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Compania a dat faliment, iar tragedia 
este că nu ar fi trebuit să se întâmple.

Încercăm să ne creăm o imagine 
cumpărând în funcţie de părerile altora 
despre noi! Eu le numesc „cumpărături 
pentru alţi oameni”. Mândria, călătorii-
le făcute din ambiţie sau cum vreţi să 
le numiţi pot avea consecinţe tragice.

Comparaţi relatarea de mai sus cu 
cea a „Zgârcitului Nick” din Portugalia, 
care venise în Anglia pentru a găsi de 
lucru. Avea peste douăzeci de ani şi 
era căsătorit. A reuşit să facă primul lui 
împrumut ipotecar. Muncea din greu, 
dar era considerat de colegii săi ca 
fiind un tip lipsit de generozitate sau, 
cu alte cuvinte, zgârcit. Nu ieşea nicio-
dată cu soţia lui în oraş, nu se ducea 
în vacanţă şi nu cumpăra cadouri. Ci 
muncea neîntrerupt.

După câţiva ani, şi- a achitat creditul 
şi a economisit suficienţi bani pentru 
a se întoarce în Portugalia, a construi 
o casă pentru familia lui şi două apar-
tamente pe care le- a închiriat. Ultima 
oară când am auzit de Nick, el pornea 
o altă afacere. „Zgârcitul Nick” nu era 
zgârcit! El avea viziune, stabilise ţeluri şi 
făcuse sacrificii pentru siguranţa famili-
ei sale. A cumpărat doar ce i- a trebuit; 
dorinţele sale au trebuit să aştepte.

Dar noi? „Cumpărăm pentru alţi 
oameni?” Sau suntem suficient de 
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 În Marea Britanie, ziua de 6 aprilie mar-
chează începutul unui nou an fiscal. 

Aşadar, pentru mine, în calitate de fost 
consultant financiar, această dată are 
mai mult decât o însemnătate spirituală. 
Îmi amintesc de pregătirile necesare 
pentru a reduce la minim obligaţiile 
fiscale ale clienţilor şi a mă asigura că 
afacerile lor erau pregătite pentru noul 
an fiscal. Era un proces continuu care 
se desfăşura pe tot parcursul anului şi 
necesita mult efort şi pregătire.

În acelaşi fel, bizuirea pe forţele 
proprii din punct de vedere temporal 
necesită pregătire şi nu este un proces 
care are loc o singură dată. Dacă am 
putea lucra din greu o singură zi pe 
an şi, apoi, să nu facem nimic până 
anul viitor!

Dar aşa ceva nu se poate! Bizuirea 
pe forţele proprii, abilitatea de a 
ne îngriji de noi înşine, de familiile 
noastre şi de alţii, este o muncă de o 
viaţă. Presupune muncă asiduă, rugă-
ciune, studiu şi cugetare. Presupune 
hotărâre fermă şi, poate cel mai mult, 
credinţă şi autocontrol.

În acest articol, voi discuta despre 
finanţele personale, unul dintre aspec-
tele bizuirii pe forţele proprii.

Am fost învăţaţi: „Dacă sunteţi pre-
gătiţi, nu vă va fi teamă” 1. Credinţa este 
dobândită ascultând de conducătorii 

noştri şi având încredere în judecata lor 
inspirată. Sfatul lor este, de exemplu, 
să evităm datoriile (sau să le achităm 
repede) cheltuind mai puţin decât 
câştigăm, plătind zeciuială şi donaţii 
de post ca Domnul să poată deschide 
zăgazurile cerurilor pentru noi.2

Am oferit sfaturi multor membri 
care se aflau în dificultăţi financiare. 
Punerea în practică a principiilor 
bizuirii pe forţele proprii se aseamănă 
puţin cu stabilirea unui regim alimen-
tar. Oamenii încep bine, dar renunţă 
atât de repede, încât nu- i acordă 
nicio şansă. Puţini au pus în practică 
suficient de mult timp principiile ce 
li s- au predat pentru a le permite să 
funcţioneze. „Tu ne- ai spus lucruri 
grele, mai mult decât suntem noi în 
stare să suportăm.” 3

Microîntreprinderea unui client se 
descurca foarte bine, dar directorul a 
cumpărat un BMW cu suma de 70.000 
de lire sterline fără să ţină seama de 
sfatul meu. La urma urmei, vecinul lui 
avea unul! I- am spus că, în curând, nu 
va mai aprecia maşina şi nu- şi va per-
mite s- o întreţină. La scurt timp după 
aceea, m- a sunat.

