
Learning in the Church”, Ensign, iunie 2007, p. 91).
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Să ne facem partea în 
împărtăşirea Evangheliei

Există multe modalităţi în care putem 
participa la măreaţa lucrare de împărtăşire 
a Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Pe lângă faptul că a slujit aproape 48 de ani ca autoritate generală, 
George Albert Smith a slujit în trei misiuni cu timp deplin pentru 
Biserică, inclusiv doi ani ca preşedinte al Misiunii Europa. El i-a 
îndemnat pe membrii Bisericii să se pregătească spiritual pentru 
a sluji ca misionari cu timp deplin şi să accepte aceste chemări 
atunci când le primesc. Dar el i-a învăţat, de asemenea că, pentru a 
predica Evanghelia, nu este necesar ca ei să primească o chemare 
oficială de a merge în misiune. George Albert Smith a fost misionar 
întreaga viaţă şi el a amintit deseori membrilor Bisericii că au prile-
juri numeroase de a împărtăşi Evanghelia vecinilor şi prietenilor şi 
i-a încurajat să fie exemple bune de ucenici ai lui Hristos. 

Slujirea preşedintelui Smith în Misiunea Europa a început la scurt 
timp după Primul Război Mondial. Din cauza războiului, numărul 
misionarilor din misiune fusese redus considerabil şi eforturile de 
a mări numărul lor erau zădărnicite de faptul că misionarilor nu 
li se acorda viză. Pe lângă aceasta, duşmanii Bisericii răspândeau 
istorisiri neadevărate despre sfinţii din zilele din urmă aducând 
prejudicii care erau greu de reparat. Cu toate aceste neajunsuri, 
preşedintele Smith a avut încredere că lucrarea va înainta datorită 
vieţii exemplare a sfinţilor din zilele din urmă. El a consemnat că, 
pe măsură ce Biserica devenea mai cunoscută „membrii ei sunt res-
pectaţi pentru virtuţile lor” şi criticii ei „renunţă repede la afirmaţiile 
nedrepte când vin în contact direct cu sfinţii din zilele din urmă în 
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George albert Smith a slujit în calitate de preşedinte 
al misiunii europa din 1919 până în 1921. 
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viaţa lor zilnică… Ei ne judecă apoi după roadele noastre, pe baza 
observaţiilor personale şi aceste informaţii, aşa cum le împărtăşesc 
ei, pot avea doar un singur efect şi acesta ne este foarte favorabil” 1.

La scurt timp după ce şi-a început slujirea ca preşedinte de mi-
siune, el a scris membrilor Bisericii din Europa, amintindu-le respon-
sabilităţile lor de a împărtăşi Evanghelia şi a sprijini progresul lucrării: 

„Având încredere deplină că Domnul va întoarce inimile tuturor 
oamenilor demni către Evanghelie când ei o vor înţelege, să ne fo-
losim împreună de prilejul de a munci câtă vreme este încă timp. Să 
răspândim învăţăturile Învăţătorului pentru salvarea, atât temporală, 
cât şi spirituală, a oamenilor buni din Marea Britanie şi din celelalte 
ţări din cadrul Misiunii europene” 2.

Câteva luni mai târziu, el scria: „Fiecărui membru al Bisericii tre-
buie să-i facă plăcere să propovăduiască adevărul. Fiecare dintre noi 
trebuie să facă ceva în fiecare zi pentru a aduce lumina semenilor 
noştri. Toţi sunt preţioşi în ochii Tatălui nostru Ceresc şi El ne va 
răsplăti pe măsură pentru că i-am luminat. Responsabilitatea noastră 
nu poate fi trecută pe alţi umeri” 3.

După ce a revenit din Europa, în anul 1921, George Albert Smith a 
raportat în cadrul conferinţei generale: „Răul care ni s-a făcut în trecut 
a fost, în mare măsură, risipit şi sute, chiar mii de bărbaţi şi femei au 
ajuns să fie conştienţi de munca pe care o facem”. El i-a îndemnat 
apoi pe sfinţi să caute permanent modalităţi de a împărtăşi Evanghe-
lia altora: „Problema noastră este să găsim o cale prin care să putem 
face cunoscută tuturor oamenilor Evanghelia Domnului nostru. Este 
problema noastră şi, cu ajutor divin, vom găsi o cale de a o rezolva. 
Este de datoria noastră să apreciem dacă există mijloace prin care 
să putem să facem mai mult decât am făcut deja, pentru a îndeplini 
cerinţele Tatălui nostru Ceresc” 4 (vezi sugestia 1 de la pagina 146). 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Fiecare membru al Bisericii are responsabilitatea 
de a împărtăşi Evanghelia. 

Mă simt atât de recunoscător pentru privilegiile pe care le am 
în Biserica lui Isus Hristos, pentru prietenia cu bărbaţi şi femei din 
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această Biserică şi din alte biserici. Sunt recunoscător pentru că am 
mulţi prieteni în diversele biserici din lume, situate în diferite locuri. 
Sunt recunoscător pentru aceste prietenii, dar nu voi fi mulţumit 
până când nu le voi putea împărtăşi unele dintre lucrurile pe care 
ei nu le-au primit încă.5

Noi trimitem misionari naţiunilor de pe pământ pentru a pro-
clama Evanghelia aşa cum a fost revelată în aceste zile din urmă. 
Dar aceasta nu este toată îndatorirea noastră. Chiar la uşa noastră, 
se află, cu sutele şi miile, fii aleşi şi fiice alese ale Tatălui nostru Ce-
resc. Ei trăiesc printre noi, ne devin prieteni, dar noi nu reuşim să-i 
învăţăm, în măsura în care ar trebui, Evanghelia care ştim că este 
puterea lui Dumnezeu pentru salvare. Membrii Preşedinţiei Bisericii 
fac tot ce le stă în putere; îşi dedică orele, în timpul zilei şi, deseori, 
până târziu în timpul nopţii, intereselor Bisericii. Fraţii care le sunt 
alături oferă, de bunăvoie, din timpul lor, călătorind şi propovă-
duind sfinţilor din zilele din urmă şi ducând Evanghelia copiilor 
Tatălui nostru. Preşedinţii de ţăruşi, înalţii consilieri, episcopii şi 
asistenţii tuturor acestora lucrează neîncetat pentru a-i binecuvânta 
pe oameni şi răsplata lor este sigură. Dar facem noi tot ce trebuie 
să facem, astfel încât, atunci când vom sta înaintea scaunului de 
judecată al Tatălui nostru Ceresc, El să ne spună că ne-am făcut pe 
deplin datoria faţă de semenii noştri, copiii Săi? 6

Una dintre primele revelaţii…cuprinsă în Doctrină şi legăminte, 
ne spune următoarele: 

„Acum, iată, o minunată lucrare va veni foarte curând printre 
copiii oamenilor; …

De aceea, dacă doriţi să-L slujiţi pe Dumnezeu, voi sunteţi che-
maţi la această lucrare” (D&L 4:1, 3).

Nu este necesar să fiţi chemaţi să mergeţi în misiune pentru a pro-
clama adevărul. Începeţi cu persoana care locuieşte alături făcând-o 
să aibă încredere în dumneavoastră, să vă iubească pentru că sunteţi 
neprihăniţi şi, astfel, munca dumneavoastră misionară a început deja, 

„pentru că, iată, câmpul este alb, gata pentru seceriş” (D&L 4:4).7

Transmiterea adevărului nu este responsabilitatea altcuiva, ci 
este responsabilitatea dumneavoastră şi a mea de a ne asigura că 
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Evanghelia lui Isus Hristos, în puritatea ei, este propovăduită copii-
lor oamenilor. Nu vă face aceasta să fiţi recunoscători? 8

Fiecăruia dintre noi i se oferă un mare prilej. Aş dori să subli-
niez importanţa muncii misionare pe care o face fiecare dintre noi 
cu vecinii noştri. Dacă vom face tot ce putem, vom fi surprinşi să 
vedem cât de mulţi vor manifesta interes şi, nu numai că ne vor fi 
recunoscători pentru că le aducem adevărul şi le deschidem ochii 
pentru a vedea gloriile (împărăţiilor) şi binecuvântările pe care le-a 
pregătit Tatăl nostru Ceresc, ci ei ne vor iubi şi ne vor fi recunoscă-
tori de-a lungul erelor eternităţii. 

Sunt atât de multe lucruri pe care Domnul le-a revărsat asupra 
noastră şi pe care alţi oameni nu le-au primit încă. Desigur, noi nu 
vom fi egoişti. Trebuie să existe în inimile noastre dorinţa de a îm-
părtăşi fiecărui suflet, pe cât de mult este posibil, adevărurile care 
aduc bucurie ale Evangheliei lui Isus Hristos.9

Astfel, pe măsură ce înaintăm în această lucrare, fiecare dintre 
noi, având influenţă asupra vecinilor şi prietenilor noştri, să nu fim 
prea timizi. Nu trebuie să-i deranjăm pe oameni, dar să-i facem 
să simtă şi să înţeleagă că ne interesează nu să-i facem membri ai 
Bisericii pentru a creşte numărul de membri, ci să-i aducem în Bi-
serică pentru ca ei să se bucure de aceleaşi binecuvântări de care 
ne bucurăm noi.10 (Vezi sugestia 2 de la pagina 146.) 

Dacă trăim vieţi exemplare, influenţa noastră îi poate 
încuraja pe alţii să înveţe despre Evanghelie. 

Aduceţi-vă aminte, noi, toţi, avem responsabilităţi. Poate nu sun-
tem chemaţi să îndeplinim o îndatorire precisă, dar fiecare cartier 
oferă fiecăruia dintre noi o ocazie să radieze pace, dragoste şi fe-
ricire, astfel încât oamenii să poată înţelege Evanghelia şi să poată 
fi adunaţi în turmă.11

Cu numai câteva zile în urmă, uneia dintre surorile noastre, aflată 
în vizită în estul Statelor Unite, i s-a spus într-o conversaţie cu un 
bărbat educat: „Nu pot avea credinţa pe care o ai tu, dar aş vrea 
s-o pot avea. Este minunată”. Şi la fel gândesc mulţi copii ai Tatălui 
nostru, care, observând caracterul acestei lucrări, văzând faptele 
bărbaţilor şi femeilor care au îmbrăţişat adevărul, sunt uimiţi de ceea 
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ce se realizează şi de pacea şi fericirea care îl însoţesc pe cel care 
crede cu sinceritate şi doresc ca şi ei să aibă parte de acestea; şi ei 
ar putea dacă ar avea credinţă.12

Am observat deseori, şi cred că cei mai mulţi dintre dumnea-
voastră care au avut o experienţă misionară vor confirma observaţia 
mea, că nicio persoană bună, bărbat sau femeie, nu poate fi influen-
ţată de membri credincioşi ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă şi să se abţină de la a-şi exprima admiraţia faţă de 
ceea ce observă când sunt cu noi. După ce ne părăsesc, poate fi 
diferit uneori, dar cât timp se află sub acea influenţă care vine de 
la Domnul, pe care o au slujitorii Săi, care Îi slujesc Lui, le face plă-
cere, de obicei, să laude ce au văzut şi au simţit.13

Duşmanul a făcut cele mai mari eforturi pentru a împiedica răs-
pândirea adevărurilor Evangheliei. Şi este datoria dumneavoastră 
şi a mea ca, prin tact, dragoste frăţească şi credinţă, să îndepărtăm 
răul pe care duşmanul l-a semănat în inimile copiilor Tatălui nostru, 

„Fiecare cartier oferă fiecăruia dintre noi o ocazie 
să radieze pace, dragoste şi fericire.” 
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să demontăm falsele impresii care există în unele cazuri chiar şi în 
mintea bărbaţilor buni şi femeilor bune şi să-i învăţăm Evanghelia 
Domnului nostru, care este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea 
tuturor acelora care cred şi i se supun.14

Eu cred că această măreaţă organizaţie căreia îi aparţinem tre-
buie să fie capabilă să dea un astfel de exemplu, încât oamenii din 
zonele noastre, care nu sunt membri ai Bisericii, văzând faptele 
noastre bune, să fie obligaţi să slăvească numele Tatălui nostru Ce-
resc. Aceasta este ceea ce simt în această privinţă. Tot ce trebuie să 
facem este să dăm un exemplu, să fim bărbaţi buni şi femei bune şi 
ei vor observa acest lucru. Apoi, probabil că ei ne vor oferi prilejul 
de a-i învăţa lucrurile pe care nu le ştiu.15

Dacă noi, ca membri ai Bisericii, am ţine legămintele lui Dum-
nezeu, dacă am preţui adevărul aşa cum trebuie, dacă vieţile noas-
tre s-ar conforma frumuseţilor învăţăturilor lui astfel încât semenii 
noştri, observând comportamentul nostru, să fie constrânşi să caute 
adevărul, noi am face o splendidă muncă misionară.16 (Vezi sugestia 
3 de la pagina 146.) 

Noi participăm la munca misionară ajutând la pregătirea 
viitorilor misionari şi sprijinindu-i în timpul misiunii lor. 

Misiunea noastră nu este doar să propovăduim Evanghelia lui 
Isus Hristos şi să trăim potrivit ei, ci misiunea noastră este şi să 
trimitem în lume pe fiii şi fiicele noastre când sunt chemaţi, din 
când în când, să slujească Bisericii. Când pleacă, ei trebuie să fi fost 
pregătiţi astfel încât să fie neclintiţi în faţa ispitelor duşmanului; ei 
trebuie să fie puri, virtuoşi şi neprihăniţi în vieţile lor, atât cât este 
posibil să fie şi, atunci, influenţa simplei lor prezenţe va fi simţită 
de cei cu care intră în contact. Spiritul lui Dumnezeu nu va locui 
în tabernacole necurate, însă Spiritul Său va locui cu cei care se 
păstrează curaţi şi plăcuţi. 

De aceea, să-i [creştem] pe băieţii noştri şi pe fetele noastre sub 
influenţa Spiritului lui Dumnezeu.17

Nu-i lăsaţi pe copiii voştri să crească fără a-i învăţa principiile 
Evangheliei lui Isus Hristos. Nu aşteptaţi să-i trimiteţi în misiune 
pentru a afla ce înseamnă Evanghelia. Îmi amintesc că, în urmă cu 
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55 sau 60 de ani, când am fost în Sud [ca misionar], un bărbat care 
provenea dintr-o familie numeroasă a spus: „Nu ştiu ce să spun. Nu 
ştiu că să le spun acestor oameni”. 

„De ce?”, a spus unul dintre fraţi. „Învaţă-i Biblia. Du-te şi ia-ţi 
Biblia şi citeşte Genesa.” El a spus: „Nu ştiu unde se află Genesa în 
Biblie” şi, totuşi, el plecase dintr-o casă de sfinţi din zilele din urmă 
pentru a duce mesajul vieţii şi salvării acelor oameni din Sud. Totuşi, 
nu a trecut mult timp după aceea şi situaţia sa s-a schimbat. Prin 
studiu şi rugăciune, el a primit o mărturie despre adevăr şi a ştiut 
că Evanghelia este reală şi a putut să stea în faţa oamenilor şi să-şi 
depună, liber, mărturia că Evanghelia lui Isus Hristos este adevărul.18

Sunt impresionat de importanţa pregătirii pentru această lucrare. 
Nu este suficient doar ca un băiat să-şi manifeste dorinţa, datorită 
încrederii sale în părinţii săi, de a face ceea ce doresc ei ca el să facă, 
să meargă în lume şi să predice Evanghelia; nu este suficient ca el 
să răspundă chemării de a sluji în misiune, pe care Tatăl nostru Ce-
resc o face din când în când prin slujitorii Săi; ci este, de asemenea, 
necesar ca el să fie pregătit pentru lucrare, să cerceteze scripturile şi 
să înveţe ceea ce Domnul doreşte ca el să cunoască. Este important 
ca fiii noştri şi fiicele noastre să aibă o credinţă fermă şi să cunoască 
aşa cum cunosc părinţii lor că aceasta este lucrarea Tatălui nostru …

Doisprezece bărbaţi pregătiţi pentru lucrare realizează mai mult 
în misiune decât o sută de oameni care nu cunosc adevărul şi care 
trebuie învăţaţi ei înşişi înainte să fie capabili să îl explice altora. 

Aceasta este lucrarea Tatălui nostru şi nu trebuie tratată cu lipsă 
de respect. Are o importanţă supremă pentru noi. Să ne… străduim 
să sădim credinţa în copiii noştri, pentru ca ei să fie dornici să răs-
pundă oricărei chemări şi să simtă în adâncul sufletului lor impulsul 
de a spune: „Sunt gata să merg oriunde doreşte Tatăl meu Ceresc 
să merg”.19 (Vezi sugestia 4 de la pagina 146.) 

A fost făcută o rugăminte… să-i trimitem pe fiii noştri şi pe fiicele 
noastre în misiune… Este o bucurie pentru mine să văd bărbaţi 
şi femei economisind şi planificând pentru ca fiii şi fiicele lor să 
meargă în lume. În ultimele câteva săptămâni un tânăr băiat… a 
plecat în misiune iar cele două surori ale lui… îi trimit o parte din 
micile lor salarii pentru ca el să se poată bucura de binecuvântarea 
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unei misiuni. El este primul copil, dintr-o familie cu mulţi copii, care 
pleacă în misiune pentru a răspândi adevărul… Eu cunosc bucuria 
care va veni în inimile acelor două femei minunate, care au credinţa 
să-şi dea banii fratelui lor pentru ca el să poată sluji Domnului în 
misiune. Ele vor primi binecuvântarea care rezultă datorită propo-
văduirii Evangheliei, în măsura în care este posibil s-o primească 
fără a sluji personal.20

Mă gândesc… la reprezentanţii noştri aflați în misiune, risipiţi în di-
feritele părţi ale acestei ţări şi în unele ţări străine. Rugaţi-vă pentru ei, 
fraţi şi surori. Ei au nevoie de ajutorul Domnului şi au nevoie de cre-
dinţa şi rugăciunile noastre. Scrieţi-le şi încurajaţi-i şi, când vor primi 
o scrisoare de acasă, ei vor şti că vă aduceţi aminte de ei tot timpul.21

Noi participăm la munca misionară pregătindu-ne 
să slujim noi înşine în misiuni. 

Nu va trece mult timp până când va fi nevoie de bărbaţi capabili 
şi femei capabile în această Biserică pentru a propovădui adevărul 
în părţi ale lumii în care am fost excluşi până acum; şi, dacă dorim 
să avem bucurie eternă în împărăţia Tatălui nostru, alături de cei 
cu care ne-a binecuvântat aici, să fim altruişti în vieţile noastre; să 
ne pregătim pentru lucrare, să mergem în lume şi să proclamăm 
adevărul când se ivesc ocaziile şi să fim uneltele din mâinile Tatălui 
nostru prin care copiii Săi să fie aduşi înapoi la El prin propovădui-
rea frumuseţilor Evangheliei Sale.22 

Cu numai câţiva ani în urmă mulţi dintre prietenii mei o duceau 
bine, aveau cele necesare vieţii şi multe dintre articolele de lux şi, 
când s-a vorbit despre posibilitatea ca ei să meargă în misiune, unii 
dintre ei au spus: „Nu pot să-mi las afacerea, nu mă pot descurca 
dacă plec şi părăsesc ce am”. Dar afacerea lor a dat faliment. Lucru-
rile fără de care au crezut că nu se pot descurca au dispărut şi mulţi 
dintre aceşti bărbaţi ar fi fericiţi astăzi dacă s-ar putea întoarce cu 
zece ani în urmă şi ar putea spune, dacă ar fi chemaţi să plece pen-
tru a-i sluji Domnului: „Îmi voi adapta afacerile, sunt fericit că mi s-a 
oferit prilejul de a fi un slujitor care predică despre viaţă şi salvare”… 

Gândiţi-vă la ocaziile şi privilegiile noastre, să putem sta în casele 
bărbaţilor onorabili ai lumii şi să le propovăduim Evanghelia lui Isus 
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Hristos; gândiţi-vă ce ar însemna să staţi alături de bărbaţi care nu 
posedă autoritatea divină şi să le propovăduiţi planul salvării şi să 
le explicaţi modul prin care şi ei se pot bucura de binecuvântările 
autorităţii divine de care vă bucuraţi dumneavoastră. 

Simt că unii dintre noi sunt egoişti. Suntem atât de bucuroşi să ne 
bucurăm de binecuvântările noastre, suntem atât de fericiţi să fim 
înconjuraţi de bunurile vieţii şi să avem alături pe cei mai buni băr-
baţi şi cele mai bune femei care există în lume, încât uităm datoria 
pe care o avem faţă de alţii. Cât de fericiţi am putea fi dacă ne-am 
strădui să facem mai mult bine în lume prin slujirea acelora care nu 
au înţeles încă Evanghelia Domnului nostru. 

Mulţi dintre noi au trecut de vârsta mijlocie, mulţi dintre noi au 
ieşit la pensie. Biserica are nevoie de misionari. Bărbaţi care înţe-
leg Evanghelia şi care doresc să-şi dea viaţa pentru ea dacă este 

„În această biserică sunt mii de bărbaţi şi femei care sunt 
capabili să propovăduiască evanghelia şi care pot deveni 

şi mai capabili făcându-şi datoria într-o misiune.” 
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necesar şi, când spun că avem nevoie de misionari, vreau să spun 
că lumea are nevoie de ei.23

Misiunea noastră ne aşteaptă. Fiii şi fiicele Tatălui nostru au ne-
voie de noi… În această Biserică sunt mii de bărbaţi şi femei care 
sunt capabili să propovăduiască Evanghelia şi care pot deveni şi mai 
capabili făcându-şi datoria într-o misiune. Ei vor fi binecuvântaţi cu 
suficiente resurse materiale care să le permită îndeplinirea lucrării 
pe care Domnul doreşte ca noi s-o îndeplinim.24

Acum, când este aproape timpul când barierele vor fi ridicate 
şi obstacolele care au fost clădite pentru a împiedica răspândirea 
Evangheliei vor fi distruse, când sunetul glasului Domnului va 
ajunge la dumneavoastră prin slujitorii Săi, „pregătiţi-vă să mergeţi 
în lume şi să predicaţi Evanghelia”, nu faceţi cum a făcut Iona, nu 
încercaţi să vă ascundeţi sau să fugiţi de îndatorirea dumneavoastră; 
nu căutaţi scuze că nu aţi avut mijloacele necesare pentru a merge; 
nu permiteţi lucrurilor neînsemnate să vă împiedice să vedeţi viaţa 
eternă în prezenţa Tatălui nostru Ceresc, pe care o puteţi avea nu-
mai prin credinţă şi devotament faţă de lucrarea Sa. Fiecare bărbat 
să-şi pună în ordine casa; fiecare bărbat care deţine preoţia să-şi 
pună în ordine viaţa sa şi, când vine chemarea de la slujitorii Dom-
nului, prin care i se spune să meargă în lume şi să propovăduiască 
adevărul, să-i avertizeze pe copiii oamenilor, aşa cum cere Tatăl 
nostru ca ei să fie avertizaţi, el să nu se ascundă în spatele lucru-
rilor neînsemnate, să nu fie înghiţit dacă nu de un peşte mare, de 
lucrurile neînsemnate ale lumii (vezi Iona 1:1–17).25

Nu este o însărcinare uşoară; nu este un lucru plăcut, poate, să 
fim chemaţi în lume, să-i lăsăm pe cei dragi ai noştri, dar vă spun 
că ea le va aduce celor care sunt credincioşi, celor care îndeplinesc 
această obligaţie aşa cum li se cere, pace şi fericire care întrec orice 
pricepere şi îi va pregăti astfel încât, la timpul cuvenit, când îşi vor 
încheia această viaţă, ei vor sta în prezenţa Creatorului lor, fiind 
acceptaţi de El datorită a ceea ce au făcut.26

Mă rog ca Spiritul Său să poată fi în întreaga [Biserică], ca dra-
gostea copiilor Tatălui nostru să fie în inimile noastre, ca noi să 
putem simţi importanţa misiunii noastre în lume, în timp ce noi 
punem stăpânire peste lucruri care nu sunt ale noastre, care ne 
sunt doar împrumutate ca unor administratori, ca noi să nu uităm 
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darul nepreţuit, privilegiul nepreţuit, de care putem beneficia, de 
a propovădui Evanghelia şi a salva sufletele copiilor oamenilor.27 
(Vezi sugestia 5 de mai jos.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii. 

 1. Meditaţi asupra cuvintelor preşedintelui Smith din „Din viaţa 
lui George Albert Smith” (paginile 135–137). De ce credeţi că 
era el atât de optimist cu privire la munca misionară în Eu-
ropa în pofida opoziţiei cu care se confrunta? Cum vă poate 
ajuta exemplul său dacă membri ai familiei dumneavoastră 
sau prieteni refuză invitaţia dumneavoastră de a învăţa despre 
Evanghelie? 

 2. Recapitulaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 137–139). 
Ce metode aţi constatat că sunt cele mai eficiente în efor-
turile dumneavoastră de a împărtăşi Evanghelia vecinilor şi 
prietenilor? 

 3. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 139, gândiţi-vă 
la o situaţie pe care o cunoaşteţi în care exemplul unui mem-
bru al Bisericii a determinat o persoană să înveţe mai multe 
despre Biserică. Care sunt alte motive pentru care viaţa trăită 
potrivit standardelor Bisericii este atât de importantă în munca 
misionară? 

 4. Căutaţi, la paginile 141–143, lucrurile pe care viitorii misionari 
trebuie să le facă pentru a se pregăti pentru misiunile lor din 
punct de vedere spiritual (vedeţi, de asemenea, D&L 4). Ce pot 
face părinţii pentru a-şi ajuta fiii şi fiicele să se pregătească? 
Cum îi pot ajuta cvorumurile preoţiei şi surorile din Societatea 
de Alinare? 

 5. Recapitulaţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 143–146. 
Care sunt unele dintre „lucrurile neînsemnate” care ne-ar pu-
tea împiedica să slujim în misiune? Care sunt unele dintre bi-
necuvântările de care beneficiem prin slujirea cuplurilor de 
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misionari? Gândiţi-vă la lucrurile de care aveţi nevoie pentru a 
vă pregăti pentru slujirea misionară. 

Scripturi suplimentare: Matei 5:14–16; Marcu 16:15–16; 1 Timotei 
4:12; Alma 17:2–3; Doctrină şi legăminte 31:1–8; 38:40–41.

Ajutor pentru predare: „Când folosiţi o diversitate de activităţi de 
învăţare, cursanţii tind să înţeleagă mai bine principiile Evangheliei 
şi să reţină mai multe. O metodă selectată cu atenţie poate să clari-
fice un principiu, poate să-l facă mai interesant şi mai memorabil” 
(Predarea, nu este chemare mai mare, p. 89).
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„noi dorim să facem bine tuturor şi să-i ajutăm pe toţi să înţeleagă planul 
vieţii şi al salvării pe care domnul l-a dezvăluit în aceste zile din urmă.” 
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Cum să împărtăşim 
eficient Evanghelia

Eforturile noastre de a împărtăşi Evanghelia 
sunt cele mai eficiente dacă ne iubim fraţii şi 

surorile şi suntem însoţiţi de Duhul Sfânt. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În eforturile sale neobosite de a împărtăşi altora Evanghelia, 
George Albert Smith a aplicat această declaraţie din crezul său: „Nu 
voi încerca să-i forţez pe oameni să trăiască în acord cu idealurile 
mele, ci îi voi iubi astfel încât să-i determin să facă ce este drept” 1. 
El a simţit că cel mai eficient mod de a împărtăşi Evanghelia era de 
a căuta virtuţile oamenilor de alte credinţe şi, apoi, cu îndrăzneală, 
dar cu bunătate, de a le împărtăşi adevărurile Evangheliei restaurate 
a lui Isus Hristos. El a relatat următoarea experienţă pe care a trăit-o 
în timp ce prezida Misiunea Europa: 

„Într-o zi, călătoream cu trenul. Tovarăşul meu de compartiment 
era un preot presbiterian, un domn rafinat, foarte plăcut şi, când mi-a 
oferit ocazia, i-am spus că eram membru al Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă. A fost uimit şi m-a privit cu mirare. El 
a spus: «Nu vă este ruşine că aparţineţi unui astfel de grup?». 

I-am zâmbit şi i-am spus: «Fratele meu, mi-ar fi ruşine dacă nu 
aş aparţine acestui grup, ştiind ceea ce ştiu». Apoi, aceasta mi-a dat 
ocazia pe care am dorit-o de a-i vorbi şi a-i explica unele dintre 
lucrurile în care credem noi …

El era un om bun care nu ştia nimic despre ceea ce încercam 
noi să facem. Noi nu ne aflam acolo pentru a-i aduce tristeţe sau 
nenorocire; noi încercam să-l ajutăm. Şi, în timp ce discutam, i-am 
spus: «Aveţi o idee greşită despre scopul Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă în această ţară. Eu sunt aici ca unul 
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dintre reprezentanţii ei şi, dacă îmi veţi permite să vă spun câteva 
lucruri, cred că veţi avea sentimente mai bune faţă de noi». Am 
spus: «În primul rând, vă rugăm pe toţi oamenii cumsecade de aici, 
să vă păstraţi toate adevărurile glorioase pe care le-aţi obţinut în 
bisericile dumneavoastră, pe care le-aţi absorbit din scripturile dum-
neavoastră, păstraţi toate acestea, păstraţi toată instruirea bună pe 
care aţi primit-o în instituţiile dumneavoastră de învăţământ, toată 
cunoaşterea şi adevărul pe care le-aţi dobândit din toate sursele, 
păstraţi… tot ce este bun în caracterul dumneavoastră şi care a 
fost sădit în dumneavoastră datorită familiilor dumneavoastră bune; 
păstraţi toată dragostea şi frumuseţea care există în inima dumnea-
voastră ca urmare a faptului că aţi trăit într-un ţinut atât de frumos 
şi minunat… Toate acestea fac parte din Evanghelia lui Isus Hristos. 
Apoi, permiteţi-ne să ne aşezăm şi să vă împărtăşim unele dintre 
lucrurile pe care nu aţi ajuns încă să le aveţi în vieţile voastre şi care 
ne îmbogăţesc vieţile şi ne fac fericiţi. Vi le oferim fără bani şi fără 
plată. Tot ce vă cerem să faceţi este să ascultaţi ce avem de spus şi, 
dacă vă place, acceptaţi acele lucruri gratuit …».

Aceasta este atitudinea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă” 2 (vezi sugestia 1 de la pagina 156). 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Munca misionară este cea mai eficientă când o facem cu 
dragoste şi bunătatea, nu cu critică sau constrângere. 

Tatăl nostru Ceresc… ne-a trimis pe noi, reprezentanţii Săi, în 
lume nu pentru a obliga sau constrânge, ci pentru a invita. „Vino şi 
urmează-Mă”, a spus Salvatorul, „şi Eu [îţi] voi da odihnă”. Aceasta 
este ce ne învaţă Evanghelia şi aceasta este slujirea noastră.3

Scopul acestei Biserici nu este să facă declaraţii care să rănească 
sentimentele acelora care nu înţeleg lucrurile. Această Biserică nu 
este una care urmăreşte să le critice pe altele şi să le găsească gre-
şeli, ci, în spiritul bunătăţii pline de iubire şi al dorinţei de a ajuta, 
reprezentanţii ei duc mesajul Evangheliei naţiunilor de pe pământ.4

În toate… bisericile, sunt oameni buni şi femei bune. Binele este 
acela care îi ţine împreună în toate aceste confesiuni diferite. Am 
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avut privilegiul de a mă afla alături de oameni din multe părţi ale 
lumii şi în casele multor oameni de confesiuni diferite din lume, atât 
creştini, cât şi evrei. Am fost alături de [musulmani]; am fost alături 
de cei care cred în Confucius; şi aş putea menţiona pe mulţi alţii. 
Am găsit oameni minunaţi în toate aceste organizaţii şi, oriunde 
merg, am imensa responsabilitate de a nu-i jigni, de a nu le răni 
sentimentele, de a nu-i critica, pentru că ei nu înţeleg adevărul. 

Ca reprezentanţi ai Bisericii, noi avem responsabilitatea de a 
merge printre ei cu dragoste, ca slujitori ai Domnului, ca reprezen-
tanţi ai Învăţătorului cerului şi pământului. Este posibil ca ei să nu 
aprecieze întru totul aceasta; ei o pot înţelege ca fiind o aroganţă 
sau o nedreptate, dar aceasta nu va schimba atitudinea mea. Nu 
intenţionez să-i fac nefericiţi dacă îmi stă în putere. Aş dori să-i fac 
fericiţi, mai ales când mă gândesc la oportunităţile minunate pe care 
le am pentru că sunt membru al acestei Biserici sfinte.5

Slujirea noastră este plină de dragoste şi îngăduinţă şi noi dorim 
să facem bine tuturor şi să-i ajutăm pe toţi să înţeleagă planul vieţii 
şi al salvării pe care Domnul l-a dezvăluit în aceste zile din urmă.6

Nu-i putem duce pe aceşti tineri şi pe vecinii şi prietenii noştri în 
împărăţia cerului mustrându-i cu asprime şi dojenindu-i, ci vreau să 
vă spun că, prin dragoste, îi putem determina să meargă spre Tatăl 
nostru din Cer şi, în cele din urmă, să-i conducem şi pe ei acolo. 

Acesta este privilegiul nostru. Dragostea este marea putere ce 
poate fi folosită pentru a influenţa această lume.7

Noi cei care ştim, cei care avem o mărturie, să mergem înainte zi 
după zi şi, cu dragoste şi bunătate neprefăcute, să mergem printre 
aceşti bărbaţi şi femei, fie că sunt din Biserică, fie dinafara Bisericii, 
şi să găsim o cale să le înduioşăm inimile şi să-i conducem la acea 
cale care îi va duce cu siguranţă către cunoaşterea adevărului.8

Cât mă rog ca noi, în calitate de slujitori ai Domnului, să avem 
caritate faţă de omenire, să avem răbdare cu aceia care greşesc şi, 
cu bunătate şi dragoste, să continuăm să-i învăţăm principiile sim-
ple ale Evangheliei Domnului nostru spre binecuvântarea fiecărui 
suflet cu care venim în contact.9 (Vezi sugestia 2 de la pagina 156.) 
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Nu trebuie să ne fie ruşine să împărtăşim 
ceea ce ştim că este adevărat. 

Simt, uneori, că nu înţelegem în suficientă măsură importanţa 
[Evangheliei], că nu o propovăduim cu seriozitatea cu care ar trebui.10 

Această Evanghelie a lui Isus Hristos este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuire, aşa cum a declarat apostolul Pavel (vezi Romani 
1:16). Este lucrarea Mântuitorului. Este singura cale prin care putem 
dobândi cea mai înaltă exaltare pe care Salvatorul omenirii a pre-
gătit-o pentru aceia care Îl urmează. Nu spun aceasta cu aroganţă, 
o spun cu dragoste pentru copiii Tatălui nostru, care aparţin altor 
biserici. O spun cu dragoste pentru fiii Săi şi fiicele Sale care nu 
înţeleg, dar El a poruncit ca noi să spunem acest lucru. Este voinţa 
Sa ca oamenii să cunoască.11

Eu ştiu că Dumnezeu trăieşte. Eu ştiu că Isus este Hristosul. Eu 
ştiu că Joseph Smith a fost un profet al Domnului. În toate locurile 
în care am fost nu mi-a fost ruşine să depun mărturie despre aceste 
adevăruri. Nu ştiu de ce unui om ar trebui să-i fie ruşine că cunoaşte 
adevărul pentru că altcineva nu-l cunoaşte, mai ales când el aparţine 
Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu pentru salvare.12

Dacă noi cunoaştem adevărul, nu ar trebui să se considere lăudă-
roşenie faptul că îl rostim. Nu ar trebui să se considere aroganţă din 
partea noastră dacă putem spune celorlalţi copii ai Tatălui nostru: 
„Noi cunoaştem acest lucru şi dumneavoastră îl puteţi cunoaşte, de 
asemenea, dacă doriţi.” 

