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În urmă cu 30 de ani, în Ghana, o tânără studentă la 
universitate, pe nume Doe, a pășit pentru prima dată 
într- o casă de întruniri a SZU. O prietenă o invitase să 

vină cu ea și Doe a fost curioasă să afle cum era Biserica.
Oamenii de acolo au fost atât de buni și prietenoși 

cu ea, încât nu se putea abține să se întrebe: „Ce fel de 
Biserică este aceasta?”.

Doe a fost atât de impresionată, încât a hotărât să afle 
mai multe despre Biserică și despre membrii ei, care erau 
plini de atât de multă bucurie. Însă, îndată ce a început să 
facă aceasta, familia și prietenii ei bine intenționați au înce-
put să- i pună piedici la fiecare mișcare. Ei au spus lucruri 
groaznice despre Biserică și au făcut tot ce au putut pentru 
a o face să se răzgândească.

Dar Doe primise o mărturie.
Ea avea credință și iubea Evanghelia, care îi umplea 

viața cu bucurie. Așadar, a fost botezată.
Pe urmă, s- a adâncit în studiu și rugăciune. A postit și 

a căutat influența Duhului Sfânt în viața ei. Drept rezultat, 
mărturia și credința lui Doe au devenit mai puternice și 
mai profunde. În cele din urmă, a hotărât să slujescă în 
misiune cu timp deplin pentru Domnul.

După întoarcerea ei din misiune, a ieșit la întâlniri și s- a 
căsătorit cu un tânăr întors din misiune – chiar cu cel care 
o botezase cu mulți ani în urmă – și, mai târziu, ei au fost 
pecetluiți în Templul Johannesburg, Africa de Sud.

Au trecut mulți ani de când Doe Kaku a avut parte 
pentru prima dată de bucuria Evangheliei lui Isus Hristos. 

În acea perioadă, viața nu a fost mereu plăcută pentru ea. 
A avut parte de tristețe și disperare, inclusiv de pierderea a 
doi copii – durerea profundă cauzată de acele experiențe 
încă îi împovărează inima.

Însă ea împreună cu soțul ei, Anthony, s- au străduit să 
se apropie unul de altul și de Tatăl lor Ceresc preaiubit, pe 
care Îl iubesc din toată inima.

Astăzi, după 30 de ani de când a fost botezată, sora 
Kaku a terminat de curând o altă misiune cu timp deplin – 
de data aceasta alături de soțul ei, care a fost președinte de 
misiune în Nigeria.

Cei care o cunosc pe sora Kaku spun că este ceva spe-
cial la ea. Ea strălucește. Este greu să îți petreci timpul cu 
ea fără să te simți mai fericit.

Mărturia ei este sigură: „Știu că Salvatorul mă vede ca 
fiică și prietenă a Sa (vezi Mosia 5:7; Eter 3:14)”, a spus ea. 
„Și învăț și încerc din răsputeri să fiu și eu prietena Lui – 
nu doar prin ceea ce spun, dar și prin ceea ce fac.”

Noi suntem ucenici
Povestea surorii Kaku se aseamănă cu povestea multo-

ra. Ea a avut dorința să cunoască adevărul, a plătit prețul 
pentru a dobândi lumină spirituală, a dat dovadă de 
dragoste față de Dumnezeu și semenii ei și, pe parcursul 
drumului, a avut parte de greutăți și tristețe.

Dar, indiferent de opoziție, indiferent de tristețe, a con-
tinuat să înainteze cu credință. Și tot atât de important este 
faptul că și- a păstrat bucuria. Ea a găsit o cale prin care nu 
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numai să îndure greutățile vieții, dar și să progreseze în 
pofida acestora!

Povestea ei se aseamănă cu povestea dumneavoastră 
și a mea.

Călătoria noastră este rareori netedă sau fără încercări.
Fiecare dintre noi are propriile necazuri, dezamăgiri, 

tristeți.
Ne putem simți chiar descurajați și, uneori, copleșiți.
Dar cei care trăiesc viața de ucenic – cei care rămân cre-

dincioși și înaintează cu credință; cei care au încredere în 
Dumnezeu și țin poruncile Sale; 1 cei care trăiesc conform 
Evangheliei zi după zi și oră după oră; cei care oferă celor 
din jurul lor slujire asemănătoare celei a lui Hristos, o faptă 
bună urmată de o alta – sunt cei ale căror gesturi mici 
aduc adesea o mare schimbare.

Cei care sunt puțin mai amabili, puțin mai iertători și 
puțin mai milostivi sunt cei milostivi care vor avea parte 
de milă.2 Cei care fac această lume un loc mai bun, un gest 
de bunătate și de dragoste urmat de un altul, și cei care se 
străduiesc să trăiască viața binecuvântată, satisfăcătoare și 
pașnică de ucenic al lui Isus Hristos sunt cei care, în cele 
din urmă, vor găsi bucurie.

Ei vor ști că „dragostea lui Dumnezeu care se răsfrânge 
în inimile copiilor oamenilor… este de dorit mai presus 
de toate lucrurile… și cea mai plăcută sufletului” 3.