„Ai avut dreptate, Chris”, mi- a spus, 
„este doar o grămadă de fier, iar acum 
nu ne permitem să ne plătim datoriile 
luna aceasta”.

Cum să ne bizuim mai bine pe forţele 
proprii din punct de vedere temporal
Vârstnicul Christopher Charles, Marea Britanie
autoritate a zonei- Cei Şaptezeci

Vârstnicul 
Christopher Charles
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răbdători să aşteptăm pentru a nu 
intra în datorii, în afară de cele esen-
ţiale – probabil pentru educaţie, o 
casă şi o maşină modestă – şi chiar şi 
atunci, pentru a le achita repede? Ar 
trebui să ne plătim zeciuiala şi dona-
ţiile de post. Vă depun mărturie că 
binecuvântările Domnului sunt reale 
şi vom prospera dacă suntem supuşi. 
Ştiu aceasta din experienţa personală.

Dacă suntem cu un picior în lumea 
lucrurilor materiale pe care nu ni le 
permitem, haideţi să ieşim repede din 
ea! Împrumuturile trebuie să fie făcu-
te pentru lucrurile esenţiale pe care 
le- am menţionat, chiar dacă ar cam 
fi nevoie să vă schimbaţi canapea-
ua! Decideţi ce vreţi, stabiliţi ţeluri şi 
planuri pentru a obţine ceea ce doriţi 
făcând un buget. Rugaţi- vă şi treceţi 
la treabă. Acestea sunt ingredientele 
pentru succes! ◼

NOTE
 1. Doctrina şi Legămintele 38:30.
 2. Maleahi 3:10.
 3. 1 Nefi 16:1.

 Imediat după rededicarea Templului 
Freiberg, Germania, din data de 

4 septembrie 2016, preşedintele 
Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier 
în Prima Preşedinţie a vizitat Misiunea 
România- Moldova. Este prima dată 
când un membru al Primei Preşedinţii 
vizitează aceste ţări.

După o întâlnire plină de fericire cu 
membrii din vestul ţării, care aparţin de 
Templul Freiberg, Germania, întâlnire 
care a avut loc cu ocazia rededicării 
acestui templu, preşedintele Uchtdorf 
şi- a continuat drumul spre București, 
unde, în data de 5 septembrie, a fost 
invitatul special în cadrul unei adunări 
pentru membrii şi prietenii Bisericii. 
Această întâlnire a putut fi viziona-
tă, prin intermediul Internetului, în 
toate casele de întruniri din România 
şi la casa de întruniri din Freiberg, 
Germania, pentru grupul de români 

care a rămas să slujească la templu în 
prima săptămână de după rededicare.

Vârstnicul Patrick Kearon, preşedin-
tele Zonei Europa, care l- a însoţit pe 
preşedintele Uchtdorf s- a adresat, de 
asemenea, congregaţiilor din România, 
încurajându-le şi reiterând importanţa 
planului Zonei Europa pentru anul 
2016. „Faceţi aceşti paşi simpli şi ei vă 
vor binecuvânta. Fiţi un pic mai iubi-
tori, mai blânzi atât cu cei din jur, cât 
şi cu dumneavoastră. Suntem meniţi 
să găsim fericire în acestă viaţă. 
Lucrurile simple sunt cele care ne vor 
ajuta să o găsim”, a spus dânsul.