Aceasta este frumuseţea Evangheliei lui Isus Hristos. Este dată 
pentru a fi cunoscută nu doar de câteva persoane, ci de fiecare su-
flet născut în lume… Astăzi, există oameni care ştiu că Dumnezeu 
trăieşte şi există alte mii de oameni care ar putea şti aceasta dacă ar 
vrea… Pentru a cunoaşte, aceşti oameni nu trebuie să apeleze la noi, 
dar ei trebuie să apeleze la noi pentru a-i învăţa cum pot cunoaşte.13

Ştiu că Tatăl nostru Ceresc a vorbit în această perioadă şi eră a 
lumii, că Evanghelia Sa este pe pământ şi, deşi nu doresc să oblig 
niciun suflet s-o accepte, mă rog ca noi să avem puterea, înţelep-
ciunea şi tăria să ajungem la aceşti semeni ai noştri care nu înţeleg 
adevărul. Să ne facem datoria şi să-i aducem în turma Învăţătorului, 
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pentru ca ei, cu ajutorul nostru, să cunoască faptul că El trăieşte.14 
(Vezi sugestia 3 de la pagina 157.) 

Noi căutăm să mărim fericirea şi bunătatea 
pe care le au deja copiii lui Dumnezeu. 

Când [oamenii] mă întreabă: „Care este motivaţia acestei or-
ganizaţii căreia îi aparţii? Ce vă preocupă pe voi de vă trimiteţi 
misionarii pretutindeni în lume?”, uneori, răspund: „Noi dorim ca 
fiecare dintre dumneavoastră să fie fericit. Dorim ca fiecare dintre 
dumneavoastră să se bucure”.15

Mii şi mii de misionari… au plecat în lume şi, cu dragoste şi bună-
tate, au mers din uşă în uşă, spunând celorlalţi copii ai Tatălui nostru: 

„Permiteţi-ne să vă argumentăm; permiteţi-ne să vă explicăm ceva 
ce, suntem siguri, vă va face fericiţi aşa cum ne-a făcut pe noi fericiţi!”. 

Aceasta este povestea muncii misionare a Bisericii cu care ne 
identificăm.16

Îmi amintesc că, odată, un bărbat mi-a spus după ce am discutat 
o vreme: „Din câte îmi dau seama, biserica ta este la fel de bună ca 
oricare altă biserică”. Presupun că el a crezut că ne făcea un mare 
compliment; dar i-am spus: „Dacă Biserica pe care o reprezint aici 
nu este pentru copiii oamenilor mai importantă decât oricare altă 
biserică, atunci îmi îndeplinesc greşit datoria aici. Noi nu am venit 
pentru a vă lua adevărul şi virtutea pe care le posedaţi. Noi nu am 
venit pentru a vă dojeni sau critica… Păstraţi toate lucrurile bune 
pe care le aveţi şi permiteţi-ne să vă aducem mai multe lucruri 
bune pentru ca dumneavoastră să fiţi mai fericiţi şi pentru ca dum-
neavoastră să puteţi fi pregătiţi să intraţi în prezenţa Tatălui nostru 
Ceresc” (vezi sugestia 4 de la pagina 157). 

În timpul în care Salvatorul s-a aflat pe pământ, la jumătatea 
timpului, existau alte biserici, existau numeroase religii şi secte şi 
ele credeau că îl slujeau pe Domnul. Marile sinagogi din Iudea 
erau pline de bărbaţi care credeau că aveau autoritatea preoţiei. 
Ei credeau că urmau învăţăturile lui Avraam şi Moise. Ei continuau 
să proclame venirea Salvatorului lumii. Ei îi încurajau pe bărbaţi 
şi pe femei să fie neprihăniţi. Ei construiseră un templu şi case 
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de preaslăvire. Ei ridicaseră monumente profeţilor care depuseseră 
mărturie despre existenţa lui Dumnezeu, unii dintre aceştia fiind 
ucişi, pecetluindu-şi mărturia cu sângele lor. Aceştia au fost oamenii 
la care Salvatorul a venit… Existau multe lucruri bune în ei. Existau 
mulţi bărbaţi buni şi multe femei bune printre ei. Exista multă ne-
prihănire printre acei oameni. Salvatorul nu a venit pentru a le lua 
vreunul dintre acele lucruri bune. Când a apărut printre ei, nu a fost 
pentru a-i condamna, ci a fost pentru a-i chema la pocăinţă, a fost 
pentru a-i face să renunţe la greşeala lor şi a-i încuraja să păstreze 
tot adevărul pe care îl aveau…

Când proclamăm familiei umane, în felul în care o facem, că 
omul a căzut în apostazie faţă de Evanghelie, nu proclamăm ceva 
ce nu s-a mai întâmplat anterior în lume. Când spunem că bărbaţi 
buni şi femei bune au fost determinaţi să facă şi să creadă lucruri 
care nu sunt corecte, nu spunem aceasta pentru a condamna, nu 
vorbim cu dorinţa de a răni, ci vorbim cu dorinţa ca oamenii să se 
gândească destul de mult pentru a se autoexamina, pentru a vedea 
încotro se îndreaptă şi care va fi destinaţia lor finală.17

Oh, îmi doresc să putem face omenirea să înţeleagă sentimentele 
noastre, oamenii să poată înţelege că noi nu vrem să le limităm opor-
tunităţile, ci că vrem ca ei să poată simţi că inimile noastre se îndreaptă 
spre ei cu dragoste şi bunătate, fără a avea vreo dorinţă de a răni. 
Misiunea noastră în lume este să salvăm suflete, să le binecuvântăm şi 
să le aducem într-o stare în care să se poate duce înapoi, în prezenţa 
Tatălui nostru, încoronate cu slavă, nemurire şi viaţă veşnică.18

Dacă propovăduim cu ajutorul Duhului Sfânt, El va depune 
mărturie despre adevăr celor cărora le propovăduim. 

Misionarii au fost trimişi în cele patru colţuri ale pământului de 
către această Biserică şi ei proclamă Evanghelia lui Isus Hristos. 
Mulţi nu au fost instruiţi în marile universităţi ale lumii. Educaţia lor 
se limitează, în mare măsură, la experienţele vieţii, dar ei au ceea ce 
inspiră cel mai puternic familia umană, compania Duhului Sfânt.19

În timp ce călătoresc prin locurile în care avem misionari, văd 
evoluţia acestor tineri minunaţi şi tinere minunate, care slujesc cu 
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altruism, şi înţeleg nu numai că ei învaţă limba ţărilor în care slujesc, 
ci şi că ei ştiu că au un dar de la Domnul pentru a răspândi adevărul 
pe care oamenii nu-l pot afla în niciun alt mod.20

Mulţi dintre dumneavoastră şi strămoşii dumneavoastră aţi auzit 
Evanghelia aşa cum a fost propovăduită de Biserica lui Isus Hris-
tos a Sfinţilor din Zilele din Urmă… Uneori, aţi auzit-o pe stradă, 
unde un misionar umil propovăduia ceea ce Domnul l-a chemat să 
propovăduiască. 

A fost ceva ce a înduioşat inimile acelora care au ascultat. Am trăit 
experienţe în diversele misiuni. Am văzut grupuri de oameni stând şi 
ascultând un misionar umil explicând scopul vieţii şi vorbind oame-
nilor şi încurajându-i să se pocăiască de păcatele lor şi, uneori, i-am 
auzit pe oameni spunând: „Nu am simţit niciodată înainte o influenţă 
ca cea pe care o simt când îl aud pe acest bărbat vorbind” 21.

„Să lucrăm zi după zi pentru ca tatăl nostru să ne poată binecuvânta. dacă 
avem Spiritul Său Sfânt, oamenii cu care vom veni în contact îl vor simţi.” 
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Indiferent de talentul pe care îl avem sau de elocvenţa limbajului 
nostru, Spiritul Tatălui nostru este Cel care ajunge la inimă şi aduce 
convingerea cu privire la divinitatea acestei lucrări.22

Aceasta este lucrarea Domnului. Oamenii nu ar fi putut s-o ducă 
mai departe cu succes, aşa cum au făcut, prin mijloacele simple 
folosite de noi. Omul obişnuit nu ar fi putut aduce în sufletele 
dumneavoastră cunoaşterea pe care o posedaţi. Şi nici nu putem 
noi, ca oameni, să-i inspirăm pe aceia din lume prin asigurarea că 
Dumnezeu trăieşte şi că aceasta este Biserica Sa dar, dacă ne facem 
partea, Tatăl nostru Ceresc ne va binecuvânta efortul.23

Să lucrăm zi după zi pentru ca Tatăl nostru să ne poată binecu-
vânta. Dacă avem Spiritul Său Sfânt, oamenii cu care vom veni în 
contact Îl vor simţi, pentru că El va pătrunde în mediul în care trăim, 
şi ei Îl vor simţi şi Îl vor accepta în viaţa lor.24

Sunt puţin cei care au acceptat Evanghelia aşa cum a fost reve-
lată în zilele din urmă, dar sunt milioane de copii ai Tatălui nostru 
care doresc să cunoască voinţa Sa; şi, când adevărul le va fi adus şi 
influenţa convingătoare a Spiritului le va depune mărturie despre 
adevăr, ei îl vor accepta cu bucurie.25 (Vezi sugestia 5 de mai jos.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii. 

 1. Studiaţi ultimele două paragrafe „Din viaţa lui George Albert 
Smith” (paginile 149–150). Gândiţi-vă la cineva pe care îl cu-
noaşteţi care nu este membru al Bisericii. Ce calităţi admiraţi la 
această persoană? În ce adevăruri despre Evanghelie crede deja 
persoana? Ce alte adevăruri ale Evangheliei i-ar fi de ajutor în 
mod deosebit? Cum influenţează modul de a gândi în acest fel 
despre oameni felul în care le împărtăşim Evanghelia? 

 2. În timp ce citiţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 150–
151), gândiţi-vă la un moment în care aţi fost influenţat în bine 
de dragostea pe care v-a arătat-o cineva. De ce este important 
să evităm să-i criticăm pe aceia ale căror crezuri sunt diferite 
de ale noastre? 
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 3. Citiţi secţiunea care începe la pagina 152. Ce înseamnă să îm-
părtăşim Evanghelia cu „seriozitate”? Cum ne putem împărtăşi 
mărturiile despre Evanghelia restaurată fără a părea mândri 
sau aroganţi? 

 4. Ce credeţi că a vrut să spună preşedintele Smith când a afirmat: 
„Dacă Biserica pe care o reprezint aici nu este pentru copiii 
oamenilor mai importantă decât oricare altă biserică, atunci îmi 
îndeplinesc greşit datoria aici” (pagina 153). Ce anume oferă 
Biserica lui Isus Hristos care poate mări fericirea din viaţa unei 
persoane? 

 5. În timp ce citiţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 154–156), 
gândiţi-vă la un moment în care aţi împărtăşit Evanghelia cuiva 
şi la experienţa pe care aţi trăit-o. Ce a făcut ca aceea să fie o 
experienţă reuşită? Ce puteţi face pentru ca eforturile dumnea-
voastră de a împărtăşi Evanghelia să fie mai eficiente? 

Scripturi suplimentare: Ioan 13:34–35; 2 Timotei 1:7–8; 2 Nefi 33:1; 
Alma 20:26–27; Doctrină şi legăminte 50:13–22.

Ajutor pentru predare: Gândiţi-vă să împărţiţi clasa în grupuri mici 
de trei până la cinci persoane. Desemnaţi un conducător pentru 
fiecare grup. Repartizaţi fiecărui grup o secţiune. Rugaţi fiecare grup 
să-şi citească secţiunea şi să discute întrebările corespunzătoare de 
la sfârşitul capitolului. Apoi, rugaţi-i pe membrii clasei să împărtă-
şească întregii clase ce au învăţat împreună în grupurile lor. (Vezi 
Predarea, nu este chemare mai mare, pagina 161.)
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Să facem să progreseze 
lucrarea Domnului

Dumnezeu îndrumă lucrarea Sa şi El îl cheamă pe 
fiecare membru al Bisericii să participe la progresul ei. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În anul 1903, când George Albert Smith a fost chemat să slujească 
în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, numărul de membri ai Bi-
sericii era puţin mai mare de 300.000. Până la sfârşitul slujirii sale ca 
preşedinte al Bisericii, numărul lor era mai mare de un milion. Pre-
şedintele Smith s-a bucurat de o astfel de creştere pentru că însemna 
că mesajul salvării ajungea la tot mai mulţi oameni. „Cât de fericiţi 
ar trebui să fim”, a spus el celor prezenţi la Conferinţa Generală din 
anul 1950, „nu pentru că a crescut numărul de membri ai organizaţiei 
căreia îi aparţinem, ci pentru că mai mulţi dintre copiii Tatălui nostru, 
mai mulţi dintre fiii şi fiicele Sale, au fost aduşi la o înţelegere a ade-
vărului şi intră în organizaţia Sa pe care El a pregătit-o pentru a ne 
învăţa calea vieţii şi a ne conduce de-a lungul căii fericirii eterne” 1.

Din anul 1903 şi până la decesul preşedintelui Smith în anul 1951, 
Biserica s-a confruntat cu multe dificultăţi în progresul ei în lumea 
întreagă. Evenimente, cum ar fi Primul Război Mondial, al Doilea 
Război Mondial, Marea Depresiune (o criză economică larg răspân-
dită), au limitat considerabil numărul de misionari care puteau fi 
trimişi peste hotare. În ciuda acestor greutăţi, George Albert Smith 
a rămas încrezător că Biserica avea să continue să crească şi să-şi 
împlinească destinul de a fi „umplut tot pământul” (Daniel 2:35). 
În anul 1917, în punctul culminant al Primului Război Mondial, el 
a spus sfinţilor: „Nu mă voi descuraja pentru că acest adevăr nu 
se răspândeşte mai repede. Dimpotrivă, văd în evenimentele de 
azi intervenţia personală a unui Tată Înţelept care pregăteşte calea 
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Preşedintele Smith a fost încredinţat că progresele tehnice „pot deveni, cu 
adevărat, binecuvântări dacă le utilizăm în dreptate pentru răspândirea 

adevărului şi înaintarea lucrării domnului printre oameni”. 
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pentru răspândirea Evangheliei pe care El a restaurat-o pe pământ 
în zilele noastre” 2.

Deşi prima jumătate a secolului al XX-lea a venit cu probleme 
considerabile, ea a adus de asemenea, tehnologii noi despre care 
preşedintele Smith a spus că vor ajuta lucrarea Domnului să progre-
seze. El a fost un susţinător înfocat al industriei aviatice şi a consi-
derat-o un mod de realizare a călătoriilor pe care trebuia să le facă 
pentru a-şi îndeplini mai eficient însărcinările de autoritate generală. 
De asemenea, el a susţinut utilizarea de către Biserică a radioului 
şi televiziunii pentru a duce cuvântul Domnului unui auditoriu mai 
numeros. „Trebuie să privim aceste [invenţii] ca pe binecuvântări 
de la Domnul”, a spus el. „Ele ne lărgesc mult posibilităţile. Ele 
pot deveni, cu adevărat, binecuvântări dacă le utilizăm în dreptate 
pentru răspândirea adevărului şi înaintarea lucrării Domnului prin-
tre oameni. Marea provocare cu care se confruntă lumea astăzi o 
reprezintă scopul în care noi utilizăm multe dintre aceste invenţii. Le 
putem utiliza pentru a distruge, aşa cum am făcut uneori, în trecut, 
sau le putem utiliza pentru a informa şi binecuvânta omenirea, aşa 
cum Tatăl nostru Ceresc doreşte ca noi să facem” 3.

Într-o cuvântare rostită în cadrul conferinţei generale din anul 
1946, preşedintele Smith a profeţit despre utilizarea unor astfel de 
tehnologii: „Nu va mai trece mult timp până când, de la acest pupi-
tru şi din alte locaţii, slujitorii Domnului vor putea transmite mesaje 
unor grupuri izolate, aflate atât de departe încât nu se va putea 
ajunge la ele. În acest mod şi în altele, Evanghelia lui Isus Hristos, 
Domnul nostru, singura putere a lui Dumnezeu pentru mântuire 
şi pregătire pentru împărăţia celestială, va fi auzită în toate părţile 
lumii şi mulţi dintre dumneavoastră, cei care vă aflaţi aici, vor trăi 
să vadă acea zi” 4 (vezi sugestiile 1 şi 4 de la pagina 168). 

Preşedintele Smith a înţeles că lucrarea Bisericii are succes pentru 
că este lucrarea Domnului şi el i-a învăţat pe sfinţi că prilejul de a 
participa la această lucrare este o binecuvântare pe care Domnul o 
oferă fiecărui membru al Bisericii Sale. În timpul primei conferinţe 
generale desfăşurate după ce el a fost pus deoparte ca preşedinte 
al Bisericii, el a spus: „Sunt conştient de marea responsabilitate ce 
se află pe umerii mei. Ştiu că, fără ajutorul Tatălui nostru Ceresc, 
organizaţia din care facem parte nu poate avea succes. Nici un om 
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sau grup de oameni nu o poate face să aibă succes dar, dacă mem-
brii acestei Biserici vor continua să ţină poruncile lui Dumnezeu, să 
trăiască potrivit religiei lor, să fie un exemplu pentru lume [şi] să-şi 
iubească semenii ca pe ei înşişi, noi vom merge înainte şi o fericire 
tot mai mare se va revărsa asupra noastră” 5.

Învăţături ale lui George Albert Smith

Fiecărui membru i se oferă un mare prilej 
de a participa la lucrarea Domnului. 

Responsabilitatea realizării acestei lucrări nu revine numai [preşe-
dintelui Bisericii] sau numai consilierilor săi sau numai cvorumului 
apostolilor; ci ea revine fiecărui om care este botezat de către slu-
jitorii lui Dumnezeu şi devine membru al Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă… Chiar dacă am vrea, nu putem să 
trecem altor oameni această responsabilitate; Tatăl nostru a pus-o 
pe umerii noştri şi noi trebuie să ni-i întărim şi să ajutăm la îndepli-
nirea ei triumfală.6

Eu cred în dumneavoastră, dragi fraţi şi surori. Am încredere în 
credinţa dumneavoastră şi în integritatea dumneavoastră… Fiecare 
dintre dumneavoastră [este], de asemenea, răspunzător în faţa [Dom-
nului] pentru progresul acestei lucrări, aşa cum sunt şi cei care pre-
zidează asupra dumneavoastră. Eu nu pot spune: „Sunt eu păzitorul 
fratelui meu?”. Nu pot pasa altcuiva responsabilitatea … ci, stând în 
rândurile copiilor Tatălui nostru, eu trebuie să-mi fac partea, trebuie 
să port acea parte a poverii pe care Domnul a pus-o pe umerii mei 
şi, dacă mă sustrag, ştiu că atunci pierd binecuvântarea de care aş 
avea parte prin supunere faţă de poruncile Tatălui nostru.7

Cât de nerăbdători ar trebui să fim să mergem să facem bine. Cel 
care aşteaptă să i poruncească în toate lucrurile este un slujitor leneş 
(vezi D&L 58:26–27). Tatăl nostru Ceresc se aşteaptă ca noi să ne 
îndeplinim cu credinţă şi sârguinţă chemarea, oriunde ar fi, oricât 
de umile ne-ar fi condiţiile de viaţă.8

Nu este necesar ca un om să fie membru al Cvorumului celor 
Doisprezece sau al Preşedinţiei Bisericii pentru a obţine cele mai 
mari binecuvântări în împărăţia Tatălui nostru Ceresc. Acestea sunt 
doar oficii necesare în Biserică; există mulţi oameni credincioşi şi 
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devotaţi care sunt demni să slujească în acele oficii, ale căror talente 
şi timp sunt necesare în întreaga Biserică… Amintiţi-vă că, printre 
membri şi în întreaga Biserică, există prilejuri considerabile pentru 
fiecare bărbat şi fiecare femeie să facă ceva pentru binecuvântarea 
semenilor lor şi pentru progresul lucrării Domnului.9

Există o tendinţă a unora care deţin preoţia şi a unora care de-
ţin funcţii în Biserică să neglijeze adunările de împărtăşanie şi alte 
îndatoriri importante şi să-şi limiteze activităţile la unele chemări 
speciale. Ei ar putea fi conducători şi învăţători la Şcoala de du-
minică şi, atunci când slujesc la Şcoala de duminică, consideră că 
este suficient; sau ar putea fi conducători ai [Tinerelor Fete ori ai 
Tinerilor Băieţi] ori ai Societăţii Primare, lucrători în cadrul muncii 
de genealogie ori de bunăstare ori ar putea avea alte însărcinări şi, 
dacă îşi îndeplinesc obligaţiile în chemarea respectivă, ei consideră 
că şi-au îndeplinit întreaga îndatorire. 

Oricât de mult îi iubim şi binecuvântăm pe toţi aceştia pentru 
slujirea măreaţă pe care o oferă, suntem obligaţi să ne amintim că 
nouă, tuturor, ni se cere să trăim potrivit fiecărui cuvânt care iese 
din gura Tatălui nostru din Cer (vezi D&L 84:44). În general vor-
bind, însărcinările speciale nu ne absolvă de celelalte obligaţii ale 
noastre; şi, de obicei, adunările speciale nu înlocuiesc sau depă-
şesc în importanţă adunările obişnuite ale Bisericii. Şi, dincolo de 
obligaţiile şi însărcinările noastre speciale, se aşteaptă din partea 
noastră să ne comportăm zi de zi ca sfinţi din zilele din urmă în cel 
mai larg sens al expresiei, astfel încât, dacă vedem că cineva suferă 
sau duce lipsă de ceva sau are nevoie de sfat şi încurajare în vreo 
situaţie, noi trebuie, imediat, să acţionăm ca slujitori ai Domnului 
în lucrurile pe care le facem. 

Şi, apoi, sunt aceia care acceptă doar cu numele calitatea de 
membru al Bisericii, care par să se simtă scutiţi de a oferi slujire 
în vreun fel. Dar, mai devreme sau mai târziu, constată că au o 
nelinişte în inimă şi îndoială în gânduri, cum ni se întâmplă tutu-
ror când nu facem ceea ce ştim că este pe deplin datoria noastră. 
Omul care trăieşte în conformitate cu Evanghelia lui Isus Hristos nu 
se îndoieşte niciodată de succesul ei; dar omul care îşi neglijează 
îndatorirea, care nu îşi ţine legămintele pierde Spiritul Domnului şi, 
apoi, începe să se întrebe ce se va întâmpla cu Sionul …
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Când vă veţi face pe deplin datoria, veţi şti, aşa cum ştiţi că trăiţi, 
că aceasta este lucrarea Tatălui nostru şi că El o va duce la un final 
triumfător.10

Nu vedeţi cum o lucrare minunată şi un miracol merg înainte? 
Nu vedeţi cum noi, individual, am contribuit cu bănuţul nostru, dar 
membrii s-au unit şi cuvântul Domnului a fost răspândit printre co-
piii oamenilor; nu într-un mod militant, ci cu bunătate şi dragoste, 
cu dorinţa de a binecuvânta întreaga omenire? 11 (Vezi sugestia 2 de 
la pagina 168.) 

Opoziţia nu va opri progresul Bisericii pentru 
că este lucrarea lui Dumnezeu, nu a omului. 

Biserica a început cu numai şase membri. Ea a crescut zi după 
zi, în ciuda opoziţiei duşmanului. Dacă nu ar fi fost braţul puternic 
al neprihănirii, dacă nu ar fi vegheat Tatăl nostru Ceresc, această 

„În întreaga biserică, există prilejuri considerabile pentru fiecare 
bărbat şi fiecare femeie să facă ceva pentru binecuvântarea 

semenilor lor şi pentru progresul lucrării domnului.” 
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Biserică ar fi fost zdrobită, cu mult timp în urmă, precum coaja unui 
ou. Totuşi, Domnul a spus că El ne va păzi şi ne-a promis protecţie 
dacă Îl vom cinsti şi vom ţine poruncile Sale.12

Creşterea acestei Biserici nu s-a produs pentru că a fost îndrăgită. 
S-a produs în ciuda opoziţiei înţelepţilor lumii; s-a produs în ciuda 
opoziţiei învăţătorilor de religie şi a continuat să adune, ici şi colo, spi-
rite alese, care au trăit astfel încât ele au putut să înţeleagă adevărul.13

Citeam un jurnal al bunicului meu, George A. Smith… Am citit 
experienţele pe care le-a trăit, unele foarte dureroase şi altele miracu-
loase. În tinereţe, a fost trimis să predice Evanghelia Domnului nostru. 
Această experienţă a fost trăită şi de alţi bărbaţi care au fost chemaţi 
să slujească. Oameni răi le-au adus acuzaţii mincinoase lui şi tovară-
şilor lui, dar el a continuat cu credinţă şi Domnul i-a dezvinovăţit şi 
i-a mărit în ochii oamenilor şi le-a dat o mărturie despre divinitatea 
acestei lucrări care a fost atât de puternică, încât nu a existat pentru ei 
nicio însărcinare prea greu de îndeplinit pentru a răspândi adevărul. 

Bunicul a făcut parte din grupul trimis în Anglia pentru a predica 
Evanghelia în anul 1839. Acolo, duşmanul a căutat să-i descurajeze 
în toate felurile. Jurnalele pe care le-au scris în acea vreme dezvăluie 
faptul că ei erau defăimaţi de oameni răi şi atacaţi de spirite rele, dar 
Domnul i-a apărat şi ei au înfăptuit o muncă măreaţă. Opt membri ai 
Cvorumului Celor Doisprezece s-au aflat acolo în acea vreme. Printre 
cei chemaţi să meargă în Anglia s-au aflat bărbaţi fără mijloace să-şi 
plătească drumul, dar au pornit de acasă mergând pe jos. Din cauza 
unei boli prelungite, unul dintre aceşti bărbaţi a fost prea slăbit pentru 
a străbate trei kilometri pentru a lua diligenţa, dar a fost ajutat de un 
prieten să parcurgă distanţa. Ei au avut credinţă în Dumnezeu; ei au 
ştiut că aceasta este Biserica Sa şi şi-au continuat drumul iar prieteni 
care nu erau membri ai Bisericii au fost inspiraţi să le dea bani şi să 
le plătească traversarea oceanului, acolo unde ei şi-au rostit mesajul şi 
mulţi oameni credincioşi au acceptat adevărul ca urmare a slujirii lor.14

Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este lucrarea vreunui 
om. Nici un om sau grup de oameni nu ar fi putut s-o promoveze şi 
să-i aducă succesul în faţa opoziţiei lumii. De multe ori, ei [cei care 
se opun lucrării] au simţit că a venit sfârşitul Bisericii şi, de fiecare 
dată, prin maiestuoasa Sa putere, Domnul a ridicat-o şi ea a mers 
mai departe din oraş în oraş, din sat în sat, din naţiune în naţiune.15
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Ştiu că există multe probleme şi vor exista probleme mai mari 
pe măsură ce zilele trec, dar acelaşi Tată din Cer care i-a condus pe 
copiii lui Israel, care i-a salvat pe Daniel şi pe cei trei copii iudei 
de la distrugere, acelaşi Tată Ceresc care i-a protejat pe strămoşii 
noştri care au venit în [valea Salt Lake] şi i-a stabilit aici şi i-a bine-
cuvântat şi a făcut posibil, în pofida sărăciei oamenilor, să aibă acest 
măreţ templu [Salt Lake] şi alte temple măreţe… acelaşi Tată, Tatăl 
dumneavoastră şi al meu, este pregătit să-Şi reverse binecuvântările 
asupra noastră astăzi.16

Nu există motiv de descurajare. Evanghelia lui Isus Hristos con-
tinuă să se rostogolească. Avem promisiunea, de la Tatăl nostru 
Ceresc, că va continua să se rostogolească. Nici o altă dispensaţie 
nu a avut asigurările pe care le avem noi. În dispensaţiile din tre-
cut, Evanghelia a fost luată de pe pământ. Când a fost restaurată în 
zilele noastre, a fost cu promisiunea că nu va mai fi luată niciodată 
de pe pământ sau dată unui alt popor. Aşa că vă implor pe cei care 
aţi pus mâna pe plug să nu vă uitaţi înapoi. Slujiţi-L pe Dumnezeu 
şi ţineţi poruncile Sale.17

Nu trebuie să ne îngrijoreze progresul Sionului, pentru că buna 
şi bătrâna navă va continua să navigheze mândră iar cei care sunt 
credincioşi şi fideli vor acosta cu ea în siguranţă în portul lui Dum-
nezeu, încoronaţi cu slavă, nemurire şi viaţă veşnică. Nu îmi este 
teamă pentru aceşti bărbaţi şi femei în vârstă, care şi-au păstrat 
credinţa. Nu îmi este teamă pentru băieţii şi fetele care au păşit cu 
supunere faţă de poruncile Domnului… Dar mă tem că sfinţii din 
zilele din urmă care, deşi cunosc voinţa Tatălui nostru, nu o împli-
nesc, aceia care aud învăţăturile Domnului din când în când şi le 
întorc spatele nu vor atinge scopul dacă nu se întorc la calea bună 
şi nu se pocăiesc din toată inima.18

Lucrarea Sa este progresivă, noi trebuie să fim activi dacă vrem 
să ţinem pasul cu ea. În fiecare an care a trecut de la organizarea 
ei, Biserica a fost mai puternică decât în anul precedent. Astăzi, 
perspectiva succesului continuu este mai bună decât niciodată. Mai 
mulţi oameni află adevărul despre noi şi atitudinea noastră faţă de 
ei. Prejudiciul provocat de ignoranţă este depăşit pe măsură ce lu-
mina este răspândită printre oameni …
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Ar trebui să fie evident pentru toţi, şi va fi într-o zi, că opoziţia 
faţă de această lucrare ar fi înfrânt-o cu mult timp în urmă dacă ea 
nu ar fi fost divină. Fie ca întreaga lume să afle că ea nu poate fi 
zădărnicită fiindcă „ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântui-
rea fiecăruia care crede” (vezi Romani 1:16).19 (Vezi sugestia 3 de 
la pagina 168.) 

Dumnezeu adaptează condiţiile din lume astfel încât 
lucrarea Sa să se poată răspândi pe tot pământul. 

[Dumnezeu] a hotărât că mesajul care a fost proclamat de slujito-
rii Săi în erele trecute, înnoit şi declarat de slujitorii Săi din zilele din 
urmă, trebuie auzit şi, prin forţa puterii Sale, El va adapta condiţiile 
din această lume şi îi va umili pe copiii oamenilor până când ei se 
vor pocăi şi vor dori să asculte. Adevărurile pe care le propovăduim 
noi, adică adevărurile pe care Dumnezeu ne cere să le propovă-
duim în lume, se răspândesc.20

Domnul a dezvăluit unuia dintre profeţii Săi că, la apariţia Cărţii 
lui Mormon, El va începe, printre naţiuni, lucrarea Sa de restaurare 
a poporului Său (vezi 2 Nefi 30:3–8; 3 Nefi 21:1–14; 29:1–2). Când 
înţelegem cu ce viteză poate fi răspândită acum Evanghelia lui Isus 
Hristos în comparaţie cu anul 1830, putem vedea că Domnul şi-a 
întins mâna şi oamenilor le este oferit prilejul de a cunoaşte. Acum 
nu va mai dura mult până când, în fiecare parte a acestei lumi, 
Evanghelia va putea fi auzită prin slujitorii Domnului care o vor 
proclama cu putere. Tatăl nostru Ceresc va adapta condiţiile din 
lume astfel încât Evanghelia să poată fi predicată.21

Salvatorul a spus că această Evanghelie a împărăţiei va fi predicată 
în toată lumea ca mărturie pentru toate naţiunile şi, apoi, va veni 
sfârşitul! (Vezi Joseph Smith–Matei 1:31.) Domnul nu va cere un lucru 
imposibil. El îndepărtează obstacolele şi Evanghelia „va fi predicată”.22

Sionul va fi mântuit şi lumea, care acum nu înţelege lucrarea 
„mormonismului”, va trăi să afle că este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea acelora care vor ţine poruncile Tatălui nostru. 
Mărturia mea este că lucrarea înaintează repede şi copiii oamenilor 
primesc „mormonismul” în sufletele lor; adică lucrarea Tatălui nos-
tru. Noi înşine putem fi plăpânzi şi slabi dar, dacă vom fi virtuoşi şi 
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puri în vieţile noastre, dacă vom face ce ştim că este drept, bărbaţii 
şi femeile vor fi ridicaţi pentru a continua lucrarea Domnului până 
când lucrarea Tatălui nostru va fi făcută în felul în care doreşte El. 
Cei care nu ne înţeleg ne vor cunoaşte mai bine. Cei care cred că 
avem motive egoiste vor fi eliberaţi de înşelăciune şi fraţii noştri 
şi surorile noastre din lume, care doresc adevărul şi vor să ştie ce 
doreşte Domnul de la ei, vor fi străpunşi în inimi şi vor accepta 
Evanghelia. Sionul se va ridica şi va străluci şi va deveni slava între-
gului pământ, aşa a decretat Domnul Dumnezeul lui Israel.23 (Vezi 
sugestia 4 de mai jos.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii. 

 1. Preşedintele Smith a profeţit că „Evanghelia lui Isus Hristos, 
Domnul nostru… va fi auzită în toate părţile lumii” (pagina 
161). Ce tehnologii fac posibil acest lucru? În ce alte moduri 
contribuie noile tehnologii sau progrese ştiinţifice la lucrarea 
Domnului? 

 2. În timp ce citiţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 162–
164, gândiţi-vă la chemarea dumneavoastră actuală sau la 
însărcinarea pe care o aveţi în Biserică. Cum vă permite înde-
plinirea chemării să participaţi la „progresul lucrării Domnu-
lui”? În ce fel contribuie la această lucrare eforturile pe care le 
faceţi ca învăţător de acasă sau învăţătoare vizitatoare? În ce 
moduri, în afara chemărilor şi însărcinărilor noastre oficiale, 
putem noi, toţi, participa? 

 3. La paginile 164–167, preşedintele Smith îşi depune mărturia 
că Domnul îndrumă lucrarea Bisericii Sale. Ce experienţe aţi 
trăit care v-au arătat că acest lucru este adevărat? În ce mod ne 
demonstrează credinţa în lucrarea Domnului predarea Evan-
gheliei şi viaţa trăită potrivit ei în căminele noastre? 

 4. La paginile 161 şi 167–168, căutaţi lucrurile pe care preşedin-
tele Smith a spus că Domnul le va face pentru a pregăti calea 
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pentru predicarea Evangheliei Sale. Ce dovezi vedeţi că aceste 
lucruri s-au petrecut sau se petrec în lume astăzi? 

Scripturi suplimentare: Daniel 2:44–45; Ioel 2:27–28; Mosia 27:13; 
Doctrină şi legăminte 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; Moise 1:39.

Ajutor pentru predare: „Pot exista momente în care nu ştiţi răspun-
sul la o întrebare. Dacă aceasta se întâmplă, spuneţi simplu că nu 
ştiţi. Puteţi spune că veţi încerca să găsiţi răspunsul. Sau le puteţi 
cere cursanţilor să găsească răspunsul, acordându-le timp într-o altă 
lecţie să raporteze despre ceea ce au învăţat” (Predarea, nu este 
chemare mai mare, p. 64).
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„respectaţi ziua de sabat şi ţineţi-o sfântă, sfinţi din zilele 
din urmă, şi ea vă va aduce multă bucurie.” 
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„Oferă sacramentele tale 
în ziua Mea sfântă” 

Ţinerea sfântă a zilei de sabat şi luarea din 
împărtăşanie fiind demni ne măresc tăria spirituală. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Copil fiind, George Albert Smith a învăţat despre importanţa res-
pectării zilei de sabat. Deseori, în zilele de duminică, băieţii din 
vecini veneau la el acasă, după Şcoala de duminică, pentru a-l invita 
să joace fotbal. „Eu gândeam ca şi băieţii”, a spus el. „Credeam că ar 
fi foarte distractiv să mă joc cu mingea sau alte jocuri. Dar am avut o 
mamă minunată. Ea nu a spus: «Nu poţi să te joci», ci a spus: «Fiule, 
vei fi mai fericit dacă nu vei face acest lucru». Doresc să vă spun că 
sunt recunoscător pentru acel fel de instruire de acasă” 1. Impactul 
învăţăturilor mamei sale poate fi observat în faptul că preşedintele 
Smith aminteşte deseori sfinţilor că ţinerea sfântă a zilei de sabat 
aduce mari binecuvântări. 

