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VENI◊I LA TEMPLU

Sunt multe motive pentru care oamenii ar trebui s√ vin√ la
templu. Chiar ¶nf√™i£area lor exterioar√ sugereaz√ scopurile lor
ad…nc spirituale. Acest lucru este mult mai evident ¶ntre pere™ii
lui. La templu, deasupra u£ii, apare omagiul „Evlavie fa™√ de
Domnul“. C…nd intra™i ¶n oricare templu dedicat, sunte™i ¶n Casa
Domnului.

∑n Biseric√ construim multe feluri de cl√diri. ∑n ele preasl√vim,
¶nv√™√m, g√sim recreare, organiz√m. ∑n aceste cl√diri, sau chiar
¶n s√lile ¶nchiriate, putem organiza ™√ru£i, episcopii, misiuni,
cvorumuri £i Societ√™i de Alinare. Dar, c…nd organiz√m familiile
potrivit ordinii pe care Domnul a revelat-o, le organiz√m ¶n tem-
ple. C√s√toria ¶n templu, acea r…nduial√ de pecetluire, este o
binecuv…ntare suprem√ pe care o pute™i solicita ¶n templul sf…nt.

∑n temple, membrii Bisericii, care dovedesc ei ¶n£i£i c√ sunt
demni, pot participa la cea mai ¶nalt√ r…nduial√ de m…ntuire care
a fost revelat√ omenirii. Acolo, ¶ntr-o ceremonie sacr√, o persoa-
n√ poate fi sp√lat√ £i uns√, ¶nv√™at√ £i ¶nzestrat√ £i pecetluit√. ÷i
c…nd am primit aceste binecuv…nt√ri pentru noi ¶n£ine, putem
oficia pentru cei care au murit f√r√ s√ fi avut aceea£i ocazie. ∑n
temple, r…nduielile sacre sunt realizate ¶n mod asem√n√tor at…t
pentru cei ¶n via™√, c…t £i pentru cei mor™i. Aici este bazinul de
botez, unde au loc botezurile pentru cei mor™i prin intermediul
altor persoane, membri demni care ac™ioneaz√ ca ¶mputernici™i
pentru cei care au trecut dincolo de v√l.

„Veni™i la templu“. Dac√ nu acum, veni™i cur…nd. Ruga™i-v√ cu
ardoare, pune™i-v√ vie™ile ¶n ordine, economisi™i oric…t pute™i, ¶n
speran™a c√ acea zi va veni. ∑ncepe™i acum acel drum al poc√in™ei,
care uneori este foarte greu £i descurajant. Templul transform√
persoana £i face ca orice efort realizat pentru a merge acolo s√
merite, din abunden™√, osteneala. Pentru cei care locuiesc la dis-
tan™e mari de un templu, templele vor veni la dumneavoastr√
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¶nainte ca dumneavoastr√ s√ v√ fi putut duce la ele. P√stra™i-v√
credin™a £i speran™a £i hot√r…™i c√ ve™i veni – c√ ve™i fi demni £i c√
ve™i veni la templu.

ACESTE LUCRURI SUNT SACRE

O citire atent√ a scripturilor dezv√luie faptul c√ Domnul nu a
spus oamenilor toate lucrurile. Au fost stabilite unele competen-
™e care erau necesare pentru primirea cunoa£terii sacre. Ceremo-
niile din templu intr√ ¶n aceast√ categorie.

Despre r…nduielile din templu nu trebuie s√ discut√m ¶n afara
templului. Nu s-a inten™ionat niciodat√ s√ se limiteze cuno£tin™e-
le despre aceste ceremonii din templu la un num√r de c…™iva
ale£i care s√ fie obliga™i s√ se asigure c√ ceilal™i nu vor ¶nv√™a nici-
odat√ despre ele. ∑n realitate, este exact contrariul. Cu efort
mare, noi ¶ndemn√m fiecare suflet s√ devin√ demn £i s√ se preg√-
teasc√ pentru experien™a din templu. Cei care au fost ¶n templu
au fost ¶nv√™a™i s√ ¶n™eleag√ un ideal: ¶ntr-o zi, fiecare suflet ¶n
via™√ £i fiecare suflet care a tr√it vreodat√ va avea ocazia s√ ascul-
te Evanghelia £i s√ accepte sau s√ refuze ceea ce ofer√ templul.
Dac√ aceast√ ocazie este refuzat√, respingerea trebuie s√ fie din
partea persoanei.

R…nduielile £i ceremoniile din templu sunt simple. Ele sunt
frumoase. Sunt sacre. Ele sunt ™inute confiden™ial ca s√ nu fie
date celor care sunt nepreg√ti™i. Curiozitatea nu este o preg√tire.
Nici chiar interesul ad…nc, ¶n sine, nu este o preg√tire. Preg√tirea
pentru r…nduieli include pa£i premerg√tori: credin™√, poc√in™√,
botez, confirmare, demnitate, o maturitate £i o atitudine demn√
a celui care vine invitat ca oaspete ¶n Casa Domnului.

Trebuie s√ fim preg√ti™i ¶nainte de a merge la templu. Trebuie
s√ fim demni ¶nainte de a merge la templu. Exist√ restric™ii £i
condi™ii stabilite. Ele au fost stabilite de c√tre Domnul £i nu de
c√tre om, iar Domnul are orice drept £i autoritate de a porunci
ca problemele privitoare la templu s√ fie p√strate sacre £i confi-
den™iale.

To™i cei care sunt demni £i se preg√tesc pe orice cale pot intra
¶n templu pentru a fi introdu£i ¶n ceremoniile £i r…nduielile
sacre.
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DEMNI DE A INTRA

De ¶ndat√ ce ave™i un sentiment despre valoarea binecuv…nt√-
rilor din templu £i despre caracterul sacru al r…nduielilor reali-
zate ¶n templu, ve™i avea re™ineri ¶n a pune ¶ntreb√ri despre stan-
dardele ¶nalte stabilite de Domnul pentru intrarea ¶n templul
sf…nt.

Trebuie s√ de™ine™i o recomandare valabil√ pentru a fi admis
¶n templu. Aceast√ recomandare trebuie s√ fie semnat√ de c√tre
episcopul episcopiei dumneavoastr√ £i de c√tre pre£edintele
™√ru£ului dumneavoastr√ Desigur, acolo unde exist√ o misiune,
pre£edintele de ramur√ £i pre£edintele de misiune au responsa-
bilitatea de emitere a recomand√rilor pentru templu. Numai cei
care sunt demni trebuie s√ mearg√ la templu. Episcopul are res-
ponsabilitatea de a se informa despre demnitatea noastr√ per-
sonal√. Interviul este de mare importan™√ pentru dumnea-
voastr√, ca membru al Bisericii, deoarece este o ocazie de a v√
analiza, ¶mpreun√ cu un slujitor r…nduit al Domnului, modul
dumneavoastr√ de via™√. Dac√ ceva este gre£it ¶n via™a dumnea-
voastr√, episcopul va putea s√ v√ ajute s√ rezolva™i problema.
Prin acest procedeu, dac√ v√ consulta™i cu judec√torul general
din Israel, pute™i s√ v√ afirma™i demnitatea sau pute™i fi ajutat s√
stabili™i dac√ ave™i demnitatea de a intra ¶n templu cu aprobarea
Domnului.

Pre£edintele N. Eldon Tanner, care a slujit ca primul consilier
¶n Prima Pre£edin™ie, a vorbit la ¶nt…lnirea general√ a preo™iei
despre interviuri. Sfatul lui are importan™√ at…t pentru condu-
c√torii Bisericii care conduc interviul, c…t £i pentru membrii
care urmeaz√ s√ fie intervieva™i. Lua™i ¶n considerare cu aten™ie
acest sfat:

„Dumneavoastr√, episcopi £i pre£edin™i de ™√ru£, pute™i
¶ncepe un interviu pentru o recomandare pentru templu ¶n
felul acesta:

‚A™i venit la mine pentru o recomandare de intrare ¶n
templu. Am responsabilitatea de a-L reprezenta pe Domnul
interviev…ndu-v√ pe dumneavoastr√. La ¶ncheierea interviului
exist√ prev√zut un loc unde s√ semnez recomandarea dum-
neavoastr√; dar, semn√tura mea nu este singura important√ pe
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recomandarea dumneavoastr√. ∑nainte ca recomandarea s√ fie
valabil√, dumneavoastr√ ¶n£iv√ trebuie s√ semna™i.

C…nd semna™i recomandarea dumneavoastr√, v√ lua™i un
angajament fa™√ de Domnul c√ sunte™i demni de privilegiile
acordate celor care de™in o asemenea recomandare. Sunt
multe ¶ntreb√ri standard pe care vi le voi pune . . . Trebuie s√
r√spunde™i cinstit la fiecare din ele . . . “.

Acum, dup√ ce a™i pus ¶ntreb√rile cerute solicitantului,
pute™i s√ ad√uga™i ceva de acest fel: „O persoan√ care merge ¶n
Casa Domnului trebuie s√ fie liber√ de orice practic√ rea, ne-
legiuit√, impur√ sau nenatural√ . . . “.

Interviurile noastre trebuie conduse cu dragoste, cu modes-
tie. Deseori lucrurile pot fi corectate dac√ ¶ntreba™i: „Exist√
vreun motiv care v-ar putea face s√ v√ sim™i™i jenat sau, poate,
chiar necinstit fa™√ de Domnul, dac√ a™i semna propria dumnea-
voastr√ recomandare pentru templu?

Dori™i pu™in timp pentru a pune ¶n ordine unele lucruri
strict personale, ¶nainte de a semna? Aminti™i-v√ c√ Domnul
£tie toate lucrurile £i nu va fi p√c√lit. ∑ncerc√m s√ v√ ajut√m.
Nu min™i™i niciodat√ pentru a ¶ncerca s√ ob™ine™i o chemare, o
recomandare sau o binecuv…ntare de la Domnul‘.

Dac√ ¶ncepe™i a£a cum s-a subliniat mai sus, membrul are
responsabilitatea s√ se intervieveze el ¶nsu£i. Episcopul sau
pre£edintele de ™√ru£ are dreptul asupra puterii de discer-
n√m…nt. El va £ti dac√ exist√ sau nu ceva gre£it care s-ar cuve-
ni s√ fie stabilit ¶nainte ca o recomandare s√ fie eliberat√“.
(„The Blessings of Church Interviews“, Ensign, noiembrie 1978,
pag.42—43.)
Interviul pentru o recomandare pentru templu se desf√£oar√, ¶n

particular, ¶ntre episcop £i membrul Bisericii interesat. Aici, mem-
brului i se cere s√ caute ¶ntreb√ri despre conduita lui personal√,
despre demnitate £i despre loialitatea fa™√ de Biseric√ £i ofician™ii
ei. Persoana trebuie s√ certifice c√ este curat√ din punct de vedere
moral £i c√ respect√ Cuv…ntul de ¶n™elepciune, c√ pl√te£te integral
zeciuiala, c√ tr√ie£te ¶n armonie cu ¶nv√™√turile Bisericii £i c√ nu
este afiliat√ sau nu are simpatie fa™√ de grupuri apostate. Episco-
pul este instruit c√, ¶n tratarea acestor probleme cu fiecare persoa-
n√, confiden™ialitatea este de maxim√ importan™√.
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R√spunsurile acceptabile fa™√ de ¶ntreb√rile episcopului vor
stabili, ¶n mod obi£nuit, demnitatea unei persoane ¶n vederea
primirii recomand√rii pentru templu. Dac√ un solicitant nu res-
pect√ poruncile sau exist√ ceva nerezolvat ¶n via™a lui care trebu-
ie pus ¶n ordine, va fi necesar ca el s√ demonstreze poc√in™√ ade-
v√rat√ ¶nainte ca o recomandare pentru templu s√ fie eliberat√.