Preşedintele Uchtdorf a fost 
impresionat de credința sfinţilor din 
România. „Sunteţi un popor special ”, 
a repetat dânsul de mai multe ori 
în cadrul adunării. Dânsul şi- a înce-
put cuvântarea cu un citat din Micul 
Prinţ al lui Antoine de Saint- Exupéry: 

Președintele Uchtdorf cu membrii  
și prietenii din România

Președintele Uchtford adresându- se membrilor  
și prietenilor din România

Ș T I R I  L O C A L E

Vizita președintelui Uchtdorf
Izabela Geambașu
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„Numai cu inima poți vedea bine, 
lucrurile esențiale rămân ascunse 
ochilor ”, încurajându- i pe cei din 
audienţă să aibă credinţă şi să nu le 
fie frică. „Toţi suntem un singur popor. 
Toţi suntem fraţi şi surori. Toţi sun-
tem copiii lui Dumnezeu. Sunteţi un 
popor special. Dumnezeu vă iubeşte 
şi vă va binecuvânta. Alegeţi ceea ce 
este drept. Fiţi recunoscători în orice 
împrejurări v- aţi afla. Aveţi curaj şi 
credinţă. Suntem aici pe pământ pen-
tru a ne ajuta unii pe alţii. Împărtăşiţi 
Evanghelia cu toţi şi invitaţi- i să vină 
şi să vadă cu propriii ochi. Fiţi recu-
noscători unul pentru celălalt. Sunteţi 
un popor special. Urmaţi calea şi veţi 
primi mari binecuvântări atât dum-
neavostră, cât şi familiile dumnea-
voastră”, a fost mesajul dânsului către 
poporul român.

În data de 6 septembrie, dânsul 
şi- a continuat călătoria către Chişinău, 
unde s- a întâlnit cu membrii şi 
prietenii Bisericii din Republica 
Moldova şi a petrecut timp şi cu 

bărbaţii orădeni s- au alăturat iniţiativei 
de confecţionare a jucăriilor.

„La activitatea Societăţii de Alinare, 
mi- a plăcut foarte mult că am simţit 
Spiritul foarte puternic. Am fost femei 
de mai multe naţionalităţi, români, 
maghiari, nemţi, polonezi, chiar şi ame-
ricani, cu care ne- am înţeles de minune! 
Scopul slujirii noastre este întotdeauna 
să dăruim dragoste şi să aducem bucu-
rie persoanelor cărora le slujim, în acest 
caz copiilor cu nevoi speciale. Fiecare 
dintre noi am dat o părticică din inima 

Președintele Uchtdorf cu membrii  
și prietenii din Republica Moldova

1001 de jucării de Crăciun pentru copii
Izabela Geambașu

misionarii care slujesc în această ţară. 
„Dumneavoastră sunteţi lumina din 
vârful dealului. Faceţi tot ceea ce este 
necesar pentru a merge la templu. Vă 
binecuvântez cu puterea de a sta tari 
în faţa ispitelor care vin din partea 
celui rău. Faceţi ceea ce este bine. Aveţi 
curaj şi credinţă. Dacă faceţi aceste 
lucruri, dorinţele drepte ale inimilor 

dumneavoastră se vor împlini ”, a spus 
dânsul membrilor din Moldova.

Toţi cei care s- au întâlnit cu pre-
şedintele Uchtdorf au fost profund 
impresionaţi de spiritualitatea, bună-
tatea şi atitudinea pozitivă a acestui 
martor special al lui Isus Hristos. A 
fost o ocazie nemaipomenită şi spe-
cială pentru toţi. ◼

 Sâmbătă, 5 noiembrie 2016, Oradea 
a fost locul de desfăşurare al unui 

maraton de confecţionat jucării intitu-
lat „1001 de jucării de Crăciun pentru 
copii”. Activitatea a fost organizată de 
Districtul Oradea, ca parte a proiectului 
Love- Bihor intitulat „1001 de jucării pen-
tru copii” al organizaţiei Nansenhjelpen. 
Maratonul a început cu o activitate 
de slujire a Societăţii de Alinare din 
Districtul Oradea la care au fost aştepta-
te femei din 5 oraşe (Oradea, Cluj, Arad, 
Timişoara şi Sibiu), iar de la ora două şi 

Voluntari care au participat la confecționarea jucăriilor
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noastră cu fiecare jucărie confecţiona-
tă. Pot să spun că am simţit dragostea 
Salvatorului meu şi ştiu că, unde este 
El, acolo sunt oameni cu inima mare şi 
iubitori, gata pentru a- şi sluji semenii”, 
a spus Eva Costea, preşedinta Societăţii 
de Alinare din Districtul Oradea.