În calitate de autoritate generală, George Albert Smith a avut 
prilejul să participe la adunările de duminica ale Bisericii în nume-
roase locuri. În timp ce îi observa pe sfinţi preaslăvind împreună în 
ziua de sabat, el a fost plăcut impresionat de atitudinea lor pioasă 
faţă de împărtăşanie: „Simt că înţelegerea sacralităţii împărtăşaniei 
din Cina Domnului este importantă pentru membrii Bisericii… Mă 
bucur când îi văd pe fraţii şi surorile noastre venind la Biserică şi 
luând din aceste simboluri… fiind demni” 2. (Vezi sugestia 1 de la 
pagina 179.) 
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Învăţături ale lui George Albert Smith

Porunca lui Dumnezeu ca noi să ţinem sfântă ziua 
de sabat nu este o povară, ci o binecuvântare. 

[Domnul] ne-a învăţat că noi trebuie să respectăm ziua de sabat 
pentru a o ţine sfântă. El a pus deoparte ca zi a Sa o zi dintre cele 
şapte şi, având în vedere toate binecuvântările pe care El le-a re-
vărsat asupra noastră în celelalte zile, consider că trebuie să găsim 
fericire în îndeplinirea lucrurilor pe care El ne cere să le facem în 
ziua Sa sfântă şi cred că, dacă nu vom face aceasta, nu vom găsi 
fericire… El doreşte ca noi să fim fericiţi şi ne spune cum putem să 
avem parte de această fericire.3

Noi trebuie să ne gândim la scopul zilei [Domnului] şi să ne 
bucurăm de influenţa preaslăvirii. Cum ar fi lumea dacă toţi copiii 
Tatălui nostru Ceresc – şi noi suntem, toţi, copiii Săi – ar respecta 
dorinţa Sa ca sabatul să fie o zi de preaslăvire? Nu există nicio 
modalitate de a evalua schimbarea benefică ce ar putea avea loc, 
nu numai în naţiunea noastră, ci în toate naţiunile lumii, dacă am 
respecta ziua de sabat şi am ţine-o sfântă.4

Sabatul a devenit ziua de joacă… ziua pusă deoparte de mii de 
oameni pentru a încălca porunca pe care Dumnezeu a dat-o cu 
mult, mult timp în urmă şi eu sunt convins că multe dintre tristeţile 
şi necazurile care afectează şi vor continua să afecteze omenirea 
pornesc de la faptul că oamenii au ignorat îndemnul Său de a ţine 
sfântă ziua de sabat.5 (Vezi sugestia 2 de la pagina 179.) 

Una dintre primele cuvântări care au fost rostite în această vale 
[Salt Lake] a fost aceea a preşedintelui Brigham Young şi el a aver-
tizat oamenii să respecte ziua de sabat şi s-o ţină sfântă şi, oricât de 
grele le-ar fi condiţiile de trai, să nu meargă şi să muncească în ziua 
de sabat… Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi-a 
încurajat oamenii să-şi amintească de ziua de sabat pentru a o ţine 
sfântă pentru că Tatălui nostru Ceresc Îi place să facem acest lucru.6

Să-i învăţăm pe aceşti băieţi şi aceste fete [din Biserică], în timp ce 
cresc, să facă lucrurile pe care Domnul le-ar dori ca ei să le facă în 
ziua de sabat şi va fi surprinzătoare influenţa pe care ei o vor putea 
avea în comunităţile în care vor trăi. Dacă lumea nu se pocăieşte 
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de nepăsarea şi indiferenţa ei, dacă noi, sfinţii din zilele din urmă, 
în multe cazuri, nu ne pocăim de atitudinea noastră de indiferenţă 
faţă de ziua sfântă a Tatălui nostru Ceresc, nu vom avea parte de 
întreaga bucurie şi fericire de care dorim să ne bucurăm aici şi nu 
le vom avea în eternitate.7

Unii oameni par să creadă că, dacă participă la adunările reli-
gioase sau îndeplinesc o parte a slujirii care li se cere în ziua de 
duminică, ei au atunci libertatea de a căuta plăceri şi a participa la 
activităţi incompatibile cu scopul sabatului, continuând, în acelaşi 
timp, să beneficieze de aprobarea Tatălui nostru. Vă spun că, dacă 
membrii Bisericii, considerând că ei ştiu mai bine, persistă în pângă-
rirea zilei de sabat prin căutarea plăcerilor lumeşti, ei îşi vor pierde 
credinţa; şi Spiritul Tatălui nostru Ceresc se va retrage de la ei.8

Încălcarea zilei de sabat nu este un lucru neînsemnat. Vreau să vă 
spun că, de fiecare dată când încălcaţi ziua de sabat, pierdeţi mai mult 
decât câştigaţi, indiferent ce credeţi dumneavoastră că veţi câştiga.9

Este lipsă de recunoştinţă să uiţi, aşa cum par să facă unii dintre 
noi, că ea [ziua de sabat] este ziua Domnului. El a pus deoparte o zi 
din şapte nu pentru a o face să fie o povară, ci pentru a aduce bucu-
rie în vieţile noastre şi pentru a face din căminele noastre un loc de 
adunare a familiei, a face ca părinţii şi copiii să se adune ca familie 
făcând astfel să crească dragostea noastră, a unuia faţă de celălalt …

Respectaţi ziua de sabat şi ţineţi-o sfântă, sfinţi din zilele din 
urmă, şi ea vă va aduce multă bucurie şi Tatăl nostru Ceresc va 
revărsa asupra dumneavoastră binecuvântările care rezultă din su-
punere faţă de îndemnul şi sfatul Său.10

Participarea la adunările Bisericii este o parte 
importantă a ţinerii zilei de sabat sfinte. 

Dacă facem ce doreşte Tatăl nostru Ceresc să facem, noi vom 
merge la casa Sa sfântă în ziua de sabat şi, acolo, vom lua din îm-
părtăşanie în amintirea sacrificiului care a fost făcut pentru noi de 
către Mântuitorul omenirii.11

Aceasta [ziua de sabat] este ziua sfântă a Domnului; aceasta este 
ziua pe care El a pus-o deoparte ca zi în care să-L preaslăvim şi, în 
aceste zile din urmă, El ne-a dat o poruncă suplimentară – ca noi să 
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mergem la casa de rugăciune şi să postim în ziua Sa sfântă şi să ne 
recunoaştem greşelile şi să ne depunem mărturiile unul în prezenţa 
celuilalt (vezi D&L 59:9–12) …

În această eră minunată, în care oamenii pot sta confortabil acasă 
şi auzi muzica lumii şi asculta cuvântările publice şi predicile, ei vor 
rămâne în căminele lor şi vor simţi probabil că primesc tot ce ar putea 
primi dacă ar merge în locul desemnat pentru ceremonii religioase. 

Sfinţii din zilele din urmă nu trebuie să se lase înşelaţi cu privire 
la acest lucru. Nu doar cuvântul pe care îl auzim ne este de folos, ci 
şi influenţa care predomină în casele noastre de preaslăvire şi care 
vine de la Tatăl nostru Ceresc are un rol esenţial. Poate avem acasă 
un receptor radio, dar nu ne va fi util din punct de vedere spiritual 
în aceeaşi măsură în care ne este prezenţa în ziua Sa sfântă în casa 
Domnului, loc în care ne este permis să luăm din împărtăşanie şi în 
care ne rugăm şi invocăm binecuvântările Tatălui nostru Ceresc şi 
primim [o] mărturie despre adevărul menit să salveze omenirea.12 
(Vezi sugestia 3 de la pagina 179.) 

Este un privilegiu sacru să luăm din 
împărtăşanie în ziua de sabat. 

Cred că, probabil, cei mai mulţi dintre noi înţeleg ce dar ne este 
făcut atunci când ni se permite să ne adunăm în pace şi linişte, să 
fim împreună şi să luăm din simbolurile trupului frânt şi sângelui 
vărsat al Învăţătorului. Aceasta trebuie să fie și presupun că este, în 
mintea fiecăruia dintre noi, o ocazie deosebit de sacră şi solemnă de 
a înţelege că noi ne înnoim legămintele făcute cu El, Cel care Şi-a 
dat viaţa pentru ca noi să putem fi înviaţi şi exaltaţi. Când luăm din 
aceste simboluri, sunt sigur că noi, toţi, înţelegem, că împărtăşania, 
instituită de El înainte de a muri, trebuie să fie pentru noi un lucru 
înălţător, o inspiraţie şi o binecuvântare în toată eternitatea.13

Împărtăşania are o mare importanţă. Domnul Însuşi a rânduit ca 
noi să luăm din aceste simboluri. Există mulţi oameni care consi-
deră că este necesar să fie botezaţi şi să se facă în numele lor alte 
rânduieli ale Evangheliei şi, totuşi, devin indiferenţi şi neglijenţi 
cu privire la împărtăşania din cina Domnului. A fost considerată 
atât de importantă de către Tatăl nostru din Cer încât, prin Fiul Său 
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Preaiubit şi apostoli şi profeţi, aşa cum se consemnează în scripturi, 
sfinţii au fost îndemnaţi să ia cu regularitate din împărtăşanie. Trei 
dintre evanghelişti [scriitori ai evangheliilor] vorbesc despre ea (vezi 
Matei 26:26–28; Marcu 14:22–24; Luca 22:19–20) şi constatăm că 
scripturile ne învaţă, în multe locuri, despre importanţa ei, aşa cum 
a fost propovăduită de Domnul Însuşi când a locuit în trupul Său 
muritor. Tatăl nostru din Cer nu ne dă porunci sau sfaturi care nu 
sunt importante. El ne învaţă în scopul înălţării noastre, al creşterii 
şi progresului nostru şi, dacă noi Îi vom urma sfatul, acesta ne va 
pregăti să ne întoarcem în prezenţa Sa… În fiecare zi de sabat, se 
aşteaptă din partea noastră să ne adunăm şi să luăm din simbolurile 
trupului şi sângelui Mântuitorului nostru înviat…

Acest lucru este menţionat şi în capitolul 18 din 3 Nefi, în care 
Salvatorul îi instruieşte pe oamenii de pe acest continent [american], 
întocmai cum Şi-a învăţat ucenicii de pe vechiul continent, să res-
pecte împărtăşania. Aici se spune: 

„Împărtăşania, instituită de [Învăţător] înainte de a 
muri, trebuie să fie pentru noi un lucru înălţător, o 
inspiraţie şi o binecuvântare în toată eternitatea.” 
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„Iar atunci când mulţimea a mâncat şi a fost sătulă, El a spus 
către ucenici: Iată, unul dintre voi va fi rânduit, iar lui îi voi da Eu 
puterea să rupă pâinea şi să o binecuvânteze şi să o dea poporului 
Bisericii Mele, tuturor acelora care vor crede şi care se vor boteza 
în numele Meu. 

Şi lucrul acesta trebuie să-l faceţi voi întotdeauna aşa precum am 
făcut Eu, aşa cum Eu am rupt pâinea şi am binecuvântat-o şi v-am 
dat-o vouă”. 

În următorul verset, citim: 

„Şi aceasta o veţi face voi în amintirea trupului Meu pe care Eu 
vi L-am arătat vouă. Şi aceasta va fi o mărturie către Tatăl, că voi 
vă aduceţi întotdeauna aminte de Mine. Şi dacă voi vă veţi aduce 
aminte întotdeauna de Mine, atunci voi veţi avea Spiritul Meu cu 
voi” (3 Nefi 18:5–7)…

Pe lângă aceasta, vedem că, în zilele noastre chiar, Domnul ne-a 
dat o revelaţie despre acest subiect. În secţiunea 20 din Doctrină şi 
legăminte, Domnul ne dă instrucţiuni despre această problemă. În 
această revelaţie, începând cu versetul al 75-lea, El spune: 

„Este necesar ca membrii Bisericii să se întâlnească împreună, de-
seori, pentru împărtăşanie cu pâine şi vin în amintirea Domnului Isus; 

Şi vârstnicul sau preotul o va administra; şi va fi administrată în 
acest mod – el va îngenunchea cu membrii Bisericii şi-L va chema 
pe Tatăl în rugăciune solemnă, spunând –”

Observaţi frumoasa rugăciune care urmeză…

„O Dumnezeule, Tată Veşnic, noi Te rugăm, în numele Fiului Tău, 
Isus Hristos, să binecuvântezi şi să sfinţeşti această pâine pentru 
sufletele tuturor acelora care se împărtăşesc din ea, pentru ca ei să 
mănânce în amintirea trupului Fiului Tău şi să-Ţi mărturisească Ţie, 
o Dumnezeule, Tată Veşnic, că ei doresc cu adevărat să ia asupra lor 
numele Fiului Tău, şi să-şi amintească totdeauna de El, şi să ţină po-
runcile pe care El le-a dat lor, pentru ca ei să poată avea totdeauna 
Spiritul Său cu ei. Amin” (D&L 20:75–77).

Rugăciunea pentru binecuvântarea apei este oarecum similară 
(vezi D&L 20:78–79).
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Cât de sacre, cât de profund sacre sunt gândurile exprimate în 
rugăciunea de împărtăşanie! Vă îndemn, fraţii mei, ca, atunci când 
oficiem în administrarea împărtăşaniei, să repetăm… exact cuvintele 
date prin revelaţie şi să facem aceasta cu Spiritul Domnului. Când 
repetăm aceste rugăciuni, ar trebui să simţim sentimentele expri-
mate de cuvintele pe care le rostim.14

Mă tem că, uneori, când este administrată împărtăşania, în unele 
dintre adunările noastre nu există atmosfera solemnă care ar trebui 
să existe. Aceasta este un privilegiu atât de sacru… Cei care [iau] 
din împărtăşanie trebuie să se gândească la obligaţia indicată în 
rugăciune.15 (Vezi sugestia 4 de la pagina 179.) 

Când luăm din împărtăşanie fiind demni, 
tăria noastră spirituală se măreşte. 

Luăm din hrana fizică – adică, luăm din pâine şi apă etc. pentru 
a ne hrăni trupul fizic. Dar este la fel de necesar să luăm din sim-
bolurile trupului şi sângelui Domnului nostru înviat pentru a ne 
mări tăria spirituală. Se observă că bărbaţii şi femeile care, an după 
an, nu iau din cina Domnului pierd treptat Spiritul Tatălui nostru 
Ceresc; ei pierd compania Lui deşi au avut prilejul de a beneficia 
de această binecuvântare, dar nu au profitat de el …

Am deschis la un pasaj din scriptură, capitolul al unsprezecelea 
din 1 Corinteni, versetul al 23-lea, în care citim: 

„Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Dom-
nul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 

Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: «Luaţi, 
mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi 
lucrul acesta spre pomenirea Mea».

Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: «Acest pahar este 
legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre po-
menirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el».

Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din 
paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Dom-
nului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. 
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Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din 
pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. 

Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, 
dacă nu deosebeşte trupul Domnului. 

Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi 
nu puţini dorm” (1 Corinteni 11:23–30).

… Doresc să vă atrag atenţia asupra faptului că suntem în pericol 
dacă o facem [luăm din împărtăşanie] fiind nedemni. Înainte de a 
lua din împărtăşanie, inimile noastre trebuie să fie curate; mâinile 
noastre trebuie să fie nevinovate; noi trebuie să abandonăm toată 
duşmănia faţă de semenii noştri; trebuie să fim împăcaţi cu semenii 
noştri; şi trebuie să avem în inimile noastre dorinţa de a face voia 
Tatălui nostru şi de a ţine poruncile Sale. Dacă facem aceste lucruri, 
luarea din împărtăşanie va fi o binecuvântare pentru noi şi ne va 
înnoi tăria spirituală…

Noi trebuie să ne gândim serios la legămintele pe care le facem 
cu Tatăl nostru. Să acordăm atenţie strictă acestor legăminte şi să 
ne asigurăm că mâncăm şi bem fiind demni pentru binecuvântarea 
sufletelor noastre şi pentru creşterea tăriei noastre spirituale. Aceste 
binecuvântări sunt pentru dumneavoastră, fraţi şi surori, care sunteţi 
fraţi şi surori în credinţă. Să le preţuim şi să trăim demni de ele pentru 
ca, prin vieţile noastre, noi să ne arătăm credinţa. Niciunul dintre noi 
să nu se găsească vinovat pentru că ia din împărtăşanie fiind nedemn, 
fiind lipsit prin aceasta de compania Spiritului Tatălui nostru.16

Trebuie să luăm din ea [împărtăşanie] cu umilinţă, pregătindu-ne 
să avem mâini nevinovate şi inimi curate şi dorind să fim plăcuţi Ta-
tălui nostru; atunci, noi o vom primi fiind demni şi ne vom bucura 
de binecuvântarea pe care o vom avea.17

Fie ca Domnul să ne binecuvânteze; fie ca Spiritul Său să fie re-
vărsat în continuare asupra noastră. Fie ca noi să ne iubim unul pe 
altul, aşa cum Tatăl ne-a poruncit că trebuie să facem. Dacă putem 
lua din împărtăşanie fiind demni, ne putem iubi unul pe altul, chiar 
aşa cum Tatăl nostru a rânduit; să ne amintim că El ne-a spus: „Dacă 
nu sunteţi unul, nu sunteţi ai Mei” (vezi D&L 38:27).18 (Vezi sugestia 
5 de la pagina 179.) 
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Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii. 

 1. Citiţi ultimul paragraf de la pagina 171. Dacă preşedintele 
Bisericii ar participa la adunarea dumneavoastră de împăr-
tăşanie, care credeţi că ar fi impresiile sale? Ce puteţi face, 
personal, pentru a arăta mai mult respect faţă de Domnul şi 
împărtăşanie? 

 2. Meditaţi asupra cuvintelor preşedintelui Smith din paragrafele doi 
şi trei de la pagina 172. Cum ar beneficia societatea în general 
dacă ziua de sabat ar fi respectată de mai mulţi oameni? În ce 
moduri adecvate ne-am putea ajuta familiile şi pe alţii să vadă în 
respectarea zilei de sabat o binecuvântare şi nu o povară? 

 3. Care sunt unele dintre beneficiile preaslăvirii împreună în ziua 
de duminică pe care nu le primim prin simpla studiere a Evan-
gheliei în căminele noastre? (Vezi pagina 173 pentru câteva 
exemple; vezi, de asemenea, D&L 59:9–12.)

 4. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 174, gândiţi-vă 
la ce puteţi face pentru ca rânduiala împărtăşaniei să devină o 
parte mai plină de semnificaţie a vieţii dumneavoastră. În ce 
moduri pot fi ajutaţi copiii să se pregătească pentru împărtă-
şanie și să fie pioşi în timpul ei? 

 5. În timp ce citiţi ultimele patru paragrafe ale învăţăturilor (pagina 
178), căutaţi ceea ce spune preşedintele Smith că ne pregăteşte 
să luăm din împărtăşanie fiind demni. De ce credeţi ca luarea 
din împărtăşanie fiind demni ne măreşte tăria spirituală? 

Scripturi suplimentare: Exodul 20:8–11; Isaia 58:13–14; Matei 18:20; 
3 Nefi 18:1–12; 20:8–9; Moroni 6:5–6.

Ajutor pentru predare: „Un învăţător experimentat nu se gândeşte la 
«Ce voi face astăzi la curs?», ci se întreabă: «Ce vor face cursanţii mei 
astăzi la curs?»; nu se întreabă: «Ce voi preda astăzi?», ci: «Cum îmi voi 
ajuta studenţii să descopere ceea ce trebuie să cunoască?»”  (Virginia H. 
Pearce, în Predarea, nu este chemare mai mare, pagina 61).
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Puterea de a întări a credinţei

Credinţa este un dar de la Domnul prin 
care cei neprihăniţi primesc puterea 

de a face lucruri remarcabile. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În anul 1919, George Albert Smith, pe atunci membru al Cvoru-
mului celor Doisprezece Apostoli, a fost chemat ca preşedinte al 
Misiunii Europa. Într-un mesaj adresat sfinţilor de acolo la scurt timp 
după sosirea sa, preşedintele Smith a menţionat condiţiile grele din 
Europa, care se afla încă în perioada de reconstrucţie după distru-
gerile provocate de Primul Război Mondial: „Îmi dau seama că trăim 
într-o perioadă importantă din istoria lumii. Date fiind noile condiţii 
tensionate cu care se confruntă naţiunile şi starea de nelinişte ce 
predomină, aproape pretutindeni, printre copiii oamenilor, eu sunt 
conştient de marea responsabilitate pe care o am întâlnindu-i şi do-
resc cu cea mai mare sinceritate să am îndrumarea divină pentru a-mi 
îndeplini îndatoririle”. Preşedintele Smith a avut credinţa că, în ciuda 
momentelor de încercare cu care se confruntau, eforturile membri-
lor şi misionarilor aveau să fie răsplătite din plin: „Sprijinit de colegi 
buni, capabili la sediul [misiunii] şi de bărbaţi şi femei credincioşi în 
câmpul [misiunii], am căutat cu speranţă plăcută o recoltă bogată de 
suflete oneste” 1.

Una dintre cele mai presante îndatoriri ale preşedintelui Smith, în 
calitatea sa de preşedinte de misiune, a fost să mărească numărul 
de misionari în Europa. Biserica trimisese foarte puţini misionari 
în Europa în timpul războiului iar, atunci, insuficienţa alimentelor 
şi alte probleme economice făceau ca oficialităţile guvernamentale 
europene să nu dorească să acorde vize străinilor. Dificila misiune a 
preşedintelui Smith a fost de a convinge aceste oficialităţi să permită 
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„Scriptura abundă în dovezi ale puterii credinţei… Prin credinţă 
profetul Ilie a chemat foc din cer pentru a mistui jertfa adusă de el.” 
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intrarea misionarilor în ţările lor. Într-o scrisoare către fiica sa, Emily, 
preşedintele Smith a relatat o călătorie făcută la Londra în acest scop. 

„Ambasadorul nostru american a fost foarte amabil şi a reuşit să 
stabilească pentru noi o întrevedere cu Sir Robert Horne, ministrul 
muncii al Marii Britanii. Când ne-am prezentat la biroul său, am 
înmânat secretarului lui Sir Robert o scrisoare din partea ambasa-
dorului, care ne-a întrebat dacă am putea amâna problema noastră 
pentru că şeful lui urma să plece în câteva minute spre Scoţia, unde 
avea să stea trei săptămâni. L-am asigurat că am fi foarte recunos-
cători pentru cinci minute din timpul său deoarece noi nu locuiam 
în Londra şi problema noastră era urgentă. Secretarul a intrat în 
biroul lui Sir Robert şi, în scurt timp, a revenit cu informaţia că el îşi 
va amâna călătoria şi se va întâlni cu noi la ora patru în acea zi. Mă 
rugasem cu multă fervoare în acea dimineaţă ca drumul nostru să 
poată fi deschis şi, când am fost invitaţi să revenim, am fost foarte 
recunoscător Tatălui nostru Ceresc”. 

La ora stabilită, preşedintele Smith şi colegii săi au fost invitaţi în 
biroul particular al lui Sir Robert Horne. „Am încercat să-i spunem ce 
aveam nevoie şi l-am asigurat că Marea Britanie avea nevoie de ceea 
ce îi ceream noi. Timp de aproape o oră şi jumătate, el a ascultat cu 
interes informaţii despre istoria Bisericii şi despre crezul nostru etc. 

Când am terminat, el a întrebat din nou ce doream de la el şi, 
când i-am spus că doream privilegiul de a ridica cifra forţele noastre 
misionare până la două sute cincizeci, aceeaşi cifră ca înainte de 
război, el a spus că îi va face plăcere să dea instrucţiuni departa-
mentului său să permită acestor persoane să intre pe teritoriul ţării 
de îndată ce vor sosi. Noi am fost, desigur, foarte încântaţi şi am 
plecat asigurându-l că ridicase o povară de pe sufletul nostru. 

Sunt sigur că ni l-am făcut prieten pe unul dintre cei mai influenţi 
bărbaţi din Anglia şi eu nu aş ezita să merg la el în orice moment 
dacă ar fi necesar” 2.

James Gunn McKay, unul dintre misionarii care a fost prezent 
alături de preşedintele Smith la întâlnirea cu Sir Robert Horne, a 
spus mai târziu: „Priviţi la lucrarea minunată pe care a realizat-o. 
Erau numai câţiva vârstnici acolo [în misiune]. Drumul părea blocat 
şi, totuşi, el a venit având inspiraţia Domnului şi a putut să bată la 
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uşile oficialităţilor, să le câştige încrederea; şi, în cele din urmă, noi 
am obţinut privilegiile pe care ni le-am dorit, ca vârstnicii să poată 
veni să-şi înceapă lucrarea şi să-şi îndeplinească misiunile promo-
vând cauza lui Dumnezeu şi realizând lucrarea Sa şi, în acest fel, 
el ne-a făcut să avem o mărturie că Dumnezeu îndrumă această 
lucrare” 3. Vârstnicul McKay a atribuit succesul preşedintelui Smith 
„credinţei, devotamentului şi carităţii sale faţă de toţi aceia cu care 
lucra”. „Eu am muncit alături de el”, a spus el. „M-am sfătuit cu el; 
m-am rugat împreună cu el şi ştiu că credinţa şi loialitatea sa sunt la 
fel de profunde ca viaţa însăşi.” 4 (Vezi sugestia 1 de la pagina 190.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Puterea credinţei este evidentă în scripturi. 

Suntem informaţi că, fără credinţă, noi nu putem fi plăcuţi lui 
Dumnezeu (vezi Evrei 11:6). Este motivaţia tuturor acţiunilor iar 
scriptura abundă în dovezi ale puterii credinţei. Credinţa lui Noe a 
fost aceea care i-a dat puterea să construiască o arcă şi, ca rezultat 
al supunerii faţă de poruncile lui Dumnezeu, el şi casa lui au fost 
salvaţi, în timp ce aceia cărora le-a lipsit credinţa au fost acoperiţi 
de marele potop (vezi Genesa 6:13–22; 7:1–24).

Prin credinţă, Lot şi membrii familiei sale au fost apăraţi când 
focul din cer a ars cetăţile Sodoma şi Gomora şi i-a distrus pe locui-
torii care nu aveau credinţă (vezi Genesa 19:12–25).5

Prin credinţă Moise i-a scos pe copiii lui Israel din sclavie, trecând 
prin Marea Roşie ca pe pământ uscat, iar când oştile egiptenilor au 
încercat să facă acelaşi lucru, ele au fost înecate. Poporul a fost 
hrănit cu mană din cer. Când Moise a lovit stânca din Horeb, apa a 
ţâşnit pentru a potoli setea oamenilor; iar, când au trecut prin pus-
tie, ei au fost conduşi către pământul promis (vezi Exodul 14:21–31; 
16:14–15; 17:5–6).6

Când Daniel a continuat să se roage, fără a se ascunde, Dumne-
zeului lui Israel, încălcând un decret care fusese pregătit de duşma-
nii săi anume pentru a-l distruge, el a fost aruncat în groapa cu lei 
şi lăsat acolo întreaga noapte. El a ştiut că Tatăl lui Ceresc îl putea 
apăra şi încrederea sa a fost neclintită. În dimineaţa următoare, 
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împăratul a mers la groapă şi l-a găsit pe Daniel în viaţă. Credinţa 
lui le-a făcut inofensive pe animalele sălbatice şi lui i-a adus devo-
tamentul împăratului (vezi Daniel 6:4–28).

Trei iudei, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care au refuzat să prea-
slăvească chipul de aur pe care-l făcuse Nebucadneţar, au fost arun-
caţi într-un cuptor aprins, care era de şapte ori mai încins decât de 
obicei. Ei s-au încrezut în Dumnezeul cel Viu şi credinţa le-a fost 
răsplătită prin cruţarea vieţilor lor (vezi Daniel 3:8–28).

Prin credinţă, profetul Ilie a chemat foc din cer pentru a mistui 
jertfa adusă de el şi împăratul şi oamenii au fost convinşi că Dum-
nezeul lui Israel era Dumnezeu şi că Baal nu era (vezi 1 Împăraţi 
18:36–40).

Prin credinţă, fratele lui Iared şi cei care l-au urmat au păstrat 
limba strămoşilor lor când limbile au fost încurcate la turnul Babel 
şi au fost aduşi în această emisferă vestică (vezi Eter 1:33–43)… O 

„Prin credinţă moise i-a scos pe copiii lui Israel din sclavie, 
trecând prin marea roşie ca pe pământ uscat.” 
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credinţă similară i-a dat lui Lehi puterea să-şi aducă familia peste 
mări şi să păşească în acest ţinut, ales dintre toate celelalte ţinuturi. 

Credinţa a fost aceea care le-a dat ucenicilor lui Isus puterea 
să îndure persecuţiile la care au fost supuşi şi, în ciuda opoziţiei 
iudeilor, să stabilească Evanghelia pe care le-o dăduse Salvatorul.7

Credinţa a fost aceea prin care au fost înfăptuite toate miraco-
lele de către Mântuitorul lumii şi de către cei care Îl urmau. De la 
începutul timpului până acum, numai oamenii credincioşi au avut 
putere de la Dumnezeu.8 (Vezi sugestia 2 de la pagina 190.) 

Puterea credinţei este evidentă în vieţile sfinţilor 
neprihăniţi din această dispensaţie. 

În această ultimă dispensaţie, tocmai datorită credinţei sale impli-
cite în Dumnezeu, profetul băiat [ Joseph Smith] a intrat în pădure 
şi a îngenuncheat şi s-a rugat şi a primit prima mare manifestare 
cerească, prin care atributele Dumnezeirii s-au făcut, din nou, cu-
noscute omenirii. Numai prin credinţă, el a putut să meargă pe dea-
lul Cumora şi să primească din mâinile îngerului acele cronici sacre 
care au fost traduse mai târziu prin darul şi puterea lui Dumnezeu. 
Numai prin credinţă, el şi-a condus oamenii din Kirtland în ţinutul 
Missouri şi înapoi în Illinois şi, deşi au fost jefuiţi şi alungaţi din 
casele lor de nenumărate ori, credinţa care fusese sădită în inimile 
lor a rămas cu ei şi ei au ştiut că Dumnezeu se îngrijea de ei. Numai 
prin credinţă, a fost întemeiat marele oraş Nauvoo, sub îndrumarea 
profetului Joseph Smith; şi, prin credinţă, a primit el adevărurile 
glorioase cuprinse în Doctrină şi legăminte. 

Numai prin credinţă, Brigham Young i-a condus pe oameni în 
acest ţinut vestic [Valea Salt Lake]; şi, când a ajuns în vârful muntelui 
şi a privit valea, Dumnezeu i-a dat o revelaţie că acesta era locul în 
care trebuia sădit Israel… Numai prin credinţă, oamenii au aşezat 
piatra din capul unghiului al acestui măreţ templu [Templul Salt 
Lake], în slăbiciunea lor şi în sărăcia lor, crezând că Dumnezeu va 
pregăti calea şi va asigura mijloacele prin care construcţia putea fi 
încheiată. Numai prin credinţă, mila Tatălui nostru Ceresc, s-a re-
vărsat asupra oamenilor când, în suferinţa lor, şi-au văzut recoltele 
distruse de lăcuste, fără a avea vreun mijloc să împiedice acest lu-
cru, şi, prin mila lui Dumnezeu, s-a răspuns rugăciunilor lor şi ei au 
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primit o mărturie despre aceasta prin venirea pescăruşilor pentru a 
le ocroti recolta şi a-i salva de la foamete…

Numai prin credinţă, oamenii care au stat în fruntea acestei lucrări 
au fost inspiraţi, cu regularitate, să dea instrucţiunile de care noi 
aveam nevoie. Numai prin credinţă, noi suntem edificaţi… de aceia 
care slujesc în numele Domnului şi Mângâietorul le însufleţeşte înţe-
legerea, amintindu-le lucruri de care nu-şi mai puteau aduce aminte 
şi arătându-le lucruri care vor veni; dovedind astfel spiritul revelaţiei.9

Numai prin credinţă, vârstnicii lui Israel au plecat, părăsindu-şi 
căminele şi pe cei dragi şi îndurând critica lumii, pentru a depune 
mărturie că Dumnezeu trăieşte, că Isus este Hristosul şi că Joseph 
Smith a fost profet al Domnului. Prin credinţă, bolnavii dumnea-
voastră au fost vindecaţi, morţii dumneavoastră au fost aduşi la 
viaţă. Dacă ar fi disponibile consemnările miracolelor înfăptuite 
printre aceşti oameni… acestea ar fi o mărturie despre puterea lui 
Dumnezeu, prin credinţă, neîntrecută în nicio epocă a lumii. 

„numai prin credinţă, brigham Young i-a condus pe 
oameni în acest ţinut vestic [Valea Salt lake].” 
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Acesta este principiul, dragi fraţi şi surori, care ne face să ne ui-
tăm spre cer, care ne dă speranţă în lupta vieţii. Când devenim con-
fuzi şi ne aflăm în faţa unor obstacole pe care, aparent, nu le putem 
depăşi, dacă avem credinţă în Mântuitorul lumii, putem merge la 
El şi putem şti că rugăciunile noastre vor primi răspuns spre binele 
nostru.10 (Vezi sugestia 3 de la pagina 190.) 

S-a adresat deseori întrebarea: Este posibil ca băieţii şi fetele, tine-
rii şi tinerele care au fost crescuţi în această generaţie a Bisericii, să 
dorească să sufere greutăţile, privaţiunile şi încercările pe care le-au 
îndurat taţii şi mamele lor de dragul Evangheliei? Şi-ar părăsi ei cămi-
nele confortabile pentru a popula o ţară nouă de dragul credinţei lor? 

Vă spun că, dacă a fost sădită în inima lor o cunoaştere a divi-
nităţii acestei lucrări aşa cum o cunoaştem noi, dacă li s-a insuflat 
credinţă pentru că noi ţinem poruncile Domnului, dacă ei au fost 
învăţaţi să ştie că Isus este Hristosul şi că Joseph Smith a fost profet 
al Domnului, atunci, vă spun: Da! Ei ar face ce au făcut taţii şi ma-
mele lor, şi-ar ocupa locurile în rândurile Israelului din ultimele zile. 

Dacă aceasta ar însemna privaţiune, dacă aceasta ar însemna 
boală şi nefericire sau chiar expatriere, sunt sute şi mii de fii şi fiice 
ale noastre care, cunoscând că aceasta este Evanghelia lui Hristos, 
şi-ar pecetlui, dacă ar fi necesar, mărturia cu vieţile lor.11 (Vezi su-
gestia 2 de la pagina 190.) 

Domnul ne va deschide calea pentru ca să facem 
ceea ce El cere, dacă noi ne exercităm credinţa. 

Îmi aduc aminte că, într-o zi, am simţit imboldul de a spune unui 
misionar care pleca într-un anumit oraş în care nu ni se permitea 
să ne oprim şi să le vorbim oamenilor într-un anumit loc pe stradă: 

„Ţine minte, oferă-I Domnului o ocazie. Tu vei cere o favoare. 
Oferă-I Domnului o ocazie. Roagă-L să deschidă calea”. 

Tânărul a ajuns în acel oraş, s-a dus la biroul primarului şi a cerut 
să fie primit de el. Voia să-l roage să schimbe regula dacă se putea. 

Când a ajuns acolo, a aflat că primarul nu se afla în oraş. Tânărul 
a ieşit din birou, a privit de-a lungul holului şi, la capătul lui, a văzut 
o uşă pe care scria: „Biroul comisarului şef”. A ezitat o clipă, dar ceva 
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i-a spus: „Oferă-I Domnului o ocazie”. A intrat în biroul comisarului 
şef şi i-a spus pentru ce venise. Când a încheiat, bărbatul a spus: 

„Ce colţ al străzii ţi-ar plăcea?”. 