Dup√ ce episcopul a realizat un asemenea interviu, un mem-
bru al pre£edin™iei ™√ru£ului ne intervieveaz√, ¶n acela£i mod, pe
fiecare, ¶nainte de a merge la templu. Dac√ mergem pentru
prima oar√, ¶n mod obi£nuit, pre£edintele de ™√ru£ conduce per-
sonal interviul.

Desigur, c…nd v√ prezenta™i pentru a fi intervieva™i pentru o
recomandare pentru templu trebuie s√ accepta™i judecata celui
care este desemnat judec√tor ¶n Israel, care este responsabil s√ ∑l
reprezinte pe Domnul pentru a stabili dac√ este potrivit sau nu
ca dumneavoastr√ s√ intra™i ¶n acest loc sacru. 

PRIMA DAT≥ ÷I DE FIECARE DAT≥

Dac√ merge™i la templu pentru prima dat√ este foarte normal
s√ v√ sim™i™i pu™in incomod. ∑n mod natural suntem ¶ngrijora™i
din cauza necunoscutului. Deseori devenim nervo£i ¶n fa™a noi-
lor experien™e.

Fi™i ¶n pace. Merge™i la templu. De fiecare dat√, ve™i avea pe
cineva care s√ v√ ajute. Ve™i fi ¶ndrumat cu aten™ie – fi™i ¶n pace.

C…nd intr√m ¶n templu trebuie s√ fim profund respectuo£i.
Orice conversa™ie care este necesar√ se cuvine s√ se desf√£oare
pe un ton foarte cobor…t. ∑n timpul perioadelor de instruire, de-
sigur, suntem profund respectuo£i £i lini£ti™i.

Sunt pu™ine locuri, azi, care ofer√ ocazia de a medita ¶ntr-o
deplin√ evlavie. ∑nainte de a intra ¶n unele temple pentru a ¶nce-
pe munca de r…nduieli, , grupurile, ¶n mod frecvent, se vor aduna
¶n capela cl√dirii. Aici, membrii a£teapt√ p…n√ ce ¶ntreg grupul
este adunat. ∑n general, ¶n via™√ am deveni ner√bd√tori a£tep-
t…nd. Faptul de a sta mai ¶nt…i ¶ntr-o camer√ £i, apoi, de a fi obli-
gat s√ a£tep™i s√ vin√ ultima persoan√ ¶nainte de a ¶ncepe, ¶n alte
circumstan™e ar provoca iritare. ∑n templu este exact invers.
Aceast√ a£teptare este privit√ ca o ocazie aleas√. Ce privilegiu
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este s√ stai lini£tit, f√r√ conversa™ie, £i s√-™i ¶ndrep™i mintea la
lucruri evlavioase £i spirituale! Este o ¶nviorare pentru suflet.

C…nd veni™i la templu, aminti™i-v√ c√ sunte™i un oaspete ¶n
casa Domnului. Este un timp de bucurie, dar un timp de bucurie
lini£tit√. Uneori, la o c√s√torie ¶n templu, este necesar s√ se
aminteasc√ rudelor £i prietenilor c√ manifest√rile lor de dragoste,
felicit√rile £i salut√rile lor fa™√ de membrii familiei pe care nu
i-au v√zut de mult trebuie s√ fie f√cute pe un ton foarte lini£tit
£i cobor…t. S√ vorbe£ti £i s√ r…zi tare nu este potrivit ¶n Casa
Domnului.

Accepta™i ¶ndrumarea lucr√torilor din templu. Cineva v√ va
¶ndruma cum s√ proceda™i.

∑NV≥◊A◊I DE SUS

∑nainte de a merge la templu pentru prima oar√ sau chiar
dup√ ce a™i mers de mai multe ori, s-ar putea s√ fi™i ajutat de ¶n™e-
legerea faptului c√ ¶nv√™√tura din temple este realizat√ ¶ntr-un
mod simbolic. Domnul, St√p…nul ∑nv√™√tor, ne-a dat multe din
instruc™iunile Sale ¶n acest fel.

Templul este o mare £coal√. Este o cas√ de studiu. ∑n temple,
atmosfera este ¶n a£a fel men™inut√ ¶nc…t aici este locul ideal pen-
tru ¶nsu£irea lucrurilor care sunt ad…nc spirituale. Regretatul dr.
John A. Widtsoe din Cvorumul celor Doisprezece a fost un dis-
tins rector universitar £i un savant renumit ¶n lume. El avea mare
respect pentru munca din templu £i odat√ a spus:

„R…nduielile din templu cuprind ¶ntregul plan al salv√rii,
a£a cum a fost el predat din c…nd ¶n c…nd de conduc√torii Bise-
ricii £i elucideaz√ problemele greu de ¶n™eles. Nu este nevoie
s√ denaturezi sau s√ schimbi ¶nv√™√turile din templu pentru a
le face s√ se ¶ncadreze ¶n marea schem√ a salv√rii. Perfec™iu-
nea filosofic√ a ¶nzestr√rii este unul dintre marile argumente
pentru veridicitatea r…nduielilor din templu. Mai mult, aceas-
t√ perfec™iune a examin√rii £i a prezent√rii planului Evangheli-
ei face din slujirea ¶n templu una dintre cele mai eficiente
metode de ¶mprosp√tare a memoriei privind ¶ntreaga structu-
r√ a Evangheliei.
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Un alt fapt m-a atras ¶ntotdeauna ca o puternic√ dovad√
intrinsec√ a adev√rului muncii din templu. ∑nzestrarea £i
munca din templu a£a cum au fost revelate de Domnul profe-
tului Joseph Smith . . . se pot ¶mp√r™i ¶n patru p√r™i distincte:
r…nduielile preg√titoare; instruirea prin lecturi £i prezent√ri;
leg√mintele £i, ¶n final, testele de ¶n™elegere. M√ ¶ndoiesc c√
profetul Joseph, ne¶nv√™at £i neinstruit ¶n logic√, a putut el
¶nsu£i s√ fac√ lucrul a£a de deplin logic“ (John A. Widtsoe,
„Temple Worship“, The Utah Genealogical and Historical Maga-
zine 12 aprilie 1921, pag. 58).
Cit√m, din nou, din articolul elderului Widtsoe:

„Tr√im ¶ntr-o lume a simbolurilor. Nu cunoa£tem nimic,
dec…t prin simboluri. Facem c…teva semne pe o coal√ de h…rtie
£i spunem c√ ele formeaz√ un cuv…nt, care ¶nseamn√ iubire,
sau ur√, sau milostenie, sau ∑l reprezint√ pe Dumnezeu sau
eternitatea. Semnele pot s√ nu fie foarte pl√cute ochilor no£tri.
Nimeni nu g√se£te lipsuri simbolurilor de pe paginile unei
c√r™i pentru c√ ele nu sunt tot at…t de formidabile ¶n propria
lor frumuse™e ca £i lucrurile pe care le reprezint√. Noi nu con-
test√m simbolul D-U-M-N-E-Z-E-U pentru c√ nu este foarte
frumos, cu toate c√ el reprezint√ m√re™ia lui Dumnezeu. Sun-
tem ferici™i c√ avem simboluri, c…nd ¶n™elesul simbolului ne
aduce l√murire. V√ vorbesc dumneavoastr√ ¶n seara aceasta;
nu a™i g√sit multe lipsuri modului meu de a m√ adresa sau ale-
gerii cuvintelor mele; urm√rind ¶n™elesul no™iunilor pe care
am ¶ncercat s√ vi le l√muresc, dumneavoastr√ a™i uitat cuvinte-
le sau maniera . . . 

Tr√im ¶ntr-o lume a simbolurilor. Nici un b√rbat sau nici o
femeie nu poate ie£i din templu ¶nzestrat a£a cum ar trebui,
dec…t dac√ a v√zut, dincolo de simbol, realit√™ile puternice pe
care le reprezint√ simbolurile“ („Temple Worship“, pag. 62.)
Dac√ ve™i merge la templu £i v√ ve™i aminti c√ ¶nv√™√tura este

simbolic√, niciodat√ nu ve™i p√trunde adev√ratul spirit f√r√ a
pleca cu viziunea extins√, sim™indu-v√ pu™in mai exalta™i, cu
cuno£tin™e sporite referitoare la lucrurile care sunt spirituale.
Planul de ¶nv√™√tur√ este superb. Este inspirat. Domnul, El ¶nsu-
£i, ∑nv√™√torul St√p…n, ¶n propria-I ¶nv√™√tur√ c√tre ucenicii S√i, a
propov√duit constant ¶n pilde, o cale verbal√ de a reprezenta
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simbolic lucrurile care altfel ar fi fost dificil de ¶n™eles. El a vorbit
despre experien™e comune desprinse din vie™ile ucenicilor S√i £i
a povestit despre g√ini £i pui, p√s√ri, flori, vulpi, pomi, ho™i £i t…l-
hari, apusuri de soare, boga™i £i s√raci, t√m√duitori, haine petici-
te, smulgerea buruienilor, m√turarea casei, hr√nirea porcilor, ara-
tul c…mpurilor, depozitarea ¶n hambare, cl√direa caselor,
angajarea pentru ajutor £i despre o mul™ime de alte lucruri. El
a vorbit despre s√m…n™a de mu£tar £i despre m√rg√ritar. El voia
s√-÷i ¶nve™e ascult√torii, astfel c√ a vorbit despre lucruri simple
¶ntr-un sens simbolic. Nimic dintre aceste lucruri nu este
misterios sau obscur £i toate sunt simbolice.

Templul, el ¶nsu£i, devine un simbol. Dac√ a™i v√zut unul din-
tre temple noaptea, deplin luminat, £ti™i ce priveli£te impresio-
nant√ poate oferi acesta. Casa Domnului, sc√ldat√ ¶n lumin√,
contur…ndu-se ¶n noapte, devine un simbol al puterii £i al inspi-
ra™iei Evangheliei lui Isus Hristos, st…nd ca un far c√l√uzitor ¶ntr-o
lume care se scufund√ ¶n ¶ntuneric spiritual. 