„Am avut o experienţă deosebită 
împreună cu participanţii la proiectul 
«1001 jucarii». În timpul activităţilor, 
mi- am făcut mulţi prieteni, am cântat 
împreună; a fost o atmosferă care îţi 
oferea o linişte deplină. Am simţit că 
pot să las toate problemele şi grijile la 
o parte şi să mă bucur împreună cu 
ceilalţi de surpriza plăcută pe care o 
vor avea copiii din spitale. Recomand 
cu căldură participarea la acest pro-
iect, care oferă oricărei persoane o 
experienţă unică”, a declarat Emma 
Bumba, elevă, care a aflat de proiect 
la orele gratuite de limba engleză ofe-
rite de Biserica lui Isus Hristos.

„Când creezi, mai ales când e vorba 
de copii, îţi pui şi inima în fiecare 
jucărie. Aşa va fi «din inimă pentru 
inimă». Soţul meu a devenit entu-
ziasmat pentru că a văzut că eu sunt 
entuziasmată şi a simţit că ar vrea şi el 
să participe la aducerea fericirii aces-
tor copii. Aşadar, la început a venit din 
curiozitate, dar, apoi, atmosfera activi-
tăţii, precum şi sentimentul de reuşită, 
l- au motivat să vină din nou să coasă 
jucării pentru copii”, ne- a împărtăşit 
doamna educatoare Andrea Koncz, 
care a sosit la activitate împreună cu 
soţul dânsei. Familia Koncz nu a fost 
singurul cuplu prezent. Unii şi- au adus 
şi copiii sau nepoţii care au fost şi ei 
de ajutor în diferitele faze ale mun-
cii. Surprinzător, mulţi bărbaţi s- au 

alăturat după- amiază şi au cusut cot 
la cot cu femeile.

„Jucăriile au fost împărţite cu ajuto-
rul voluntarilor, înainte de Crăciun, la 
orfelinatele şi centrele de plasament 
din Bihor, la Spitalul de recuperare 
pentru copii din 1 Mai, la Spitalul de 
copii din Oradea şi copiilor defavorizaţi 
în general”, a spus Georgeta Finna, 
coordonatoarea proiectului Love- Bihor. 
„Maratonul de confecţionat jucării de 
azi a avut mare succes. Am atins jumă-
tate din obiectivul nostru final, adică 
avem 501 de jucării care sunt gata din 
cele 1001. Doresc şi prin acestă cale să 
le mulţumesc tuturor celor care s- au 
alăturat proiectului, voluntarilor şi, nu 
în ultimul rând, Bisericii lui Isus Hristos 
a Sfinţilor din Zilele din Urmă.”

„Le mulţumim tuturor pentru par-
ticipare! Acest proiect nu ar fi putut fi 
realizat fără implicarea numeroşilor 
voluntari harnici care au venit. Suntem 
recunoscători şi foarte fericiţi să ştim 
că sunt atât de mulţi oameni cu inima 

bună în Oradea, şi nu numai, care 
şi- au sacrificat ziua de sâmbătă pentru 
a aduce bucurie unor copii pe care 
nu i- au văzut niciodată, dar despre 
care ştiu că, fără ajutorul şi munca lor, 
s- ar putea să nu primească nimic de 
Crăciun, pentru că nu ar avea posi-
bilitatea. Vă mulţumim! A da este un 
lucru minunat!”, au declarat organiza-
torii din partea Bisericii.

Confecţionarea jucăriilor a continuat 
în fiecare săptămână între orele 17- 19 
în trei zile ale săptămânii şi trei locuri 
diferite, până în data de 1 decembrie, 
inclusiv, când iniţiativa a luat sfârşit cu 
sărbătorirea zilei naţionale a României 
printr- un ultim maraton de dimensiuni 
mari de confecţionat jucării. Pe parcursul 
lunii decembrie jucăriile au fost împăr-
ţite copiilor orfani, bolnavi şi nevoiaşi 
aflaţi în centre de plasament, spitale 
sau în mediu rural defavorizat, dar chiar 
şi într- un spital renumit din Bucureşti. 
Organizatorii le mulţumesc tuturor care 
au luat parte la această iniţiativă. ◼

Cartea surorii Ivory
Ann Winder

În luna decembrie a anului trecut, 
misiunea noastră a avut privilegiul 

să asculte un concert de Crăciun în 
mai multe ramuri; un dar al misiona-
rilor pentru ramuri. A fost minunat să 

vedem talentul din rândul misionarilor 
noștri și să fim binecuvântați văzându- i 
cum cântă vocal și instrumental.