El a spus: „Eu nu cunosc acest oraş la fel de bine ca dumnea-
voastră. Nu aş vrea să cer un colţ care nu ar fi potrivit sau în care 
am bloca traficul. Aţi vrea să mergeţi cu mine să alegem un colţ?”. 

Gândiţi-vă la un misionar care îi cere comisarului şef să aleagă 
un colţ în care să predice Evanghelia! 

Comisarul a spus: 

„Desigur, voi merge cu tine”. 

În cincisprezece minute, ei aveau unul dintre cele mai bune 
colţuri din oraş, cu permisiunea de a predica Evanghelia lui Isus 
Hristos într-un loc în care aceasta nu fusese predicată pe străzi de 
dinainte de război [Primul Război Mondial]…

Domnul are o cale de realizare a lucrurilor pe care noi nu putem 
să le facem şi nu ne cere niciodată să facem ceva pentru care El nu 
ne pregăteşte calea. Acest lucru El ni l-a spus prin intermediul lui 
Nefi. El nu va cere nimic fără a pregăti calea. 

„Şi s-a întâmplat că eu, Nefi, i-am spus tatălui meu: Mă voi duce şi 
voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu ştiu că Dom-
nul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru 
ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit” (1 Nefi 3:7).

Când aveţi de făcut ceva ce Domnul vă cere sau se aşteaptă să 
faceţi şi nu ştiţi cum să procedaţi, faceţi tot ce puteţi mai bine. Mer-
geţi în direcţia în care trebuie să mergeţi; încredeţi-vă în Domnul, 
oferiţi-I o ocazie şi El nu vă va părăsi niciodată.12

Ce lucru minunat este să ştim că putem, dacă vrem, să-L ţinem 
de mână pe Tatăl nostru Ceresc şi să fim îndrumaţi de El! Nu există 
alţi oameni în lume care să aibă asigurarea pe care acest grup de 
oameni o are.13 (Vezi sugestia 4 de la pagina 191.) 

Dumnezeu oferă credinţa în dar celor neprihăniţi. 

Credinţa noastră este condiţionată de vieţile noastre neprihănite. Nu 
putem să trăim în mod nepotrivit şi să avem credinţă aşa cum ar trebui, 
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dar, dacă ţinem poruncile Domnului, putem să avem credinţă şi ea va 
creşte şi se va mări în măsura în care se măreşte neprihănirea noastră.14

Dacă există printre noi oameni cărora le lipseşte credinţa în 
această lucrare este pentru că noi nu am ţinut poruncile lui Dum-
nezeu. Dacă există oameni care nu cunosc că aceasta este lucrarea 
Tatălui nostru, este pentru că ei nu şi-au făcut datoria. Eu ştiu, aşa 
cum ştiu că trăiesc, că aceasta este lucrarea Domnului şi cunoaşte-
rea vine ca rezultat al ţinerii poruncilor Sale.15

Noi ştim că credinţa este un dar de la Dumnezeu; este rodul vieţii 
neprihănite. Nu o primim dacă o cerem, ci este rezultatul împlinirii 
voinţei Tatălui nostru Ceresc. Dacă ne lipseşte credinţa, să ne exami-
năm pe noi înşine pentru a vedea dacă am ţinut poruncile Sale şi să ne 
pocăim fără întârziere, dacă nu am făcut-o… Fie ca Domnul să ne mă-
rească credinţa şi fie ca noi să trăim astfel încât să fim demni de ea.16

Sper că cei care au primit acest dar minunat al credinţei trăiesc 
astfel încât să-l păstreze.17 (Vezi sugestia 5 de la pagina 191.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v-vii.

 1. Căutaţi dovezi ale credinţei lui George Albert Smith în povesti-
rea de la paginile 181–184. Unul dintre misionarii preşedintelui 
Smith a spus că realizările sale ne-au „făcut să avem o mărturie 
că Dumnezeu îndrumă această lucrare” (pagina 184). Cum 
aţi fost influenţaţi de credinţa altora, cum ar fi un membru al 
familiei sau un prieten apropiat? 

 2. Revedeţi exemplele de credinţă de la paginile 184–186. Ce alte 
exemple de credinţă sunt în mod deosebit importante pentru 
dumneavoastră? Cum aţi putea folosi aceste exemple pentru a 
ajuta pe cineva care îşi exercită credinţa, dar nu a primit, încă, 
binecuvântările pe care le doreşte? 

 3. Cum v-a dat credinţa „speranţă în lupta vieţii”? Cum ne poate 
ajuta credinţa să depăşim teama sau alte „obstacole pe care, 
aparent, nu le putem depăşi” (pagina 188)?
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 4. Citiţi povestirea care începe la pagina 188 şi comparaţi-o cu 
povestirea „Din viaţa lui George Albert Smith”. Ce experienţe 
similare cu acestea aţi trăit? Ce credeţi că înseamnă să „[oferiţi] 
Domnului o ocazie”? 

 5. Preşedintele Smith ne-a învăţat că „credinţa este un dar de la 
Dumnezeu” pe care „nu îl primim dacă îl cerem” (pagina 190). 
Cum influenţează acest principiu modul în care încercaţi să vă 
măriţi credinţa şi să insuflaţi credinţă altora? Care sunt lucrurile 
pe care le putem face pentru a „păstra” darul credinţei (vezi 
Alma 32:35–43)? 

Scripturi suplimentare: Evrei 11:1–11, 17–34; Iacov 2:17–24; Alma 
32:26–43; Eter 12:6–22; Moroni 7:27–39; Doctrină şi legăminte 136:42.

Ajutor pentru predare: „Pentru a ajuta cursanţii să se pregătească să 
răspundă la întrebări, le puteţi spune, înainte ca ceva să fie citit sau 
prezentat, că le veţi cere răspunsurile… De exemplu, puteţi spune: 
«Ascultaţi în timp ce citesc acest pasaj, pentru ca dumneavoastră să 
puteţi împărtăşi ceea ce vă interesează cel mai mult din aceasta» 
sau «Pe măsură ce se citeşte această scriptură, vedeţi dacă puteţi să 
înţelegeţi ceea ce ne spune Domnul despre credinţă»” (Predarea, 
nu este chemare mai mare, p. 69).

Note
 1. „Greeting”, Millennial Star, 10 iulie 

1919, p. 440–441. 
 2. În Glenn R. Stubbs, „A Biography of 

George Albert Smith, 1870-1951” (PhD 
diss., Brigham Young University, 1974), 
p. 142–143. 

 3. James Gunn McKay, în Conference 
 Report, octombrie 1921, p. 156.

 4. James Gunn McKay, în „A Biography of 
George Albert Smith”, p. 160. 

 5. În Conference Report, aprilie 1923, 
p. 75–76.

 6. În Conference Report, octombrie 1913, 
p. 102.

 7. În Conference Report, aprilie 1923, 
p. 75–76.

 8. În Conference Report, octombrie 1913, 
p. 102.

 9. În Conference Report, octombrie 1913, 
p. 102–103.

 10. În Conference Report, octombrie 1913, 
p. 102–103.

 11. „As to This Generation”, Improvement 
Era, februarie 1949, p. 73.

 12. „Give the Lord a Chance”, Improvement 
Era, iulie 1946, p. 427. 

 13. În Conference Report, aprilie 1947, 
p. 164.

 14. În Conference Report, octombrie 1950, 
p. 6.

 15. În Conference Report, octombrie 1915, 
p. 27–28.

 16. În Conference Report, octombrie 1913, 
p. 103.

 17. În Conference Report, aprilie 1923, p. 77.
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„dacă vom urma sfaturile şi învăţăturile pe care domnul 
ni le dă, calea noastră va fi calea fericirii.” 
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Stai de partea Domnului

Domnul ne-a dat porunci pentru ca noi să ne 
putem opune răului şi să găsim fericire. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Bunicul lui George Albert Smith, George A. Smith, a slujit mulţi 
ani în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli şi în Prima Preşedinţie, 
în calitate de consilier al lui Brigham Young. George Albert Smith a 
repetat deseori sfatul pe care bunicul său avea obiceiul să-l dea fa-
miliei: „Există o linie de demarcaţie bine definită între teritoriul Dom-
nului şi teritoriul diavolului. Dacă vei sta de partea Domnului, vei fi 
sub influenţa Sa şi nu vei avea dorinţa de a face rău, dar, dacă treci 
linia în partea diavolului cu numai un centimetru, te afli în puterea 
ispititorului şi, dacă el reuşeşte, nu vei fi în stare să gândeşti sau să 
raţionezi corespunzător, pentru că vei fi pierdut Spiritul Domnului”. 

George Albert Smith a afirmat că a folosit acest sfat de-a lungul 
vieţii pentru a-şi orienta alegerile: „Când am fost ispitit, uneori, să 
fac un anumit lucru, m-am întrebat: «De care parte a liniei mă aflu?». 
Dacă hotăram să mă aflu de partea în care sunt în siguranţă, partea 
Domnului, făceam lucrul drept de fiecare dată. Deci, când ispita vine, 
gândiţi-vă, rugându-vă, la problema dumneavoastră şi influenţa Dom-
nului vă va ajuta să luaţi hotărârea înţeleaptă. Ne aflăm în siguranţă 
numai de partea Domnului”.1 (Vezi sugestia 1 de la pagina 201.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Pentru a sta de partea Domnului, este nevoie 
de supunere strictă faţă de porunci. 

Toată protecţia, toată neprihănirea, toată fericirea se află de acea 
parte a liniei care este a Domnului. Dacă ţineţi poruncile lui Dum-
nezeu respectând ziua de sabat, vă aflaţi de partea liniei care este a 
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Domnului. Dacă vă rostiţi rugăciunile individuale şi rugăciunile în 
familie, vă aflaţi de partea liniei care este a Domnului. Dacă sunteţi 
recunoscători pentru hrană şi vă exprimaţi această recunoştinţă faţă 
de Dumnezeu, vă aflaţi de acea parte a liniei care este a Domnu-
lui. Dacă vă iubiţi aproapele ca pe dumneavoastră înşivă, vă aflaţi 
de acea parte a liniei care este a Domnului. Dacă sunteţi onest în 
relaţiile cu semenii, vă aflaţi de acea parte a liniei care este a Dom-
nului. Dacă ţineţi Cuvântul de înţelepciune, vă aflaţi de acea parte 
a liniei care este a Domnului. Şi aş putea continua în acest fel cu 
toate Cele zece porunci şi cu celelalte porunci pe care Dumnezeu 
le-a dat pentru îndrumarea noastră şi să afirm, din nou, că tot ceea 
ce ne îmbogăţeşte vieţile şi ne face fericiţi şi ne pregăteşte pentru 
bucuria eternă se află de acea parte a liniei care este a Domnului. 
Criticarea lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat spre îndrumarea 
noastră nu se află de acea parte a liniei care este a Domnului.2 (Vezi 
sugestia 2 de la pagina 201.) 

[Domnul a spus]: „Nu pot să tolerez păcatul nici în cel mai mic 
grad”; nici în cel mai mic grad (D&L 1:31). De ce? Pentru că El ştie că, 
dacă suntem părtaşi la păcat, pierdem o binecuvântare pe care am 
primi-o dacă nu am părăsi calea care duce la acea binecuvântare.3

Din când în când, auzim pe cineva spunând: „Oh, eu nu mi-aş face 
atâtea griji. Domnul nu va fi foarte aspru cu noi dacă ţinem numai 
parţial o poruncă”. Cel care vorbeşte astfel este deja de acea parte a 
liniei care este a diavolului şi dumneavoastră nu vreţi să-l ascultaţi 
pentru că, dacă o faceţi, aţi putea fi îndrumaţi greşit. Nicio persoană 
care are Spiritul Domnului nu vorbeşte în acest fel. Domnul Însuşi 
a spus că trebuie să ţinem poruncile Sale: „Este o lege, irevocabil 
hotărâtă în cer dinainte de crearea acestei lumi, pe care se bazează 
toate binecuvântările” (D&L 130:20). Evanghelia lui Isus Hristos există 
pentru a ne învăţa cum să dobândim această binecuvântare.4

Tatăl nostru iubitor din Cer ne dă porunci 
pentru a ne ajuta să găsim fericire. 

Domnul, în bunătatea Sa, văzând atitudinea copiilor Săi şi cunos-
când că ei vor avea nevoie de îndrumare, ne-a dat Cele zece po-
runci şi alte porunci care au fost date de-a lungul timpului pentru a 
ne ajuta să găsim fericire. Vedeţi oameni alergând încolo şi încoace 
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în lume, căutând fericirea dar negăsind-o. Dacă s-ar opri doar atâta 
cât să accepte sfatul Domnului, ar avea parte de fericire, altfel ei nu 
o vor găsi în niciun alt mod.5

Când eram copil am înţeles sau am crezut că înţelegeam faptul că 
poruncile Domnului erau legile şi regulile Sale pentru îndrumarea 
mea. Am crezut că înţelegeam că nesupunerea faţă de acele legi 
aducea după sine pedeapsa şi, fiind copil, m-am gândit că simţeam 
probabil că Domnul aranjase şi stabilise lucrurile în această viaţă 
astfel încât eu trebuia să mă supun anumitor legi, altfel pedeapsa ar 
fi urmat rapid. Dar, pe măsură ce am înaintat în vârstă, am înţeles 
lecţia din altă perspectivă şi acum, ceea ce numim legile Domnului, 
sfaturile cuprinse în scripturile sfinte, revelaţiile pe care Domnul ni le 
dă în această zi şi eră a lumii, nu sunt decât sunetul dulce al glasului 
Tatălui nostru din Cer care-Şi arată mila faţă de noi. Ele nu sunt decât 
sfaturile şi învăţăturile unui părinte iubitor, care este mai preocupat 

„revelaţiile pe care domnul ni le dă în această zi şi eră 
a lumii nu sunt decât sunetul dulce al glasului tatălui 

nostru din cer care-şi arată mila faţă de noi.” 
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decât pot fi părinţii noştri pământeni de bunăstarea noastră şi, ca 
urmare, ceea ce, la un moment dat, purta, pentru mine, numele dur 
de lege este acum sfatul plin de dragoste şi tandreţe al unui Tată 
Ceresc Atotştiutor. Şi, astfel, spun că nu îmi este greu să cred că cel 
mai bine pentru mine este să ţin poruncile lui Dumnezeu.6

Toată fericirea pe care am primit-o eu şi familia mea a fost rezul-
tatul străduinţei de a ţine poruncile lui Dumnezeu şi de a trăi demni 
de binecuvântările pe care El le-a promis acelora care Îl onorează 
şi ţin poruncile Sale.7

Dacă vom urma sfaturile şi învăţăturile pe care Domnul ni le dă, 
calea noastră va fi calea fericirii. Va fi o cale, poate nu uşoară şi 
liniştită întotdeauna, dar, în final, se va încheia în prezenţa Tatălui 
nostru Ceresc şi vom avea parte de slavă, nemurire şi viaţă veşnică.8 
(Vezi sugestia 3 de la pagina 201.) 

Duşmanul încearcă să ne ducă în rătăcire 
cu înşelăciunile şi vicleniile lui. 

Există două influenţe în lume astăzi şi ele au existat de la început. 
Una este o influenţă constructivă, care promovează fericirea şi care 
clădeşte caracterul. Cealaltă influenţă este una care distruge, tran-
sformă oamenii în demoni, doboară şi descurajează. Noi, toţi, putem 
fi influenţaţi de amândouă. Una vine de la Tatăl nostru Ceresc iar 
cealaltă vine de la sursa răului, care a fost în lume de la început, 
căutând să aducă distrugerea familiei umane.9

Noi, toţi, vom fi ispitiţi; niciun om nu poate scăpa de ispită. Duş-
manul va folosi toate mijloacele posibile să ne înşele; el a încercat 
să facă aceasta cu Salvatorul lumii, dar fără succes. El încearcă să 
facă aceasta cu mulţi alţi oameni care au deţinut autoritatea divină 
şi, uneori, el găseşte punctul slab şi persoana pierde ceea ce ar fi 
putut fi o mare binecuvântare dacă ea ar fi fost credincioasă.10

Un bărbat mi-a spus odată – ori a afirmat într-un loc în care s-a 
întâmplat să mă aflu: „Oamenii de aici par să creadă că sunt posedat 
de diavol, dar eu nu sunt”. Eu i-am spus: „Fratele meu, ai cunoscut 
vreodată pe cineva care să fie posedat de diavol şi să ştie?”. Acesta 
este unul dintre şiretlicurile diavolului: să pună stăpânire pe tine 
şi să te împiedice s-o ştii. Şi aceasta este una dintre dificultăţile cu 
care ne confruntăm.11
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Cu sute de ani în urmă, profetul Nefi a văzut ce s-ar întâmpla 
dacă oamenii s-ar certa unii cu alţii şi ar nega puterea Duhului Sfânt 
şi pe Cel Sfânt al lui Israel şi ar propovădui doctrina poruncilor oa-
menilor. Astăzi în lume, există o influenţă care încearcă să-i facă pe 
oameni să creadă că, prin inteligenţa proprie şi puterea proprie, pot 
să obţină viaţa veşnică. Daţi-mi voie… să citesc din Nefi: 

„Vor fi mulţi care vor spune: Mâncaţi, beţi şi fiţi fericiţi; totuşi, 
temeţi-vă de Dumnezeu – El vă va ierta, dacă faceţi un păcat mic”. 

Doresc să observaţi ce se spune: „El vă va ierta, dacă faceţi un 
păcat mic”. Acest duşman viclean ştie că, dacă ar putea să determine 
un bărbat sau o femeie să greşească puţin, cu cât ei vor intra mai 
mult pe teritoriul lui, cu atât ei se vor afla mai mult în puterea lui. 

„Totuşi, temeţi-vă de Dumnezeu – El vă va ierta, dacă faceţi un 
păcat mic; da, minţiţi puţin, profitaţi de cineva din cauza vorbelor 
lui, săpaţi groapa vecinului; nu este nimic rău în aceasta; şi faceţi 
toate aceste lucruri, căci mâine vom muri; şi dacă va fi aşa, că noi 
suntem vinovaţi, Dumnezeu ne va da câteva lovituri de bici şi până 
la urmă noi vom fi salvaţi în Împărăţia lui Dumnezeu” (2 Nefi 28:8).

Nu este acesta exact lucrul pe care diavolul îl spune copiilor 
oamenilor astăzi la fel de clar cum este scris aici? O, faceţi un păcat 
mic, nu este nimic rău în aceasta, minţiţi puţin, nu veţi avea de su-
ferit, Domnul va ierta aceste lucruri şi veţi primi doar câteva lovituri 
de bici şi, până la urmă, veţi fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu. 
Aceasta este ce le spune bărbaţilor şi femeilor cărora li s-a propovă-
duit Cuvântul de înţelepciune când spune, o, beţi puţin ceai negru 
sau verde, nu vă va face rău; fumaţi puţin tutun, aceasta nu con-
tează; puţin alcool nu va face niciun rău. Acestea sunt lucruri mici; 
diavolul le face întotdeauna pe rând, nu toate deodată. Aş dori să ne 
amintim acest lucru… Aceste şoapte perfide aparent neînsemnate 
sunt cele care trădează omenirea şi ne pun în puterea diavolului …

Şi Nefi spune mai departe: 

„Iar pe alţii îi va potoli şi-i va legăna într-o siguranţă carnală, aşa 
încât ei vor spune: Totul este bine în Sion; da, Sionul prosperă, totul 
este bine – şi în felul acesta diavolul înşală sufletele lor”. 

Doresc să observaţi ce se spune: „În felul acesta diavolul înşală 
sufletele lor şi-i conduce cu grijă în jos, în iad” (2 Nefi 28:21). Şi 
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acesta este modul în care procedează el, acesta este exact modul 
în care procedează. El nu vine şi nu vă ia fizic şi nu vă duce în te-
ritoriul lui, ci el şopteşte: „Fă acest mic rău” şi, când reuşeşte să vă 
determine să-l faceţi, urmează un alt mic rău şi un altul şi, folosind 
expresia din citat, „el înşală sufletele lor”. Aceasta este ceea ce face. 
El vă face să credeţi că dumneavoastră câştigaţi ceva când, de fapt, 
pierdeţi. De fiecare dată când nu respectăm o lege a lui Dumnezeu 
sau nu ţinem o poruncă, noi suntem înşelaţi, pentru că nu este 
niciun câştig în această lume sau în lumea care va veni decât prin 
supunere faţă de legea Tatălui nostru Ceresc…

Aceste cuvinte îndeosebi, „Şi-i conduce cu grijă în jos, în iad”, 
sunt importante, aceasta este metoda sa. Bărbaţii şi femeile din 
lumea de azi sunt supuşi acestei influenţe și ei sunt atraşi în di-
verse locuri şi şoaptele se aud continuu şi ei nu înţeleg ce doreşte 
Domnul ca ei să facă, ci continuă să păşească pe teritoriul celui 
rău, supuşi puterii lui, acolo unde Spiritul Domnului nu va merge. 

El spune mai departe: 

„Şi iată, pe alţii îi va linguşi şi le va spune că nu este niciun iad; 
şi le spune: Eu nu sunt diavolul, căci nu este niciun diavol – şi astfel 
va şopti el la urechile lor, până când îi prinde în lanţurile lui îngro-
zitoare din care nu este nicio scăpare” (2 Nefi 28:22).

Dragi fraţi şi surori, aceasta este starea în care se află lumea as-
tăzi. Nefi nu ar fi putut s-o spună mai clar dacă ar fi fost chiar aici, 
în această lume, acum. Şi duşmanul lucrează şi, pentru că Tatăl 
nostru Ceresc a dorit să-Şi protejeze copiii de răul acestei învăţături 
şi acestui crez, El l-a trimis pe tânărul profet, Joseph Smith, în lume, 
l-a împuternicit cu autoritate divină, a organizat Biserica Sa şi a în-
ceput din nou să propovăduiască adevărul printre copiii oamenilor, 
pentru ca ei să poată fi scoşi de pe căile lor greşite.12

Trebuie să învăţăm să ne înfrângem dorinţele noastre, tendinţele 
noastre rele. Trebuie să învăţăm să ne opunem ispitelor. De aceea 
ne aflăm aici şi, pentru putea face aceasta cât mai bine, Evanghelia 
a fost restaurată pe pământ şi noi avem parte de ea şi avem tăria 
pe care o primim ca rezultat al puterii Duhului Sfânt. Nu numai că 
avem puterea pe care o are orice persoană de a ne opune ispitei, 
cu limitele pe care le are o persoană care nu cunoaşte adevărul, ci 
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avem o putere de a ne opune ispitei egală cu puterea lui de a ispiti 
şi, în plus, puterea de a ne opune care rezultă din cunoaşterea ade-
vărului şi cunoaşterea scopului existenţei noastre.13 (Vezi sugestia 
4 de la pagina 201.) 

Noi ne putem opune răului alegând să ne 
supunem influenţei Domnului. 

Îmi aduc aminte de un om bun care, cu ani în urmă, era preşe-
dinte al Comisiei de control a Bisericii Universaliste din America. 
El venise în vizită aici [în oraşul Salt Lake] şi a participat la două 
dintre Şcolile noastre de duminică. Participând la una dintre clasele 
[pentru copii], el a fost impresionat. În cele din urmă, când [ora] se 
apropia de sfârşit, preşedintele Şcolii de duminică a spus: „Nu aţi 
dori să spuneţi câteva cuvinte [clasei]?” El a spus că i-ar face plă-
cere. El a spus: „Dacă aş putea să trăiesc în atmosfera pe care am 
găsit-o în această micuţă… clasă la această oră a Şcolii de duminică 
din această dimineaţă, aş deveni fără îndoială un om bun”. (Vezi 
sugestia 5 de la pagina 201.) 

M-am gândit la această afirmaţie de foarte multe ori. Noi alegem 
cu grijă aerul pe care îl respirăm pentru a putea trăi sănătoşi. Dar, 
uneori, în neglijenţa noastră, ne lăsăm înrobiţi de influenţe imorale 
care ne distrug puterea de a ne opune răului şi suntem determinaţi 
să facem lucruri pe care nu ar trebui să le facem şi nu le-am face 
dacă am fi sub influenţa Domnului. Dacă am fi umili, dacă ne-am 
ruga, dacă am trăi astfel încât, în fiecare oră a vieţii noastre, să pu-
tem spune cu sinceritate: „Tată din cer, doresc şi sunt nerăbdător 
să fac voia Ta”, vieţile noastre, în drumul nostru prin această expe-
rienţă pământeană, ar fi, în fiecare zi, îmbogăţite.14

Noi alegem locul în care ne vom afla. Dumnezeu ne-a dat liber-
tatea de a alege. El nu ne-o va lua şi, dacă eu fac ce este greşit şi 
intru pe teritoriul diavolului, fac acest lucru pentru că am voinţa 
şi puterea de a-l face. Nu pot învinui pe nimeni altcineva şi, dacă 
hotărăsc să ţin poruncile lui Dumnezeu şi să trăiesc aşa cum trebuie 
să trăiesc şi să stau de acea parte a liniei care este a Domnului, o 
fac pentru că trebuie s-o fac şi îmi voi primi binecuvântarea pentru 
aceasta. Nu va fi rezultatul a ceea ce altcineva ar putea face.15
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Câtă grijă trebuie să avem noi, ca sfinţi din zilele din urmă, să 
trăim fiecare zi a vieţii noastre astfel încât să putem fi influenţaţi de 
puterea Domnului şi încât să putem fi capabili să ne îndepărtăm de 
acele lucruri care au tendinţa de a ne distruge puterea de a ajunge 
în împărăţia celestială! 16

Asiguraţi-vă că picioarele dumneavoastră stau ferme pe stâncă. 
Asiguraţi-vă că aflaţi dorinţele Învăţătorului în ce vă priveşte şi, 
cunoscând aceste dorinţe, asiguraţi-vă că ţineţi legile şi poruncile 
Sale. Asiguraţi-vă că puritatea vieţii dumneavoastră vă dă dreptul 
la însoţirea Spiritului Sfânt, pentru că, dacă sunteţi puri, virtuoşi şi 
drepţi, cel rău nu va avea putere să vă distrugă.17

Mă rog ca noi să ne analizăm şi să aflăm de care parte a liniei ne 
aflăm; şi, dacă suntem de acea parte a liniei care este a Domnului, 
să rămânem acolo pentru că aceasta înseamnă fericire veşnică în 
prezenţa celor mai buni bărbaţi şi celor mai bune femei care au 
trăit pe pământ. 

„câtă grijă trebuie să avem noi, ca sfinţi din zilele din urmă, să trăim fiecare 
zi a vieţii noastre astfel încât să putem fi influenţaţi de puterea domnului!” 
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Dacă am alunecat în vreun fel, dacă am fost neglijenţi; dacă l-am 
ascultat pe ispititor şi am trecut linia pentru a lua din acele lucruri 
pe care lumea le consideră atât de mult de dorit şi despre care 
Domnul a spus că nu sunt bune pentru noi, să revenim, cât mai 
repede posibil, de cealaltă parte, să cerem iertare Domnului pentru 
nesăbuinţa noastră şi, apoi, cu ajutorul Său, să continuăm să trăim 
viaţa care are ca rezultat fericirea veşnică.18

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii).

 1. Citiţi „Din viaţa lui George Albert Smith” (pagina 193 şi Moroni 
7:10–19. Cum ştiţi când vă aflaţi „de acea parte a liniei care 
este a Domnului”? Ce putem face pentru a ne ajuta unul pe 
altul să rămânem de acea parte a liniei care este a Domnului? 

 2. În paragraful care incepe la pagina 193, preşedintele Smith 
numeşte mai multe porunci pe care trebuie să le ţinem pentru 
a rămâne de acea parte a liniei care este a Domnului. Ce alte 
standarde ne-a dat Domnul pentru a ne ajuta să rămânem de 
acea parte a liniei care este a Sa? 

 3. În timp ce citiţi secţiunea care începe la pagina 194, gândiţi-vă 
cum aţi putea folosi învăţăturile preşedintelui Smith pentru a 
ajuta pe cineva care simte că poruncile sunt prea restrictive. 

 4. În timp ce revedeţi paginile 196–199, căutaţi tacticile lui Sa-
tana, pe care le descrie preşedintele Smith, şi gândiţi-vă la 
momente în care aţi văzut dovezi ale acestor tactici. Cum îi 
putem ajuta pe tineri să le recunoască şi să le învingă? Cum ne 
ajută „cunoaşterea scopului existenţei noastre” (pagina 199) 
să ne opunem ispitei? 

 5. Gândiţi-vă cum vi s-ar putea aplica povestirea de la pagina 
199. Care sunt unele dintre locurile sau circumstanţele în care 
nu simţiţi nicio dorinţă de a face rău? Ce putem face pentru a 
crea o astfel de atmosferă în căminele noastre, la locurile de 
muncă, în comunităţile noastre, în viaţa personală? 
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Scripturi suplimentare: Matei 4:1–11 (inclusiv pasaje din Traducerea 
lui Joseph Smith, din notele de subsol); Iacov 4:7; 1 Ioan 5:3–4; 
Alma 13:27–28; Helaman 5:12; Doctrină şi legăminte 82:8–10.

Ajutor pentru predare: „Întrebările scrise pe tablă înainte de oră îi vor 
ajuta pe cursanţi să înceapă să se gândească la subiecte chiar înainte 
să înceapă lecţia” (Predarea, nu este chemare mai mare, p. 93).

Note
 1. „A Faith Founded upon Truth”, Deseret 

News, 17 iunie 1944, secţiunea Bisericii, 
p. 9. 

 2. În Conference Report, octombrie 1945, 
p. 118.

 3. Sharing the Gospel with Others, sel. 
Preston Nibley (1948), p. 198; cuvân-
tare rostită în data de 4 noiembrie 1945, 
în Washington, D.C. 

 4. „Seek Ye First the Kingdom of God”, 
Improvement Era, octombrie 1947, 
p. 690.

 5. În Conference Report, aprilie 1941, p. 25.
 6. În Conference Report, octombrie 1911, 

p. 43–44.
 7. În Conference Report, aprilie 1949, p. 87.
 8. În Conference Report, aprilie 1937, p. 36.
 9. „A Faith Founded upon Truth”, p. 9. 

 10. În Conference Report, octombrie 1945, 
p. 117.

 11. În Conference Report, aprilie 1948, 
p. 179.

 12. În Conference Report, aprilie 1918, 
p. 39–41.

 13. În Conference Report, octombrie 1926, 
p. 102.

 14. În Conference Report, octombrie 1929, 
p. 23.

 15. În Conference Report, octombrie 1932, 
p. 27.

 16. În Conference Report, octombrie 1926, 
p. 103.

 17. În Conference Report, octombrie 1906, 
p. 48.

 18. „Seek Ye First the Kingdom of God”, 
p. 691. 
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Binecuvântări temporale 
şi spirituale ce rezultă din 
Cuvântul de înţelepciune

Tatăl nostru Ceresc ne-a dat Cuvântul de 
înţelepciune pentru a ne binecuvânta cu sănătate 

fizică şi a ne pregăti pentru viaţa veşnică. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În copilărie, George Albert Smith a suferit de febră tifoidă. Docto-
rul, care l-a diagnosticat, i-a spus mamei lui că el trebuia să stea în 
pat trei săptămâni, să nu mănânce alimente în stare solidă şi să bea 
puţină cafea. Mai târziu, preşedintele Smith a povestit: 

„După ce el a plecat, eu i-am spus mamei că nu voiam să beau 
cafea. Fusesem învăţat Cuvântul de înţelepciune, revelat de Domnul 
lui Joseph Smith, în care eram sfătuiţi să nu folosim cafea. 

Mama adusese trei copii pe lume şi doi muriseră. Era deosebit de 
îngrijorată din cauza mea”. 

Tânărul George Albert Smith a cerut în schimb o binecuvântare 
a preoţiei, pe care a primit-o de la învăţătorul lui de acasă. 

„În dimineaţa următoare, când a venit doctorul, eu mă jucam 
afară cu ceilalţi copii. El a fost surprins. M-a consultat şi a descoperit 
că febra mea dispăruse şi eu păream să mă simt bine. 

Am fost recunoscător Domnului pentru însănătoşirea mea. Am 
fost sigur că El mă vindecase.” 1

Preşedintele Smith a dorit ca sfinţii să înţeleagă că supunerea faţă 
de Cuvântul de înţelepciune ne aduce nu numai sănătate fizică, ci şi 
binecuvântări spirituale. Într-o sesiune a preoţiei din cadrul conferinţei 
generale, el a relatat povestea profetului Daniel din Vechiul Testament, 
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Preşedintele Smith ne-a învăţat că, datorită faptului că a respectat 
legea sănătăţii dată de domnul în zilele sale, daniel a fost demn 

de „duhul, suflarea celui atotputernic” care dă priceperea. 
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care a fost dus captiv în Babilon şi ar fi trebuit să mănânce din hrana 
de la masa împăratului şi să bea vinul de la masa împăratului: 

„Daniel a fost un profet al lui Dumnezeu şi a fost profet pentru că 
el a ţinut poruncile lui Dumnezeu. Aş dori… să duceţi acest mesaj 
cu dumneavoastră. Daniel şi tovarăşii lui au respectat învăţăturile lui 
Dumnezeu cu privire la hrana şi băutura pe care trebuiau s-o bea 
şi au refuzat să accepte hrana care era servită la masa împăratului 
(vezi Daniel 1:3–16)”.

Preşedintele Smith a continuat să explice că, datorită supunerii 
lui Daniel faţă de legea sănătăţii dată de Domnul în zilele lui, nu 
numai că viaţa i-a fost cruţată, ci Daniel a primit, de asemenea, o 
mare binecuvântare spirituală: „duhul, suflarea Celui Atotputernic” 
care dă priceperea.2 (Vezi sugestia 1 de la pagina 211.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Cuvântul de înţelepciune este un sfat pe care ni l-a dat 
cu dragoste Tatăl nostru, care ştie toate lucrurile. 

Voi citi o parte din ceea ce a spus Domnul membrilor Bisericii în 
ziua de 27 februarie 1833. 

„Un cuvânt de înţelepciune în beneficiul consiliului înalţilor preoţi, 
adunaţi în Kirtland, al Bisericii şi, de asemenea, al sfinţilor din Sion –

Pentru a fi trimise salutări; nu ca poruncă sau constrângere, ci 
ca revelaţie şi cuvânt de înţelepciune, arătând ordinea şi voinţa lui 
Dumnezeu în salvarea temporală a tuturor sfinţilor în ultimele zile.” 

Gândiţi-vă o clipă la acest lucru – „în salvarea temporală a tuturor 
sfinţilor în ultimele zile”. 

„Dat ca principiu, cu o promisiune adaptată la capacitatea sfinţi-
lor slabi şi a celor care sunt cei mai slabi dintre toţi sfinţii, care sunt 
sau pot fi denumiţi sfinţi” (vezi D&L 89:1–3).