Ceremonia din templu nu va fi ¶n ¶ntregime ¶n™eleas√ de la
prima experien™√. Ea va fi ¶n™eleas√ numai ¶n parte. ∑ntoarce™i-v√
iar√£i, £i iar√£i £i iar√£i. ∑ntoarce™i-v√ s√ ¶nv√™a™i. Lucruri care
v-au tulburat, sau lucruri care v-au pus ¶n ¶ncurc√tur√, sau lucru-
ri care vi s-au p√rut misterioase v√ vor deveni cunoscute. Multe
dintre ele vor fi lucruri t√cute, personale, pe care nu le pute™i
explica nim√nui. Dar pentru dumneavoastr√ ele sunt lucruri
cunoscute.

Ceea ce c…£tig√m de la templu va depinde ¶ntr-o mare m√sur√
de ceea ce lu√m cu noi la templu ¶n privin™a umilin™ei, a evlaviei
£i a dorin™ei de a ¶nv√™a. Dac√ suntem ascult√tori, vom fi ¶nv√™a™i
prin Spirit, ¶n templu.

C…nd ave™i posibilitatea de a participa la o sesiune de ¶nzestra-
re ¶n templu sau de a fi martori la o pecetluire, reflecta™i asupra
¶n™elesului profund a ceea ce vede™i demonstrat ¶n fa™a dumnea-
voastr√ ÷i, ¶n zilele care vor urma vizitei dumneavoastr√, re™ine™i
aceste lucruri ¶n mintea dumneavoastr√; ¶n lini£te £i cu pio£enie
revede™i-le £i ve™i g√si c√ ¶n™elegerea dumneavoastr√ va cre£te.

Una din valorile m√re™e ale experien™ei din templu este aceea
c√ ea prezint√ o vedere panoramic√ larg√ £i cuprinz√toare a sco-
purilor lui Dumnezeu. Odat√ ce am fost ¶n templu (£i putem s√
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ne ¶ntoarcem £i s√ ne ¶mprosp√t√m amintirile) evenimentele vie-
™ii se potrivesc ¶n schema lucrurilor. Putem vedea ¶n perspectiv√
unde suntem £i, bine¶n™eles, putem vedea repede c…nd ne aba-
tem de la drumul drept.

Deci, privi™i c√tre templu. Orienta™i copiii dumneavoastr√
c√tre templu. Din zilele copil√riei lor, ¶ndruma™i-le aten™ia c√tre
el £i ¶ncepe™i preg√tirea lor pentru ziua c…nd pot intra ¶n templul
sf…nt.

∑n acela£i timp, fi™i dumneavoastr√ ¶n£iv√ ascult√tori, fi™i evla-
vio£i. Medita™i £i re™ine™i   tot ceea ce pute™i din ¶nv√™√turile –
¶nv√™√turile simbolice, profund spirituale – accesibile numai ¶n
templu.

Planificarea unei c√s√torii ¶n templu necesit√ timp. C√s√toria
este demn√ de o planificare atent√. Destul de des, cupluri tinere
care se ¶ndr√gostesc hot√r√sc c√ se vor c√s√tori £i insist√, ¶mpo-
triva interven™iei p√rin™ilor, s√ se c√s√toreasc√ numaidec…t, ¶ntr-o
s√pt√m…n√ sau dou√. Rug√mintea p√rin™ilor de a a£tepta timpul
pentru a se preg√ti este uneori interpretat√ de t…n√rul cuplu ca
fiind o dezaprobare a c√s√toriei lor. Tinerilor le este team√ c√
dac√ vor a£tepta, ceva se va interpune. Unele cupluri tinere
denot√ c√ sunt imature £i lipsite de bun√voin™√, atunci c…nd
insist√ pentru aranjamente imediate care se pot realiza numai cu
greut√™i mari £i care deseori duc la o experien™√ care este mai
pu™in memorabil√, dec…t dac√ ar fi fost realizat√ ¶n alte condi™ii.

Dac√ lucrurile sunt f√cute prea ¶n grab√ sau sub presiune,
ceva pare c√ lipse£te de la prima vizit√ la templu sau de la ziua
cununiei ¶n templu. Aceast√ prim√ zi la templu sau pecetluirea
din ziua c√s√toriei este o experien™√ care are loc o singur√ dat√ ¶n
via™√. Merit√ o preg√tire deosebit√. Este important s√ nu l√s√m
ca detaliile m√runte ale preg√tirii sau treburile gospod√re£ti s√
ne abat√ aten™ia de la ea. Din acest motiv, totul trebuie f√cut din
timp. Un lucru esen™ial, l√sat nef√cut p…n√ ¶n acea zi, poate con-
stitui o mare frustrare. 

Dac√ merge™i la o adunare mai devreme £i sta™i ¶n lini£te ¶n
capel√ privind oamenii care sosesc, vede™i c√ ei aduc ceva cu
sine. C√ldura spiritual√ ¶nc√lze£te £i ¶nc√perea este schimbat√
dintr-o camer√ goal√ ¶ntr-o congrega™ie, ¶ntr-un auditoriu format
din fra™i £i surori care a£teapt√ o experien™√ spiritual√.
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Acum, ¶n zilele noastre ocupate, nu putem ¶ntotdeauna face
acest lucru c…nd mergem la o adunare. Dar orice c…£tig√m pe
aceast√ cale la o adunare, c…nd mergem la templu este de dou√
ori mai important. Acest lucru este ¶n special adev√rat atunci
c…nd mergem pentru prima oar√. Trebuie s√ mergem acolo
devreme.

Dup√ cum vede™i, aceast√ prezentare din timp la templu nu
este numai pentru protec™ie, pentru a fi siguri c√ recomand√rile
£i celelalte lucruri sunt ¶n ordine £i c√ ne putem adapta noi ¶n£i-
ne la noua experien™√. Este mai mult dec…t at…t. ∑nseamn√ s√
mergem la locul potrivit la timp pentru a p√trunde calm ¶n spiri-
tul drept – pentru a ne preg√ti noi ¶n£ine pentru ce va avea loc.

Am vorbit din punct de vedere al participan™ilor la experien™a
din templu, dar sunt ocazii ¶n care o c√s√torie ¶n templu este pla-
nificat√ £i unii membri foarte apropia™i din familie nu sunt pre-
g√ti™i pentru recomand√rile pentru templu. S-ar putea ca mirele
sau mireasa s√ fie membru al Bisericii £i p√rin™ii lui sau ai ei s√
nu fie ¶nc√ membri ai Bisericii; sau, s√ fie prea noi ¶n Biseric√
pentru a ¶ndeplini condi™iile pentru o recomandare pentru tem-
plu. Sau, s-ar putea ca p√rin™ii s√ fie membri ai Bisericii, dar unul
dintre ei s√ nu tr√iasc√ ¶n m√sur√ suficient√ conform standarde-
lor Evangheliei, astfel ¶nc…t s√ primeasc√ o recomandare pentru
templu. Aceste restric™ii par s√ fie, uneori, o mare problem√ pen-
tru c√s√toriile ¶n templu. Acestea sunt perioadele c…nd familiile
ar trebui s√ fie ¶mpreun√, apropiate, c…nd trebuie s√ se adune
laolalt√ pentru a ¶mp√rt√£i aceste momente sacre ale vie™ii. Re™i-
nerea unei recomand√ri pentru templu unei persoane care nu
¶ndepline£te condi™iile sau imposibilitatea de a invita o persoan√
sau o rud√ care nu este membru pentru a fi martori la o pecetlui-
re pot genera, repede, probleme. Acestea ar putea determina
nepl√ceri sau conflicte, exact ¶n momentul ¶n care este o mare
nevoie de a avea toate lucrurile senine, de a avea armonia cea
mai mare.

Ce facem ¶n cazuri ca acestea? Ce nu ar trebui s√ facem este s√
nu exercit√m presiuni asupra episcopului. Episcopul, prin stan-
dardul pe care este obligat s√-l respecte, ca un judec√tor general
¶n Israel, nu poate cu bun√ credin™√ s√ elibereze o recomandare
unui om care nu este demn. F√c…nd astfel, ar aduce un mare de-
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serviciu persoanelor implicate. ÷i nu ar fi cinstit pentru episcop
¶nsu£i.

C…nd o c√s√torie ¶n templu este programat√ £i unul dintre
p√rin™i sau una dintre rudele foarte apropiate nu poate intra ¶n
templu, o planificare atent√ poate face din acest lucru o ocazie,
¶n loc de o problem√. Lua™i ¶n considerare aceste propuneri. Invi-
ta™i pe p√rintele care nu este membru sau pe membrul care nu
are o recomandare pentru templu s√ vin√ la templu cu grupul.
Exist√ un spirit £i o influen™√ ¶n gr√dina din jurul templului care
nu se g√se£te ¶n alt√ parte. Unele dintre temple au centre pentru
vizitatori. La toate templele, gr√dinile sunt frumos ¶ntre™inute. ∑n
general, ele sunt un loc de pace £i senin√tate.

Aranja™i ca cineva s√ a£tepte ¶mpreun√ cu acel membru al
familiei. Bine¶n™eles c√ nu ve™i l√sa persoana singur√. Sunt cazuri
¶n care membrii care erau pe deplin accepta™i pentru a intra ¶n
templu pentru a fi martori la c√s√torie au fost ¶n schimb mul™u-
mi™i s√-£i petreac√ timpul ¶n gr√dina templului al√turi de cei care
nu puteau intra. Aici, ¶n ¶mprejurimile templului, ei au putut s√
explice dorin™a t…n√rului cuplu de a fi pecetluit ¶n Casa Domnu-
lui.

∑n acest timp, poate fi exercitat√ o mare influen™√ spiritual√,
lucru care s√ nu fi fost posibil altfel. De exemplu, la unele dintre
templele mari, grupurile sunt conduse. Planificarea dinainte
poate asigura o aten™ie special√ menit√ a se potrivi nevoilor unui
membru apropiat al familiei care, dintr-un motiv sau altul,
nu poate intra ¶n templu. Dezam√girea £i chiar resentimentul,
uneori am√r√ciunea, din partea p√rin™ilor care nu sunt membri
sau a p√rin™ilor membri care n-au fost admi£i, poate fi ¶n mare
m√sur√ atenuat√ pe aceste c√i.

∑n unele temple exist√ o camer√ special√, ¶n care p√rin™ii care
nu au recomandare pentru a intra ¶n templu se pot ¶nt…lni cu o
persoan√ preg√tit√ care poate r√spunde la ¶ntreb√rile lor.

