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Mă adresez tuturor celor care doresc să înțelea-
gă cine suntem noi, membrii Bisericii lui Isus 
Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, și doresc 

să vă ofer ca punct de plecare patru cuvinte: Îl căutăm 
pe Hristos.

Căutăm să învățăm de la El. Să Îl urmăm. Să devenim 
mai asemănători Lui.

În fiecare zi de- a lungul anului, Îl căutăm. Însă, în mod 
deosebit, în această perioadă a anului – Crăciunul, când 
sărbătorim nașterea iubitului nostru Salvator – inimile 
noastre sunt și mai îndreptate către El.

Ca parte a pregătirilor noastre pentru sărbătorirea 
Crăciunului, haideți să ne gândim la modul în care cei care 
au trăit cu două milenii în urmă erau pregătiți să- L întâm-
pine pe Salvator la venirea Sa. 

Păstorii
Nu știm multe despre păstori, doar că „stăteau afară, 

în câmp, și făceau de strajă noaptea în jurul turmei lor” 1. 
Cel mai probabil, păstorii erau oameni obișnuiți, asemeni 
multora dintre oamenii buni care muncesc zilnic pentru 
a- și asigura cele necesare.

Îi pot reprezenta pe oamenii care, într- un anumit 
moment, poate că nu l- au căutat pe Salvator în mod activ, 
însă, inima lor s- a schimbat când cerurile s- au deschis și 
le- a fost vestită naşterea lui Hristos.

Aceștia sunt cei care, după ce au auzit glasul mesageri-
lor cerești, au mers imediat la Betleem dorind să vadă.2

Magii
Magii erau oameni învățați care studiaseră despre 

nașterea lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Prin studiul lor au 
identificat semnele care indicau nașterea Sa. Când le- au 
identificat, și- au lăsat căminele și au călătorit la Ierusa-
lim, întrebând: „Unde este Împăratul de curând născut 
al iudeilor?” 3.

Cunoștiințele lor despre Hristos nu au rămas doar de 
natură academică. Au acționat de îndată ce au văzut sem-
nele nașterii Sale. Au pornit în căutarea lui Hristos.

Magii îi pot reprezenta pe cei care Îl caută pe Hristos 
prin studiu și cercetare academică. Dragostea lor pentru 
adevăr i- a condus, în cele din urmă, la Hristos, pe care 
L- au preaslăvit ca Rege al regilor, Salvatorul omenirii.4

Simeon și Ana
Simeon și Ana ar putea să- i reprezinte pe cei care Îl 

caută pe Hristos prin intermediul Spiritului. Acești oameni 
minunați erau pioși și religioși și, postind, rugându- se și 
trăind o viață plină de devoțiune și supunere, au așteptat 
pentru a vedea ziua venirii Fiului lui Dumnezeu.

Dând dovadă de loialitate, umilință și credință, ei au 
așteptat cu răbdare venirea Salvatorului.
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Să- L căutăm pe 
Hristos de Crăciun

Președintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Președinție
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În cele din urmă, au fost răsplătiți datorită credinței lor 
când, Maria și Iosif le- au prezentat pruncul care într- o zi 
urma să ia asupra Sa păcatele omenirii.5

Credincioșii din rândul nefiților și lamaniților
Povestea emoționantă a modului în care credincioșii din 

lumea nouă au urmărit semnele nașterii Salvatorului este 
consemnată în Cartea lui Mormon.

Vă amintiți că cei care aveau credință în Hristos au fost 
ridiculizați și persecutați. Oamenii care aveau multe cunoș-
tiințe și experiență în ceea ce privește lucrurile lumești, din 
acea vreme, îi acuzau pe credincioși că susțin superstiții 
prostești. De fapt, cei care nu credeau i- au ridiculizat pe 
credincioși atât de mult încât au făcut „o mare tulburare” 
în țară (3 Nefi 1:7). Îşi băteau joc de cei care credeau că 
Salvatorul avea să se nască.

Ura și mânia lor a crescut atât de mult încât au deve-
nit obsedați de ideea de a- i omorî pe cei care credeau 
în Salvator. În Cartea lui Mormon este consemnat modul 
dramatic în care au hotărât să rezolve această problemă.6

Credincioșii care trăiau în acele vremuri îi pot repre-
zenta pe cei care Îl caută pe Hristos chiar și atunci când 
alții râd, își bat joc și sunt ironici. Îl caută pe Hristos chiar 
și atunci când alții încearcă să- i parodieze, considerându- i 
lipsiți de rafinament, de cunoștințe și de experiență în ceea 
ce privește lucrurile lumești sau naivi.

Însă, disprețul altora nu- i descurajează pe credincioșii 
adevărați să Îl caute pe Hristos.

Îl căutăm pe Hristos
De- a lungul anului și, poate, în mod special în această 

perioadă a Crăciunului, ne- ar prinde bine să ne adresăm 
încă o dată întrebarea: „Cum Îl caut pe Hristos?”.

În timp ce trecea printr- o perioadă grea din viața sa, 
marele rege David a scris: „Dumnezeule, Tu ești Dumne-
zeul meu, pe Tine te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, 
îmi tânjește trupul după Tine” 7.