Apoi, Domnul continuă să ne spună lucrurile care sunt bune 
pentru noi, ne explică felul de alimente pe care este de dorit să le 
consumăm şi ne avertizează apoi asupra unora dintre lucrurile care 
sunt cele mai nesănătoase şi vătămătoare (vezi D&L 89:5–17).
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Eu consider că noi, membrii Bisericii, suntem foarte binecuvân-
taţi… Domnul a fost milos cu noi, ne-a atras atenţia, ne-a sfătuit şi 
ne-a avertizat cu privire la multe lucruri.3

Mă gândesc la Cuvântul de înţelepciune ca la un sfat bun de la 
Tatăl nostru din Cer, care doreşte să-i vadă pe copiii Săi devenind 
mai asemănători Lui… Îl privesc ca pe sfatul părintesc al cuiva care, 
ştiind ce am nevoie, îmi spune: „Fiul meu, aceste lucruri nu sunt 
bune pentru tine şi, dacă le vei evita, îţi voi da însoţirea Spiritului 
meu Sfânt şi bucurie în timpul vieţii tale în această lume şi, în final, 
viaţa veşnică”. Cât de nechibzuit aş fi atunci să iau din aceste lucruri 
interzise, având asigurarea că Domnul m-a sfătuit să mă abţin de 
la a le consuma. M-aş simţi vinovat dacă aş lua din ele, când El, 
care ştie mai bine ca oricine, spune că ele sunt vătămătoare şi m-a 
avertizat să nu le folosesc…

El a considerat că era destul de important să ne spună şi să ne 
avertizeze şi, dacă El, care cunoaşte toate lucrurile, a considerat 
necesar să ne îndrume şi să ne sfătuiască în legătură cu aceste pro-
bleme temporale, cu câtă grijă trebuie să respectăm noi, care nu 
ştim ce ne rezervă ziua de mâine, acest sfat divin. Consider că sfinţii 
din zilele din urmă au, în Cuvântul de înţelepciune, o lege care îi 
va exalta şi înălţa deasupra acelora care nu o ţin.4

Scopul Evangheliei lui Isus Hristos este de a proteja sufletele, al 
căror tabernacol este trupul, pentru fericirea eternă. Cât de nechib-
zuiţi suntem dacă cedăm în faţa obişnuinţelor şi obiceiurilor lumii! 
Tatăl nostru Ceresc, în bunătatea şi dragostea Sa, [ne-a avertizat]: 
„Datorită planurilor şi a intenţiilor rele care există şi vor exista în 
ultimele zile în inima conspiratorilor, v-am avertizat şi vă previn, 
dându-vă acest cuvânt de înţelepciune prin revelaţie” (D&L 89:4)… 
Scopul Evangheliei lui Isus Hristos este să ne pregătească să înţe-
legem frumuseţea vieţii aşa cum a arătat Domnul că trebuie trăită, 
spunându-ne cum putem evita lucrurile care distrug lumea.5

Credeţi dumneavoastră că Domnul ne-a dat Cuvântul de înţelep-
ciune? Credeţi cu adevărat că El cunoaşte ce este bine pentru noi? 
Credeţi că I-ar face plăcere dacă noi am respecta această lege? El 
spune că I-ar face. Credeţi că a vorbit serios? 6
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Fraţi şi surori, nu putem trata cu uşurinţă Cuvântul de înţelepciune 
fără să fim pedepsiţi. A fost dat ca sfat şi îndemn, nu ca poruncă 
sau constrângere, ci ca un cuvânt de înţelepciune, de Tatăl nostru, 
pentru salvarea temporală a trupurilor noastre şi pregătirea suflete-
lor noastre pentru viaţa veşnică.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 212.) 

Domnul promite sănătate psihică şi fizică celor 
care se supun Cuvântului de înţelepciune. 

Sunt recunoscător pentru acest minunat Cuvânt de înţelepciune, 
aşa simplu cum este și, cum spune Domnul, „[adaptat] la capacitatea 
sfinţilor slabi şi a celor care sunt cei mai slabi dintre toţi sfinţii, care 
sunt sau pot fi denumiţi sfinţi”. Mă opresc pentru a întreba… suntem 
noi demni să fim numiţi sfinţi? Toţi cei care speră să fie numiţi sfinţi 
trebuie, cu siguranţă, să respecte Cuvântul de înţelepciune. Şi ce 
înseamnă acesta pentru noi? Ne aduce dulceaţa vieţii, îndepărtează 
de noi fumul otrăvitor pe care mulţi oameni îl inspiră ca urmare a 
faptului că fumează. Ne ajută să evităm acea stare de greaţă provo-
cată de mestecatul tutunului. Ne protejează, dacă îl respectăm, de 
infirmităţile pe care le provoacă introducerea în trupurile noastre 
a [substanţelor] pe care le conţin ceaiul negru şi verde şi cafeaua şi 
de efectele dezastruoase ale alcoolului…

Tatăl nostru Ceresc nu numai că ne spune ce trebuie să evităm, 
ci ne spune şi ce putem folosi spre binele nostru. El ne spune că 
toate cerealele, toate plantele comestibile, rodul viei etc. sunt bune 
pentru om. Carnea animalelor şi păsărilor cerului; şi El menţionează 
că putem folosi aceste lucruri cu chibzuinţă şi recunoştinţă şi vreau 
să subliniez cu recunoştinţă.8

Observăm că respectarea legii sănătăţii are ca rezultat sănătatea 
psihică şi fizică şi descoperim că încălcarea ei duce la deteriorarea 
sănătăţii psihice şi fizice. Creatorul nostru, Tatăl spiritelor noastre 
este Cel care ne-a dat prilejul să locuim pe acest pământ, care a 
spus că anumite lucruri menţionate în această revelaţie nu sunt 
bune pentru noi. El ne-a făcut promisiuni preţioase, dacă noi ne 
vom supune acestei legi – ne promite înţelepciune, sănătate şi tărie 
şi că îngerul nimicitor va trece pe lângă noi şi nu ne va distruge, aşa 
cum a făcut cu copiii lui Israel (vezi D&L 89:18–21).9 (Vezi sugestia 
3 de la pagina 212.) 
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Respectarea Cuvântului de înţelepciune ne 
întăreşte credinţa şi spiritualitatea. 

Sunt pe deplin convins că Domnul, în mila Sa, când ne-a dat 
Cuvântul de înţelepciune, ni l-a dat nu numai pentru ca noi să 
putem avea sănătate în timp ce trăim în această lume, ci şi pentru 
ca credinţa noastră să poată fi întărită, ca mărturia noastră despre 
divinitatea misiunii Domnului şi Învăţătorului nostru să poată creşte, 
pentru ca astfel să putem fi mai bine pregătiţi să ne întoarcem în 
prezenţa Sa când viaţa noastră aici se va încheia. Mă tem că noi, în 
calitate de fii şi fiice ale Sionului, nu înţelegem, uneori, importanţa 
acestui măreţ mesaj către lume.10

Doresc să vă spun că, după părerea mea, folosirea tutunului, ori-
cât de neînsemnat ar părea acest lucru unora dintre oameni, este un 
mijloc de distrugere a vieţii lor spirituale, este un mijloc de alungare 

„tatăl nostru ceresc nu numai că ne spune ce trebuie să 
evităm, ci ne spune şi ce putem folosi spre binele nostru.” 
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de lângă ei a Spiritului Tatălui nostru, îi îndepărtează de compania 
bărbaţilor buni şi femeilor bune şi aduce asupra lor desconsiderarea 
şi mustrarea copiilor care li s-au născut; dar, în pofida tuturor acestor 
lucruri, diavolul îi va spune omului: „O, este un lucru neînsemnat!”.11

Trăim într-o zi în care Domnul a vorbit din nou oamenilor Săi. Noi, 
cei care suntem membri ai Bisericii, care am respectat cerinţele Tată-
lui nostru din Cer, înţelegem perfect că Dumnezeu trăieşte şi că El îi 
răsplăteşte pe cei care Îl slujesc cu sârguinţă. Înţelegem că El ne-a dat 
anumite legi şi reguli pentru a ne ghida în această viaţă şi supunerea 
faţă de cerinţele Sale ne asigură că facem voia Sa iar supunerea noas-
tră va avea ca rezultat primirea binecuvântărilor promise; dar, dacă nu 
ne supunem învăţăturilor Sale, dacă ignorăm sfaturile Sale înţelepte, 
atunci nu avem nicio promisiune din partea Sa şi irosim oportunităţile 
pe care nu le vom avea din nou. Ştiu că este important ca sfinţii din 
zilele din urmă să respecte această lege specială [Cuvântul de înţelep-
ciune]. Eu cred că, supunându-se ei, sfinţii de zilele din urmă se vor 
bucura de mult mai multă credinţă. Citim în învăţăturile lui Mormon 
că, dacă nu ar fi miracole printre aceşti oameni, ar fi din cauza necre-
dinţei lor; şi, el le-a spus mai departe că, fără credinţă, „îngrozitoare 
este starea omului” (vezi Moroni 7:37–38). Dacă noi încălcăm voinţa 
cunoscută a Domnului, este normal ca credinţa noastră să slăbească, 
pentru că Spiritul nu se va strădui mereu cu noi…

Eu cred cu fermitate că, dacă această cerinţă simplă este negli-
jată, credinţa se micşorează în inimile unora dintre oamenii noștri, 
că, dacă mai mulţi membri respectă Cuvântul de înţelepciune, cre-
dinţa va creşte printre sfinţii din zilele din urmă şi, ca urmare, noi 
vom avea o cunoaştere mai mare; pentru că, prin respectarea lui, 
vom dobândi dorinţa de a ne supune altor legi ale Tatălui nostru 
şi respectarea fiecăreia asigură primirea unei binecuvântări.12 (Vezi 
sugestiile 3 şi 4 de la pagina 212.) 

Trăind conform Cuvântului de înţelepciune, 
noi ne pregătim pentru viaţa veşnică. 

Mă întreb, uneori, dacă sfinţii din zilele din urmă înţeleg că [acest 
Cuvânt de înţelepciune] ne-a fost dat pentru exaltarea noastră; nu 
numai pentru binecuvântarea noastră temporală, ci pentru a ne 
pregăti pentru viaţa spirituală…
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Ni se spune că slava lui Dumnezeu este inteligenţa (vezi D&L 
93:36) şi noi, toţi, admirăm bărbaţii inteligenţi şi femeile inteligente, 
ca urmare ar trebui să fie dorinţa noastră să punem bazele pentru 
o putere mintală sporită şi să nu facem nimic din ce ar putea s-o 
slăbească. Este evident în vieţile unora că, prin folosirea continuă a 
lucrurilor despre care Tatăl nostru Ceresc a spus că nu sunt bune, 
ei se privează de puterea minţii pe care ar putea-o avea; ei devin 
mai puţin inteligenţi şi nu reuşesc să se pregătească pentru viaţa 
veşnică, lucru care ar trebui să fie ambiţia lor.13

Dacă noi credem, aşa cum pretindem, că Isus este Hristosul şi că 
noi suntem copiii Tatălui nostru Ceresc, atunci cât de atenţi ar trebui 
să fim să ne comportăm astfel încât să fim demni de templele pe care 
le avem, care au fost create după chipul lui Dumnezeu! Câţi dintre 
noi înţeleg că, introducând în trupurile noastre lucruri pe care Tatăl 
nostru le-a interzis, noi pângărim templul spiritului? Câţi dintre noi 
se opresc pentru a se gândi la faptul că, atunci când cedăm în faţa 
slăbiciunii cărnii, ne privăm de ocaziile care ne aşteaptă în viitor şi 
de binecuvântările pe care Domnul le-a rezervat celor credincioşi? 14

Dacă această lege, care este adaptată la capacitatea celor mai 
slabi dintre noi, este respectată, aceasta va fi temelia pe care pot fi 
adăugate multe binecuvântări mari pe care Tatăl nostru va fi bucu-
ros să le reverse, la care altfel nu am avea dreptul şi pe care nu am 
putea să le primim. Cum ar putea vreunul dintre noi să aibă vreo 
scuză că ignoră o lege simplă a lui Dumnezeu despre care El, prin 
propriul Său glas, a spus că poate fi respectată de oricare dintre 
noi? Ne putem aştepta să putem ţine o lege mai mare şi să putem să 
ajungem la marea exaltare, dacă noi nu reuşim să respectăm această 
cerinţă simplă? 15 (Vezi sugestia 3 de la pagina 212.) 

Cel mai bun mod de a ne învăţa familiile 
să se supună Cuvântului de înţelepciune 

este să ne supunem lui noi înşine. 

Dacă vor ţine Cuvântul de înţelepciune, taţii şi mamele pot trans-
mite copiilor lor virtuţi şi puncte forte pe care altfel nu li le-ar putea 
da. Eu consider că Spiritul Tatălui nostru va fi în inimile şi căminele 
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acelora care respectă această lege şi că dorinţa lor de a o respecta 
va fi transmisă copiilor lor… Este bine cunoscut faptul că efectul 
tutunului asupra creierului copiilor este cel mai dăunător, pentru 
că distruge memoria şi amorţeşte simţurile; de asemenea, că efectul 
alcoolului asupra creierului tinerilor este foarte nociv: frânge dorinţa 
de a fi cinstit şi drept şi duce la viciu şi infracţiune… Domnul ne-a 
dat această lege cu bunătate şi dragoste, promiţând anumite bine-
cuvântări dacă ne vom supune sfatului Său. Simt că trebuie să vă 
îndemn, fraţii şi surorile mele, să propovăduiţi aceasta în căminele 
dumneavoastră. Atrageţi atenţia copiilor dumneavoastră asupra ei 
şi asupra răsplăţii ce rezultă din respectarea ei. 

Permiteţi-mi să vă spun că cea mai bună dovadă a credinţei noas-
tre în această lege, a faptului că noi credem că a venit de la Dum-
nezeu, este respectarea ei consecventă în timpul vieţilor noastre. 
O putem propovădui cât e ziua de lungă, dar, dacă o încălcăm în 
practică, exemplul nostru ar putea fi dezastruos pentru aceia pe 
care îi iubim mai mult decât viaţa, pentru că ei vor simţi că pot 
merge fără să se teamă acolo unde îi conducem noi.16

Doresc să vă implor, cercetaţi, rugându-vă, Cuvântul de înţelep-
ciune. Nu vă limitaţi la a-l citi; cercetaţi-l rugându-vă. Descoperiţi de 
ce ni l-a dat Tatăl nostru Ceresc. El ni l-a dat cu promisiunea unei 
vieţi mai lungi şi fericite, nu dacă noi nu-l respectăm, ci dacă noi 
îl respectăm. Citiţi Cuvântul de înţelepciune în prezenţa familiilor 
voastre şi fiţi exemple. Dacă vom face aceasta, Sionul va continua să 
crească. Dacă noi vom face aceasta, Biserica Mielului lui Dumnezeu 
va continua să devină o putere care aduce binele în lume.17 (Vezi 
sugestia 5 de la pagina 212.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii).

 1. La pagina 205, preşedintele Smith vorbeşte despre refuzul lui 
Daniel de a consuma din hrana şi vinul de la masa împăratului. 
Citiţi Daniel, capitolul 1 şi gândiţi-vă la un moment în care, fiind 
invitat, aţi refuzat să consumaţi ceva interzis prin Cuvântul de 



c a P I t o l u l  1 9

212

înţelepciune. În ce moduri ne putem supune Cuvântului de 
înţelepciune în astfel de situaţii, arătând totuşi respect celorlalţi? 

 2. Recapitulaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 205–207). 
Cum puteţi folosi aceste învăţături pentru a ajuta pe cineva 
căruia îi este greu să respecte Cuvântul de înţelepciune? 

 3. Recapitulaţi pe scurt paginile 207–210, în care preşedintele 
Smith vorbeşte despre unele dintre binecuvântările promise 
acelora care se supun Cuvântului de înţelepciune (vezi, de 
asemenea, D&L 89:18–21). Cum s-au împlinit aceste promi-
siuni în viaţa dumneavoastră? Ce alte binecuvântări aţi primit 
pe măsură ce aţi trăit potrivit acestei legi? 

 4. La pagina 209, preşedintele Smith promite că respectarea Cu-
vântului de înţelepciune aduce „dorinţa de a ne supune”. Ce 
înseamnă aceasta pentru dumneavoastră? 

 5. După părerea dumneavoastră, cum ajută supunerea noastră 
faţă de Cuvântul de înţelepciune Biserica „să devină o putere 
care aduce binele în lume” (pagina 211)? Studiaţi, rugându-vă, 
secţiunea 89 din Doctrină şi legăminte, aşa cum îndeamnă pre-
şedintele Smith, şi meditaţi asupra lucrurilor pe care le puteţi 
face pentru a vă supune mai mult Cuvântului de înţelepciune. 

Scripturi suplimentare: 1 Corinteni 6:19–20; Alma 34:36; Doctrină 
şi legăminte 29:34; 130:20–21.

Ajutor pentru predare: „Puteţi să vă exprimaţi dragostea pentru cei 
cărora le predaţi ascultându-i cu atenţie şi fiind interesaţi în mod 
sincer de viaţa lor. Dragostea asemănătoare celei a lui Hristos are 
puterea de a înduioşa inimile şi de a ajuta oamenii să fie receptivi 
la şoaptele Spiritului” (Predarea, nu este chemare mai mare, p. 46).
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George albert Smith vizitând magazia episcopului împreună 
cu alţi conducători ai bisericii. Pentru că biserica depozita 
alimente, ea a fost pregătită să ofere ajutor celor care aveau 

nevoie la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. 
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Salvarea temporală pentru 
noi înşine şi pentru ceilalţi

Dacă urmăm sfatul Domnului, vom putea, 
în mai mare măsură, să satisfacem nevoile 

temporale proprii şi să-i ajutăm pe aceia din 
jurul nostru care au nevoie de ajutor. 

Din viaţa lui George Albert Smith

George Albert Smith a devenit preşedintele Bisericii spre sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial. Războiul a provocat distrugeri 
mari multor naţiuni şi a lăsat în urmă mii de oameni fără hrană şi alte 
bunuri necesare. Într-o cuvântare din cadrul unei conferinţe gene-
rale, preşedintele Smith a descris situaţia lor şi i-a îndemnat pe sfinţi 
să ajute la uşurarea suferinţei lor: „Ei sunt, toţi, copii ai lui [Dumne-
zeu]. Au nevoie de noi; au nevoie nu numai de sprijinul nostru mo-
ral şi învăţăturile noastre religioase, ci au nevoie şi de alimente, de 
îmbrăcăminte, aşternuturi de pat şi ajutor sub toate formele pentru 
că, în multe cazuri, nu le-a mai rămas nimic. Dacă aţi putea citi unele 
dintre scrisorile care vin la biroul nostru de la unii dintre sărmanii 
oameni de acolo, vi s-ar întrista inimile. Oameni care au fost luaţi din 
casele lor, spunându-li-se că avea să li se permită să se stabilească 
în alt loc şi, dintr-o dată, au fost abandonaţi şi, apoi, când s-au întors 
la casele lor, le-au găsit prădate şi jefuite de tot ce aveau – totul – şi 
au rămas fără nimic, fără un loc în care să meargă” 1.

Pentru că Biserica avea de mulţi ani obiceiul de a depozita ali-
mente, ea a fost pregătită să ofere ajutor în aceste circumstanţe. 
Eforturile de a asigura un astfel de ajutor au început aproape de 
sfârşitul anului 1945, când preşedintele Smith a mers la Washington, 
D.C. pentru a aranja cu preşedintele Statelor Unite, Harry S. Truman, 
trimiterea de alimente şi îmbrăcăminte în Europa. În timpul întâlnirii 
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lor, preşedintele Truman a spus: „Noi vom fi bucuroşi să vă ajutăm 
în orice mod putem… Cât va dura să pregătiţi totul?”. 

Preşedintele Smith l-a surprins cu răspunsul său: „Totul este pre-
gătit… Am construit silozuri şi le-am umplut cu cereale şi am sporit 
numărul turmelor şi cirezilor şi, acum, avem nevoie de vagoane de 
tren şi vapoare pentru a trimite cantităţi considerabile de alimente, 
îmbrăcăminte şi aşternuturi de pat oamenilor din Europa care sunt 
în suferinţă. Avem o organizaţie în Biserică, [Societatea de Alinare] 
care a pregătit peste două mii de pături confecţionate în casă”. 

Preşedintele Smith a raportat sfinţilor că, în urma acestor transpor-
turi, „mulţi oameni au primit, fără întârziere, îmbrăcăminte căldu-
roasă şi aşternuturi de pat şi alimente. De îndată ce am putut obţine 
vagoanele de tren şi vapoarele, am trimis în Europa ce era necesar”.2

Cu aproape 15 ani înainte de aceasta, vârstnicul Smith, pe atunci 
membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, s-a adresat So-
cietăţii de Alinare într-un alt moment de nevoie disperată – Marea 
Depresiune Economică. El a spus că ajutorarea celor care au nevoie 
trece dincolo de asigurarea asistenţei temporale; implică, de aseme-
nea, adevărata bunătate şi caritate. 

„După părerea mea, nu a existat o perioadă în care bunătatea să 
fie mai necesară ca acum. Acestea sunt zilele în care sufletele oame-
nilor sunt testate şi în care inimile lor sunt încercate. Acestea sunt 
zilele în care mulţi oameni se confruntă cu foametea şi suferinţa, 
chiar şi unii dintre sfinţii din zilele din urmă…

Eu cred că Tatăl nostru Ceresc ne oferă prilejul de a progresa… 
Vom descoperi acum dacă dragostea despre care Salvatorul a spus 
că trebuie să fie în sufletele noastre se află acolo.”3 (Vezi sugestia 
1 de la pagina 224.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Dacă ne planificăm înţelept resursele, vom 
fi pregătiţi pentru timpurile grele. 

Sfatul preşedintelui [Brigham] Young pentru primii pionieri a fost 
acela de a depozita alimente pentru un an, aşa încât, dacă oamenii 
îşi pierdeau recolta, ei puteau supravieţui până la următorul sezon…
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Putem trece prin momente grele, fraţi şi surori, dar putem fi pre-
gătiţi pentru ele, dacă ne gândim la cei şapte ani de belşug şi la cei 
şapte ani de foamete din zilele lui Faraon şi planificăm resursele aşa 
cum au făcut ei (vezi Genesa 41). Astfel de condiţii ar putea reveni. 
Nu ştim când, dar ştim că, în primele zile ale Bisericii, preşedinţia 
şi conducerea Bisericii i-a sfătuit pe oameni să depoziteze hrană 
suficientă pentru a face faţă unei situaţii de urgenţă. Rezultatul a 
fost că, de când oamenii s-au aşezat aici şi fermele au început să 
producă iar cirezile şi turmele să crească, nu a mai fost cazul ca 
cineva să sufere din cauza lipsei de alimente.4

Trăim în timpuri periculoase. Scripturile sunt împlinite şi, după 
cum mi se pare, acestea sunt zilele în care, dacă ar fi posibil, cei 
aleşi ar fi înşelaţi. Este remarcabil cât de uşor le este celor care do-
resc să-şi promoveze interesele financiare în lume să găsească un 
motiv pentru a ignora învăţăturile clare ale Domnului cu privire la 
vieţile noastre. Mi se pare curios cât de mulţi oameni dobândesc 
obiceiul de a-i asculta pe aceia care spun lucruri contrare voinţei 
revelate a Tatălui nostru Ceresc…

Aceşti oameni au fost sfătuiţi să-şi conserve energiile şi resursele. 
Noi am fost învăţaţi, de aceia pe care Domnul i-a ridicat pentru a 
ne instrui, că trebuie să trăim în limitele venitului nostru, că nu tre-
buie să urmăm tendinţele lumii şi să cheltuim tot atât de repede şi 
chiar mai repede decât câştigăm banii care ne intră în mână, să ne 
îngrijim de noi înşine şi de familiile noastre. 

Mă tem că, în multe cazuri, sfinţii din zilele din urmă sunt orbiţi 
de propria lor vanitate, de dorinţa lor de a fi ce este lumea; iar nouă 
ni s-a spus într-un limbaj atât de clar de către Tatăl nostru Ceresc că 
nu putem trăi cum trăieşte lumea şi, în acelaşi timp, să ne bucurăm 
de Spiritul Său.5

Unele persoane… îşi irosesc posesiunile şi îşi cheltuiesc banii 
pe lucruri care nu le sunt necesare şi, dacă vin timpuri grele, ele 
se găsesc în situaţia de a nu fi în stare să se achite de obligaţiile pe 
care le au. 

Am putea învăţa o lecţie de la furnică. Ea îşi strânge proviziile 
când există şi le depozitează pentru zilele în care nu va mai fi po-
sibil să le obţină. Rezultatul este că, de obicei, cămara ei este plină. 
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Greierele, o insectă mult mai mare, nu procedează în acest fel. El 
nu îşi face rezerve pentru timpurile grele, ci depinde de providenţă 
pentru a avea lucrurile de care are nevoie şi rezultatul este că ma-
joritatea greierilor mor de inaniţie. 

Mă tem că unele fiinţe umane sunt ca greierele şi nu profită, în 
mod cumpătat, de ocaziile pe care le au. Dacă ar învăţa de la fur-
nică, ei şi-ar face rezervele de hrană necesare şi ar avea întotdeauna 
ceva la îndemână.6 (Vezi sugestia 2 de la pagina 224.) 

Domnul ne-a îndrumat să muncim pentru 
a ne câştiga cele necesare traiului. 

Faptul că mulţi oameni dispun de atât de mulţi bani dă tinerilor 
impresia, în unele situaţii, că, dat fiind că banii vin relativ uşor, 
munca cinstită nu este necesară sau dezirabilă. Eu sunt convins 
totuşi că nu au trăit oameni pe pământ care să nu fie corupţi dacă 
nu au reuşit să-şi câştige existenţa fiind integri şi sârguincioşi. 

„Putem trece prin momente grele, fraţi şi surori, 
dar putem fi pregătiţi pentru ele.” 
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Când copiii noştri cresc fiind leneşi, noi ştim că acest lucru dis-
place Domnului.7

Cât de bine ne simţim când suntem ocupaţi cu munca în măsură 
rezonabilă.8

Tatăl nostru Ceresc… a spus cu mult, mult timp în urmă că existau 
leneşi în Sion… şi El a spus: „Acela care este leneş nu va mânca pâi-
nea şi nici nu va purta veşmintele lucrătorului” (D&L 42:42). Presu-
pun că nu S-a referit la cei care nu pot găsi un loc de muncă şi care 
se străduiesc să se îngrijească de ei înşişi. Presupun că S-a referit la 
obiceiul pe care şi-l fac unii oameni de a se aştepta ca semenii lor să 
aibă grijă de ei… Cred că niciunui om din această lume nu i s-a dat 
vreun motiv să considere că altcineva are obligaţia să-i asigure cele 
necesare traiului. Când eram copil, nu am considerat că cineva era 
obligat să-mi asigure un mijloc de trai. Domnul mi-a dat inteligenţă. 
El m-a învăţat că trebuie să muncesc şi am început să muncesc când 
aveam 12 ani şi am găsit bucurie în muncă, mi-am câştigat cele ne-
cesare traiului şi i-am ajutat pe alţii timp de peste cincizeci de ani. 

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru muncă, pentru bucuria pe 
care o ai când faci lucruri în această lume. Nu recomand un anume 
loc de muncă, dar este nevoie ca munca respectivă să fie cinstită. 
Domnul a arătat că noi trebuie să fim harnici. În timpurile străvechi, 
El a spus că trebuie să ne câştigăm pâinea în sudoarea feţei (vezi 
Genesa 3:19).9 (Vezi sugestia 3 de la pagina 224.) 

Nici cei bogaţi, nici cei săraci nu trebuie 
să-şi lipească inimile de bogăţii. 

„Vai de voi, bogaţilor, care nu daţi din bunurile voastre celor să-
raci, pentru că bogăţia voastră vă va distruge sufletele; şi aşa vă veţi 
plânge în ziua pedepsei, a judecăţii şi a indignării voastre: secerişul 
s-a terminat, vara a trecut şi sufletul meu nu este salvat!” (D&L 56:16).

Aceasta este ceea ce Domnul spune despre cei bogaţi care refuză 
să dea din bunurile lor celor care sunt săraci. Dar El spune ceva la 
fel de important oamenilor săraci care nu fac tot ce pot pentru a se 
întreţine. El spune: 

„Vai de voi, săracilor, care nu aveţi inima frântă şi spiritul smerit, 
şi care nu aveţi foamea niciodată satisfăcută, şi care aveţi mâini ce 
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nu se opresc să fure bunurile altor oameni, şi care aveţi ochii plini 
de lăcomie, şi care nu veţi lucra cu propriile mâini!” (D&L 56:17) …

Apoi, El spune în continuare: „Dar, binecuvântaţi sunt săracii ale 
căror inimi sunt pure”. Este o diferenţă mare aici: „Binecuvântaţi 
sunt săracii ale căror inimi sunt pure, ale căror inimi sunt frânte şi 
ale căror spirite sunt smerite, pentru că ei vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu venind cu putere şi cu mare slavă pentru eliberarea lor; 
pentru că grăsimea pământului va fi a lor” (D&L 56:18).

Ei sunt aceia care nu au bogăţiile lumii, dar au viaţa şi fiinţa şi 
inteligenţa, şi care sunt nerăbdători să facă lucrul pe care Domnul 
doreşte ca ei să-l facă…

Acum, dragi fraţi şi surori, noi avem atât bogaţi, cât şi săraci în 
organizaţiile noastre. Dacă suntem săraci, putem fi demni întocmai 
cum indică Domnul aici. Putem fi puri în inimă şi putem face tot ce 
putem mai bine iar El nu va permite ca aceia dintre oamenii Biseri-
cii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă care se străduiesc 
să sufere din cauza lipsei celor necesare vieţii…

Sper că nu vom fi copleşiţi de amărăciune pentru că unii oameni, 
bărbaţi şi femei, sunt bogaţi. Dacă noi suntem bogaţi, sper că nu 
vom deveni egoişti şi indiferenţi faţă de nevoile altor copii ai Tatălui 
nostru. Dacă situaţia noastră este mai bună decât a lor, trebuie să 
fim adevăraţi fraţi şi surori, nu să ne prefacem că suntem. Dorința 
noastră trebuie să fie aceea de a dezvolta în această lume o astfel 
de organizaţie încât ceilalţi, văzând faptele noastre bune, să se simtă 
obligaţi să slăvească numele Tatălui nostru Ceresc…

Nu trebuie să adoptăm obiceiurile rele ale altor oameni. Nu tre-
buie să ajungem la acea stare de spirit care să ne determine să luăm 
din ceea ce are alt om. Cercetaţi cele zece porunci şi veţi găsi un 
scurt paragraf: „Să nu pofteşti” (Exodul 20:17) …

Nu trebuie să ajungem la această stare de spirit. Alţii ar putea 
face aceasta, dar, dacă avem spiritul Evangheliei lui Isus Hristos în 
inimile noastre, noi nu vom fi înşelaţi în această privinţă. 

Ni se spune că nu putem sluji lui Dumnezeu şi unui alt stăpân 
(vezi Matei 6:24). Trebuie să alegem şi, dacă dorim să fim slujitorii 
lui Dumnezeu şi copiii Tatălui nostru Ceresc şi să obţinem binecu-
vântările Sale, trebuie s-o facem slăvindu-L şi ţinând poruncile Sale. 
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Sentimentele noastre şi dragostea noastră, dacă pot folosi această 
expresie, trebuie să se îndrepte către oamenii din întreaga lume în 
măsura în care ei le vor primi.10 (Vezi sugestia 4 de la pagina 224.) 

Prin zeciuială şi alte donaţii, noi sprijinim lucrarea 
Bisericii şi îi binecuvântăm pe cei nevoiaşi. 

Domnul ne-a oferit prilejul de a contribui cu o zecime din venitul 
nostru la Biserica Sa, la progresul lucrării Sale în această lume. Cei 
care îşi plătesc zeciuiala sunt binecuvântaţi… Nu ne putem aştepta 
să obţinem binecuvântări fără un efort onest. Va fi necesar să facem 
ceea ce unora li se par a fi sacrificii. Presupun că oamenii gândesc, 
când îşi plătesc zeciuiala, că fac un sacrificiu, dar nu este aşa; ei 
fac o adevărată investiţie care le va aduce dividende eterne. Tatăl 
nostru Ceresc ne dă tot ce avem. El pune totul în mâinile noastre, 
autorizându-ne să păstrăm pentru folosul personal nouă zecimi din 
tot şi ne cere apoi să punem partea a zecea acolo unde doreşte El, 
unde El ştie că va fi cel mai bine pentru progresul Bisericii Sale. 

În această dimineaţă, când am auzit rapoartele acestei măreţe 
Biserici [în timpul unei sesiuni a conferinţei generale], raportul fi-
nanciar m-a impresionat cel mai mult – să ştiu că o organizaţie 
ca aceasta, cu numărul ei mare de membri, funcţionând în atât 
de multe moduri, în mijlocul tulburărilor şi durerilor lumii se află 
într-o astfel de stare încât un membru al Preşedinţiei Bisericii se 
poate ridica aici şi ne poate spune, conform adevărului, că această 
Biserică nu are datorii. În condiţiile în care naţiunile şi majoritatea 
oamenilor au datorii, Biserica a fost astfel administrată încât nu are 
datorii. Să ne gândim la acest lucru. Să susţinem Biserica. Să urmăm 
îndemnul conducerii active a Bisericii. Să trăim astfel încât Domnul 
să ne poată binecuvânta aşa cum El binecuvântează Biserica.11

Dacă aţi plătit o zeciuială onestă, pot să vă spun fără ezitare că 
celelalte nouă zecimi au fost o mai mare binecuvântare pentru aceia 
care au plătit decât au fost toate cele zece zecimi pentru aceia care 
nu au plătit. Este lucrarea Domnului… Oamenii nu ar fi putut să 
facă aceasta. Cu toată generozitatea dumneavoastră şi toate donaţiile 
dumneavoastră, toată munca dumneavoastră misionară, cu grija faţă 
de cei săraci… cu tot ce aţi dat ca oameni obişnuiţi, eu depun măr-
turie că ceea ce v-a rămas vă aduce mai multă fericire, mai multă 
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„domnul ne-a oferit prilejul de a contribui cu o zecime din venitul 
nostru la biserica Sa, la progresul lucrării Sale în această lume.” 

pace, mai multă alinare şi mai multă siguranţă că veţi avea viaţa 
veşnică decât ar putea avea oricare alţi oameni astăzi.12

Sunt sigur că Domnul iubeşte acele suflete credincioase, umile, 
care doresc să-şi întindă braţele şi să-i ajute pe cei care au nevoie 
fie cu hrană, ori îmbrăcăminte, ori aşternuturi, ori bunătate pentru 
că aceasta face parte din Evanghelia lui Isus Hristos.13 (Vezi sugestia 
5 de la pagina 225.) 

Dacă suntem generoşi cu resursele noastre, nu este 
nevoie ca cineva să nu aibă cele necesare vieţii. 

Nu este necesar ca vreun bărbat, vreo femeie sau vreun copil 
din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă să nu 
aibă cele necesare, pentru că Biserica este organizată astfel încât 
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să-i ajute pe aceia cărora le lipsesc lucrurile necesare vieţii. Este din 
belşug pentru toţi oamenii şi chiar mai mult… Dumnezeu a permis 
oamenilor să aibă bogăţii şi, dacă le obţin în modul potrivit, sunt ale 
lor şi El le va binecuvânta dacă ei le vor folosi în modul potrivit.14 

Noi devenim atât de atenţi la treburile lumii încât, în multe cazuri, 
uităm de oamenii care suferă şi pe care i-am putea ajuta.15

Gândiţi-vă la bărbaţii care au rămas fără serviciu şi, de aseme-
nea, la femei… Gândiţi-vă la numărul copiilor Tatălui nostru pe 
care El îi iubeşte la fel de mult pe cât ne iubeşte pe noi şi care vor 
fi nefericiţi. Gândiţi-vă cum va fi suferinţa dacă noi, care suntem 
mai norocoşi, nu suntem generoşi cu bunurile pe care Dumnezeu 
le-a pus în mâinile noastre – nu numai bunurile, ci şi dacă refuzăm 
copiilor Săi cuvântul de încurajare şi ajutor şi nu-i vizităm acasă, 
unde sunt atât de mulţi în nevoie şi nu dăm ce poate fiecare dintre 
noi să dea. Fraţi şi surori, toate aceste ocazii ne sunt date pentru a 
deveni noi înşine mai bogaţi şi a progresa şi pentru ca noi să putem 
strânge comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde 
hoţii nu le sapă, nici nu le fură (vezi Matei 6:20). Aceste ocazii ne 
sunt oferite de un Tată Atotînţelept, care cunoscând sfârşitul de la 
început a spus: „Iată drumul, mergeţi pe el”. 