Printre altele, am aflat de talente 
pe care le au alții din jurul nostru. Am 
putut citi o carte minunată scrisă de 
draga noastră soră Ivory. Ea a făcut apel 
la alte persoane talentate din misiune. 
Sora Elena Alexandroaia, care slujește 

Jucării confecționate în timpul activității
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acum în misiune în Marea Britanie, 
a făcut ilustrațiile, iar sora Mariana 
Constantinescu și- a folosit talentul 
pentru a traduce cuvintele din engleză 
în română, ca toată lumea să poată citi 
și să se poată bucura de această carte 
intitulată „Un popas la Hangiu”.

Povestea are la bază o mărturie pe 
care sora Ivory a auzit- o la scurt timp 
după ce a venit în misiune. Hangiu 
era un bărbat în vârstă, care- și pierdu-
se soția. Trăia singur cu motanul său, 
Sebastian. Era înconjurat de Goliciune 
și Teamă. Într- o zi, în timp ce mergea 
prin parc, a văzut doi băieți îmbrăcați 
în costume, vorbindu- le oamenilor 
despre Dumnezeu, despre schim-
bare și alegere. Hangiu stătea mai 
retras și asculta. Cuvintele curgeau 
asupra lui ca un duș binefăcător cu 
apă caldă. El știa că acei misionari 
rosteau cuvintele lui Dumnezeu și le- a 
prețuit. Povestea merge mai departe 
și ne spune că bărbatul a reușit să 
înlocuiască Goliciunea și Teama cu 
Recunoștința și Bunătatea. Aceasta 
este o poveste perfectă de Crăciun de 
împărtășit tuturor, pentru a ne aminti 
să ne exprimăm recunoștința față de 
Salvator pentru toate binecuvântările 
noastre, în special pentru darul ispăși-
rii. În fiecare an, de Crăciun, oferim 
o carte de Crăciun pentru toți nepoții 
noștri. Vă pot garanta că aceasta o să 
fie preferata lor din toate timpurile.

Le mulțumim, surorilor Ivory, Elena 
și Mariana pentru că ne- au împărtășit 
talentul lor. Suntem recunoscători pen-
tru sentimentele care însoțesc această 
poveste minunată, mai ales că ne 
putem identifica cel puțin într- o mică 
măsură cu Hangiu. Să ne amintim să 

luminăm lumea pentru cineva nu  
doar de Crăciun, ci pe tot parcursul 

anului, pentru că Salvatorul este 
Lumina lumii. ◼

Sora Izabela Geambașu

CD- ul surorii Izabela 
Geambașu
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Primul CD SZU în România
Izabela Geambașu

Coperta cărții 
surorii Ivory

 De Crăciun, a apărut primul CD SZU 
publicat în limba română, inti-

tulat „IZABELA GEAMBAŞU – VEZI 
LUMINA”, avându- i ca protagonişti 
pe Izabela Geambaşu – voce şi Julia 
DeLong – pian, incluzând melodii 

precum „Trăieşte- al meu Mântuitor” 
în aranjamentul lui Michael R. Hicks, 
„Mâinile Lui” de Kenneth Cope sau 
piesa de titlu „Vezi lumina” de Jason 
Barney. Pe lângă melodiile renumiţilor 
artişti SZU, Izabela şi Julia ne bucură 
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şi cu aranjamente muzicale proprii, 
precum „Veniţi la Isus” aranjament 
de Izabela Geambaşu, sau „Rămâi cu 
mine pe- nserat” aranjament de Julia 
DeLong. Proiectul este unul privat, 
finanţat din fonduri private.