Poate că această atitudine, de a- L căuta pe Dumnezeu, 
a fost unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a spus 
despre David că era un om după inima Sa.8

În această perioadă a Crăciunului și pe parcursul 
întregului an, fie ca noi să Îl căutăm cu inima și sufletul 
nostru pe iubitul nostru Salvator, Prințul păcii, Cel Sfânt 
al lui Israel. Deoarece, în mare parte, această dorință ne 
definește nu doar ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a 
Sfinților din Zilele din Urmă ci, mai mult, ca cine suntem 
cu adevărat, ucenici ai lui Hristos.

NOTE
1.Luca 2:8.
2.Vezi Luca 2:15.
3.Vezi Matei 2:1- 2.
4.Vezi Matei 2:11.
5.Vezi Luca 2:22- 38.
6.Vezi 3 Nefi 1.
7.Psalmii 63:1.
8.Vezi Faptele apostolilor 13:22.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Cum ne- a sugerat președintele Uchtdorf că Îl putem 
căuta mai bine pe Salvator? Puteţi să- i încurajaţi pe cei 
cărora le predaţi să se întrebe: „Cum Îl caut pe Hristos?” 
Îi puteți invita să înceapă să împărtășească modul în 
care fiecare dintre ei Îl caută pe Hristos în timpul stu-
diului zilnic din scripturi făcut în familie. De asemenea, 
puteți să vizionați împreună cu cei cărora le predați 
prezentarea video de Crăciun de pe Mormon .org și 
să- i invitați să folosească prilejul anual și să- L caute pe 
Hristos urmând învățăturile Sale.

COPII
Așteptându- L pe Isus

Mulți oameni au așteptat ca Isus să se nască. Acum 
așteptăm ca El să vină din nou! Putem să ne pregă-

tim învățând despre Isus și urmându- L. Cum Îl urmați pe 
Isus? Desenați o stea și scrieți răspunsurile voastre înăuntru.
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Președintele Thomas S. Monson 
a spus: „Suntem înconjurați de 

cei care au nevoie de atenția, încu-
rajarea, sprijinul, alinarea, bunăta-
tea noastră… Noi suntem mâinile 
Domnului aici, pe pământ, având 
porunca de a- i sluji și de a- i ridica 
pe copiii Săi. El Se bazează pe fieca-
re dintre noi” 1.

Preşedintele Henry B. Eyring, pri-
mul consilier în Prima Preşedinţie, 
a spus: „Când ați venit în Biserică, 
în inima dumneavoastră a început 
o mare schimbare. Aţi făcut un 
legământ şi aţi primit o promisiune 
care a început să vă schimbe felul 
de a fi…

Dumneavoastră aţi promis că 
Îl veţi ajuta pe Domnul să [facă 
poverile altora] mai uşoare şi să fie 
mângâiaţi. Vi s- a dat puterea să- L 
ajutaţi pe Domnul să uşureze aceste 
poveri atunci când aţi primit darul 
Duhului Sfânt” 2.

Sora Jean B. Bingham, președin-
ta generală a Societății de Alinare 

Dornice să purtați greutățile  
una alteia

a spus: „Dorim să folosim lumina 
Evangheliei pentru a- i privi pe cei-
lalţi aşa cum îi priveşte Salvatorul – 
cu compasiune, speranţă şi caritate. 
Va veni ziua în care vom înţelege 
pe deplin inimile celorlalţi şi vom fi 
recunoscători să ni se ofere îndurare 
– tot aşa cum noi avem gânduri şi 
cuvinte caritabile faţă de alţii…

Obligaţia noastră şi privilegiul 
nostru este să acceptăm cu sinceri-
tate îmbunătăţirea oricui, pe măsură 
ce ne străduim să devenim mai 
asemănătoare Salvatorului nostru, 
Isus Hristos” 3.

Pe măsură ce ne purtăm greutăți-
le unii altora și ținem legămintele 
noastre, deschidem calea ca Isus 
Hristos să- i vindece pe alții. Vârst-
nicul Jeffrey R. Holland, din Cvo-
rumul celor Doisprezece Apostoli, 
ne- a învățat: „Luând în considerare 
prețul de neînțeles al răstignirii și 
ispășirii Lui, vă promit că El nu ne 
va întoarce spatele acum. Când El 
spune celor săraci în spirit: «Veniți 

la Mine», El vrea să spună că El 
cunoaște calea spre ieșire și spre 
înălțare. O cunoaște pentru că El a 
mers pe ea. Cunoaște calea pentru 
că El este calea” 4.

Scripturi suplimentare
Matei 25:40; Galateni 6:2;  
Mosia 2:17; 18:8- 9

NOTE
1.Thomas S. Monson, „Slujiți Domnului cu 

dragoste”, Liahona, feb. 2014, p. 4.
2.Henry B. Eyring, „Mângâietorul”, Liahona, 

mai 2015, p. 18.
3.Jean B. Bingham, „Voi aduce lumina Evan-

gheliei în căminul meu”, Liahona, nov. 2016, 
p. 6, 8.

4.Jeffrey R. Holland, „Lucruri stricate de  
reparat”, Liahona, mai 2006, p. 71
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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:
În ce mod faptul de a ne purta 
greutățile unii altora și a ține 
legămintele noastre deschide 
calea ca Isus Hristos să- i vindece 
pe cei aflați în nevoie?

Credință, familie, alinare