Să… privim în jur la vecinii noştri – să nu lăsăm acest lucru în 
grija episcopului şi a Societăţii de Alinare, ci fiecare dintre noi să fie 
slujitor plini de bunătate şi dragoste al acelora care au atât de mult 
nevoie de noi. Şi, orice am întreprinde, să nu-i facem pe cei care au 
nevoie de ajutor să se simtă ca nişte cerşetori. Să le dăm ceea ce le 
dăm ca şi cum le-ar aparţine. Dumnezeu ne-a împrumutat acele bu-
nuri. Uneori, noi, care am acumulat resurse, [acţionăm] ca şi cum am 
crede că ele ne aparţin. Tot ce avem, hrana noastră, îmbrăcămintea 
noastră, adăpostul nostru, casele noastre şi oportunităţile noastre, 
ne sunt toate date în calitatea noastră de administratori în Biserica 
şi împărăţia Tatălui nostru Ceresc şi, dacă noi vom… împărţi din bu-
nurile noastre chiar şi numai cât bănuţul văduvei, noi vom obţine de 
la El, care trăieşte în înalturi, binecuvântările de care avem nevoie în 
zilele noastre aici pe pământ şi, când va veni timpul să plecăm din 
această lume, vom vedea că ne aşteaptă binecuvântarea unui Tată 
iubitor, care a apreciat eforturile pe care le-am făcut.16
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Dacă dorim să fim identificaţi cu împărăţia Domnului nostru, îm-
părăţia celestială, acesta este prilejul care ni se oferă pentru a ne 
pregăti – cu dragoste neprefăcută, cu hărnicie, cu chibzuială, cu 
perseverenţă, cu dorinţa de a face tot ce ne stă în putere pentru a-i 
binecuvânta pe alţii, pentru a da – fără a avea mereu sentimentul că 
trebuie să primim, ci dorinţa de a da, pentru că vă spun: „Este mai 
ferice să dai decât să primeşti” (Faptele apostolilor 20:35). Evanghelia 
lui Isus Hristos este o Evanghelie a dăruirii, nu numai din bunurile 
noastre, ci şi din timpul şi cunoştinţele noastre şi eu Îi mulţumesc 
Tatălui meu Ceresc pentru că aparţin unei astfel de organizaţii care 
a fost atât de instruită.17 (Vezi sugestia 6 de la pagina 225.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. În timpul Marii Depresiuni Economice, George Albert Smith 
a spus sfinţilor: „Eu cred că Tatăl nostru Ceresc ne oferă prile-
jul de a progresa” (pagina 216). Ce înseamnă aceasta pentru 
dumneavoastră? În ce moduri „progresăm” când slujim celor 
care au nevoie? 

 2. În timp ce citiţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 216–
218), gândiţi-vă la lucruri pe care le puteţi face pentru a începe 
sau a îmbunătăţi programul dumneavoastră de depozitare a 
alimentelor şi resurselor. Care sunt câteva dintre situaţiile de 
urgenţă pentru care ar trebui să fiţi pregătiţi? Ce pot face cvo-
rumurile preoţiei şi Societatea de Alinare pentru a-i ajuta pe 
membri să se pregătească pentru aceste situaţii de urgenţă? 

 3. Revedeţi secţiunea care începe la pagina 218 şi citiţi Doctrină şi 
legăminte 68:31. De ce credeţi că ne cere Domnul să muncim 
pentru a ne asigura cele necesare? Care sunt câteva modalităţi 
eficiente de a-i învăţa pe copii importanţa muncii? 

 4. Citiţi avertismentele pe care preşedintele Smith le-a adresat bo-
gaţilor şi săracilor la paginile 219–221. Care sunt consecinţele 
faptului că ne lipim inimile de bogăţii? Ce putem face pentru 
a evita aceasta? 
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 5. Citiţi secţiunea care începe la pagina 221, în care preşedin-
tele Smith discută despre binecuvântările care rezultă din 
plata zeciuielii şi altor donaţii. Care sunt câteva modalităţi efi-
ciente de a-i învăţa pe tineri sau pe membrii noi despre aceste 
binecuvântări? 

 6. În timp ce studiaţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 
222–224), gândiţi-vă la lucruri pe care le puteţi face pentru 
a-i ajuta pe episcop şi pe alţi conducători ai episcopiei să sa-
tisfacă necesităţile oamenilor din episcopia sau comunitatea 
dumneavoastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să dăm 
„nu numai din bunurile noastre, ci şi din timpul şi cunoştin-
ţele noastre”? 

Scripturi suplimentare: Efeseni 4:28; Iacov 1:27; 2 Nefi 5:17; Iacov 
2:17–19; Mosia 4:22–25; Doctrină şi legăminte 104:13–18.

Ajutor pentru predare: „Chiar şi atunci când predaţi mai multor 
persoane în acelaşi timp, puteţi să ajungeţi la fiecare persoană. De 
exemplu, ajungeţi la fiecare persoană atunci când le întâmpinaţi 
cu căldură la începutul clasei… Ajungeţi la ei, de asemenea, atunci 
când realizaţi o implicare activă şi sigură” (Predarea, nu este che-
mare mai mare, p. 35).

Note
 1. În Conference Report, aprilie 1948, 

p. 181.
 2. În Conference Report, octombrie 1947, 

p. 6.
 3. „To the Relief Society”, Relief Society 

Magazine, decembrie 1932, p. 706.
 4. În Conference Report, aprilie 1947, 

p. 162, 165.
 5. În Conference Report, aprilie 1929, p. 30.
 6. În Improvement Era, august 1946, 

p. 521.
 7. „Some Warning Signs”, Improvement 

Era, iulie 1948, p. 425. 
 8. În Conference Report, octombrie 1949, 

p. 171.
 9. În Conference Report, octombrie 1934, 

p. 49–50.

 10. În Conference Report, octombrie 1949, 
p. 170–172.

 11. În Conference Report, aprilie 1941, 
p. 25, 28.

 12. În Conference Report, aprilie 1948, 
p. 16–17.

 13. În Conference Report, aprilie 1947, 
p. 162.

 14. În Conference Report, octombrie 1949, 
p. 169, 171.

 15. În Conference Report, aprilie 1948, 
p. 181.

 16. „Saints Blessed”, Deseret News, 12 no-
iembrie 1932, secţiunea Bisericii, p. 8. 

 17. În Conference Report, octombrie 1934, 
p. 52.
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„În linişte, bunicul a pregătit nişte limonadă şi a pus câteva pahare şi 
carafa pe o tavă pe care a dus-o afară, la oamenii care se certau.” 
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Puterea bunătăţii

Fiind buni şi răbdători, noi putem înduioşa inimi şi-i 
putem încuraja pe alţii să trăiască în neprihănire. 

Din viaţa lui George Albert Smith

George Albert Smith a crezut cu fermitate în puterea bunătăţii de 
a înduioşa inimi. El ne-a învăţat că trebuie să „ne rezolvăm proble-
mele în spiritul dragostei şi bunătăţii faţă de toţi oamenii” 1. Nepoata 
sa a relatat despre modul în care bunătatea sa şi respectul faţă de 
ceilalţi au adus pacea într-o situaţie tensionată: 

„Odată, într-o zi foarte călduroasă de vară, a apărut o problemă 
sub pavajul străzii de lângă casa bunicului din Salt Lake şi au venit 
nişte muncitori de la primărie s-o repare. Afară era foarte cald, soa-
rele ardea puternic şi treaba care trebuia făcută, de dat cu lopata, 
făcea ca sudoarea să curgă pe feţele şi spatele bărbaţilor în timp ce 
săpau. Lucrătorii nu erau atenţi la limbajul pe care îl foloseau sau 
poate că mamele lor nu îi învăţaseră să vorbească mai frumos, însă 
ei rosteau injurii şi aveau un limbaj cumplit. În scurt timp, cuvintele 
lor au început să devină supărătoare pentru mulţi dintre vecinii ale 
căror ferestre erau deschise pentru a lăsa să pătrundă vântul care 
adia uşor şi care i-ar fi putut ajuta să se răcorească. 

Cineva a ieşit din casă şi le-a cerut bărbaţilor să nu mai folosească 
limbajul vulgar şi în timpul discuţiei le-a arătat că fratele Smith lo-
cuia chiar acolo – nu puteau să arate puţin respect şi să păstreze 
liniştea? Auzind acestea, bărbaţii au dezlănţuit un nou val de cuvinte 
necuviincioase. În linişte, bunicul a pregătit nişte limonadă şi a pus 
câteva pahare şi carafa pe o tavă pe care a dus-o afară, la oame-
nii care se certau spunându-le: «Prieteni, sunteţi atât de încălziţi şi 
obosiţi. De ce nu veniţi să vă aşezaţi sub pomii mei şi să beţi ceva 
răcoritor?». Furia lor a dispărut, bărbaţii au răspuns bunătăţii cu 
umilinţă şi apreciere. După mica lor pauză plăcută, ei s-au întors 
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la munca lor şi şi-au terminat-o cu grijă şi în linişte”.2 (Vezi sugestia 
1 de la pagina 234.) 

Un motiv pentru care preşedintele Smith îi trata pe oameni cu 
atâta bunătate era convingerea că există bunătate înnăscută în fie-
care. Cu numai câteva săptămâni înainte de decesul preşedintelui 
Smith, vârstnicul Matthew Cowley, membru al Cvorumului celor 
Doisprezece Apostoli, l-a vizitat la spital: „Am ajuns lângă patul său”, 
a spus el, „şi el mi-a luat mâna şi, strângând-o cu fermitate, a spus: 
«Tinere, adu-ţi aminte în toate zilele vieţii tale că poţi găsi binele în 
fiecare persoană dacă îl vei căuta»”.

Vârstnicul Cowley a mai spus despre preşedintele Smith: 

„El i-a iubit pe toţi oamenii pentru că el putea vedea binele din 
ei. El nu tolera păcatul nici în cel mai mic grad, dar îl iubea pe pă-
cătos pentru că ştia că Dumnezeu este dragoste (vezi 1 Ioan 4:16) 
şi dragostea lui Dumnezeu este cea care înnoieşte sufletele umane 
şi care poate, prin acest proces, să-l transforme pe păcătos în sfânt. 

Poate sunt păcătoşi care au confundat dragostea Lui cu respectul. 
El nu l-a respectat pe păcătos, ci l-a iubit. Sunt sigur că dragostea 
şi-a găsit ecoul în inimile şi vieţile acelora pe care El i-a iubit.” 3

Învăţături ale lui George Albert Smith

Spiritul Domnului este un spirit al 
bunătăţii, nu al asprimii şi criticii. 

Sunt trist uneori când aud lucruri neplăcute rostite nu numai de-
spre oamenii din Biserica noastră, ci şi despre cei din lume. Lucrurile 
neplăcute nu sunt spuse, de obicei, sub inspiraţia Domnului. Spiritul 
Domnului este un spirit al bunătăţii; este un spirit al răbdării; este 
un spirit al carităţii şi dragostei şi răbdării şi suferinţei îndelungate; 
şi nu este nimeni printre noi care să nu aibă nevoie de toate aceste 
virtuţi care sunt rezultatul prezenţei Spiritului Tatălui nostru Ceresc.4

Trebuie folosită orice influenţă care aduce pacea. Lucifer folo-
seşte toate mijloacele pentru a distruge sufletele familiei umane. El 
este mai activ decât a fost vreodată şi acţionează într-un mod atât 
de perfid. Nu voi folosi timpul pentru a enumera multele modalităţi 
pe care le foloseşte, dar este una în care acţionează şi a acţionat 
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încă de la începutul lumii şi aceasta constă în a ispiti o persoană 
să distrugă reputaţia alteia spunând lucruri neplăcute despre ea.5

Este atât de uşor să criticăm pe altcineva, atât de uşor să învino-
văţim şi, uneori, vorbim cu asprime despre vecinii şi prietenii noştri. 
Iată ce ne-a spus Tatăl nostru Ceresc:

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 

Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură mă-
suraţi, vi se va măsura. 

De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare 
de seamă la bârna din ochiul tău? 

Sau, cum poţi zice fratelui tău: «Lasă-mă să scot paiul din ochiul 
tău», şi când colo, tu ai o bârnă într-al tău?” (Matei 7:1–4).

Ca membri ai Bisericii, noi suntem sfătuiţi să nu criticăm, să nu 
fim lipsiţi de amabilitate, să nu vorbim cu asprime despre cei din 
jurul nostru. Trebuie să fim cele mai bune exemple din toată lumea 
în această privinţă. Gândiţi-vă la critica de azi. Luaţi-vă ziarul şi ve-
deţi lucrurile neplăcute care sunt spuse de unele persoane despre 
altele şi, totuşi, de multe ori, persoana care critică are o bârnă în 
ochiul ei şi nu vede deloc clar, dar crede că fratele ei are un pai în 
ochi.6 (Vezi sugestia 2 de la pagina 234.) 

Nu suntem noi înclinaţi să vedem limitele şi slăbiciunile semeni-
lor noştri? Acest lucru contravine însă învăţăturilor Evangheliei lui 
Isus Hristos. Există o categorie de oameni care învinovăţesc şi critică 
tot timpul într-un mod distructiv. Există o diferenţă între felurile de 
a critica. Dacă putem critica în mod constructiv sub influenţa Spiri-
tului Domnului, am putea schimba în bine şi în mod corespunzător 
unele lucruri care se fac. Dar, dacă avem spirit cârcotaş şi arătăm 
spre slăbiciunile şi eşecurile altora într-un mod distructiv, acesta nu 
vine niciodată ca urmare a prezenţei Spiritului Tatălui nostru Ceresc 
şi este întotdeauna dăunător.7

Noi trebuie să căutăm la alţii virtuţile şi 
să rostim cuvinte sincere de laudă. 

În această seară, doresc să vă vorbesc despre un bărbat care a 
decedat cu câţiva ani în urmă… Numele lui este Francis M. Lyman 
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[din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli] şi doresc să vă spun că 
acest mare bărbat era delicat ca un bebeluş, delicat ca un copilaş şi 
dorinţa sa de a ajuta şi încuraja era minunată. L-am auzit de multe 
ori complimentându-şi fraţii când ei făceau ceva demn de laudă – 
unul rostise o cuvântare frumoasă, un altul depusese o mărturie 
convingătoare, un altul făcuse altceva demn de laudă. L-am văzut 
punându-şi braţul în jurul umerilor lor şi spunându-le: „Sunt mândru 
de tine şi de lucrul bun pe care l-ai făcut”. Nu este acesta un mod 
lăudabil de a trăi? Acesta este modul de a ne face fericiţi. Dacă, în 
loc să fim invidioşi, noi vedem, apreciem şi lăudăm virtuţile şi abi-
lităţile semenilor noştri, dacă vedem puterea de a face bine la [alţii], 
totul va fi mult mai bine. 

Mulţi dintre noi trăim într-o astfel de atmosferă, încât devenim 
aproape muţi când trebuie să lăudăm pe altcineva. Părem incapabili 
să spunem lucruri pe care le-am putea spune… spre binecuvântarea 
altora. Să căutăm virtuţile celor din jurul nostru şi, observându-i, să-i 
facem fericiţi lăudându-i.8

Vă rog, fraţi şi surori, să fim generoşi unul cu altul. Să fim răbdă-
tori cu alţii aşa cum ne-ar plăcea să fie alţii cu noi. Să găsim virtuţile 
vecinilor noştri şi prietenilor noştri şi să vorbim despre acele virtuţi, 
nu să găsim vină şi să criticăm. Dacă vom face aceasta, vom radia 
fericire şi aceia care ne cunosc cel mai bine ne vor iubi.9 (Vezi su-
gestia 3 de la pagina 234.) 

Bunătatea are puterea de a-i îndepărta 
pe oameni de greşeli. 

Există oameni care vor face greşeli. Există oameni printre noi, 
astăzi, care au rătăcit calea, dar ei sunt copiii Domnului nostru şi 
El îi iubeşte. El ne-a dat, dumneavoastră şi mie, dreptul de a merge 
la ei cu bunătate şi dragoste, cu răbdare şi cu dorinţa de a binecu-
vânta, de a căuta să-i îndepărtăm de greşelile pe care le fac. Nu am 
dreptul de a judeca pe unii dintre cei care au făcut greşeli şi fac încă 
greşeli, dacă nu sunt chemat să fac aceasta, prin autoritatea care mi 
se poate conferi. Dar am dreptul ca, dacă îi văd făcând lucruri rele, 
să-i readuc într-un fel, dacă este posibil, pe calea care duce la viaţă 
eternă în împărăţia celestială.10 
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Să nu ne plângem de prietenii şi vecinii noştri pentru că ei nu fac ce 
vrem noi. Ci să-i determinăm, arătându-le dragoste, să facă lucrurile pe 
care Tatăl nostru Ceresc doreşte ca ei să le facă. Putem face acest lucru 
şi nu le putem câştiga încrederea sau dragostea în niciun alt mod.11

Câtă bucurie, câtă alinare, câtă mulţumire pot fi adăugate vieţii 
vecinilor şi prietenilor noştri prin bunătate. Cât mi-ar plăcea să scriu 
acest cuvânt cu litere mari şi să-l înalţ în aer! Bunătatea este puterea 
pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a descuia inimile împietrite, a 
îmblânzi sufletele încăpăţânate şi a le aduce la o înţelegere a sco-
purilor Sale.12 (Vezi sugestia 4 de la pagina 234.) 

Dragostea şi bunătatea din căminele noastre îi pot 
determina pe copiii noştri să ne asculte sfaturile. 

Este datoria noastră – sau mai bine aş spune este privilegiul 
nostru şi datoria noastră să ne facem timp să ne înconjurăm copiii 
cu atenţie şi să-i iubim şi să le câştigăm dragostea astfel încât ei să 
asculte cu bucurie îndemnul şi sfatul nostru.13

Trăiţi, în dragoste şi bunătate, astfel încât pacea şi rugăciunea şi 
mulţumirea să fie în căminele dumneavoastră împreună. Nu faceţi 
din căminele dumneavoastră doar un loc în care să vă agăţaţi pă-
lăriile seara şi să serviţi masa şi, apoi, să vă grăbiţi spre alte locuri, 
ci faceţi din căminele dumneavoastră un loc în care să sălăşluiască 
Spiritul Domnului.14

Mă rog ca noi să avem din belşug acel spirit care vine de la Dom-
nul şi care este un spirit al dragostei, al bunătăţii şi ajutorării şi al 
răbdării şi indulgenţei. Apoi, dacă vom păstra acest spirit cu noi în 
căminele noastre, băieţii noştri şi fetele noastre vor creşte pentru a 
fi ce ne-ar plăcea ca ei să fie.15

Îmi amintesc că mă aflam, cu câţiva ani în urmă, într-un tren ce 
se îndrepta spre nord. Am văzut într-un vagon al trenului o femeie 
pe care o cunoşteam… Ea m-a recunoscut în timp ce treceam pe 
culoarul vagonului. Ea mi-a vorbit şi eu am întrebat: „Unde mer-
geţi?”. Ea a răspuns: „Merg la Portland [Oregon]”. Ştiam că familia ei 
nu era bogată. Ştiam că această femeie era mama mai multor băieţi, 
aşa că i-am spus: „Ce vă face să mergeţi la Portland?”. Ea a răspuns: 
„Am un fiu acolo, în spital”. 
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Nu ştiam ca vreunul dintre copiii ei să se fi mutat, aşa că am con-
tinuat să-i pun întrebări şi, atunci, ea şi-a deschis inima. Ea a spus: 
„Cu câteva săptămâni în urmă, cel mai mic băiat al meu a plecat de 
acasă şi nu ne-a spus unde a plecat. Nu am primit nicio veste de la 
el, dar, fără îndoială, el a crezut că poate pleca în lume s-o vadă cu 
ochii lui şi, prima ştire pe care am avut-o despre locurile prin care 
umbla a fost când a sosit o telegramă de la spitalul Mercy din Port-
land, în care ni se spunea că băiatul nostru era bolnav în acel spital”. 
Ea a continuat: „Desigur, mesajul ne-a şocat. Puteam face un singur 
lucru şi acesta era să strângem bani şi să mergem imediat la băiat”… 

Ea era pregătită să stea în capul oaselor pe parcursul acelui drum 
lung, zi şi noapte, fără a fi supărată din cauza împietririi şi nechib-
zuinţei băiatului ei, gândindu-se doar că era al ei, că el îi aparţinea, 
că Dumnezeu i-l dăduse ei şi că Tatăl nostru Ceresc se aştepta ca ea 
să folosească toate mijloacele posibile pentru a-i îmbogăţi viaţa şi 
a-l pregăti pentru ocaziile care-l aşteptau. Astfel, în lungile ore ale 

„trăiţi, în dragoste şi bunătate, astfel încât pacea şi rugăciunea 
şi mulţumirea să fie în căminele dumneavoastră.” 
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nopţii, în timp ce trenul huruia pe şine, această femeie bună stătea 
acolo, cu dor în suflet pentru băiatul ei, fiecare kilometru ducând-o 
puţin mai aproape de acel copil preţios care îi frângea inima. În 
cele din urmă, când a ajuns, ea a alergat, cât de repede a putut, spre 
spital. S-a întâmplat ca locul în care urma să rămân să nu fie departe 
de spital aşa încât m-am dus acolo ca să văd ce se întâmplase. 

Acea mamă blândă stătea lângă patul băiatului ei care făcuse o 
pneumonie gravă şi zăcea acolo având dureri. Ea nu-l certa pentru că 
lui nu-i păsase de ea; nu era supărată din cauza nechibzuinţei şi indi-
ferenţei lui, ea era doar recunoscătoare că se află lângă băiatul ei pe 
care i-l dăduse Dumnezeu. Ea încerca acum să-l însănătoşească pe 
copilul pentru care intrase în parteneriat cu Tatăl ei Ceresc, pentru 
a-l aduce în această lume. El avea 16 ani, dar ea îl considera bebelu-
şul ei. Încerca să-l încurajeze spunându-i lucruri care să-l facă fericit 
şi mulţumit, vorbindu-i despre ocaziile pe care urma să le aibă când 
se va însănătoşi. În locul nefericirii şi suferinţei care umpleau acea 
încăpere înainte de a veni ea, acum, faţa băiatului radia un halo per-
fect de lumină, pace şi fericire în timp ce privea faţa celei care şi-ar fi 
oferit viaţa pentru ca el să poată trăi şi care, parcursese acea distanţă 
mare, pentru a-i sta alături şi a-l îngriji pentru a-l readuce la viaţă. 

Mă întreb uneori dacă aceste mame înţeleg cât sunt de minunate 
în ochii copiilor lor într-o situaţie ca aceasta. Acel băiat hotărâse 
înainte ca mama sa să ajungă acolo că niciodată nu o va mai trăda, 
niciodată nu va mai fi nepăsător faţă de ceea ce ea i-a dat şi că, 
toată viaţa, va păstra cu cinste numele care-i fusese dat cu cinste.16 
(Vezi sugestia 5 de la pagina 234.) 

Mă rog ca dragostea Evangheliei Domnului nostru să ardă în su-
fletele noastre şi să ne îmbogăţească vieţile, pentru a-i face pe soţi 
să fie mai buni cu soţiile lor şi pe soţii să fie mai bune cu soţii lor, 
pe părinți, cu copiii şi pe copii, cu părinţii datorită Evangheliei lui 
Isus Hristos, care este o Evanghelie a dragostei şi bunătăţii.17

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.
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 1. Citiţi povestirea despre George Albert Smith pregătind limo-
nada pentru lucrătorii obosiţi (pagina 227). Când aţi văzut un 
act de bunătate înduioşând inima cuiva? Care sunt câteva pro-
bleme care credeţi că ar putea fi rezolvate prin „spiritul dra-
gostei şi bunătăţii faţă de toţi oamenii”. 

 2. Preşedintele Smith ne-a învăţat că „noi trebuie să fim cele mai 
bune exemple din toată lumea” în ce priveşte evitare criticii 
aspre (pagina 229). Care sunt câteva situaţii în care putem fi un 
astfel de exemplu? După părerea dumneavoastră, de ce sunt 
atât de dăunătoare critica aspră şi învinovăţirea altora? 

 3. La paginile 229–230, preşedintele Smith vorbeşte despre 
vârstnicul Francis M. Lyman care îşi complimenta fraţii. Ce 
efect a avut asupra dumneavoastră o persoană care v-a lău-
dat cu sinceritate? Gândiţi-vă la cineva pe care ar trebui să-l 
complimentaţi. 

 4. Preşedintele Smith ne-a învăţat că „bunătatea este puterea pe 
care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a deschide inimile împie-
trite” (pagina 231) Ce povestiri din scripturi care ilustrează 
acest principiu vă amintiţi? (Căutaţi exemple în Matei 9:10–13; 
Alma 20:1–27.)

 5. Recapitulaţi povestirea despre mama care şi-a vizitat fiul în 
spital (paginile 231–233). Când un copil se rătăceşte, de ce 
este greu să reacţionăm în felul în care a făcut-o mama din 
povestire? Meditaţi rugându-vă la felul în care spiritul bunătăţii 
şi răbdării v-ar putea îmbunătăţi relaţia cu membrii familiei 
dumneavoastră. 

Scripturi suplimentare: Proverbe 15:1; Matei 18:15; Ioan 8:2–11; 
Efeseni 4:29–32; 3 Nefi 12:22–24; Doctrină şi legăminte 121:41–46.

Ajutor pentru predare: Discuţiile în grupuri mici dau „unui număr 
mare de oameni ocazia de a participa activ la o lecţie. Persoanele 
care ezită de regulă să participe pot să împărtăşească în grupuri 
mici idei pe care nu le-ar împărtăşi în faţa întregului grup” (Preda-
rea, nu este chemare mai mare, p. 161).
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Soţia lui George albert Smith, lucy, şi fiicele lor, 
edith (stânga) şi emily (dreapta). 
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Să creştem copiii în 
lumină şi adevăr

Domnul a dat părinţilor responsabilitatea de a-i învăţa 
Evanghelia pe copiii lor prin cuvânt şi prin exemplu. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Spre sfârşitul vieţii, preşedintele George Albert Smith a reflectat 
asupra modului în care a fost crescut şi asupra învăţăturilor pe care 
le-a primit de la părinţii săi: 

„M-am născut într-o casă modestă… Părinţii mei au avut condiţii 
de viaţă umile, dar eu aduc laudă Creatorului meu şi Îi mulţumesc 
din toată inima pentru că m-a trimis în casa lor. 

Am crescut în oraşul Salt Lake. Când am ajuns la vârsta de opt 
ani, am fost botezat în City Creek (Pârâul Oraşului). Am fost confir-
mat membru al Bisericii într-o adunare de post în Episcopia Şapte-
sprezece şi am învăţat, de la vârstă fragedă, că aceasta este lucrarea 
Domnului. Am învăţat că existau profeţi în viaţă pe pământ. Am 
învăţat că inspiraţia de la Cel Atotputernic îi influenţa pe aceia care 
trăiau astfel încât să se bucure de ea… 

Nu cunosc niciun bărbat în întreaga lume care să aibă mai multe 
motive să fie recunoscător decât am eu. Sunt recunoscător pentru 
dreptul de a mă naşte, recunoscător pentru părinţii care m-au în-
văţat Evanghelia lui Isus Hristos şi au fost exemple în căminul lor. 
Dacă, în viaţa mea, am făcut ceva ce nu ar fi trebuit să fac, aceasta 
ar fi ceva ce nu am învăţat în casa mamei mele. Într-o familie cu 
mulţi copii, era nevoie de o mamă cu multă răbdare şi ea a fost 
întotdeauna răbdătoare cu noi. Am avut întotdeauna parte de tan-
dreţe, bunătate şi dragoste” 1.
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În casa proprie, George Albert Smith a încercat să urmeze exem-
plul părinţilor săi de a propovădui cu răbdare şi dragoste. Fiica sa, 
Edith, şi-a amintit o experienţă trăită în tinereţea ei: 

„El ne sfătuia mereu cu privire la comportamentul nostru, punând 
accent pe onestitate şi corectitudine. Îmi amintesc că, într-o zi, când 
mă îndreptam spre casă de la lecţia de pian, un şofer de autobuz a 
neglijat să-mi ia banii pentru bilet… A trecut pe lângă mine fără să-mi 
dea atenţie şi eu am ajuns la destinaţie ţinând încă în mână bănuţul 
şi, sincer să vă spun, foarte veselă că făcusem călătoria gratuit…

Am alergat bucuroasă la tata să-i spun de norocul meu. El mi-a 
ascultat povestea cu răbdare. Începusem să cred că avusesem un 
mare succes… Eram sigură că şoferul nu ştia că nu plătisem pentru 
călătorie şi, ca urmare, totul era bine. 

Când mi-am terminat povestea, tata a spus: «Dar, draga mea, chiar 
dacă şoferul nu ştie acest lucru, tu ştii, eu ştiu şi Tatăl Ceresc ştie. 
Deci, suntem trei pe care trebuie să-i mulţumeşti plătind în totalitate 
ceea ce primeşti»”.

Edith s-a întors la colţul străzii şi şi-a plătit biletul când auto-
buzul a revenit în staţie. Mai târziu, ea şi-a exprimat recunoştinţa 
pentru modul în care tatăl ei a rezolvat situaţia: „Sunt cu adevărat 
recunoscătoare pentru un tată care a fost destul de înţelept pentru 
a-mi arăta cu bunătate greşeala, pentru că, dacă ar fi fost trecută cu 
vederea, aş fi putut crede că o aprobase şi aş fi putut să încerc ceva 
similar altă dată” 2. (Vezi sugestia 1 de la pagina 247.) 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Principala responsabilitate a părinţilor este 
să-i înveţe Evanghelia pe copiii lor. 

Una dintre cele mai mari şi mai depline dintre toate binecuvân-
tările dumneavoastră va fi aceea pe care o veţi primi dacă le veţi 
învăţa aşa cum trebuie s-o faceţi şi le veţi instrui aşa cum trebuie 
s-o faceţi pe aceste spirite alese pe care Tatăl nostru Ceresc le tri-
mite în lume în aceste zile din urmă… Nu lăsaţi instruirea copiilor 
voştri în seama şcolilor publice. Nu lăsaţi instruirea lor în seama 
Societăţii Primare, a Şcolii de duminică, a [organizaţiilor de tineret 
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ale Bisericii]. Ele vă vor ajuta şi vor avea o contribuţie preţioasă, dar 
aduceţi-vă aminte că Dumnezeu Însuşi a spus că păcatul va fi asu-
pra capetelor părinţilor care nu-şi învaţă copiii credinţa în Dumne-
zeu, pocăinţa, botezul şi aşezarea mâinilor la vârsta de opt ani (vezi 
D&L 68:25–28). Aceasta nu este o ameninţare, dragi fraţi şi surori, 
ci este sfatul blând şi plin de dragoste al Tatălui nostru Ceresc, care 
cunoaşte toate lucrurile şi înţelege şi vede ce se întâmplă când li se 
permite copiilor să crească fără această instruire.3

Doresc foarte mult ca ceea ce vă voi spune să se imprime pro-
fund în mintea fiecărui părinte din Sion şi anume că, deşi Domnul 
a pus la dispoziţie toate aceste instituţii de învăţământ minunate, 
deşi ştiinţa a contribuit atât de mult la confortul şi binecuvântarea 
noastră, deşi Biserica a pregătit locuri în care ne putem trimite copiii 
pentru a fi învăţaţi Evanghelia lui Hristos, aceasta nu vă scuteşte pe 
dumneavoastră sau pe mine de responsabilitatea şi obligaţia care 
ne-au fost încredinţate de Tatăl nostru Ceresc, acelea de a-i învăţa 
pe propriii noştri copii… Nu este suficient ca, în cadrul organiza-
ţiilor auxiliare, copiii mei să fie învăţaţi credinţa, pocăinţa, botezul 
şi aşezarea mâinilor pentru conferirea darului Duhului Sfânt. Tatăl 
meu din Cer a poruncit că eu însumi trebuie să fac acest lucru.4

Nimeni altcineva nu poate îndeplini partea pe care Dumnezeu 
ne-a încredinţat-o nouă, ca părinţi. Ne-am asumat o obligaţie când 
am devenit mijloacele de a aduce copii în această lume. Nu putem 
trece această responsabilitate niciunei organizaţii. Ne aparţine… În 
primul rând, dumneavoastră şi cu mine avem obligaţia nu numai 
de a îndruma şi sfătui, ci şi de a instrui, prin exemplul personal, 
prin petrecerea unei perioade de timp suficiente cu cei dragi, aceşti 
băieţi şi fete, pentru ca ei să nu fie conduşi pe… căi interzise.5

Strângeţi-vă familiile în jur şi, dacă, în trecut, nu aţi reuşit să le fa-
ceţi să înţeleagă scopurile vieţii şi să cunoască Evanghelia Domnului 
nostru, faceţi aceste lucruri acum, pentru că vă spun, în calitate de 
slujitor al Domnului că ele au nevoie de acestea acum şi vor avea 
şi în viitor.6 (Vezi sugestia 2 de la pagina 247.) 



c a P I t o l u l  2 2

240

Celelalte preocupări nu trebuie să ne determine 
să pierdem din vedere datoria pe care o 

avem de a-i învăţa pe copiii noştri. 

În Luca, ni se spune că va fi o vreme în care oamenii vor fi înă-
buşiţi de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia (vezi Luca 8:14). 
Am în minte… chiar acum, bărbaţi şi femei, pe care îi iubesc, a că-
ror spiritualitate este înăbuşită chiar de aceste lucruri şi duşmanul îi 
conduce pe acea cale uşoară a plăcerii şi ei îşi neglijează îndatorirea 
de părinţi şi de membri ai Bisericii lui Isus Hristos…

Acum, în mijlocul confuziei, agitaţiei şi tuturor plăcerilor acestei 
vieţi… să nu uităm datoria pe care o avem faţă de aceşti băieţi şi 
fete care sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu. El este Tatăl spirite-
lor lor şi vom răspunde în faţa Sa pentru ceea ce ei au fost învăţaţi. 
Sper şi mă rog ca noi să-i învăţăm astfel încât, când sfârşitul va veni, 
noi să putem primi de la El această binecuvântare: „Bine, rob bun 
şi credincios, intră în bucuria Stăpânului tău” şi ca noi să-i avem pe 
cei dragi alături de noi în eternitate.7

Doresc să vă relatez o povestire. Cu ani în urmă, în Indiana trăiau 
doi băieţi, tineri care lucrau la ferme – ferme aflate la depărtare de 
8 până la 11 kilometri una de alta. Ei munceau din greu în fiecare 
zi făcând treburile casei, mulgând vacile etc. Într-o zi, pe când avea 
13 sau 14 ani, primul băiat s-a dus la tatăl său şi i-a spus: „Tată, aş 
vrea să merg în oraş. Aş vrea să văd luminile strălucitoare. Crezi că 
aş putea să merg într-o după-amiază, dacă muncesc din greu şi îmi 
termin treburile?”. Tatăl a spus: „Nu vei putea face asta pentru că 
nu-ţi vei putea termina treburile”. „Dacă mă trezesc în zori şi mun-
cesc toată ziua, pot să merg în oraş? Nu este foarte departe şi aş 
putea sta acolo o oră sau două iar, apoi, vin acasă devreme.” Tatăl 
a spus: „Desigur, dacă îţi vei face toate treburile, atunci vei putea 
merge”. Taţii ştiu. Rezultatul a fost că el a plecat. A ajuns în oraş 
când era aproape întuneric. Magazinele şi băncile erau închise. Erau 
deschise multe săli de biliard şi cu jocuri de noroc. Toţi oamenii 
buni erau acasă, cei mai mulţi dintre ei în propriile lor case. Toţi 
vagabonzii erau pe străzi sau în aceste locuri. Ei l-au văzut pe acest 
tânăr băiat intrând şi l-au înhăţat. Nu a trecut mult timp până când 
ei i-au arătat unele dintre lucrurile pe care niciun băiat nu ar trebui 
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să le vadă. Aceasta a fost experienţa sa. I-a lăsat gustul a ceva ce nu 
era bun pentru el. 

Al doilea băiat a mers la tatăl său în acelaşi fel. El a spus: „Tată, aş 
dori să merg în oraş odată. Nu ţi-ar plăcea să merg şi să văd lucrurile 
pe care nu le-am văzut niciodată? Va trebui să merg înainte de a se 
lăsa întunericul, ca să văd ceva”. „Băiatul meu”, a răspuns tatăl, „cred 
că ai dreptul să mergi în oraş şi cred că ai dreptul ca tatăl tău să 
meargă cu tine. Alege ziua şi te voi ajuta la treburi, astfel vom putea 
merge destul de devreme ca să-i cunoşti pe unii dintre prietenii mei”. 