„«Ne apropiem de Domnul prin 
muzică poate mai mult decât prin ori-
ce alt lucru, cu excepţia rugăciunii», de 
J. Reuben Clark jr. este motoul albu-
mului nostru, iar eu cred acest lucru cu 
tărie”, – ne- a spus Izabela Geambaşu. 
– „Sper ca această muzică să vă adu-
că mai aproape de Dumnezeu şi de 
Isus Hristos, să vă ofere alinare, pace, 
bucurie şi să vă lumineze lumea. Am 
creat- o pentru El şi pentru voi. Sper să 
o primiţi cu drag! Pentru mine, muzi-
ca înseamnă viaţă, fericire, lumină, 
refugiu şi, în primul şi în primul rând, 
comunicare cu Dumnezeu. Sunt recu-
noscătoare Lui şi tuturor acelora care 
ne- au ajutat să putem produce acest 
prim album în România.”

„Sunt recunoscătoare pentru oca-
zia de a împărtăşi «lucrurile paşnice 
ale împărăţiei» prin muzică. Sper ca 
acest album să aducă multă bucurie 
şi dragoste în România”, a împărtăşit 
Julia DeLong.

Albumul vă este pus la dispoziţie 
gratuit pe canalul de Youtube al Izabelei 
şi pe pagina ei de artist de pe Facebook 
(Izabela Geambașu Music). Dacă doriţi 
o copie proprie a CD- ului sunteţi rugaţi 
să îi contactaţi în privat prin acestă pagi-
nă oficială de pe Facebook.

Conform planului artistelor, acesta 
este doar primul album dintr- o serie 
de albume, prin care această muzică 
divină va fi adusă în România în limba 
noastră. ◼

Am slujit în calitate de misionari 
umanitari în România din luna 

iulie a anului 2015 până în luna 
decembrie a anului 2016 și ne- a plăcut 
mult să le slujim oamenilor de aici. 
Așa cum ne învață scripturile, am 
putut purta de grijă celor săraci și 
nevoiași. Am ajuns să iubim România 
și am descoperit că oamenii sunt 
foarte buni și dornici să iasă din zona 

lor de confort pentru a ne ajuta, chiar 
dacă le eram străini.

Gândindu- ne la proiectele pe care 
le- am desfășurat, două pe care am 
dori să le menționăm sunt legate de 
sprijinul pe care l- am oferit copiilor. 
Mulți copii din România trăiesc în 
situații dificile și în împrejurări pe 
care nu le pot controla. Faptul de a 
ajuta copiii este o investiţie în viitorul 
României. Un exemplu este acela în 
care organizația LDS Charities (Ajutor 
caritabil SZU) a putut ajuta adolescenți 
printr- un proiect desfășurat alături de 

Sora și vârstnicul Jeppesen
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Raport Umanitar
Vârstnicul și sora Jeppesen
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Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului, în cadrul căruia 
am oferit 20 de dulapuri pentru ado-
lescenți care trăiau în condiții dificile. 
Acești tineri au fost luați din casele lor 
de către cei de la Protecția Copilului, 
nu s- au integrat în familiile din progra-
mul de asistență și, acum, locuiesc în 
grup, în locuințe temporare. Fiecare 
dintre ei avea un dulap, dar acestea 
erau vechi, stricate, ușile și rafturile 
lipseau și nu ofereau tinerilor un 
spațiu în care să- și țină puținele lucruri 
personale. După ce le- au fost livrate 
dulapurile, directorul ne- a spus: „Ați 
reuşit să ajungeți la inimile copiilor, 
le- ați adus bucurie și încredere că ei 
și bunăstarea lor contează”.

Un alt proiect al organizației LDS 
Charities oferă legume de bază pen-
tru copii în timpul lunilor de iarnă. 
Acesta se desfășoară într- un sat sărac, 
în care copiii nu merg la școală; lor 
le este adesea foame, așa că părinţii îi 
trimit în localitatea învecinată pentru 
a cerși. O dată pe săptămână, fiecare 
dintre cei 142 de copii din sat pri-
mește un pachet cu cartofi, morcovi 
și ceapă; suficient pentru a le asigura 
strictul necesar. Acest lucru oferă 
copiilor speranță și îi ajută să simtă că 
altora le pasă de ei.