Cuplul t…n√r trebuie s√ ¶n™eleag√ c√ p√rin™ii au fost ¶n a£tepta-
rea zilei de c√s√torie de-a lungul ¶ntregii vie™i a miresei £i a mire-
lui. Dorin™a lor de a fi prezen™i la c√s√torie £i resentimentul,
atunci c…nd nu o pot face, este un semn de ata£ament p√rintesc.
Acest lucru nu trebuie s√-l ofenseze pe t…n√rul cuplu, ci trebuie
s√ fie ¶n™eles £i s√ i se acorde grija necesar√.
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Sunt unele cazuri, desigur, ¶n care p√rintele neadmis este
ofensat £i nu va fi ¶mp√cat. ∑n aceste cazuri, t…n√rul cuplu trebu-
ie s√ fac√ fa™√ cu curaj. Se poate pune ¶ntrebarea: Bine, atunci, s√
ne c√s√torim civil, astfel ca ei s√ poat√ fi martori la c√s√torie,
apoi s√ a£tept√m anul necesar ¶nainte de a intra ¶n templu?
Dar aceasta nu va fi solu™ia ideal√. Planificarea cu evlavie £i
aten™ie poate face, ¶n cele mai multe cazuri, ca problema s√ se
transforme ¶ntr-o ocazie care, ¶n final, va uni familia mai mult
dec…t ¶nainte.

Grupuri mari de prieteni, de membri ai episcopiei £i a£a mai
departe, nu trebuie s√ fie invitate pentru a fi martori la c√s√torie.
Grupul pentru c√s√torie trebuie s√ fie mic, cuprinz…nd numai
membrii celor dou√ familii £i c…teva persoane care sunt foarte
apropiate cuplului. Uneori, o c√s√torie a fost anun™at√ ¶n episco-
pie cu invita™ia ca to™i s√ ¶ncerce s√ fie prezen™i, s√ sprijine £i s√
¶ncurajeze cuplul care urmeaz√ s√ se c√s√toreasc√. Pentru acest
scop exist√ o recep™ie. O recep™ie cu ocazia c√s√toriei are loc pen-
tru a asigura timpul necesar salut√rii prietenilor £i a acelora care
doresc s√ prezinte felicit√ri. C√s√toria ¶n templu, ea ¶ns√£i trebu-
ie s√ fie sacr√ £i trebuie s√ fie ¶mp√rt√£it√ numai cu cei care au un
loc special ¶n vie™ile celor care se c√s√toresc.

Noi nu cit√m cuvintele r…nduielii de pecetluire ¶n afara tem-
plului, dar putem descrie camera de pecetluire ca fiind frumoas√
prin modul de mobilare, lini£tit√ £i senin√ prin spirit £i sf…nt√
prin munca sacr√ care se realizeaz√ acolo.

∑nainte de venirea cuplului la altar pentru r…nduiala de pece-
tluire, oficiantul are privilegiul de a exprima unele sfaturi, iar
t…n√rul cuplu de a le primi. Acestea sunt unele din g…ndurile pe
care t…n√rul cuplu le poate asculta cu aceast√ ocazie:

„Ast√zi este ziua nun™ii dumneavoastr√. Sunte™i cuprin£i de
emo™ia c√s√toriei. Templele au fost construite ca un sanctuar
pentru r…nduieli de felul acesteia. Nu suntem ¶n lume. Lucrurile
din lume nu se aplic√ aici £i nu vor avea influen™√ asupra a ceea
ce facem aici. Am ie£it afar√ din lume ¶n templul Domnului.
Aceasta va deveni ziua cea mai important√ din vie™ile dumnea-
voastr√.

V-a™i n√scut, a™i fost invita™i aici de p√rin™i care au preg√tit un
tabernacol muritor pentru ca spiritul dumneavoastr√ s√ locuias-
c√. Fiecare dintre dumneavoastr√ a™i fost boteza™i. Botezul, o r…n-
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duial√ sacr√, este simbolul cur√™irii, simbolul mor™ii £i al ¶nvierii,
simbolul mersului ¶nainte ¶ntr-o via™√ nou√. El ia ¶n considerare
poc√in™a £i iertarea p√catelor. ∑mp√rt√£ania este o re¶nnoire a
leg√m…ntului de la botez £i noi putem, dac√ tr√im potrivit lui, s√
ob™inem iertarea p√catelor noastre.

Tu, mire, ai fost r…nduit la preo™ie. ◊i s-a conferit prima dat√
preo™ia lui Aaron £i probabil ai progresat prin toate oficiile din
ea– diacon, ¶nv√™√tor £i preot. Apoi a venit ziua ¶n care ai fost
g√sit demn de a primi preo™ia lui Melhisedec. Acea preo™ie, preo-
™ia cea mai mare, este definit√ ca preo™ia dup√ ordinul cel mai
sf…nt al lui Dumnezeu sau preo™ia sf…nt√ dup√ ordinul Fiului lui
Dumnezeu. (Vezi Alma 13:18 £i Helaman 8:18.) ◊i s-a dat un ofi-
ciu ¶n preo™ie. Acum e£ti un v…rstnic.

Fiecare a™i primit ¶nzestrarea dumneavoastr√. ∑n acea ¶nzestra-
re, a™i primit o investi™ie de poten™ial etern. Dar toate aceste
lucruri, ¶ntr-un sens, au fost preliminarii £i preg√tiri pentru veni-
rea dumneavoastr√ la altar pentru a fi pecetlui™i ca so™ £i so™ie
pentru via™√ £i eternitate. Acum deveni™i o familie, liber√ de a
ac™iona ¶n crearea lumii, pentru a avea posibilitatea prin devota-
ment £i sacrificiu s√ aduce™i copii pe lume £i s√-i cre£te™i £i s√-i
¶ntre™ine™i ¶n siguran™√ de-a lungul existen™ei lor muritoare; pen-
tru a-i vedea venind ¶ntr-o zi, a£a cum a™i venit £i voi, s√ participe
la aceste sacre r…nduieli din templu.

Veni™i de bun√voie £i a™i fost socoti™i demni. Aceast√ unire
poate fi pecetluit√ prin Sf…ntul Spirit al f√g√duin™ei.“

„De aceea, Eu trimit asupra voastr√, acum, un alt M…ng…ie-
tor, chiar asupra voastr√, prietenii Mei, ca s√ poat√ r√m…ne
¶n inima voastr√, chiar Sf…ntul Spirit al f√g√duin™ei; acest
M…ng…ietor, este acela£i pe care l-am promis ucenicilor Mei,
a£a cum este ¶nscris ¶n m√rturia lui Ioan.

Acest M…ng…ietor este promisiunea pe care v-am f√cut-o de
a avea via™√ ve£nic√, chiar gloria ¶mp√r√™iei celeste“ (vezi D&L
88:3–4).
A se accepta unul pe altul ¶n cadrul leg√m…ntului c√s√toriei

este o mare responsabilitate, una care aduce cu ea binecuv…nt√ri
f√r√ m√sur√.

Mireasa £i mirele vor fi, foarte probabil, at…t de emo™ionant
implica™i ¶n c√s√torie, ¶nc…t ei poate nu vor asculta cu aten™ie –
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poate nu vor auzi ¶n realitate cuvintele r…nduielii de pecetluire.
De£i nu putem repeta aceste cuvinte ¶n afara templului, putem s√
ne ¶ntoarcem din c…nd ¶n c…nd pentru a fi martori la o c√s√torie.
Un Domn generos ne-a autorizat s√ facem aceasta. Cu aceste
ocazii, c…nd nu suntem at…t de personal implica™i, putem asculta
cu aten™ie cuvintele r…nduielii. ∑n mod similar, desigur, ¶ntorc…n-
du-ne frecvent s√ oficiem pentru cei care au murit, putem s√ ne
¶nvior√m mintea £i spiritul prin experien™a ¶nzestr√rii.

Dac√ anterior a™i fost c√s√tori™i printr-o ceremonie civil√,
acum, pute™i dori s√ fi™i pecetlui™i pentru eternitate, iar dac√ ave™i
copii s√ v√ pecetlui™i cu ei ¶ntr-o leg√tur√ familial√ etern√. Dac√
sunte™i preg√tit pentru acest lucru, ve™i avea marele privilegiu de
a primi aceast√ binecuv…ntare.

∑MBR≥CA◊I ∑N ALB

C…nd facem munca de r…nduial√ ¶n templu, purt√m ¶mbr√c√-
minte alb√. Aceast√ ¶mbr√c√minte este simbolul purit√™ii, al
demnit√™ii £i al cur√™eniei.

Dup√ intrarea ¶n templu, v√ schimba™i hainele de strad√ cu
hainele albe de templu. Aceast√ schimbare are loc ¶ntr-un vestiar
cu dulapuri individuale, unde fiec√rei persoane ¶i este asigurat
un compartiment £i un spa™iu pentru ¶mbr√cat care este perso-
nal. ∑n templu, idealul decen™ei este men™inut cu aten™ie. C…nd
v√ a£eza™i hainele ¶n compartimentul dumneavoastr√, p√r√si™i
acolo, odat√ cu ele, grijile, preocup√rile £i tulbur√rile. P√£i™i afar√
din aceast√ mic√ zon√ personal√ ¶mbr√ca™i ¶n alb £i ave™i un sen-
timent de egalitate £i de unitate, deoarece to™i ¶n jurul dumnea-
voastr√ sunt ¶mbr√ca™i ¶n mod similar.

Dac√ merge™i la templu pentru prima oar√, sf√tui™i-v√ cu epis-
copul dumneavoastr√. C…nd v√ elibereaz√ o recomandare, el v√
va explica unele lucruri despre natura ¶mbr√c√mintei de care ve™i
avea nevoie ¶n templu. Ob™inerea ¶mbr√c√mintei nu trebuie s√ fie
o grij√ pentru dumneavoastr√. Pute™i fie s√ o cump√ra™i prin Ser-
viciile de distribuire ale Bisericii fie, ¶n unele cazuri, s√ o ¶nchi-
ria™i la templu. ∑n ultimul caz este cerut√ o sum√ foarte modest√,
care acoper√ numai costul sp√l√rii ¶mbr√c√mintei. ∑nchirierea
¶mbr√c√mintei nu se asigur√ la templele mai mici.
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Asemenea ceremoniilor £i r…nduielilor din templu, ¶n afara
templului vorbim foarte pu™in despre ¶mbr√c√mintea purtat√
¶n√untru. Putem spune despre ea, la fel ca £i despre ceremonii,
c√ are un ¶n™eles simbolic deosebit.

Este o dovad√ de evlavie £i de respect c…nd membrii Bisericii
viziteaz√ templul ¶mbr√ca™i £i ¶ngriji™i ¶ntr-un mod ¶n care s√ nu
se simt√ jena™i ¶n prezen™a Domnului. Presupune™i pentru un
moment c√ sunte™i invitat pentru a fi oaspete ¶n casa unui ¶nalt £i
important conduc√tor. Vi s-a dat de ¶n™eles c√ v√ ve™i ¶nt…lni cu
oaspe™i distin£i, care au primit invita™ii similare. Invita™ia este o
indica™ie c√ gazda v√ stimeaz√ foarte mult. ∑n™elege™i c√ mul™i
al™ii ar fi pre™uit mult o asemenea invita™ie, dar pentru un motiv
sau altul ei n-au fost invita™i £i deci nu pot veni. ∑n aceste condi-
™ii, este greu de crezut c√ ve™i sosi ¶n haine vechi de lucru sau
¶mbr√cat a£a cum o face™i c…nd v√ recrea™i. Este greu de crezut c√
un b√rbat s-ar duce neb√rbierit sau o femeie ar merge cu p√rul
nepiept√nat.