NOTE
1. Vezi Mosia 4:6.
2. Vezi Matei 5:7.
3. 1 Nefi 11:22- 23.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Președintele Uchdorf ne învață că această cale a 
uceniciei este dificilă, dar cei care trăiesc „viața… 
pașnică de ucenic al lui Isus Hristos sunt cei care, în cele 
din urmă, vor găsi bucurie”. Tot așa cum președintele 
Uchtdorf relatează povestea lui Doe pentru a ilustra 
faptul că un ucenic adevărat poate găsi pace și bucurie 
în pofida încercărilor vieții, și dumneavoastră puteți 
împărtăși o relatare din propria viață despre motivul 

pentru care ați ales să- L urmați pe Hristos și cum v- a 
întărit El. Când sunteți îndemnați de Spirit, împărtăși-
rea experiențelor personale îi poate întări pe cei cărora 
le predați.

TINERI
Bucuria de a fi ucenic al lui Isus 
Hristos

Ați avut vreodată o zi rea? Ce ați făcut pentru a vă 
înveseli? Președintele Uchtdorf știe că „fiecare 

dintre noi are propriile necazuri, dezamăgiri, tristeți. 
Ne putem simți chiar descurajați și, uneori, copleșiți”.

Soluția dânsului este să trăim ceea ce dânsul numeș-
te, „viața de ucenic”: „să [rămânem] credincioși și [să 
înaintăm] cu credință”. Când înaintăm cu credință, 
putem avea încredere în Dumnezeu, putem ține porun-
cile Sale și putem sluji altora – și să simțim bucurie în tot 
acest timp! Precum a spus președintele Uchdorf: „Cei 
care trăiesc viața de ucenic… sunt cei ale căror gesturi 
mici aduc adesea o mare schimbare”.

Puteți face o listă cu moduri prin care puteți trăi 
o viață de ucenic. De exemplu, puteți scrie o idee de 
slujire, precum: „Să ajut un părinte să pregătească cina” 
sau o idee pentru a ține poruncile, precum: „Să mă rog 
să am mai multă răbdare cu frații mei și surorile mele”. 
Data viitoare când vă veți simți frustrați sau copleșiți, 
scoateți- vă lista, alegeți o idee și încercați- o!

COPII
Momente fericite și triste

În unele zile avem parte de momente mai puțin feri-
cite. Și aceasta este în regulă. Isus vă poate ajuta să 

treceți peste ele.
Desenați o față încruntată. Cum vă poate ajuta Isus 

când sunteți triști? Acum desenați o față zâmbitoare. 
Cum vă poate ajuta Isus să fiți fericiți?
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„A consacra înseamnă a pune 
deoparte sau a dedica ceva 

ca fiind sacru, consacrat scopurilor 
sfinte”, a spus vârstnicul D. Todd 
Christofferson, din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli. „Adevăratul 
succes în această viață rezultă din 
consacrarea vieții noastre – adică 
a timpului și a alegerilor noastre – 
pentru scopurile lui Dumnezeu.” 1

Vârstnicul Neal A. Maxwell 
(1926- 2004), din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli, a spus: „Avem 
tendința de a considera consacrarea ca 
fiind renunțarea, atunci când suntem 
îndrumați de Divinitate, la posesiunile 
noastre materiale. Dar cea mai înaltă 
formă de consacrare este renunțarea 
la noi înșine pentru Dumnezeu”.2

Când ne consacrăm pentru 
scopurile lui Dumnezeu, credința 
noastră în Isus Hristos și în ispășirea 
Sa va crește. Pe măsură ce trăim o 
viață consacrată, putem fi făcute 
sfinte prin acele fapte.

Să trăim o viață consacrată

Carole M. Stephens, prima 
consilieră în Președinția generală 
a Societății de Alinare, a spus: 
„Vârstnicul Robert D. Hales ne- a 
învățat: «Atunci când facem și ținem 
legăminte, noi lăsăm în urmă lumea 
și intrăm în împărăția lui Dumnezeu».

Noi suntem schimbate. Noi 
arătăm diferit și acționăm diferit. 
Lucrurile pe care le ascultăm, le 
citim și le spunem sunt diferite 
și ceea ce purtăm este diferit 
deoarece noi devenim fiice ale 
lui Dumnezeu, legate de El prin 
legământ” 3.

Consacrarea este legământul 
făcut de Dumnezeu „cu casa lui 
Israel, după zilele acelea, zice 
Domnul: Voi pune Legea Mea 
înlăuntrul lor, o voi scrie în inima 
lor; și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei 
vor fi poporul Meu” (Ieremia 31:33). 
Faptul de a trăi o viață consacrată 
este în armonie cu planul lui 
Dumnezeu pentru noi.

Scripturi suplimentare
1 Tesaloniceni 1:3,  
Doctrină și legăminte 105:5;  
reliefsociety .lds .org

NOTE
1. D. Todd Christofferson, „Reflecții asupra 

unei vieți consacrate”, Liahona, nov. 2010, 
p. 16.

2. Neal A. Maxwell, „Să sfințească fapta  
voastră”, Liahona, iulie 2002, p. 39.

3. Carole M. Stephens, „Pe deplin conștiente 
de îndatoririle noastre”, Liahona, nov. 
2012, p. 115- 116.
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Studiați, rugându- vă, acest material și căutați inspirație pentru a ști ce să împărtășiți. 
În ce mod înțelegerea scopului Societății de Alinare le pregătește pe fiicele lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările vieții veșnice?

Aveți în vedere următoarea 
întrebare:
Cum ne poate ajuta faptul de 
a ne consacra viețile în slujba 
Domnului să devenim mai 
asemănătoare Lui?

Credință, familie, alinare