Vorbesc despre aceeaşi zonă – cele două ferme nu erau departe 
una de cealaltă. Într-o săptămână, el alesese ziua. Ei au făcut trebu-
rile casei şi au plecat în oraş. Au sosit cu puţin înainte de ora patru 
după-amiaza. Au ajuns înainte ca băncile să se închidă. Băiatul era 
îmbrăcat în hainele lui bune. Tatăl a intrat cu fiul său în bancă şi l-a 
prezentat bancherului care l-a luat de mână şi i-a spus: „Când eşti 
în oraş, vino să ne vizitezi şi te vom primi cu plăcere”. 

Tatăl l-a dus la câteva birouri unde el avea afaceri şi unde oame-
nii l-au salutat cu amabilitate. Când au ajuns acasă împreună, după 
ce văzuseră un spectacol, acel băiat cunoscuse pe unii dintre cei 
mai buni bărbaţi din comunitate. Rezultatul a fost că, atunci când a 
crescut şi a mers în oraş, cunoştinţele lui erau oameni buni.8 (Vezi 
sugestia 3 de la pagina 247.) 

Doresc să vă spun că… cel mai bun mod în care vă puteţi pe-
trece timpul, cel mai bun mod în care vă puteţi folosi timpul este 
să vă instruiţi băieţii şi fetele să fie demni de binecuvântările Tatălui 
nostru Ceresc.9

Exemplul unui părinte îl poate conduce pe un 
copil către protecţie, neprihănire şi fericire. 

Să fim exemple de neprihănire pentru copiii noştri, să ne rugăm 
în familie şi să binecuvântăm hrana. Să-i lăsăm pe copiii noştri să 
vadă că noi, ca soţ şi soţie, suntem afectuoşi unul cu celălalt. Ca 
soţ şi soţie, folosiţi prilejurile, cât mai este încă timp, să vă binecu-
vântaţi unul pe celălalt cu dragostea dumneavoastră, cu bunătatea 
dumneavoastră şi ajutorul pe care îl puteţi oferi în orice fel. Folosiţi 
prilejurile, cât mai este încă timp, să vă învăţaţi fiii şi fiicele cum să 
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„cel mai bun mod în care vă puteţi petrece timpul, cel mai bun 
mod în care vă puteţi folosi timpul este să vă instruiţi băieţii şi 
fetele să fie demni de binecuvântările tatălui nostru ceresc.” 

trăiască pentru a fi fericiţi… Căminele noastre să fie sanctuare ale 
păcii, speranţei şi dragostei.10

Cu numai câteva zile în urmă, am văzut o scrisoare de la un 
bărbat care probabil îşi trăise jumătate din viaţă. Scriindu-i tatălui 
lui, el spunea: „Respectul tău pentru cei dragi, învăţătura pe care 
mi-ai dat-o, exemplul pe care mi l-ai dat m-au inspirat să fac ceea 
ce Domnul ar fi vrut să fac. Am simţit că, dacă mergeam pe urmele 
tale, aveam să fiu în siguranţă”. Acela a fost un tată înţelept, acela a 
fost un tată binecuvântat care a putut inspira fiului său atâta încre-
dere… Datorită comportamentului tatălui – cel puţin în scrisoarea sa 
el a vorbit despre influenţa tatălui său – datorită exemplului pe care 
tatăl l-a dat în casa lui, el este astăzi unul dintre oamenii de nădejde 
ai acestei Biserici. El poate să trăiască în lume şi să ţină poruncile 
Domnului. Dorinţa sa de a face bine a fost inspirată de casa în care 
a trăit. El nu a descoperit egoismul acasă, ci altruismul. Părinţii nu 
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au fost dornici să adune tot ce puteau şi să ţină, cu egoism, numai 
pentru ei, ci ei i-au căutat pe cei care aveau nevoie de ei, i-au în-
curajat şi i-au binecuvântat. Toate vorbele din lume nu ar fi pus 
în inima bărbatului ceea ce are astăzi, dacă nu ar fi fost exemplul 
părinţilor săi, al celor care au trăit în casa în care el a trăit. 

Nu am nicio îndoială că există sute de bărbaţi şi de femei, mii 
de oameni, poate, în comunităţile în care trăim şi în lume, care ar 
spune acelaşi lucru despre învăţăturile taţilor şi mamelor lor. Dar 
mă tem că unii dintre noi sunt influenţaţi de obiceiurile lumii şi sunt 
obsedaţi de ideea că trebuie să urmăm mulţimea indiferent de ce 
crede sau face ea. În acest caz, exemplul nostru nu va fi o binecu-
vântare, ci ar putea să distrugă fericirea copiilor noştri.11

Să depunem mărturie prin faptele noastre zilnice, precum şi prin 
cuvintele noastre, că noi credem că aceasta este lucrarea Tatălui şi 
vom avea parte de bucurie imensă iar copiii care cresc în casele 
noastre vor creşte în credinţă şi umilinţă. Ei vor fi binecuvântaţi şi 
li se va da putere să reziste ispitelor duşmanului prin care îi ade-
meneşte şi, în locul nefericirii de care au parte copiii oamenilor 
din cauza păcătoşeniei, va fi alinare, pace şi fericire şi… pe acest 
pământ, vor locui bărbaţi şi femei care vor avea tăria de caracter să 
ignore relele acestei vieţi.12 (Vezi sugestia 4 de la pagina 247.) 

Iubindu-i şi învăţându-i pe tinerii noştri, noi putem 
contribui la protejarea lor împotriva răului. 

Sfinţi din zilele din urmă, învăţaţi-vă copiii să respecte legea mo-
ralei. Înconjuraţi-i cu braţele dragostei dumneavoastră, pentru ca 
ei să nu aibă nicio dorinţă să cedeze în faţa ispitelor răului care îi 
înconjoară din fiecare parte…

Ce privilegiu au părinţii să stea în căminele lor, înconjuraţi de o 
familie de băieţi puri şi fete pure, daţi lor de Tatăl nostru Ceresc, 
spiritele lor fiind zămislite de Tatăl nostru din Cer! Ce bucurie este 
să-i vedem interacţionând şi având parte de binecuvântările Tatălui 
nostru Ceresc, bucurându-se în compania Spiritului Său şi să-i ve-
dem atât de instruiţi în tinereţea lor, încât, în timp ce progresează 
spre maturitate, ei îşi păstrează puritatea vieţilor lor! 
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Dragi fraţi şi surori, vă implor ca, dovedind mai multă atenţie, 
mai multă înţelepciune, mai multă răbdare decât înainte, să protejaţi 
generaţia care se ridică împotriva capcanelor pe care duşmanul le 
aşterne la picioarele lor. Multe dintre [filmele] noastre, programele 
radio, revistele, cărţile etc. sunt nepotrivite şi, dacă noi nu neutrali-
zăm influenţa acestor lucruri prin învăţături folositoare şi un mediu 
adecvat, aducând tinerilor beneficiile ce derivă din cunoaşterea vie-
ţilor bărbaţilor buni şi femeilor bune, învăţându-i virtuţile profeţilor 
şi înţelesul Evangheliei lui Isus Hristos, unii dintre cei pe care îi 
iubim ar putea să se îndepărteze de noi…

Să-i învăţăm pe copiii noştri să fie puri în viaţa lor, să fie nepri-
hăniţi. Învăţaţi-vă băieţii să apere virtutea surorilor lor şi prietenelor 
lor. Învăţaţi-vă fetele să-şi apere virtutea în faţa băieţilor cu care se 
împrietenesc… Să ne specializăm, dacă pot folosi acest termen, 
în creşterea băieţilor şi fetelor noastre sub influenţa Spiritului lui 
Dumnezeu, pentru ca duşmanul să nu aibă nicio putere să-i ducă 
pe căi greşite.13 (Vezi sugestiile 5 şi 6 de la pagina 247.) 

Studiul Evangheliei în familie ne va 
ajuta să ne ţinem copiii aproape. 

Dragi fraţi şi surori, în căminele noastre, avem privilegiul, avem 
datoria să-i adunăm pe membrii familiei împreună pentru a se bu-
cura împreună, a se întări şi susţine unul pe celălalt, pentru a fi învă-
ţaţi adevărurile Scripturilor Sfinte. În fiecare casă, copiii trebuie să fie 
încurajaţi să citească învăţătura Domnului aşa cum ne-a fost revelată 
în toate dispensaţiile. Trebuie să citim Biblia, Cartea lui Mormon, 
Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ; nu numai să le citim în 
căminele noastre, ci şi să le explicăm copiilor noştri ca ei să poată 
înţelege… prezenţa lui Dumnezeu în viaţa oamenilor de pe pământ. 

Să vedem dacă nu putem face, în viitor, mai multe dintre aceste 
lucruri decât am făcut în trecut. Să ne dedicăm principiului şi practi-
cii de a ne aduna familiile în jurul nostru în căminele noastre. Fiecare 
dintre noi să se întrebe: „Mi-am făcut datoria în căminul meu în ce 
priveşte citirea şi predarea Evangheliei aşa cum a fost revelată prin 
profeţii Domnului? Mi-am ţinut copiii aproape şi am făcut din cămin 
un loc plăcut şi un loc al pioşeniei, dragostei, înţelegerii şi dedicării?”. 
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Dacă nu am făcut aceste lucruri, să ne pocăim de neglijenţa noas-
tră şi să ne adunăm familiile în jur şi să le învăţăm adevărul…

„Am pus ordine în casa mea?” Această întrebare trebuie să fie în 
fiecare inimă. Nu, a făcut vecinul meu aşa? Ci, am făcut eu ce mi-a 
cerut Domnul? 14

Copiii noştri sunt cel mai preţios dar pe care Tatăl nostru l-a re-
vărsat asupra noastră. Dacă le putem îndruma paşii pe calea salvării, 
noi şi ei vom avea bucurie eternă…

Un mod în care îi putem ţine mai aproape de noi este să ne 
adunăm mai des împreună în căminele noastre. Biserica a cerut să 
fie rezervată cel puţin o seară pentru familie în fiecare săptămână, 
în care toţi membrii familie să se adune şi să se bucure fiecare de 
compania celorlalţi, să se bucure de plăcerile simple ale serilor în 
familie şi să discute împreună despre acele lucruri care au o impor-
tanţă mare şi de durată… 

În anul 1915, Prima Preşedinţie a scris despre aceasta „preşedin-
ţilor de ţăruşi, episcopilor şi părinţilor din Sion” şi citez din ce au 
spus membrii ei atunci: 

„Noi vă sfătuim şi vă îndemnăm să începeţi punerea în practică a 
«serilor în familie» în întreaga Biserică; în cadrul lor, taţii şi mamele 
îşi pot aduna în jur, în căminele lor, băieţii şi fetele şi îi pot învăţa 
cuvântul Domnului… Seara în familie trebuie dedicată rugăciunii, 
intonării de imnuri, cântecelor, muzicii instrumentale, citirii scriptu-
rilor, subiectelor legate de familie, însuşirii principiilor Evangheliei 
şi problemelor etice ale vieţii, precum şi îndatoririlor şi obligaţiilor 
copiilor faţă de părinţi, cămin, Biserică, societate şi naţiune”. 

Iar aceasta a fost binecuvântarea promisă celor care aveau să 
facă ce li s-a cerut: 

„Dacă sfinţii ascultă sfatul acesta, noi promitem că vor decurge mari 
binecuvântări. Dragostea în casă şi supunerea faţă de părinţi se vor 
mări. Credinţa va creşte în inimile tinerilor lui Israel şi ei vor dobândi 
putere pentru a contracara influenţele rele şi ispitele care îi vor asalta”. 

Aceste principii şi promisiuni încă ne aşteaptă.15

Dacă seara în familie ar fi pusă în practică printre sfinţii din zilele 
din urmă, dacă într-o seară pe săptămână am fi împreună ca familie, 
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„dacă seara în familie ar fi pusă în practică printre sfinţii din 
zilele din urmă… cât de multe cămine fericite ar exista!” 

sub influenţa spiritului Domnului, în căminele personale, înconjuraţi 
de aceia pe care Domnul ni i-a dat şi ne-a spus, insistând, că trebuie 
să-i instruim, cât de multe cămine fericite ar exista acolo unde, azi, 
este tristeţe şi discordie şi nefericire…

Când vom lăsa afară lumea şi lucrurile din lumea exterioară şi, 
sub puterea rugăciunii şi recunoştinţei, vom oferi fiilor şi fiicelor 
noastre acele adevăruri bogate pe care Domnul ni le-a încredinţat 
pentru bunăstarea noastră şi a lor, vom avea parte de o creştere 
firească a credinţei. Sper că va fi posibil să ne întoarcem, dacă 
ne-am îndepărtat de acest sfat. Să ne adunăm copiii în jurul nostru 
şi să facem din căminele noastre un sălaş pentru Spiritul Domnului. 
Dacă ne vom face partea, putem şti şi putem fi siguri că Tatăl nostru 
Ceresc o va face pe a Sa.16 (Vezi sugestia 7 de la pagina 248.) 
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Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Gândiţi-vă la povestirea de la pagina 238. De ce credeţi că 
George Albert Smith a putut s-o înveţe cu atâta succes pe fiica 
sa, Edith? Gândiţi-vă la o perioadă din tinereţea dumneavoastră 
în care un părinte v-a învăţat ceva ce v-a influenţat viaţa. De 
ce a fost lecţia aceea atât de eficientă? 

 2. Studiaţi prima secţiune a învăţăturilor (paginile 238–239) şi 
Doctrină şi legăminte 93:37–40. De ce credeţi că Domnul a dat 
părinţilor şi nu altor organizaţii responsabilitatea de a-i învăţa 
Evanghelia pe copiii lor? Cum pot organizaţiile Bisericii să-i 
ajute pe părinţi în îndeplinirea acestei responsabilităţi? Cum 
pot să ajute rudele familiei? Dacă nu aveţi copii, gândiţi-vă la 
modalităţi în care puteţi avea o influenţă bună asupra tinerilor 
din Biserică într-un mod care să-i ajute pe părinţi. 

 3. Recapitulaţi povestirea de la paginile 240–241. Care sunt be-
neficiile copiilor când părinţii lor petrec timp cu ei? Care sunt 
unele dintre „grijile şi… plăcerile vieţii acesteia” (pagina 240) 
care ne pot determina să ne neglijăm responsabilităţile faţă 
de familiile noastre? Ce putem face pentru a îndepărta aceste 
lucruri care ne distrag atenţia? 

 4. Citiţi secţiunea care începe la pagina 241. Gândiţi-vă la atitudi-
nea dumneavoastră faţă de „obiceiurile lumii” şi modul în care 
acea atitudine îi poate influenţa pe copiii dumneavoastră. Care 
sunt câteva „fapte zilnice” care depun în faţa copiilor noştri o 
mărturie deosebit de puternică despre crezurile noastre? 

 5. Care sunt unele dintre ispitele cu care se confruntă copiii şi 
tinerii în comunitatea dumneavoastră? Studiaţi secţiunea care 
începe la pagina 243, căutând lucruri pe care le pot face pă-
rinţii, bunicii şi alte persoane pentru a-i ajuta pe tineri să se 
împotrivească ispitei. 

 6. Preşedintele Smith ne-a spus că trebuie să ne „specializăm” sau 
să devenim experţi în creşterea copiilor sub influenţa Spiritului 
(vezi pagina 244). Ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră? 
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Ce fel de lucruri pot face părinţii pentru a se specializa în creş-
terea în neprihănire a copiilor lor? 

 7. La paginile 245–246, preşedintele Smith trece în revistă câteva 
dintre promisiunile făcute familiilor care ţin, cu regularitate, se-
rile în familie. Cum s-au împlinit aceste promisiuni în familia 
dumneavoastră? Ce sfat aţi da unei familii care nu a ţinut nicio-
dată o seară în familie până acum, dar care doreşte să înceapă? 

Scripturi suplimentare: Proverbe 22:6; Isaia 54:13; Enos 1:1–3; Mo-
sia 4:14–15; Alma 56:45–48; Doctrină şi legăminte 68:25–31; vezi, 
de asemenea, „Familia: o declaraţie oficială către lume”, Ensign, 
noiembrie 2010, p. 129.

Ajutor pentru predare: „Fiţi atenţi să nu încheiaţi discuţiile bune 
prea devreme încercând să prezentaţi tot materialul pe care l-aţi 
pregătit. Chiar dacă este important să parcurgeţi materialul, este şi 
mai important să ajutaţi cursanţii să simtă influenţa Spiritului, să le 
rezolvaţi întrebările, să le măriţi cunoaştere despre Evanghelie şi să 
le aprofundaţi angajamentul de a ţine poruncile” (Predarea, nu este 
chemare mai mare, p. 64).
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„Vouă vi se cere să iertaţi” 

Iertându-i pe alţii, ne eliberăm de povara 
urii şi ne pregătim pentru viaţa veşnică. 

Din viaţa lui George Albert Smith

În anul 1897, când era încă un tânăr băiat, George Albert Smith s-a 
înrolat în Garda Naţională a statului Utah. Încurajat de unii dintre 
colegii săi, el a candidat pentru un post repartizat prin vot în cadrul 
gărzii dar, în săptămânile de dinaintea alegerilor, un contracandidat 
a început să răspândească zvonuri care-l acuzau pe George Albert 
Smith de practici lipsite de etică. Ca urmare, sergentul Smith a pier-
dut alegerile pe care ar fi trebuit să le câştige. Ceea ce a făcut ca 
situaţia să fie şi mai grea a fost faptul că bărbatul care a răspândit 
zvonurile false îi fusese odată prieten. 

Deşi a încercat să şteargă totul cu buretele, jignirea a umplut 
inima lui George Albert Smith cu amărăciune. El a mers la biserică 
în duminica următoare, dar a simţit că nu era corect să ia din îm-
părtăşanie. El s-a rugat pentru a primi ajutor şi a înţeles că trebuia 
să se pocăiască pentru resentimentul pe care îl avea. A hotărât să-l 
caute pe prietenul lui şi să se împace cu el. 

George Albert Smith s-a dus direct la biroul bărbatului şi a spus 
cu glas blând: „Frate, aş dori să mă ierţi pentru că te-am urât în 
ultimele câteva săptămâni”. 

Inima prietenului a fost înduioşată pe loc. „Frate Smith, tu nu ai 
nevoie de iertare”, a spus el. „Eu sunt cel care are nevoie de iertarea 
ta.” Ei şi-au dat mâna şi, după aceea, au rămas prieteni buni.1 (Vezi 
sugestia 1 de la pagina 256.) 

Câţiva ani mai târziu, George Albert Smith a făcut din iertarea 
altora unul dintre obiectivele vieţii sale scriind în crezul personal: 
„Nu voi răni în mod intenţionat sentimentele nimănui, nici măcar 
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„aduceţi-vă aminte de exemplul Învăţătorului divin care, atunci când a 
fost ridicat pe stâlpul nemilos, a spus: «tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!».”
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ale celui care a greşit faţă de mine, ci voi căuta să-i fac bine şi să 
mi-l fac prieten” 2.

O persoană apropiată preşedintelui Smith a observat că puterea 
de a ierta era, într-adevăr, una dintre caracteristicile sale definitorii: 
„Într-adevăr, el i-a iertat pe toţi oamenii. Întreaga viaţă, el a ţinut 
seama de porunca lui Dumnezeu: Dumnezeu va ierta pe cine vrea 
El să ierte. Nouă ni se cere să-i iertăm pe toţi oamenii. El putea să 
facă acest lucru şi, apoi, lăsa problema în seama lui Dumnezeu. 
După ce ierta, sunt sigur că uita problema. Când cineva care iartă 
poate uita, atunci acel om este, cu adevărat, un om neobişnuit, cu 
adevărat un om al lui Dumnezeu!” 3.

Învăţături ale lui George Albert Smith

Dacă înţelegem Evanghelia lui Isus Hristos, noi 
suntem mai dornici să-i iertăm pe alţii. 

Există un lucru pe care ne-am putea strădui mai mult să-l culti-
văm şi acesta este dorinţa de a ne ierta unul altuia greşelile. Spiritul 
iertării este o virtute fără de care nu vom înţelege niciodată pe de-
plin binecuvântările pe care sperăm să le primim.4

Oamenii lumii nu înţeleg… ce a simţit Salvatorul când, în agonia 
sufletului Său, L-a rugat pe Tatăl Său Ceresc cerându-I să nu-i con-
damne şi să nu-i distrugă pe cei care Îi luau viaţa muritoare, spunând: 

„Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23:34).

Aceasta ar trebui să fie atitudinea tuturor membrilor Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Aceasta ar trebui să fie 
atitudinea tuturor fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu şi ar fi, este părerea 
mea, dacă ei ar înţelege pe deplin planul salvării… Furia şi ura din 
inimile noastre nu ne vor aduce pace şi fericire.5

Domnul ne-a dat multe informaţii importante, ne-a dezvăluit gân-
dul şi voinţa Sa, ne-a învăţat lucruri pe care lumea nu le cunoaşte şi, 
în conformitate cu informaţiile pe care le-am primit, El ne face răs-
punzători în faţa Sa şi se aşteaptă să trăim o viaţă cu standarde mai 
înalte, o viaţă mai aproape de desăvârşire decât cei care nu înţeleg 
Evanghelia la fel de deplin ca noi. Spiritul iertării este ceva ce sfinţii 
din zilele din urmă ar putea să manifeste mai din plin, cu beneficii, 
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între ei… Noi trebuie să ajungem la o stare în care să-i putem ierta 
pe fraţii noştri.6 (Vezi sugestia 2 de la pagina 256.) 

Când îi iertăm pe alţii, noi arătăm recunoştinţă 
pentru iertarea pe care Tatăl Ceresc ne-o acordă. 

Referitor la această problemă [a iertării altora], vă voi citi câteva 
versete din Matei, capitolul optsprezece, începând cu versetul două-
zeci şi unu. Se pare că apostolii erau cu Învăţătorul iar Petru a venit 
la El şi a spus: 

„«Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui îm-
potriva mea? Până la şapte ori?» 

Isus i-a zis: «Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de 
ori câte şapte»” (Matei 18:21–22).

Apoi, Salvatorul a spus pilda… a doi bărbaţi. Unul dintre bărbaţi 
îi datora stăpânului lui o sumă mare de bani şi el a venit la el şi i-a 
spus că nu putea să plătească ce datora şi i-a cerut, dacă se putea, 
se fie iertat de datorie. Stăpânului robului aceluia i s-a milă de el 
şi i-a iertat datoria. Imediat acest bărbat, care fusese iertat, a ieşit 
afară şi a întâlnit pe unul dintre ceilalţi robi, care îi datora o sumă 
mică de bani şi i-a cerut să-i plătească. Sărmanul om nu avea banii 
pentru a se achita de obligaţie şi a cerut, la rândul lui, să fie iertat 
de datorie. Dar el nu a fost iertat; dimpotrivă, a fost luat şi aruncat 
în închisoare de cel care fusese iertat de stăpânul lui. Când ceilalţi 
robi au văzut ce făcuse acesta, ei s-au dus şi i-au spus stăpânului 
acestui om iar el s-a mâniat şi l-a dat pe cel pe care îl iertase pe 
mâna chinuitorilor până avea să plătească tot ce datora. Sufletul lui 
nu a fost destul de mare pentru a aprecia mila ce i s-a arătat şi, din 
cauza lipsei de caritate, el a pierdut tot (vezi Matei 18:23–35).

Uneori, între noi apar mici neînţelegeri şi uităm răbdarea pe care 
o are cu noi Tatăl nostru Ceresc, supraestimând în inimile noastre 
importanţa unor lucruri neînsemnate pe care fratele nostru sau sora 
noastră le-ar putea face sau spune cu privire la noi. Noi nu trăim 
întotdeauna potrivit acestei legi pe care Domnul doreşte s-o respec-
tăm cu privire la aceste probleme. Noi uităm porunca pe care El a 
dat-o apostolilor prin cuvintele rugăciunii în care li se spunea să se 
roage pentru ca ei să poată fi iertaţi de greşelile lor aşa cum ei iartă 
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celor care greşesc faţă de ei (vezi Matei 6:12). Eu simt că trebuie să 
învăţăm foarte mult în această privinţă. Nu ne conformăm în măsura 
în care ar trebui cerinţelor Tatălui nostru Ceresc.7 (Vezi sugestia 3 
de la pagina 256.) 

Alegând să nu ne simţim jigniţi, putem să ne 
curăţăm inimile de toate sentimentele de răutate. 

Am fost învăţaţi să ne iubim duşmanii şi să ne rugăm pentru aceia 
care ne dispreţuiesc şi ne vorbesc de rău (vezi Matei 5:44)… Când 
sunteţi insultaţi, nu răspundeţi cu insultă. Când alţii spun lucruri rele 
despre dumneavoastră, să vă fie milă de ei şi să vă rugaţi pentru 
ei. Aduceţi-vă aminte de exemplul Învăţătorului Divin care, atunci 
când a fost ridicat pe stâlpul nemilos, a spus: „Tată, iartă-i, căci nu 
ştiu ce fac!” 8.

Uneori, un frate cu autoritate jigneşte pe unul dintre membrii 
Bisericii, probabil fără să-şi dea seama, şi acel copil al Tatălui nostru 
continuă, în tăcere, să se simtă rănit, în loc să facă aşa cum a po-
runcit Domnul – să meargă la omul care l-a jignit şi să-i spună, cu 
bunătate, ce simte în inima lui şi să-i dea acelui frate prilejul de a-i 
spune: „Îmi pare rău că te-am jignit şi doresc să mă ierţi”. Rezultatul 
este că, în unele cazuri, constatăm că există resentimente care au 
fost instigate de Satana.9 (Vezi sugestia 4 de la pagina 256.) 

Nu avem resentimente faţă de niciunul dintre semenii noştri; nu 
avem niciun motiv. Dacă ei ne înţeleg greşit, ne citează greşit şi ne 
persecută, trebuie să ne aducem aminte că ei sunt în mâinile Dom-
nului… Astfel, când ne împărtăşim din cina Domnului… să ne cură-
ţim inimile de toate sentimentele de răutate pe care le avem unul faţă 
de altul şi faţă de fraţii şi surorile care nu sunt de credinţa noastră.10

Iertându-i pe alţii, noi ne pregătim 
pentru împărăţia celestială. 

Fiecare dintre noi să trăiască astfel încât duşmanul să nu aibă 
putere asupra noastră. Dacă aveţi dispute unii cu alţii, dacă există 
neînţelegeri între dumneavoastră şi vecinii dumneavoastră, soluţio-
naţi-le cât puteţi de repede, sub influenţa Spiritului Domnului, pen-
tru ca, atunci când vine timpul, atât dumneavoastră, cât şi urmaşii 
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dumneavoastră, care v-ar putea urma, să fiţi pregătiţi să primiţi o 
moştenire în împărăţia celestială.11

În Doctrină şi legăminte, găsim o referinţă cu privire la acest su-
biect al iertării în care Domnul dă o poruncă; se găseşte în secţiunea 
64 şi se referă la noi, cei din aceste zile. Aici se spune: 

„Adevărat vă spun vouă, Eu, Domnul, iert păcatele acelora care 
le mărturisesc înaintea Mea şi cer iertare, care n-au comis un păcat 
care duce la moarte. 

Ucenicii Mei, din timpurile străvechi, căutau ocazii unii împotriva 
altora şi nu se iertau unul pe altul în inima lor; şi pentru acest rău 
ei au fost năpăstuiţi şi pedepsiţi sever. 

De aceea, Eu vă spun vouă că trebuie să iertaţi unul altuia; pen-
tru că acela care nu iartă fratelui său greşelile lui este condamnat 
înaintea Domnului; pentru că rămâne în el păcatul mai mare”. 

Ultimele versete pe care le voi citi sunt cele pe care doresc să le 
subliniez. 

„dacă există neînţelegeri între dumneavoastră şi vecinii dumneavoastră, 
soluţionaţi-le cât puteţi de repede, sub influenţa Spiritului domnului.” 
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„Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu să iert, dar vouă vi se 
cere să-i iertaţi pe toţi oamenii. 

Şi voi trebuie să spuneţi în inima voastră: să judece Dumne-
zeu între mine şi tine şi să te răsplătească după faptele tale” (D&L 
64:7–11).

Dacă ne-am trăi viaţa astfel încât, atunci când avem o dispută 
cu vecinul nostru, în loc să ne erijăm în judecători, unul împotriva 
celuilalt, să putem apela cu onestitate şi conştiinciozitate la Tatăl 
nostru din Cer şi să spunem: „Tată, judecă între mine şi fratele meu; 
Tu cunoşti inima mea; Tu cunoşti că eu nu am niciun sentiment de 
mânie împotriva lui; ajută-ne să vedem la fel şi dă-ne înţelepciune 
pentru ca noi să ne putem purta cu dreptate unul faţă de celălalt”, 
cât de diferite ar fi lucrurile şi câtă bucurie şi câte binecuvântări am 
avea! Dar, mici dificultăţi apar din timp în timp şi ele tulbură echili-
brul vieţii noastre zilnice iar noi continuăm să fim nefericiţi pentru 
că noi preţuim o influenţă nepotrivită şi nu avem caritate…

„Acum, Eu vă vorbesc despre familiile voastre: Dacă oamenii vă 
lovesc o dată, pe voi sau pe familiile voastre, şi suportaţi cu răbdare, 
şi nu îi insultaţi, nici nu căutaţi să vă răzbunaţi, voi veţi fi răsplătiţi; 

Dar, dacă nu suportaţi cu răbdare, se va socoti ca o măsură justă 
faţă de voi” (D&L 98:23–24).

Şi acesta este cuvântul Învăţătorului adresat nouă. Dacă trăim 
conform acestei legi, noi vom creşte în slavă şi tărie zi după zi şi 
vom fi plăcuţi Tatălui nostru Ceresc. Credinţa va creşte în inimile 
copiilor noştri. Ei ne vor iubi pentru dreptatea şi integritatea vieţi-
lor noastre şi se vor bucura că s-au născut având astfel de părinţi. 
Vă spun că această poruncă nu este dată fără un motiv; pentru că 
Domnul a declarat că El nu dă nicio lege fără un motiv anume, ci 
fiecare lege este dată pentru ca ea să poată fi ţinută de noi şi ca noi 
să trăim potrivit ei. 

Noi vom fi, în această lume, numai o scurtă perioadă de timp. Cei 
mai tineri şi mai puternici dintre noi se pregătesc pentru cealaltă 
viaţă şi, înainte de a intra în slava Tatălui nostru şi a ne bucura de 
binecuvântările pe care sperăm să le primim prin credinţă, noi va 
trebui să trăim potrivit legilor răbdării şi să ne exercităm iertarea faţă 
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de cei care greşesc faţă de noi şi să îndepărtăm din inimile noastre 
toate sentimentele de ură faţă de ei. 

„Şi din nou, dacă duşmanul vostru vă loveşte a doua oară şi voi 
nu îl insultaţi pe duşmanul vostru, şi suportaţi cu răbdare, răsplata 
voastră va fi însutită. 

Şi din nou, dacă el vă va lovi a treia oară şi voi veţi suporta cu 
răbdare, răsplata voastră va creşte de patru ori” (D&L 98:25–26) …

Fie ca în noi să sălăşluiască Spiritul Învăţătorului, ca noi să-i ier-
tăm pe toţi oamenii, aşa cum a poruncit El, să iertăm, nu numai cu 
buzele, ci din străfundul inimilor noastre, fiecare greşeală pe care  
ar fi putut s-o comită împotriva noastră. Dacă facem acest lucru  
în timpul vieţii noastre, binecuvântările Domnului vor rămâne 
în inimile noastre şi în căminele noastre.12 (Vezi sugestia 5 de la  
pagina 257.) 

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Meditaţi asupra povestirii de la pagina 249 şi citiţi 3 Nefi  
12:22–24. De ce credeţi că ne cere Domnul să ne împăcăm cu 
fraţii şi  surorile noastre înainte de a putea veni la El? 

 2. La paginile 251–252, preşedintele Smith explică cum cunoaş-
terea planului salvării trebuie să ne ajute să fim mai iertători. 
De ce credeţi că trebuie să fim astfel? Cum putem „ajunge la 
starea” (pagina 252) în care îi putem ierta pe alţii? 

 3. În timp ce studiaţi secţiunea care începe la pagina 252, gân-
diţi-vă la o situaţie în care Tatăl Ceresc v-a iertat pe dumnea-
voastră. De ce credeţi că faptul de a nu-i ierta pe alţii ne-ar 
face nedemni de iertarea pe care o dorim? 

 4. Citiţi al doilea paragraf întreg de la pagina 253. Ce ne împie-
dică să ne împăcăm cu un conducător al Bisericii sau cu altci-
neva care, intenţionat sau neintenţionat, ne-a jignit? Ce putem 
face pentru a depăşi aceste dificultăţi? 
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 5. Revedeţi ultima secţiune a învăţăturilor (paginile 253–256). 
Cum ne pregăteşte pentru împărăţia celestială dorinţa noastră 
de a ierta? Cum sunt binecuvântate familiile noastre când noi 
îi iertăm pe ceilalţi? 

Scripturi suplimentare: Matei 5:23–24, 38–48; 6:12, 14–15; 7:1–5; 
18:15; 1 Nefi 7:16–21; Doctrină şi legăminte 42:88.

Ajutor pentru predare: „Când o persoană adresează o întrebare, 
gândiţi-vă să-i invitaţi pe ceilalţi să răspundă în loc să răspundeţi 
dumneavoastră. De exemplu, puteţi să spuneţi: «Este o întrebare 
interesantă. Ce cred ceilalţi?» sau «Poate să ne ajute cineva cu această 
întrebare?»” (Predarea, nu este chemare mai mare, p. 64).

Note
 1. Vezi Merlo J. Pusey, „The Inner Stren-

gth of a Leader”, Instructor, iunie 1965, 
p. 232. 

 2. „President George Albert Smith’s 
Creed”, Improvement Era, aprilie 1950, 
p. 262.

 3. Matthew Cowley, în Conference Report, 
aprilie 1951, p. 167.

 4. „The Spirit of Forgiveness”,  
Improvement Era, august 1945, p. 443.

 5. În Conference Report, octombrie 1945, 
p. 169.

 6. În Conference Report, octombrie 1905, 
p. 27.

 7. În Conference Report, octombrie 1905, 
p. 27.

 8. În Conference Report, octombrie 1904, 
p. 65–66.

 9. În Conference Report, octombrie 1905, 
p. 27.

 10. În Conference Report, octombrie 1906, 
p. 50.

 11. Cuvântare rostită în cadrul conferinţei 
Misiunii Mexic în data de 26 mai 1946, 
George Albert Smith Family Papers, 
University of Utah, cutia 121,  
pagina 288. 

 12. În Conference Report, octombrie 1905, 
p. 27–28, 30.
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„Vă las pacea, vă dau pacea mea. nu v-o dau cum o dă lumea. Să 
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27). 
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Să trăim în neprihănire 
în timpuri periculoase

Prin credinţa noastră în Evanghelie, putem fi 
protejaţi împotriva pericolelor din zilele noastre 

şi putem avea o influenţă pozitivă în lume. 

Din viaţa lui George Albert Smith

Slujirea lui George Albert Smith în calitatea de autoritate generală 
a cuprins aproape toată prima jumătate a secolului al XX-lea. În 
această perioadă, lumea a fost martora multor evenimente devasta-
toare şi tumultuoase, inclusiv Mare Depresiune Economică şi cele 
două războaie mondiale. Aceste calamităţi, împreună cu ceea ce el a 
numit un declin moral general al societăţii, l-au determinat pe preşe-
dintele Smith să spună de mai multe ori: „Această lume se află într-o 
stare critică” 1. El a văzut în evenimentele din lume împlinirea profe-
ţiilor despre zilele din urmă şi a fost convins că singura speranţă de 
a avea pace în lume era supunerea faţă de legile lui Dumnezeu. În 
punctul culminant al Primului Război Mondial, el a avertizat: „Războ-
iul nu va înceta şi lupta în această lume nu se va încheia până când 
copiii oamenilor nu se vor pocăi de păcatele lor, nu se vor întoarce 
la Dumnezeu, nu-L vor sluji şi nu vor ţine poruncile Sale” 2.