Oamenii demni £i rafina™i, dup√ primirea unei invita™ii la o
adunare important√, ¶£i fac frecvent griji despre ¶mbr√c√mintea
care va fi potrivit√. Nu v√ ve™i preg√ti cu aten™ie pentru a£a o oca-
zie special√? Poate chiar v√ cump√ra™i ¶mbr√c√minte nou√ ¶n spe-
ran™a c√ ¶nf√™i£area dumneavoastr√ nu va diminua natura impu-
n√toare a cadrului.

Grija va fi ar√tat√, de asemenea, pentru c√lcarea £i cur√™irea
¶mbr√c√mintei dumneavoastr√. V-a™i sim™i incomod, dac√ nu a™i
fi curat ¶mbr√cat.

Ocazia de a vizita templul poate fi comparat√ cu o asemenea
invita™ie.

Exist√ o singur√ ocazie c…nd membrii Bisericii sunt invita™i ¶n
templu exact ¶n hainele de „strad√“, £i aceasta este atunci c…nd ei
sunt martori la o c√s√torie ¶n templu. ∑n acest caz, numai pantofii
sunt sco£i £i sunt ¶nlocui™i cu ¶nc√l™√minte alb√. Cu ani ¶n urm√,
fra™ii au autorizat aceasta pentru u£urin™a acelor membri de
familie £i prieteni care nu merg la o sesiune de ¶nzestrare imediat
¶nainte de c√s√torie.

Mirii £i miresele merg la templu pentru a fi c√s√tori™i pentru
via™a muritoare £i pentru eternitate. Acolo, miresele poart√
¶mbr√c√minte alb√, cu m…neci lungi, din material modest £i cu
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model decent, f√r√ ornamenta™ii multe. Mirii sunt, de asemenea,
¶mbr√ca™i ¶n alb. Fra™ii care vin s√ fie martori la c√s√toriile din
templu nu poart√ smoching. 

Am fost intriga™i £i totodat√ pu™in ¶ntrista™i, c…nd, merg…nd la
templu, am v√zut c√ unii au venit s√ fie martori la c√s√torii sau s√
participe la o sesiune ¶n templu ¶mbr√ca™i ca £i c…nd urmau s√
mearg√ la un picnic sau la o ¶ntrecere de atletism.

Privilegiul de a intra ¶n templu merit√ din partea noastr√ mai
mult dec…t at…t. Domnului ¶i face pl√cere c…nd ne sp√l√m trupu-
rile £i punem haine curate pe noi, oric…t de necostisitoare ar fi
ele. Trebuie s√ ne ¶mbr√c√m ¶ntr-un fel ¶n care am putea s√ parti-
cip√m convenabil la o ¶nt…lnire de ¶mp√rt√£anie sau la o adunare
care este decent√ £i impun√toare.

∑n unele ocazii, a existat c…te o persoan√, martor√ la c√s√torie,
care ¶n mod evident a acordat pu™in√ aten™ie sfatului pe care l-au
dat fra™ii despre ¶mbr√c√minte £i ™inut√ ¶ngrijit√, despre grija de
a nu se lua la ¶ntrecere cu lumea ¶n extremele manierei de a se
¶mbr√ca, ¶n lungimea £i ¶n aranjarea p√rului etc. Ne mir√m de ce,
dac√ o asemenea persoan√ a fost suficient de matur√ pentru a fi
admis√ ¶n templu, ea nu a putut fi imediat destul de sensibil√ s√
£tie c√ Domnul nu va fi mul™umit de cei care arat√ o preferin™√
evident√ de a urma c√ile lumii.

Cum poate un membru cu recomandare s√ intre ¶n templu ¶n
¶mbr√c√minte care este indecent√ sau modern√? Cum poate
cineva s√ nu aib√ p√rul aranjat cu rafinament £i demnitate?

C…nd ave™i ocazia s√ merge™i la templu pentru a participa la
ceremoniile din templu sau pentru a fi martori la o pecetluire,
aminti™i-v√ unde v√ afla™i. Trebuie s√ fi™i ¶ngriji™i £i s√ v√ ¶mbr√-
ca™i ¶n a£a fel ¶nc…t s√ v√ sim™i™i bine dac√ Gazda dumneavoastr√
ar ap√rea.

Cei care de™in £i ¶mp√rt√£esc binecuv…nt√rile preo™iei trebuie
s√ aib√ trupurile acoperite a£a cum a fost revelat profetului
Joseph Smith c…nd i-a fost acordat√ ceremonia de ¶nzestrare.

Membrii care au primit r…nduielile ¶n templu, poart√, de acum
¶ncolo, ve£m…ntul special sau lenjeria de corp. Ve£mintele sunt
asigurate de o agen™ie a Bisericii – £i sunt, ¶n general, puse la dis-
pozi™ia membrilor din toat√ lumea printr-un program dirijat de
Biseric√.
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Ve£m…ntul reprezint√ leg√minte sacre. ∑ntre™ine decen™a £i
devine un scut £i o protec™ie pentru cel care ¶l poart√.

Purtarea unui asemenea ve£m…nt nu ¶mpiedic√ membrii s√ se
¶mbrace ¶n hainele la mod√ purtate ¶n general ¶n lume. Numai
¶mbr√c√mintea care este indecent√ sau extravagant√ va fi incom-
patibil√ cu purtatul ve£m…ntului. Oricare membru al Bisericii,
indiferent dac√ a fost sau nu la templu, va evita ¶ntr-un spirit
cuviincios extremele ¶n mod√ sau modelele care las√ corpul des-
coperit.

Pot exista ocazii ¶n care membrii ¶nzestra™i ai Bisericii s√ se
confrunte cu ¶ntreb√ri despre ve£m…nt.

Odat√, unul dintre fra™i a fost invitat s√ vorbeasc√ corpului
profesoral £i personalului de la Navy Chaplains Training School
din Newport, Rhode Island. Auditoriul cuprindea un num√r de
preo™i cu rang ¶nalt ¶n marin√, de credin™√ catolic√, protestant√ £i
ebraic√.

∑n timpul acordat ¶ntreb√rilor £i r√spunsurilor, unul dintre
preo™i a ¶ntrebat: „Pute™i s√ ne spune™i ceva despre lenjeria specia-
l√ de corp pe care unii mormoni o poart√?“. Sensul acestei ¶ntre-
b√ri era: „De ce o fac ei? Nu e ceva straniu? Nu prezint√ aceasta o
problem√?“.

Preotului care a pus ¶ntrebarea, el i-a r√spuns cu o ¶ntrebare:
„Ce Biseric√ reprezenta™i dumneavoastr√?“. Drept r√spuns el a
numit una dintre Bisericile protestante.

Fratele a spus: „∑n via™a civil√ £i, de asemenea, c…nd conduce™i
adun√ri ¶n cadrul serviciului militar purta™i haine preo™e£ti, nu-i
a£a?“. Preotul a spus c√ ¶ntr-adev√r poart√.

Fratele a continuat: „Presupun c√ aceasta are o oarecare
importan™√ pentru dumneavoastr√, c√ ¶ntr-un sens v√ pune deo-
parte de restul congrega™iei dumneavoastr√. Este uniforma dum-
neavoastr√, cum s-ar spune, a slujirii. De asemenea, presupun c√
s-ar putea s√ aib√ o semnifica™ie mult mai important√. V√ amin-
te£te cine sunte™i £i care sunt obliga™iile £i leg√mintele dumnea-
voastr√. Este o continu√ aducere aminte c√ sunte™i membru al
clerului, c√ v√ considera™i slujitor al Domnului £i c√ ave™i respon-
sabilitatea de a tr√i ¶n a£a fel, ¶nc…t s√ fi™i demn de r…nduirea
dumneavoastr√“.
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Apoi, el le-a spus: „Ar trebui s√ pute™i ¶n™elege cel pu™in unul
dintre motivele pentru care sfin™ii din zilele din urm√ au un
angajament spiritual profund cu privire la ve£m…nt. O diferen™√
major√ ¶ntre bisericile dumneavoastr√ £i a noastr√ este c√ noi nu
avem cler profesionist, a£a cum ave™i dumneavoastr√. Congrega-
™iile sunt toate prezidate de conduc√tori locali. Sunt b√rba™i che-
ma™i din toate profesiunile vie™ii. Dar, ei sunt r…ndui™i la preo™ie.
Ei sunt pu£i deoparte pentru a prezida ca pre£edin™i, consilieri £i
conduc√tori de diferite categorii. Femeile, de asemenea, iau parte
la aceast√ responsabilitate £i la aceste obliga™ii. B√rbatul care
conduce congrega™ia noastr√ duminica, ¶n calitate de episcop,
poate merge la lucru luni ca func™ionar de po£t√, ca lucr√tor ¶ntr-
un oficiu, ca fermier, ca doctor; sau poate fi pilot ¶n avia™ia milita-
r√ sau ofi™er de marin√. Potrivit standardelor noastre, el este tot
at…t de r…nduit ca slujitor, cum sunte™i dumneavoastr√ prin ve£-
mintele clericale. Diferen™a este c√ noi le purt√m pe ale noastre
pe dedesubtul ¶mbr√c√mintei, £i nu pe deasupra, pentru c√ noi
suntem angaja™i ¶n ocupa™ii diferite, pe l…ng√ slujirea noastr√ ¶n
Biseric√. Cu aceste lucruri sacre noi nu dorim s√ facem parad√ ¶n
fa™a lumii“.

El a explicat, apoi, c√ exist√ la fel de bine unele ¶n™elesuri spi-
rituale mai profunde, care leag√ practica purt√rii acestui ve£m…nt
cu leg√mintele care sunt f√cute ¶n templu. Noi nu g√sim necesar
s√ le discut√m pe acestea aici – nu pentru c√ ele sunt secrete, ci
pentru c√ sunt sacre.

Ve£m…ntul, acoperind corpul, este o aducere aminte, vizual√ £i
tangibil√ a acestor leg√minte. Pentru mul™i membri ai Bisericii,
ve£m…ntul a constituit o barier√ de protec™ie c…nd purt√torul a
fost pus s√ fac√ fa™√ unei ispite. Printre alte lucruri, el simboli-
zeaz√ profundul nostru respect pentru legile lui Dumnezeu – £i
printre acestea, standardul moral.

PUTEREA DE A PECETLUI

Dac√ ¶n™elegem at…t istoria, c…t £i doctrina muncii ¶n templu
trebuie s√ ¶n™elegem ce este puterea de pecetluire. Trebuie s√
examin√m, cel pu™in p…n√ la un anumit nivel, de ce cheile autori-
t√™ii de folosire a puterii de pecetluire sunt cruciale.
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Cu aproape nou√ sute de ani ¶nainte de Hristos, profetul Ilie a
ap√rut la curtea unui rege din Israel. El de™inea o autoritate
sacr√, puterea de a pecetlui.