Faptul de a sluji în România ne- a 
întărit mărturia că Tatăl nostru Ceresc 
este conștient de fiecare dintre copiii 
Săi, de nevoile și dorințele lor și că, 
adesea, El lucrează prin alţi oameni 
pentru a Se îngriji de copiii Săi din 
întreaga lume. Suntem foarte recunos-
cători pentru acei membri din întreaga 
lume care donează în fiecare lună pen-
tru eforturile umanitare ale Bisericii. ◼

 În data de 11 şi 12 martie 2017, la 
capela Panduri, Bucureşti, a avut 

loc Conferinţa Bianuală a Districtului 
Bucureşti. Aceasta a fost prezidată 
de vârstnicul Gary B. Sabin, al doilea 
consilier în preşedinţia Zonei Europa. 
Membri din Bucureşti, Ploieşti, 
Braşov, Iaşi, Bacău, Galaţi, Constanţa, 
Craiova, Piteşti şi Alexandria au venit 
la eveniment pentru a primi îndrumări 
spirituale şi a se bucura de ocazia de 
a revedea prieteni din Biserică.

Conferinţa a avut două sesiuni. 
Prima a avut loc sâmbătă, 11 martie, 
şi a fost pentru deţinătorii preoţiei. 
Preşedintele Ion Fotea, primul consilier 
în preşedinţia Districtului Bucureşti, a 
comparat preoţia cu o mangustă, care 
este imună la veninul oricărui şarpe. 
Dânsul a spus că deţinătorii preoţiei 
pot fi imuni la încercările vieţii, dacă 
sunt demni de a avea şi a exercita pute-
rea preoţiei. Tot în cadrul acelei adu-
nări, vârstnicul Sabin a declarat că cei 
care deţin preoţia trebuie să fie răbdă-
tori, să- i înţeleagă pe ceilalţi şi să aibă 
încredere în Dumnezeu, deoarece El 
poate face orice şi El pregăteşte o cale.

A doua zi, duminică, 12 martie, 
a avut loc sesiunea generală, la care 
au fost invitaţi toţi membrii şi prie-
tenii Bisericii. La aceasta au partici-
pat aproximativ 190 de persoane. 
Preşedintele Alin Constantinescu, 
preşedintele Districtului Bucureşti, a 
vorbit despre calitatea de ucenic al lui 
Isus Hristos şi despre chemările din 

cadrul Bisericii. Dânsul i- a invitat pe 
toţi cei prezenţi să vină la Hristos prin 
a- şi îndeplini chemările.

Aceasta a fost ultima conferinţă a 
Districtului Bucureşti la care au partici-
pat preşedintele Clark Ivory, preşedin-
tele Misiunii România- Moldova, şi soţia 
dânsului, sora Christine Ivory. Ei şi- au 
exprimat iubirea faţă de toţi românii şi 
au afirmat că au învăţat multe lucruri 
în misiunea lor şi că au legat prietenii 
strânse cu mulţi dintre cei prezenţi. 
Sora Ivory a vorbit despre pocăinţă 
şi a spus că aceasta înseamnă a ierta, 
a uita, a renunţa şi a avea încredere 
în Dumnezeu, aceasta însemnând o 
schimbare în minte şi în inimă. Fără 
pocăinţă, nu există progres, a mai spus 
dânsa, iar pocăinţa este esenţială în 
progresul nostru pentru că ne aduce 
mai aproape de Dumnezeu.

Preşedintele Ivory, care a participat 
la mai multe nunţi în ultima perioadă, 
inclusiv cea a fiicei sale, a împărtăşit 
câteva impresii despre căsătorie. 
Dânsul a spus că urarea „Casă de pia-
tră” este foarte sugestivă şi, folosind- o 
drept acronim, în ea a găsit mai multe 
calităţi sau acţiuni care clădesc o căs-
nicie. Astfel, literele „CA” pot însemna 
faptul de a face constant angajamente. 
„SA” – sacrificiu, unul faţă de altul şi 
faţă de copii, sacrificiul fiind temelia 
unei familii. „P” poate însemna puritate, 
„I” – integritate, „A” – afecţiune, „T” – să 
trăim cu recunoştinţă, atât pentru lucru-
rile mici, precum florile sau cuvintele 

Conferinţa Districtului Bucureşti  
prezidată de vârstnicul Sabin
Cătălina Petcu
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de mulţumire, cât şi pentru cele mai 
mari, „R” – renaşterea obţinută prin 
pocăinţă, iar „A” – abundenţă, deoarece 
cea mai mare abundenţă apare atunci 
când împărtăşim cu cei din jur ceea ce 
avem. Dânsul ne- a mai îndemnat să ne 
bucurăm de diferenţele dintre noi.