În mijlocul acestor timpuri grele, preşedintele Smith a constatat 
că mulţi oameni erau descurajaţi. El a spus: „Am avut privilegiul să 
mă aflu în diferite părţi ale [Statelor Unite] şi rareori găseşti oameni 
care să nu fie foarte pesimişti din cauza condiţiilor asupra cărora, 
se pare, nu avem niciun control” 3. Deşi recunoştea că războiul, 
dezastrele naturale şi pericolul spiritual fac parte din viaţă în ulti-
mele zile, preşedintele Smith i-a învăţat pe sfinţi că pot scăpa de o 
mare parte a nefericirii din aceste timpuri periculoase trăind potrivit 
Evangheliei şi rezistând ispitelor. 
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El a găsit, de asemenea, o sursă de optimism în convingerea sa că 
sfinţii din zilele din urmă neprihăniţi puteau avea o influenţă puternică 
asupra lumii din jurul lor. El ne-a învăţat că sfinţii nu trebuie să accepte 
pur şi simplu starea lumii, ci trebuie să rămână activi în comunităţile 
lor şi să se străduiască să-şi facă simţită influenţa, în pofida opoziţiei 
cu care s-ar putea confrunta. „Nouă, tuturor, ne revine obligaţia de a 
face din această lume un loc mai fericit în care să trăim”, a spus el.4

Sora Belle S. Spafford, preşedinta generală a Societăţii de Alinare, 
a relatat momentul în care preşedintele Smith a învăţat-o următo-
rul principiu. La scurt timp după ce a fost chemată ca preşedintă, 
sora Spafford a fost anunţată că, în New York, urma să aibă loc 
o adunare a National Council of Women (Consiliului Naţional al 
Femeilor). Societatea de Alinare era membră a acestui consiliu de 
mulţi ani, dar, în ultimul timp, multe alte organizaţii membre ale 
consiliului avuseseră o atitudine potrivnică Bisericii şi le puseseră 
în situaţii stânjenitoare pe sfintele din zilele din urmă delegate să 
participe la adunările lui. Din cauza acestui fapt, sora Spafford şi 
consilierele ei au simţit că Societatea de Alinare trebuia să pună 
capăt calităţii ei de membră în acest consiliu şi ele au elaborat o 
recomandare în care îşi exprimau punctele de vedere. Sora Spafford 
a povestit mai târziu: 

„După ce am stabilit o întrevedere, am mers singură să-l întâlnesc 
pe preşedintele George Albert Smith şi am luat cu mine recoman-
darea împreună cu o listă de motive pentru care se făcea recoman-
darea. Preşedintele a citit cu grijă materialul dactilografiat. Apoi, el 
a întrebat: «Nu este aceasta organizaţia căreia s-au alăturat surorile 
înainte de începutul acestui secol?». 

Am spus: «Da, domnule».

El a spus: «Să înţeleg, deci, că doriţi acum să puneţi capăt calităţii 
de membru?». 

Am spus: «Da, domnule». Apoi, am adăugat: «Ştiţi, preşedinte 
Smith, noi nu primim nimic de la acest consiliu».

Preşedintele m-a privit surprins. El a spus: «Soră Spafford, vă 
gândiţi întotdeauna la ce aveţi de primit? Nu credeţi că este bine, 
uneori, să vă gândiţi la ce aveţi de oferit? Eu sunt convins», a spus 
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în continuare, «că femeile mormone au ceva de oferit femeilor lumii 
şi că ele pot, de asemenea, să înveţe de la femeile lumii. Eu vă su-
gereze ca, în loc să puneţi capăt calităţii de membru, să luaţi câteva 
dintre cele mai capabile membre ale comitetului dumneavoastră şi 
să vă întoarceţi la acea adunare».

Apoi, el a spus subliniind: «Faceţi-vă simţită influenţa»” 5.

Sora Spafford s-a supus acestui sfat şi a fost numită ulterior în 
funcţii de conducere în cadrul National Council of Women (Consi-
liului Naţional al Femeilor), fiind aleasă, în cele din urmă, preşedinta 
acestuia (vezi sugestia 1 de la pagina 267). 

Învăţături ale lui George Albert Smith

Greutăţi mari au fost prezise pentru zilele din urmă. 

Ni s-a spus că, în ultimele zile, greutăţi mari se vor ivi… Nu 
numai că am fost avertizaţi de scripturile care au fost date în zilele 
Salvatorului, înainte de timpul Său şi după El, ci, chiar în zilele şi 
era noastră, Domnul a vorbit şi revelaţiile Tatălui nostru Ceresc se 
găsesc în Doctrină şi legăminte. Dacă vom citi aceste revelaţii, vom 
afla că experienţele prin care trecem au fost prezise…

Presa zilnică relatează despre dezastre care au loc pretutindeni 
– furtuni pe mare şi pierderea de vieţi omeneşti, cutremure, mari 
tornade, aşa cum ni s-a spus că se vor întâmpla în ultimele zile – şi, 
eu cred, fraţi şi surori, că, dacă oamenii s-ar gândi serios, dacă ar citi 
scripturile, ei ar trebui să ştie că întâmplările despre care Domnul a 
spus că vor avea loc în ultimele zile au loc. Cu siguranţă smochinul 
începe să înfrunzească (vezi Joseph Smith–Matei 1:38–39) iar cei gri-
julii trebuie să ştie că vara este aproape, că acele lucruri despre care 
Domnul a prezis că vor preceda a Doua Sa Venire se petrec acum.6

Nici noi nu suntem feriţi de acestea. În această lume se va face 
curăţenie dacă fiii şi fiicele Tatălui nostru Ceresc nu se pocăiesc de 
păcatele lor şi nu se întorc spre El. Iar aceasta înseamnă că sfinţii din 
zilele din urmă, sau membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din 
Zilele din Urmă, împreună cu toţi ceilalţi oameni, dar în primul rând 
noi, trebuie să fim exemple”.7 (Vezi sugestia 2 de la pagina 267.) 



c a P I t o l u l  2 4

262

Singura cale către pace este Evanghelia lui Isus Hristos. 

Există un singur remediu pentru nefericirea universală – un leac 
pentru boala lumii. Acesta este Evanghelia lui Isus Hristos; legea 
perfectă a vieţii şi libertăţii, care a fost restaurată din nou împlinind 
scripturile.8 

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. 
Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27).

Acestea sunt cuvintele care conferă siguranţă pe care Domnul 
Păcii le spune ucenicilor Săi credincioşi. Desigur, nu există nimic 
altceva de care oamenii să aibă mai multă nevoie decât binecuvân-
tările păcii, fericirii şi inimilor eliberate de teamă. Toate acestea ne 
sunt oferite tuturor dacă noi vom vrea să avem parte de ele. 

Când Evanghelia a fost restaurată pe pământ în această dispen-
saţie, Domnul a repetat ceea ce El a spus de atât de multe ori în 
Vechiul Testament şi în Noul Testament, că preţul păcii şi fericirii 
este neprihănirea. Sunt mulţi care, fără a ţine seama de această 
cunoaştere, par să creadă că putem obţine fericirea în alt fel, dar 
ar fi trebuit să ştim cu toţii până acum că nu există altă cale. Şi, 
totuşi, prin viclenia sa, Satana a convins majoritatea oamenilor să 
părăsească drumul care va asigura fericirea şi continuă să facă acest 
lucru. Duşmanul neprihănirii nu doarme niciodată. 

Dar, urmând învăţăturile Domnului, întorcându-ne către El şi 
pocăindu-ne de păcat, umblând din loc în loc şi făcând bine, noi 
putem avea pace, fericire şi prosperitate. Dacă oamenii se vor iubi 
unul pe altul, ura şi răutatea care există în măsură atât de mare în 
lume, vor dispărea.9 

În aceste zile de incertitudine, când oamenii aleargă încolo şi 
încoace căutând un plan nou prin care pacea să poată fi adusă 
în lume, să ştiţi următorul lucru: singura cale către pace pentru 
această lume este calea Evangheliei lui Isus Hristos, Domnul nos-
tru. Nu există o alta… Să ai cunoaşterea adevărului merită să dai 
toată bogăţia lumii, să ştii că ne aflăm pe partea sigură a şoselei 
când ne aflăm pe drumul datoriei aşa cum a fost definit de Tatăl 
nostru Ceresc şi să ştii că putem continua să înaintăm dacă dorim, 
indiferent de influenţele şi ispitele care ar putea fi oferite de aceia 
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care nu au fost desemnaţi drept conducători ai noştri, reprezintă o 
binecuvântare nepreţuită.10

Trăim într-o perioadă în care este împlinită printre naţiuni scrip-
tura în care Domnul a spus, printr-unul dintre profeţii Săi, că în 
zilele din urmă „înţelepciunea înţelepţilor… va pieri şi priceperea 
oamenilor… pricepuţi se va face nevăzută” (Isaia 29:14). Cu toată 
înţelepciunea lumii, nicio grupare de oameni nu a fost capabilă să 
indice calea către pace şi să spună cu certitudine că aceasta este 
calea. Noi… suntem binecuvântaţi să ştim că există o cale către 
pace, singura care va da rezultate iar această cale este ţinerea po-
runcilor lui Dumnezeu aşa cum au fost revelate copiilor oamenilor 
în vechime şi în zilele noastre. Dacă această cale ar fi urmată, toate 
problemele din lume, care sunt atât de grave, ar putea fi soluţionate 
iar pacea ar coborî asupra acestui pământ nefericit.11

Chiar dacă lumea ar fi plină de nefericire şi cerurile s-ar întu-
neca şi fulgerele strălucitoare ar lovi şi pământul s-ar cutremura din 
centru către margini, dacă noi ştim că Dumnezeu trăieşte şi vieţile 
noastre sunt neprihănite, noi vom fi fericiţi, o pace de nedescris ar 
exista pentru că ştim că Tatăl nostru este mulţumit de vieţile noas-
tre.12 (Vezi sugestia 3 de la pagina 267.) 

Nu trebuie să ne temem dacă facem ceea 
ce Domnul ne-a cerut să facem. 

Nu trebuie să ne temem dacă facem ceea ce Domnul ne-a cerut 
să facem. Aceasta este lumea Sa. Toţi bărbaţii şi toate femeile sunt 
supuşii Săi. Toate puterile răului vor fi ţinute sub control de dragul 
oamenilor Săi, dacă ei Îl vor cinsti şi vor ţine poruncile Sale.13

Dacă noi avem încrederea Tatălui nostru Ceresc, dacă noi avem 
dragostea Sa, dacă noi suntem demni de binecuvântările Sale, toate 
armatele lumii nu ne pot distruge, nu ne pot frânge credinţa şi nu 
pot doborî Biserica ce este numită după Fiul lui Dumnezeu. 

Citiţi, în capitolul 19 din 2 Împăraţi, cum Sanherib, împăratul asi-
rian, a căutat să cucerească Ierusalimul. Ezechia, împăratul care îl 
reprezenta pe Israel, L-a implorat pe Domnul să-i izbăvească în timp 
ce Sanherib îşi bătea joc de el, spunând: „Să nu gândeşti că rugăciu-
nile înălţate Dumnezeului tău te pot ajuta. Oamenii din fiecare ţară 
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în care am fost şi pe care am cucerit-o s-au rugat. Eşti fără ajutor” şi, 
în dimineaţa următoare, o mare parte a armatei asiriene a fost găsită 
moartă în tabăra ei, iar Ierusalimul a fost apărat de Domnul (vezi 
2 Împăraţi 19:10–20, 35). El este tăria noastră… Tatăl dumneavoastră 
şi al meu, Tatăl tuturor; dacă noi vom fi demni, El ne va ocroti aşa 
cum a făcut cu fiii lui Helaman (vezi Alma 57:24–27) şi aşa cum 
l-a ocrotit pe Daniel în groapa cu lei (vezi Daniel 6) şi pe cei trei 
copii iudei de la a fi arşi în cuptor (vezi Daniel 3) şi pe cei şase 
sute de mii de urmaşi ai lui Avraam, când El i-a scos din Egipt sub 
conducerea lui Moise şi a înecat armata lui Faraon în Marea Roşie 
(vezi Exodul 14:21–30). El este Dumnezeul universului. El este Tatăl 
nostru, al tuturor. El este Atotputernic şi El ne promite ocrotire dacă 
noi vom trăi demni de ea.14

Chiar dacă norii se adună, chiar dacă tobele războiului bat, ori-
care ar fi condiţiile din lume, aici, în Biserica lui Isus Hristos a 
Sfinţilor din Zilele din Urmă, oriunde cinstim şi ţinem poruncile lui 
Dumnezeu, va exista protecţie împotriva puterilor răului iar bărba-
ţilor şi femeilor li se va permite să trăiască pe pământ până când 
vieţile lor se vor încheia în cinste şi glorie dacă ei vor ţine poruncile 
Tatălui nostru Ceresc.15 (Vezi sugestia 4 de la pagina 267.) 

Căminele noastre ar putea fi locuri sfinte, 
paşnice chiar în mijlocul calamităţilor. 

Cred că, ţinând seama de nefericirea care domneşte pretutindeni, 
de revelaţia pe care Domnul a făcut-o, menţionată în secţiunea în-
tâi din Doctrină şi legăminte, că „pacea va fi luată de pe pământ” 
(D&L 1:35), noi trebuie să simţim că acel timp a venit. Desigur, noi 
trebuie să ne evaluăm pe noi înşine iar casele noastre trebuie să 
fie locul pentru rugăciune, gratitudine şi recunoştinţă. Soţii trebuie 
să fie buni cu soţiile lor şi soţiile atente cu soţii lor. Părinţii trebuie 
păstreze dragostea copiilor lor trăind o viaţă neprihănită. Căminele 
noastre nu numai că vor fi locul pentru rugăciune şi recunoştinţă, 
ci şi locul în care Tatăl nostru va putea revărsa cele mai alese bine-
cuvântări ale Sale datorită demnităţii noastre.16

Mă rog ca să fie sfinţite căminele noastre prin neprihănirea vieţi-
lor noastre, ca duşmanul să nu aibă nicio putere să ajungă acolo şi 
să-i distrugă pe copiii din casele noastre ori pe aceia care locuiesc 
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sub acoperişurile noastre. Dacă Îl vom cinsti pe Dumnezeu şi Îi 
vom ţine poruncile, căminele noastre vor fi sacre, duşmanul nu va 
avea nicio influenţă şi noi vom trăi în fericire şi pace până la ultima 
clipă din viaţa muritoare şi vom merge să ne primim răsplata în 
viaţa nemuritoare.17

Trăiţi-vă vieţile potrivit învăţăturilor Evangheliei lui Isus Hristos 
şi, când calamităţile ameninţă, veţi simţi sprijinul braţului Său atot-
puternic. Faceţi din căminele dumneavoastră un loc pentru Spiritul 
Domnului; lăsaţi-le să fie locuri sfinte, în care duşmanul să nu poată 
intra; ascultaţi glasul blând, liniştit care vă îndeamnă către faptele 
neprihănirii. Rugăciunea mea este ca niciunul dintre dumneavoastră 
să nu fie abătut de la calea care duce la cunoaşterea şi puterea lui 
Dumnezeu, moştenirea celui credincios, chiar viaţa nepieritoare.18

Mă rog ca, în inimile noastre şi în căminele noastre, să poată 
sălăşlui acest spirit al dragostei, al răbdării, al bunătăţii, al carităţii, 
al întrajutorării care ne înnobilează vieţile şi care face ca lumea să 

„Faceţi din căminele dumneavoastră un loc pentru 
Spiritul domnului; lăsaţi-le să fie locuri sfinte.” 
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fie mai luminoasă şi mai bună datorită lui.19 (Vezi sugestia 5 de la 
pagina 267.) 

Putem fi o influenţă pozitivă în lume. 

Vreau să vă rog… să fiţi ancore în comunitatea în care trăiţi 
pentru ca alţii să fie atraşi spre dumneavoastră şi să se simtă în si-
guranţă. Lăsaţi lumina dumneavoastră să lumineze astfel încât alţii, 
văzând faptele dumneavoastră bune, să aibă dorinţa în inima lor de 
a fi ca dumneavoastră.20

Este datoria noastră să fim exemple; este datoria noastră să ţinem 
sus drapelul adevărului. Este datoria noastră să-i încurajăm pe ceilalţi 
copii ai Tatălui nostru să asculte îndemnul şi sfatul Său şi să adaptăm 
lucrurile astfel încât, oriunde ne-am afla, să găsim Spiritul lui Dum-
nezeu arzând în sufletele noastre şi influenţa noastră să fie în bine.21

Domnul nu cere ceva ce este imposibil. Dimpotrivă, El ne-a dat 
porunci, îndrumări şi sfaturi pe care noi, toţi, putem să le urmăm în 
aceste zile şi eră în care trăim…

Fraţi şi surori, trebuie să fim credincioşi. Ţara în care trăim tre-
buie să fie sfinţită prin vieţile noastre neprihănite… Tot ce trebuie 
să facem este să ne pocăim de păcate, să părăsim căile greşite, să 
ne curăţim vieţile de necurăţenie şi, apoi, să umblăm din loc în 
loc şi să facem fapte bune. Nu este nevoie ca noi să fim puşi deo-
parte în acest scop. Fiecare bărbat, femeie şi copil din Biserica lui 
Isus Hristos poate umbla din loc în loc făcând fapte bune şi poate 
primi binecuvântările care rezultă din acestea (vezi sugestia 6 de 
la pagina 267). 

Să începem munca pe care El ne-a dat-o în grijă, să binecuvântăm 
pe copiii Tatălui nostru oriunde s-ar putea afla şi vieţile noastre vor 
fi mai bogate şi această lume va fi mai fericită. Aceasta este misiu-
nea care a fost pusă pe umerii noştri. Tatăl nostru Ceresc ne face 
răspunzători de modul în care o îndeplinim. Dumnezeu a permis 
ca noi, cu umilinţă în suflete, să umblăm din loc în loc cu dorinţă 
în inimă de a face bine tuturor oamenilor oriunde s-ar afla şi să 
le ducem bucuria care poate veni numai prin respectarea legilor 
Sale şi ţinerea poruncilor Sale. Eu mă rog cu umilinţă ca această 
pace să-şi găsească locul în inimile şi în căminele noastre, ca noi să 
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radiem lumină şi veselie oriunde mergem, ca să putem dovedi lumii, 
prin vieţile pe care le trăim, că noi ştim că Dumnezeu trăieşte şi să 
primim binecuvântările ce rezultă din aceasta.22

Sugestii pentru studiu şi predare

Gândiţi-vă la aceste idei în timp ce studiaţi acest capitol sau când vă 
pregătiţi să predaţi. Pentru ajutor suplimentar, vedeţi paginile v–vii.

 1. Citiţi povestirea despre sfatul primit de Belle S. Spafford de la 
preşedintele Smith (paginile 260–261). În ce moduri vă puteţi 
„face simţită influenţa”? 

 2. În prima secţiune a învăţăturilor (pagina 261), preşedintele 
Smith vorbeşte despre greutăţile revelate că vor preceda a 
Doua Venire (vezi, de asemenea, 2 Timotei 3:1–7; D&L 45:26–
35). De ce credeţi că este important să ştim că aceste greutăţi 
au fost revelate în scripturi? 

 3. Revedeţi secţiunea care începe la pagina 262. Care sunt câteva 
dintre problemele existente în lume care ar putea fi soluţionate 
prin supunere faţă de Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos? 
Cum a adus Evanghelia pace în viaţa dumneavoastră? Dar în 
viaţa familiei dumneavoastră? Dar în relaţiile dumneavoastră 
cu alte persoane? 

 4. La paginile 263–264, preşedintele Smith dă exemple din scrip-
turi de situaţii în care Domnul i-a protejat pe oamenii Săi. În 
ce moduri v-a protejat El pe dumneavoastră şi familia dumnea-
voastră? Cum ne ajută supunerea să învingem teama? 

 5. Care sunt unele dintre pericolele care ameninţă siguranţa spiri-
tuală a căminelor noastre astăzi? Cum putem face din căminele 
noastre „locuri sfinte în care duşmanul nu poate ajunge”? (Pen-
tru unele idei, revedeţi secţiunea care începe la pagina 264.)

 6. Citiţi primul şi al patrulea paragraf de la pagina 266. În ce fel 
sunt sfinţii din zilele din urmă „ancore” pentru comunităţile 
lor? De ce ne face „curăţirea vieţilor noastre de necurăţenie” 
mai capabili să „umblăm din loc în loc şi să facem fapte bune”? 
Gândiţi-vă, rugându-vă, la ce ar trebui să faceţi pentru a vă 
curăţi viaţa de necurăţenie. 
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Scripturi suplimentare: Isaia 54:13–17; Matei 5:13–16; Ioan 16:33; 
2 Nefi 14:5–6; Doctrină şi legăminte 87:6–8; 97:24–25; Joseph 
Smith–Matei 1:22–23, 29–30.

Ajutor pentru predare: Gândiţi-vă să invitaţi membri ai clasei să 
citească subtitlurile din „Învăţături ale lui George Albert Smith” şi 
selectaţi o secţiune importantă pentru ei sau familia lor. Invitaţi-i 
să studieze învăţăturile preşedintelui Smith din această secţiune, 
inclusiv întrebările referitoare la acestea de la sfârşitul capitolului. 
Rugaţi-i apoi pe membrii clasei să împărtăşească ce au învăţat. 
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A

Apostazie
autoritatea preoţiei a fost pierdută 

în timpul, 48
la jumătatea timpului, 47
Tatăl Ceresc a restaurat Evanghe-

lia ca urmare a, 39

B

Biblia
mărturie despre Isus Hristos, 

24–25
Vezi, de asemenea, Scripturi

Biserica lui Isus Hristos
condusă de Isus Hristos, 59, 

116–117
deţine autoritate divină, 50–51
progresul, 42, 159–161, 164–167

Botez
lui Isus Hristos, 24

Bunătate
în căminele noastre, 231–233
poate înduioşa inimi, 227,  

230–231
trebuie să fim exemple de, 230
vine de la Spiritul Domnului, 

228–229
Vezi, de asemenea, Dragoste

C

Caritate. Vezi Dragoste
Cartea lui Mormon

George Albert Smith o împărtă-
şeşte altora, xxii, xxxv

mărturie despre Isus Hristos, 
25–26

Vezi, de asemenea, Scripturi

Cămin
poate fi un loc de refugiu, 

264–265
Vezi, de asemenea, Familie

Chemări
responsabilitatea membrilor de a 

îndeplini, 162–164
Conducătorii Biserici

Domnul Îşi îndrumă poporul prin 
intermediul, 59–60, 116–117

nu trebuie să-i criticăm, 63–64
sunt aleşi de Domnul, 58–59
suntem în siguranţă dacă-i 

urmăm, 60
Vezi, de asemenea, Preşedinte al 

Bisericii
Credinţă

a dus la Prima viziune a lui 
Joseph Smith, 36, 37, 186

a sfinţilor din vechime, 186–188
exemple de, în scripturi, 184–186
un dar pe care Dumnezeu îl dă 

celor neprihăniţi, 190
Critică

căutaţi calităţi la ceilalţi în loc să-i 
criticaţi, 229–230

în opoziţie cu Evanghelia lui Isus 
Hristos, 229

la adresa conducătorilor Bisericii, 
63–64

Cuvântul de înţelepciune
binecuvântări pentru supunere, 

205–208
este un sfat dat cu dragoste de 

către Tatăl Ceresc, 203–205
să ne învăţăm familia despre, 

210–211
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D

Daniel
credinţa lui, 184–185
s-a supus legii sănătăţii pe care 

Domnul a dat-o în zilele lui, 
203–205

Dealul Cumorah, xxx
Diavol. Vezi Duşman
Dragoste

aduce adevărata fericire, 17–18
exercitaţi, întinzându-vă braţele 

către alţii, 16–17
îi poate inspira pe oameni să 

facă ceea ce este drept, 17, 151, 
230–231

în împărtăşirea Evangheliei, 
150–151

ocazii de a da dovadă de, 16
porunca de a avea, 14–15
Vezi, de asemenea, Bunătate

Duhul Sfânt
necesar în procesul de împărtă-

şire a Evangheliei, 154–156
ne îndrumă către siguranţă şi 

exaltare, 120
sursa mărturiei, 28, 118–119, 

155–156
Dumnezeu Tatăl

are un trup, 38–39
dă porunci pentru că ne iubeşte, 

194–196
putem deveni la fel ca, 72
toţi bărbaţii şi toate femeile sunt 

copii ai lui, 13–14
vorbeşte omului, 115–116

Duşman
încearcă să ne înşele, 196–199
ne putem împotrivi lui, 199–201

E

Evanghelia lui Isus Hristos
aduce fericire, 29, 39–40, 76–78

lumea are nevoie de, 125–126
ne învaţă să ne iubim unul pe 

altul, 14–15
singurul mod de a avea pace, 

261–263
trebuie să ne ajute să fim oameni 

mai buni, 7–8
Exemplu

în împărtăşirea Evangheliei, 
139–141

părinţilor, 210–211, 241–243
prin exemplul nostru, putem fi o 

influenţă pozitivă, 266

F

Familie
bunătatea în cadrul, 231–233
mai preţioasă decât lucrurile 

lumeşti, 73
rugăciunea duce la unitate în, 100
studiul scripturilor, 108–110, 244
Vezi, de asemenea, Părinţi

Farr, Lorin (bunic), xiii

G

Gânduri
suntem rezultatul gândurilor 

noastre, xv

I Î

Iertarea altora
indică aprecierea noastră faţă 

de iertarea lui Dumnezeu, 
252–253

ne ajută să ne pregătim pentru 
împărăţia celestială, 252–256

trebuie să fie atitudinea membri-
lor Bisericii, 251

Ilie
a restaurat cheile muncii pentru 

cei morţi, 83, 84
credinţa lui, 185

Ispăşire. Vezi Isus Hristos; Înviere
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ajutor din partea Domnului pen-

tru facilitarea cercetării, 89–91
Vezi, de asemenea, Temple şi 

munca în templu
Isus Hristos

a conferit preoţia apostolilor Săi, 
47–48

apariţia lui, în faţa lui Joseph 
Smith, 26–27

apariţia lui, în faţa nefiţilor, 25–26
botezul lui, 24
Fiul lui Dumnezeu, 22–24
i-a iertat pe cei care L-au 

răstignit, 251
învierea lui, 24–25
mărturia noastră despre, 21–30
mărturie despre, în Biblie, 24–25
mărturie despre, în Cartea lui 

Mormon, 25–26
trăieşte astăzi, 23

Împărtăşanie
curăţim inimile de sentimentele 

de răutate înainte de a lua din, 
253

instituită de către Salvator, 
174–176

luarea în mod demn din ea, reîn-
noieşte tăria noastră spirituală, 
177–178

Împărtăşirea Evangheliei
adaugă la fericirea şi bunătatea 

altora, 149–151, 153–155
cu dragoste şi bunătate, 150–151
entuziasm şi ardoare în, 127–129, 

152–153
importanţa Duhului Sfânt în, 

154–156
importanţa exemplului în, 

139–141
modalităţi de a lua parte la, 

141–146
nevoia pentru, 125–127

răsplata pentru, 131–133
responsabilitatea noastră, 29, 129, 

130–131, 137–139
Învăţători de acasă

amintirile lui George Albert Smith 
despre, 45–47

Înviere, 24–25, 75

L

Lăcomie
avertizare despre, 220

M

Magazie de alimente
a permis Bisericii să-i ajute pe cei 

nevoiaşi, 215–217
ne ajută să fim pregătiţi pentru 

vremuri grele, 217–218
Mame

bunătatea şi compasiunea lor, 
232-233

Vezi, de asemenea, Părinţi
Mărturie

toată lumea poate să primească 
propria mărturie, 28, 118–119

Moarte
Evanghelia ne ajută să înţelegem, 

69–72, 76–78
Moise

credinţa lui, 184
mâinile lui, sprijinite de Aaron şi 

Hur, 61
Monumentul This Is the Place 

(Acesta este locul), xxxvi–xxxviii
Muncă, 218–219
Muncă misionară. Vezi Împărtăşirea 

Evangheliei

N

Noe
câteva avertizări importante ale 

lui, 60
credinţa lui, 184
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O

Opoziţie
nu va opri progresul Bisericii, 

164–166

P

Pace
prin intermediul Evangheliei lui 

Isus Hristos, 261–263
Părinţi

exemplu de, 209–211, 241–243
responsabilităţi ale, să-i înveţe pe 

copii Evanghelia, 238–240
trebuie să fie iubitori şi buni cu 

copiii, 231–233, 243–244
Vezi, de asemenea, Familie

Pilda nunţii fiului de împărat, 5–6
Pionieri, xxx–xxxii, xxxvi–xxxviii
Porunci

Dumnezeu le dă, deoarece El ne 
iubeşte, 193–195

ne ţin de partea Domnului, 193
protecţia vine ca urmare a ţinerii, 

263–264
Pregătire

pentru slujire misionară, 141–142, 
143

pentru urgenţe, 216–218
pentru viaţa eternă, 5–7, 71–72, 

107–108, 253–256
Preoţia aaronică. Vezi Preoţie
Preoţia lui Melhisedec. Vezi Preoţie
Preoţie

deţinătorii ei, trebuie să fie 
demni, 52–53

nu trataţi fără respect, 52
o ocazie de a sluji, 45–47
rânduielile ei, necesare pentru 

intrarea în împărăţia celestială, 
51–52

restaurarea, 47–50

se găseşte doar în adevărata Bise-
rică a lui Isus Hristos, 50–51

tinerii băieţi trebuie să se pregă-
tească s-o primească, 45

trebuie să fie conferită în felul 
Domnului, 50

Preşedinte al Bisericii
Domnul Îşi îndrumă poporul prin 

intermediul, 116–117
întărit de faptul că este susţinut 

de membri, 64–65
primeşte tărie şi înţelepciune de 

la Dumnezeu, 61
Vezi, de asemenea, Conducători 

ai Biserici
Prima viziune

a arătat că cerurile nu sunt pecet-
luite, 34–36

a arătat credinţa lui Joseph Smith, 
35, 36, 186

a stabilit temelia credinţei, 36
o mărturie suplimentară că Isus 

este Hristosul, 26–27

R

Rânduieli
necesare pentru salvare, 51
pentru cei morţi, 84–89

Restaurare(a)
Evangheliei, 39
preoţiei, 47–50

Revelaţie
către profet, 114, 115–117
necesară astăzi, 115–116
personală, 115, 118–120

Rugăciune
băiat care le cere doctorilor să se 

roage pentru el, 96–97
putem fi inspiraţi să ştim pentru 

ce să ne rugăm, 98–99
puterea, 99–100
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rugaţi-vă pentru conducătorii 
guvernelor, 100

rugăciune în familie, 99–101

S

Satana. Vezi Duşman
Scripturi

citiţi, ca familie, 108–110
mai preţioasă decât filozofiile 

oamenilor, 105–106
ne ajută să biruim încercările, 

106–107
ne ajută să ne pregătim pentru 

împărăţia celestială, 108–109
Seară în familie, 245–246
Slujire

fericire prin intermediul, 17–18
în Biserică, 162–164
pentru cei care au suferit după 

cel de-al Doilea Război Mon-
dial, 215

poate alina suferinţa, 222–223
Smith, George A. (bunic)

inspirat să se roage pentru sigu-
ranţa familiei sale, 98–99

îşi sfătuieşte familia să rămână de 
partea Domnului, 193

lucrări misionare ale lui, 165
trecutul, xii–xiii
văzut de George Albert Smith 

într-un vis, xxvi–xxvii
Smith, George Albert

acte de bunătate ale lui, xii,  
xl–xli, 2, 11–13, 227–229

atacat de o gloată, xix
căsătoria lui, xvi
chemat să slujească în calitate de 

apostol, xx–xxiv
copii ai lui, xix–xx
copilăria, xii–xvi, 237
crezul personal, 1–2, 149, 

249–251
decesul lui, xxxix, 22

interesul în, locurile istorice ale 
Bisericii, xix–xxxii, xxxv–xxxvii

îl vizitează pe preşedintele Mexi-
cului, xxxv–xxxvi

împărtăşeşte Evanghelia, xxii–
xxiii, xxxv–xxvi, 123–125, 
149–151

în calitate de apostol, xx–xxxiii
în calitate de preşedinte al Biseri-

cii, xxxi–xxxvii
în calitate de preşedinte al Misiu-

nii Europa, xxix–xxx, 135–137, 
181–183

în calitate de tată, xix–xx, 237–242
încurajează un om să citească 

scripturile, 102–105
învaţă cum navighează în condiţii 

de ceaţă piloţii de avioane, 
113–115

învăţat de mama lui cum să se 
roage, xiii–xiv, 93–95

îşi convinge copiii să-şi dăruiască 
jucăriile primite de Crăciun, xx

îşi învaţă fiica ce este cinstea, 
237–238

îşi oferă haina unui muncitor de 
pe stradă, 13

îşi vede bunicul într-un vis, xxvii–
xxviii

misiunea, în sudul Statelor Unite, 
xvi–xviii

misiunea, în sudul statului Utah, 
xvi

munceşte într-o fabrică de îmbră-
căminte la vârsta de 13 ani, xvi

oferă Cartea lui Mormon sub 
forma unui dar de Crăciun, xxiii

o sfătuieşte pe Belle S. Spafford 
să-şi păstreze calitatea de mem-
bră a unei organizaţii naţionale, 
260–261

problemele de sănătate ale lui, 
xxvi–xxviii
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problemele la ochi ale lui, xvi, 
xxiv

rânduit la oficiul de diacon, 45
refuză să bea cafea, 203
salvat de la înec prin intermediul 

rugăciunii, 95–96
se împacă cu un prieten care l-a 

jignit, 249
slujirea civică a lui, xxiii–xxiv
soţia lui decedează, xxviii
susţinut în calitate de preşedinte 

al Bisericii, 57
trimite ajutoare în Europa devas-

tată de război, xxxiv, 215–217
vizitează locul unde s-a născut 

Joseph Smith, 33
vizitează Templul Kirtland, 81

Smith, John (străbunic), xiii
Smith, John Henry (tată), xii–xiii, 

98–99
Smith, Joseph

a restaurat adevăruri eterne, 
38–40

chemat de Dumnezeu în pofida 
tinereţii şi lipsei lui de expe-
rienţă, 36–38

credinţa lui, 36, 37, 186
mărturie despre Isus Hristos, 

26–27
Prima viziune a lui, 26–27, 33, 

34–37
şi-a dat viaţa pentru mărturia lui, 

41–42
Smith, Lucy Emily Woodruff (soţie)

curtarea şi căsătoria, xvi–xvii
decesul, xxviii
primeşte o binecuvântare de la 

Wilford Woodruff, xix
Smith, Sarah Farr (mamă), xii, 

93–94
Supunere. Vezi Porunci
Susţinerea conducătorilor Bisericii, 

57–65

T

Tatăl Ceresc. Vezi Dumnezeu Tatăl
Taţi

trebuie să-şi pregătească fiii să 
primească preoţia, 45

Vezi, de asemenea, Părinţi
Tehnologie

poate fi utilizată pentru înaintarea 
lucrării Domnului, 161

Temple şi munca în templu
dedicarea Templului Idaho Falls, 

Idaho, 83–84
sacrificiile făcute de sfinţi pentru 

construirea Templului Kirtland, 
81

scopul, de a pune la dispoziţie 
rânduieli, 84–91

U

Ultimele zile
mari încercări au fost prevestite 

pentru, 261

V

Viaţă
este eternă, 70–71
scopul, 71–74

Viaţă eternă
scopul vieţii muritoare este de a 

ne pregăti pentru, 71–72
Viaţă premuritoare, 70, 71–72

Z

Zeciuială
prin intermediul ei, putem sprijini 

lucrarea Bisericii, 221–222
Ziua de sabat

mersul la Biserică în, 173–174
ţinerea, aduce fericire, 171–173
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