Ilie £i-a ¶ndeplinit slujirea sa, l-a r…nduit £i l-a uns pe Elisei
pentru a-i fi succesor £i, apoi – £i acest lucru este important – el
nu a murit. La fel ca £i Mosie ¶naintea lui, el a fost ¶n√l™at.

Dup√ aceasta, numele lui apare numai o dat√ ¶n Vechiul
Testament, ¶n penultimul verset din ultimul capitol al Vechiului
Testament. Aici, Maleahi profetizeaz√ c√ Ilie se va ¶ntoarce £i c√
el „va ¶ntoarce inima p√rin™ilor spre copii, £i inima copiilor spre
p√rin™ii lor“, ca nu cumva ¶ntreg p√m…ntul s√ fie lovit cu un
blestem (vezi Maleahi 4:5–6).

„C…nd Isus a venit ¶n p√r™ile Cezareii lui Filip, El i-a ¶ntrebat
pe ucenicii Lui: ‹Cine zic oamenii c√ sunt Eu, Fiul omului?›

÷i ei au r√spuns: ‹Unii zic c√ e£ti Ioan Botez√torul; al™ii Ilie;
al™ii Ieremia sau unul dintre proroci›.

‹Dar voi›, le-a zis El, ‹cine zice™i c√ sunt?›
÷i Simon Petru, drept r√spuns, I-a zis: ‹Tu e£ti Hristosul,

Fiul Dumnezeului cel viu!›
÷i Isus a r√spuns, zic…nd-i: ‹Ferice de tine, Simone, fiul lui

Iona; fiindc√ nu carnea £i s…ngele ™i-a descoperit lucrul acesta,
ci Tat√l Meu care este ¶n ceruri.

÷i Eu ¶™i spun: Tu e£ti Petru £i pe aceast√ piatr√ voi zidi
Biserica Mea £i por™ile Locuin™ei mor™ilor nu o vor birui.

÷i ¶™i voi da cheile ¶mp√r√™iei din ceruri £i orice vei lega pe
p√m…nt, va fi legat ¶n ceruri £i orice vei dezlega pe p√m…nt, va
fi dezlegat ¶n ceruri› “ (Matei 16:13–19).
C…nd Petru, Iacov £i Ioan au mers cu Domnul la Muntele

Schimb√rii la fa™√, acolo, ¶mpreun√ cu Domnul schimbat la fa™√,
au ap√rut dou√ personaje. Ei i-au recunoscut pe Moise £i pe Ilie,
care veniser√ pentru a transmite acelei pre£edin™ii puterea de
pecetluire (vezi Matei 17:1–8; nota™i c√ Ilie este traducerea ¶n
limba greac√ a numelui ebraic Elijah £i este folosit, deseori, ¶n
Noul Testament pentru a-l desemna pe Ilie, profetul din Vechiul
Testament).

Petru trebuia s√ de™in√ cheile. Petru trebuia s√ de™in√ puterea
de pecetluire, acea autoritate care are puterea de a lega sau de a
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pecetlui pe p√m…nt ori a dezlega pe p√m…nt, astfel fiind £i ¶n
ceruri.

∑n anul 34 d.H. , dup√ r√stignirea Sa, Domnul a slujit nefi™ilor.
El le-a dictat – £i acest lucru este remarcabil ¶n istoria scripturii –
ultimele dou√ capitole din Maleahi (care con™in profe™ia c√ Ilie se
va ¶ntoarce), i-a determinat s√ le scrie £i apoi s√ le expun√.

C…nd ¶ngerul Moroni i-a ap√rut profetului Joseph Smith ca 
s√-i vorbeasc√ despre pl√ci, el a citat profe™ia despre ¶ntoarcerea
lui Ilie. Acest citat este acum sec™iunea a doua din Doctrin√ £i
Leg√minte.

Treisprezece ani dup√ apari™ia lui Moroni, a fost construit un
templu adecvat scopului, Domnul a ap√rut din nou, iar Ilie a
venit cu El, £i a conferit cheile puterii de pecetluire.

Aceste chei apar™in pre£edintelui Bisericii – profetului, v√z√to-
rului £i revelatorului. Aceast√ putere sacr√ de pecetluire este
acum a Bisericii. Nimic altceva nu este privit cu mai mult√ con-
templare sacr√ de cei care cunosc semnifica™ia acestei autorit√™i.
Nimic nu este p√strat cu mai mult√ aten™ie. Exist√ relativ pu™ini
oameni care de™in aceast√ putere de pecetluire pe p√m…nt la un
moment dat – ¶n fiecare templu sunt fra™i c√rora li s-a dat pute-
rea de pecetluire. Nimeni nu o poate primi dec…t de la profetul,
v√z√torul, revelatorul £i pre£edintele Bisericii lui Isus Hristos a
Sfin™ilor din Zilele din Urm√ sau de la aceia pe care El i-a delegat
pentru a o acorda altora.

„L-AM V≥ZUT PE DOMNUL . . .“

Ziua ¶ntoarcerii lui Ilie a fost duminic√ dup√-amiaz√, 3 aprilie
1836. O ¶nt…lnire de ¶mp√rt√£anie fusese ™inut√ ¶n templul din
Kirtland. Profetul a descris acea dup√-amiaz√ ¶n ace£ti termeni:

„Dup√-amiaz√, i-am ajutat pe ceilal™i pre£edin™i la distribui-
rea cinei Domnului c√tre membrii Bisericii, primind-o de la
Cei Doisprezece, care aveau privilegiul de a oficia la masa
sacr√ ¶n acea zi. Dup√ ce am f√cut acest serviciu fra™ilor mei,
m-am retras spre pupitru, v√lul fiind l√sat, £i am ¶ngenun-
cheat cu Oliver Cowdery, ¶ntr-o rug√ciune solemn√ £i lini£tit√.
Dup√ ce ne-am ridicat din rug√ciune, ne-a fost dat√ urm√toa-
rea viziune“ (vezi D&L 110, introducerea).
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„V√lul a fost ridicat de pe mintea noastr√ £i ochii ¶n™elegerii
noastre s-au deschis.

L-am v√zut pe Domnul st…nd ¶n picioare la balustrada pupi-
trului, ¶naintea noastr√; £i sub picioarele Sale era o lucrare
pavat√ cu aur, de culoarea chihlimbarului.

Ochii Lui erau ca flac√ra focului; p√rul pe capul Lui era alb
ca z√pada curat√; ¶nf√™i£area Sa era mai str√lucitoare dec…t
soarele; £i glasul S√u era ca vuietul unor ape mari, chiar glasul
lui Iehova, spun…nd:

Eu sunt Cel dint…i £i Cel de pe urm√; Eu sunt Acela care tr√-
ie£te, Eu sunt Acela care a fost ucis; Eu sunt avocatul vostru pe
l…ng√ Tat√l.

Iat√, p√catele voastre v√ sunt iertate; voi sunte™i cura™i ¶na-
intea Mea; de aceea ¶n√l™a™i-v√ capul £i bucura™i-v√.

Inimile fra™ilor vo£tri £i inimile ¶ntregului Meu popor, care,
cu for™a lor, au construit aceast√ cas√ ¶n numele Meu, s√ se
bucure. 

Pentru c√, iat√, Eu am acceptat aceast√ cas√ £i numele Meu
va fi aici; £i M√ voi manifesta poporului Meu cu milostivire ¶n
aceast√ cas√.

Da, Eu voi ap√rea slujitorilor Mei £i le voi vorbi cu propriul
Meu glas, dac√ poporul Meu va ™ine poruncile Mele £i nu va
p…ng√ri aceast√ sf…nt√ cas√.

Da, inimile a mii £i zeci de mii se vor bucura mult datorit√
binecuv…nt√rilor care vor fi rev√rsate asupra capetelor popo-
rului Meu £i a ¶nzestr√rilor cu care slujitorii Mei au fost ¶nze-
stra™i ¶n aceast√ cas√.

÷i faima acestei case se va r√sp…ndi ¶n ™√rile str√ine £i aces-
ta este ¶nceputul binecuv…nt√rilor care vor fi rev√rsate asupra
capetelor oamenilor Mei. Chiar a£a. Amin.

Dup√ ce aceast√ viziune s-a ¶ncheiat, cerurile ni s-au des-
chis din nou; £i Moise a ap√rut ¶naintea noastr√ £i ne-a ¶ncre-
din™at cheile pentru adunarea Israelului din cele patru p√r™i
ale lumii £i pentru aducerea celor zece triburi din ™inuturile
din nord.
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Dup√ aceasta, Ilie a ap√rut £i a ¶ncredin™at dispensa™ia
Evangheliei lui Avraam, spun…nd c√ prin noi £i prin semin™ia
noastr√ toate genera™iile de dup√ noi vor fi binecuv…ntate.

Dup√ ce aceast√ viziune s-a ¶ncheiat, o alt√ viziune mare £i
glorioas√ a ap√rut ¶n fa™a noastr√; pentru c√, Ilie, profetul, care
a fost ¶n√l™at ¶n cer f√r√ s√ guste moartea, st√tea ¶naintea noa-
str√ £i a spus:

Iat√, a venit din plin timpul care a fost spus prin gura lui
Maleahi – m√rturisind c√ el [Ilie] va fi trimis, ¶nainte de veni-
rea m√re™ei £i groaznicei zile a Domnului –

Pentru a ¶ntoarce inima p√rin™ilor spre copii £i inima copii-
lor spre p√rin™ii lor, ca nu cumva ¶ntreg p√m…ntul s√ fie lovit
cu un blestem –

De aceea, cheile acestei dispensa™ii sunt ¶ncredin™ate ¶n
m…inile voastre; £i prin aceasta voi ve™i £ti c√ ziua m√rea™√ £i
groaznic√ a Domnului este aproape, chiar la u£√“ (D&L
110:1–16).
Se ¶nt…mplase! Acest semnal, chiar dac√ nu a fost observat de

lume, va influen™a ¶ns√ destinul fiec√rui suflet care a tr√it vreoda-
t√ sau va tr√i. Lucrurile au ¶nceput s√ se ¶nt…mple ¶n lini£te. Bise-
rica a devenit o Biseric√ ce construie£te temple.

∑n lume au ap√rut, aici £i acolo, ¶ntr-un mod socotit a fi spon-
tan, oameni £i organiza™ii £i societ√™i interesate ¶n urm√rirea
genealogiei. Toate acestea au avut loc, de c…nd a ap√rut Ilie la
templul din Kirtland.

Exact din acea zi, 3 aprilie 1836, inimile copiilor au ¶nceput s√
se ¶ntoarc√ spre p√rin™ii lor. Dup√ aceea, r…nduielile nu erau oca-
zionale, ci permanente. Puterea de pecetluire era cu noi. Nici o
autorizare nu o dep√£e£te ¶n valoare. Acea putere d√ esen™√ £i
stabilitate etern√ tuturor r…nduielilor realizate cu autoritate ade-
v√rat√, at…t pentru cei ¶n via™√, c…t £i pentru mor™i.