Vârstnicul Gary B. Sabin, al doilea 
consilier în preşedinţia Zonei Europa, 
a spus că putem înainta cu bucurie în 
Evanghelie având o perspectivă eternă 
şi că Evanghelia este speranţă şi iubi-
re. Dânsul a mai spus că, pentru a ne 
învinge păcatele, trebuie să- i lăsăm şi 
pe alţii să le învingă; la fel şi pentru 
iertare, dacă vrem să fim iertaţi, trebu-
ie să- i iertăm pe alţii. De asemenea, 
dânsul a împărtăşit câteva experienţe 
amuzante din care a tras concluzii 
înţelepte. El a spus că, într- o seară, fiul 
şi soţia sa se grăbeau să plece la film 
şi, în drumul fiului său, era, aparent, 
o pisică. Mama lui era chiar în spatele 
său. Băiatul a vrut să alunge animalul, 
descoperind, prea târziu, că era un 
sconcs. Ei s- au spălat de mai multe ori 
şi, obişnuindu- se cu mirosul, au crezut 

că erau din nou curaţi şi au mers la 
film. Acolo, au stat în spate şi au obser-
vat cum oamenii plecau să cumpere 
floricele, dar nu se mai aşezau în ace-
laşi loc. Vârstnicul Sabin a spus că, de 
multe ori, îi judecăm pe oameni pentru 
că le observăm slăbiciunile, greşelile şi 
că trebuie să fim buni şi iubitori şi să- L 
lăsăm pe Dumnezeu să judece.

Tot vârstnicul Sabin a împărtăşit 
o altă povestire despre preşedintele 
Kimball şi vecinul şi prietenul său, Sam, 
care venea în fiecare seară la el acasă. 
Soţia lui Sam i- a spus într- o zi să nu- l 
mai deranjeze pe profet. Sam s- a con-
format şi câteva zile nu a mai mers aca-
să la preşedintele Kimball, dar, într- o 
seară, a auzit soneria. Preşedintele 
venise la el acasă cu nişte prăjituri, 
cerându- şi scuze. Dânsul a spus că 
nu ştia cu ce greşise, dar îi părea rău 
dacă l- a jignit pe prietenul său, Sam. 
Vârstnicul Sabin a spus că, uneori, cel 
mai bun moment pentru a ne cere scu-
ze este atunci când nu am greșit.

În încheiere, vârstnicul Sabin a 
mai declarat că mama preşedintelui RO

M
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Eyring a spus că suntem pe drumul 
cel bun dacă trebuie să urcăm, deci să 
progresăm. Dânsul a mai împărtăşit o 
întâmplare despre o zi în care i- a făcut 
nepotului său clătite şi a pus bucăţi 
întregi de ciocolată într- una dintre ele. 
Când cel mic a văzut clătita, a crezut 
ca desertul său era distrus, pentru că 
avea impresia că acele bucăţi de cio-
colată sunt, de fapt, gândaci. Vârstnicul 
Sabin a asemănat clătitele cu încer-
cările pe care le avem și ciocolata, 
respectiv gândacii, cu ceea ce credem 
despre acestea. Astfel, unele încercări 
pot părea rele, precum o clătită cu 
gândaci, dar, după ce ne confruntăm 
cu ele, vom observa că sunt bune și 
constructive, asemănător ciocolatei.

Toţi participanţii s- au bucurat de 
imnuri speciale şi de învăţături spiri-
tuale puternice, dar şi de ocazia de a 
fi înconjuraţi de atât de mulţi oameni 
care împărtăşesc aceleaşi principii. Ei 
au spus că sunt recunoscători pentru 
conducătorii lor şi pentru îndrumarea 
pe care Dumnezeu o oferă pentru a 
conduce Biserica Sa. ◼

Participanți la Conferința  
Districtului București
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