TOTUL F≥CUT ∑N ORDINE

Dificult√™ile £i persecu™iile care au urmat dup√ evenimentele
dramatice din templul din Kirtland au impus ca sfin™ii s√ se
mute. Oriunde se a£ezau, Domnul le revela planuri pentru a con-
strui temple. Acest lucru s-a ¶nt…mplat at…t ¶n Independence, c…t
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£i ¶n Far West, Missouri. ∑n aceast√ perioad√, persecu™iile s-au
n√pustit asupra sfin™ilor cu o furie nemai¶nt…lnit√ £i ¶n cele din
urm√ ei s-au refugiat spre Nauvoo, Illinois. Aici, a venit din nou
revela™ia £i porunca de a construi o cas√ a Domnului.

Domnul a explicat c√ scopul construirii casei era de a revela
r…nduielile. „÷i, adev√rat v√ spun vou√, s√ fie construit√ aceast√
cas√ ¶n numele Meu pentru ca Eu s√ pot revela poporului Meu, ¶n
ea, r…nduielile Mele; deoarece, consider potrivit s√ revelez Biseri-
cii Mele lucrurile care au fost ™inute ascunse dinainte de ¶nteme-
ierea lumii, lucruri care apar™in dispensa™iei plenitudinii timpuri-
lor.“ (D&L 124:40—41.)

El a men™ionat c√ templul va fi un loc pentru ei pentru a con-
duce „ungerile £i sp√l√rile voastre, £i botezurile pentru mor™i,
£i adun√rile solemne, £i pomenirile voastre pentru sacrificiile
voastre prin fii lui Levi, £i pentru oracolele voastre din locurile
voastre cele mai sfinte ¶n care primi™i comunic√ri, £i legile £i
judec√™ile voastre, pentru ¶nceputul revela™iilor £i a temeliei
Sionului, £i pentru slava, onoarea £i ¶nzestrarea tuturor munici-
palit√™ilor . . . prin r…nduielile casei Mele, pe care, totdeauna, i se
porunce£te poporului Meu s√ o construiasc√ ¶n numele Meu
sf…nt“ (D&L 124:39).

Printre r…nduielile pe care le realiz√m ¶n Biseric√ sunt urm√-
toarele: botezul, ¶mp√rt√£ania, numirea £i binecuv…ntarea noilor
n√scu™i, slujirea bolnavilor, punerea deoparte ¶n chem√ri ¶n
Biseric√, r…nduirea ¶n oficii. ∑n afar√ de acestea, sunt r…nduielile
¶nalte, realizate ¶n temple. Acestea includ sp√larea, ungerea,
¶nzestrarea £i r…nduiala de pecetluire cunoscut√ ¶n general sub
denumirea de c√s√torie ¶n templu.

C…t de importante sunt r…nduielile pentru noi, ca membri ai
Bisericii?

Pute™i fi ferici™i, pute™i fi m…ntui™i, pute™i s√ fi™i exalta™i f√r√
ele? R√spuns: Ele sunt mai mult dec…t recomandate sau dorite,
sau chiar dec…t necesare. Chiar mai mult dec…t esen™iale sau vita-
le. Ele sunt cruciale pentru fiecare dintre noi.

Profetul Joseph Smith a relatat c√ i s-a pus frecvent ¶ntrebarea:
„Nu putem fi salva™i f√r√ s√ trecem prin toate acele r…ndu-

ieli etc.?“ Voi r√spunde: Nu, nu plenitudinea salv√rii. Isus a
spus: „Sunt multe locuin™e ¶n casa Tat√lui Meu £i Eu m√ voi
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duce £i voi preg√ti un loc pentru voi“. Casa numit√ aici ar fi tre-
buit s√ fie tradus√ ¶mp√r√™ie; £i fiecare persoan√ care este exal-
tat√ p…n√ la cea mai ¶nalt√ locuin™√ trebuie s√ tr√iasc√ o lege
celestial√ £i ¶ntreaga lege, de asemenea. (History of the Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts, 7 vol. [Salt
Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-Saints, 1949],
6:184.)
Pre£edintele Joseph Fielding Smith a spus:

„Nu conteaz√ ce oficiu de™ine™i ¶n aceast√ Biseric√, pute™i fi
un apostol, pute™i fi un patriarh, un ¶nalt preot sau orice altce-
va £i nu pute™i s√ primi™i plenitudinea preo™iei, dec…t dac√
merge™i ¶n templul Domnului £i primi™i aceste r…nduieli
despre care a vorbit profetul. Nici un b√rbat nu poate primi
plenitudinea preo™iei ¶n afara templului Domnului. (Joseph
Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [Salt Lake
City: Deseret Book Co. , 1957], pag. 46.)
Am vorbit mai devreme despre r…nduielile ¶nalte realizate ¶n

temple. Acestea includ ¶nzestrarea. A ¶nzestra ¶nseamn√ a ¶mbo-
g√™i, a da altuia ceva durabil £i de mare valoare. R…nduielile de
¶nzestrare din templu ¶mbog√™esc pe trei c√i: (a) Celui care pri-
me£te r…nduiala i se d√ putere de la Dumnezeu. „Primitorii sunt
¶nzestra™i cu putere de sus“. (b) Un primitor este, de asemenea,
¶nzestrat cu informa™ii £i cunoa£tere. „Ei primesc o educa™ie cu
privire la scopurile £i planurile Domnului“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, ed. a 2-a [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pag.
227.) (c) C…nd este pecetluit√ la altar, o persoan√ este beneficiara
binecuv…nt√rilor glorioase, a puterilor £i a onorurilor, acestea
fiind parte a ¶nzestr√rii sale.

Exist√ dou√ defini™ii sau descrieri publicate ale ¶nzestr√rii,
prima fiind a pre£edintelui Brigham Young:

„Da™i-mi voie s√ v√ dau o defini™ie pe scurt. ∑nzestrarea
dumneavoastr√ ¶nseamn√ primirea tuturor r…nduielilor ¶n
Casa Domnului, care sunt necesare pentru dumneavoastr√,
dup√ ce ve™i pleca din aceast√ via™√, pentru a putea merge
¶napoi ¶n prezen™a Tat√lui, trec…nd de ¶ngerii care stau ca san-
tinele, fiind ¶n stare s√ le da™i cuvintele cheie, semnele £i sim-
bolurile  apar™in…nd sfintei preo™ii £i s√ c…£tiga™i exaltarea
dumneavoastr√ etern√ ¶n ciuda p√m…ntului £i a iadului“. (Dis-
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courses of Brigham Young, comp. John A. Widtsoe [Salt Lake
City: Deseret Book Co. , 1971], pag. 416.)
Elderul James E. Talmage a descris ¶nzestrarea astfel:

∑nzestrarea ¶n templu, a£a cum este administrat√ ¶n templele
moderne, cuprinde ¶nv√™√tura cu privire la semnifica™ia £i des-
f√£urarea dispensa™iilor trecute £i la importan™a celei prezen-
te, ca cea mai mare £i grandioas√ er√ din istoria omenirii.
Acest curs de instruire include o relatare despre cele mai
importante evenimente ale perioadei de crea™ie, despre condi-
™ia primilor no£tri p√rin™i din gr√dina Edenului, despre nesu-
punerea lor £i ca rezultat, alungarea din acel s√la£ binecuv…n-
tat, despre starea lor ¶n lumea izolat√ £i dezn√d√jduit√ c…nd
au fost sorti™i s√ tr√iasc√ prin munc√ £i sudoare, despre planul
m…ntuirii prin care marea ¶nc√lcare a legii poate fi isp√£it√,
despre perioada marii apostazii, despre restaurarea Evanghe-
liei cu toate puterile £i privilegiile ei vechi, despre condi™ia
absolut√ £i indispensabil√ a purit√™ii personale £i a jertfirii
pentru ce e drept ¶n via™a prezent√ £i despre respectarea stric-
t√ a cerin™elor Evangheliei. (James E. Talmage, The House of the
Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], pag. 99–100; de aici
citat√, The House of the Lord.)

Aceast√ declara™ie a elderului Talmage clarific√ faptul c√ atunci
c…nd primi™i ¶nzestr√rile dumneavoastr√, primi™i ¶nv√™√tura cu
privire la scopul £i planurile Domnului ¶n crearea £i popularea
p√m…ntului. Ve™i fi ¶nv√™a™i ce trebuie s√ face™i pentru a atinge
exaltarea.

Binecuv…ntarea ¶nzestr√rii este necesar√ pentru exaltarea tota-
l√. Fiecare sf…nt din zilele din urm√ trebuie s√ caute s√ fie demn
de aceast√ binecuv…ntare £i s√ o ob™in√.

R…nduiala de sp√lare £i ungere este socotit√ deseori ¶n templu
ca r…nduial√ preg√titoare. Va fi suficient pentru scopurile noas
tre s√ spunem numai urm√toarele: asociate cu ¶nzestrarea sunt
sp√l√rile £i ungerile – ¶n cea mai mare parte de natur√ simbolic√,
dar promi™…nd at…t binecuv…nt√ri precise, imediate, c…t £i bine-
cuv…nt√ri viitoare.

∑n leg√tur√ cu aceste r…nduieli, ¶n templu ve™i fi oficial ¶mbr√-
ca™i ¶n ve£m…nt £i vi se vor promite binecuv…nt√ri minunate ¶n
leg√tur√ cu acest lucru. Este important s√ asculta™i cu aten™ie ¶n
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timp ce aceste r…nduieli sunt administrate £i s√ ¶ncerca™i s√ v√
aminti™i binecuv…nt√rile promise £i condi™iile prin care ele vor fi
realizate.

R…nduiala de pecetluire este acea r…nduial√ care leag√ familii-
le etern. C√s√toria ¶n templu este o r…nduial√ de pecetluire. C…nd
un cuplu este pecetluit ¶n templu, ¶n urma unei c√s√torii civile,
copiii care li s-au n√scut ¶nainte de aceast√ dat√, deci care nu
sunt n√scu™i ¶n leg√m…nt, sunt pecetlui™i cu ei printr-o scurt√ r…n-
duial√ sacr√.

V√ rog, s√ fi™i siguri c√ via™a dumneavoastr√ este ¶n complet√
ordine. Aceasta vine numai prin primirea ¶n templu a binecuv…n-
t√rilor dumneavoastr√, a r…nduielilor dumneavoastr√, deoarece
„puterea divinit√™ii se manifest√ ¶n r…nduielile ei“ (D&L 84:20).

LEG≥MINTE SACRE

Domnul, ¶n revela™ia cunoscut√, acum, drept sec™iunea 132
din Doctrin√ £i Leg√minte anun™√:

„Pentru c√, iat√, Eu ¶™i revelez ™ie un nou £i nepieritor leg√-
m…nt £i dac√ nu tr√ie£ti potrivit acestui leg√m…nt, atunci e£ti
blestemat, pentru c√, nimeni nu poate s√ resping√ acest leg√-
m…nt £i apoi s√ primeasc√ permisiunea de a intra ¶n slava
Mea.

Pentru c√, to™i aceia care doresc o binecuv…ntare din partea
Mea trebuie s√ tr√iasc√ legea care a fost instituit√ ¶nc√ dinain-
te de crearea lumii“ (D&L 132:4–5).
Pre£edintele Joseph Fielding Smith a definit noul £i nepierito-

rul leg√m…nt cu aceste cuvinte:
„Ce este noul £i nepieritorul leg√m…nt? Regret c√ trebuie s√

spun c√ sunt unii membri ai Bisericii care sunt ¶ndruma™i gre-
£it £i sunt dezinforma™i cu privire la ceea ce este ¶ntr-adev√r
noul £i nepieritorul leg√m…nt. Noul £i nepieritorul leg√m…nt este
suma total√ a tuturor leg√mintelor £i a obliga™iilor Evangheliei“.
(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3 vol. [Salt Lake
City: Bookcraft, 1954–1956], 1:156; de aici, citat√, Doctrines of
Salvation.)

34



Acest leg√m…nt include toate r…nduielile Evangheliei – cel mai
¶nalt dintre cele realizate ¶n templu. ∑l cit√m din nou pe pre£edin-
tele Smith:

„Acum exist√ o defini™ie precis√ detaliat√ a noului £i nepieri-
torului leg√m…nt. El este totul – plenitudinea Evangheliei. At…t
c√s√toria realizat√ cum se cuvine, botezul, r…nduirea la preo™ie,
orice altceva— fiecare contract, fiecare obliga™ie, fiecare realizare
care apar™ine Evangheliei lui Isus Hristos, care este pecetluit√ prin
Sf…ntul Spirit al f√g√duin™ei potrivit legii Sale date aici, este o parte
a noului £i nepieritorului leg√m…nt“. (Doctrines of Salvation 1:158.)
∑n versetul citat mai ¶nainte (Doctrin√ £i Leg√minte 132:4),

Domnul a vorbit cu o claritate evident√: „. . . nimeni nu poate s√
resping√ acest leg√m…nt £i apoi s√ primeasc√ permisiunea de a
intra ¶n slava Mea“.

Cei care merg la templu au privilegiul de a lua asupra lor leg√-
minte £i obliga™ii specifice, corespunz√toare exalt√rii lor £i a
celorlal™i. Elderul James E. Talmage a scris:

„R…nduiala ¶nzestr√rii include anumite obliga™ii din partea
persoanei, cum ar fi, leg√m…ntul £i promisiunea de a respecta
legea unei virtu™i £i castit√™i stricte, obliga™ia de a fi caritabil,
binevoitor, tolerant £i pur; de a dedica at…t talentul, c…t £i mij-
loacele materiale, r√sp…ndirii adev√rului £i ¶n√l™√rii rasei
umane £i de a c√uta ¶n orice mod s√ contribuie la marea preg√-
tire pentru ca p√m…ntul s√ fie gata s√-£i primeasc√ Regele –
Domnul Isus Hristos. Prin ¶ncheierea oric√rui leg√m…nt £i prin
asumarea fiec√rei obliga™ii este pronun™at√ o binecuv…ntare
promis√, fiind condi™ionat√ de respectarea credincioas√ a
clauzelor.“ (The House of the Lord, pag. 100.)
Noi facem un leg√m…nt cu Domnul s√ dedic√m timpul, talen-

tele £i mijloacele noastre pentru ¶mp√r√™ia Sa.
Noi suntem un popor de leg√m…nt. Facem leg√m…nt s√ d√m

din resursele noastre de timp £i bani – tot ceea ce suntem £i tot
ce posed√m – ¶n interesul ¶mp√r√™iei lui Dumnezeu pe p√m…nt.
∑n termeni mai simpli, noi facem leg√m…nt s√ facem bine. Sun-
tem un popor de leg√m…nt £i templul este centrul leg√mintelor
noastre. Este sursa leg√m…ntului.

Veni™i la templu. Se cuvine s√ veni™i la templu. Aici, ac™ion…nd
ca ¶mputernicit pentru cineva care a trecut dincolo de v√l, ve™i
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revedea ¶n fa™a dumneavoastr√ leg√mintele pe care le-a™i f√cut.
Ve™i avea consolidate ¶n mintea dumneavoastr√ marile binecu-
v…nt√ri spirituale care sunt asociate cu Casa Domnului.

Fi™i credincio£i leg√mintelor £i r…nduielilor Evangheliei. Deve-
ni™i demni de acele r…nduieli sacre, pas cu pas de-a lungul vie™ii.
Onora™i leg√mintele care sunt legate de ele. Face™i aceasta £i ve™i
fi ferici™i.

Vie™ile dumneavoastr√ vor fi atunci ¶n ordine – toate lucrurile
vor fi aliniate ¶n succesiune potrivit√, pe r…ndul potrivit, pe linia
potrivit√. Familia dumneavoastr√ va fi legat√ ¶ntr-o ordine ce nu
va putea fi niciodat√ rupt√.

∑n leg√minte £i r…nduieli sunt concentrate binecuv…nt√rile pe
care le solicita™i ¶n templul sf…nt. ∑n mod sigur, Domnului ∑i place
c…nd suntem demni de titlul: un p√zitor al leg√mintelor.

NU F≥R≥ OPOZI◊IE

Templele sunt adev√ratul centru al for™ei spirituale a Bisericii.
Trebuie s√ ne a£tept√m c√ adversarul va ¶ncerca s√ ne ¶mpiedice
pe noi ca Biseric√ £i pe noi ca persoan√ c…nd c√ut√m s√ partici-
p√m ¶n aceast√ munc√ sacr√ £i inspirat√. Piedica poate varia de la
persecu™iile teribile din zilele de odinioar√ p…n√ la apatia fa™√ de
munc√. Ultima este poate forma opozi™iei cea mai periculoas√
pentru sl√birea muncii din templu.

Munca din templu provoac√ at…t de mult√ opozi™ie deoarece
este sursa unei foarte mari puteri spirituale pentru sfin™ii din
zilele din urm√ £i pentru ¶ntreaga Biseric√.

La dedicarea pietrei din capul unghiului de la templul din
Logan, pre£edintele George Q. Cannon a f√cut aceast√ declara™ie:

„Fiecare piatr√ de funda™ie care este a£ezat√ pentru templu
£i fiecare templu terminat, potrivit ordinii pe care Domnul a
revelat-o pentru preo™ia Lui sf…nt√, reduce puterea Satanei pe
p√m…nt £i cre£te puterea lui Dumnezeu £i a evlaviei, d√ ceru-
lui o putere considerabil√ ¶n interesul nostru, invoc√ £i chea-
m√ asupra noastr√ binecuv…nt√rile Dumnezeului etern £i ale
celor care se afl√ ¶n prezen™a Lui. (Din „The Logan Temple“,
Millennial Star, 12 nov. 1877, pag. 743.)
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C…nd membrii Bisericii au sup√r√ri sau c…nd decizii cruciale ¶i
apas√ greu, este un lucru obi£nuit pentru ei s√ mearg√ la templu.
Este un loc bun pentru a ne ¶nl√tura grijile. ∑n templu putem
dob…ndi o perspectiv√ spiritual√. Acolo, ¶n timpul slujirii ¶n tem-
plu, suntem „¶n afara lumii“.

O mare parte din valoarea acestor ocazii const√ ¶n faptul c√
facem ceva pentru cei care nu o pot face singuri pentru sine.
C…nd facem ¶nzestrarea pentru cineva care este mort, sim™im
¶ntr-un fel mai pu™in√ ezitare de a ne ruga la Domnul pentru a ne
ajuta. C…nd cupluri de tineri c√s√tori™i au de luat decizii, dac√ se
afl√ l…ng√ un templu, participarea la o sesiune este de o mare
valoare. ∑n atmosfera spiritual√ a templului exist√ ceva, care
purific√ £i limpeze£te.

Uneori min™ile noastre sunt at…t de ocupate cu probleme £i
exist√ at…tea lucruri care pretind aten™ie deodat√, ¶nc…t chiar nu
putem g…ndi £i vedea corect. La templu, praful confuziei pare c√
se £terge, cea™a £i p…cla par s√ se ridice £i putem „vedea“ lucruri
pe care nu le puteam vedea ¶nainte £i putem g√si o cale de a trece
de sup√r√rile noastre pe care nu o £tiusem ¶nainte.

Domnul ne va binecuv…nta c…nd particip√m la munca r…ndu-
ielilor sacre ¶n temple. Binecuv…nt√rile nu vor fi limitate la sluji-
rea noastr√ ¶n templu. Vom fi binecuv…nta™i ¶n toate problemele
noastre. Domnul are grij√ de problemele noastre, at…t spirituale,
c…t £i temporale.

C≥TRE V≥L

Noi trebuie s√ dob…ndim unele sentimente ¶n leg√tur√ cu
motivul pentru care construim temple £i pentru care ne sunt
cerute r…nduielile. Dup√ aceea, suntem permanent ¶nv√™a™i £i
¶n√l™a™i ¶n probleme de importan™√ spiritual√. Cunoa£terea vine
r…nd dup√ r…nd, precept dup√ precept, p…n√ dob…ndim o pleni-
tudine a luminii £i a cunoa£terii. Aceast√ plenitudine a luminii £i
a cunoa£terii devine o mare protec™ie pentru noi – pentru fiecare
dintre noi. Este o protec™ie, de asemenea, pentru Biseric√.

Nici o munc√ nu protejeaz√ mai mult aceast√ Biseric√ dec…t
munca ¶n templu £i cercetarea genealogic√ care o sus™ine. Nici o
munc√ nu este mai purificat√ spiritual. Nici o munc√ pe care o
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facem nu ne d√ mai mult√ putere. Nici o munc√ nu pretinde un
standard mai ¶nalt de neprih√nire.

Munca noastr√ ¶n templu ne acoper√ cu un scut de protec™ie,
at…t ca persoan√, c…t £i ca popor.

Prin r…nduielile din templu facem leg√m…nt cu El – acolo noi
devenim poporul de leg√m…nt.

Dac√ accept√m revela™ia cu privire la munca de r…nduieli din
templu, dac√ vom face leg√mintele noastre f√r√ rezerve sau
scuze, Domnul ne va proteja. Vom primi inspira™ie suficient√
pentru dificult√™ile vie™ii.

Munca legat√ de temple este adev√rat√. Ea a fost revelat√ de
dincolo de v√l £i revela™ia continu√.

Revela™ia privind munca din templu poate veni fiec√rui mem-
bru al Bisericii individual.

Deci, veni™i la templu – veni™i £i cere™i binecuv…nt√ri. Este o
munc√ sacr√.
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