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Sfinţi în toate 
anotimpurile

Am amintiri din copilărie despre cele patru  
anotimpuri ale anului dintr-o zonă foarte  
frumoasă a lumii. Fiecare lună care trecea  

era splendidă şi minunată. În timpul unei zile perfecte 
de iarnă, zăpada proaspătă acoperea munţii şi străzile 
oraşului. Ploile de primăvară spălau totul şi făceau  
copacii şi plantele să înmugurească, să înfrunzească  
şi să înflorească. Cerul liniştit de vară părea a fi o pânză 
albastră, încântătoare, pe care erau pictate razele soare-
lui strălucitor. Şi toamna pitorească transforma natura în 
nuanţe strălucitoare de portocaliu, galben şi roşu. Când 
eram copil, îmi plăcea fiecare anotimp, la fel şi acum, 
îmi place aspectul unic al fiecărui anotimp.

În vieţile noastre există, de asemenea, anotimpuri. 
Unele sunt calde şi plăcute. Altele nu. Unele zile din 
viaţa noastră sunt la fel de frumoase precum imaginile 
dintr-un calendar ilustrat. Totuşi, există zile şi circum-
stanţe care provoacă suferinţă şi aduc în viaţa noastră 
sentimente profunde de disperare şi amărăciune.

Sunt sigur că, într-un moment sau altul, toţi ne-am 
gândit că ar fi frumos să trăim într-o ţară în care toate 
zilele să fie perfecte pentru o poză de anotimp şi să 
evităm momentele neplăcute.

Acest lucru nu este posibil. Nici nu este de dorit.
Când mă gândesc la viaţa mea, este evident că  

cele mai mari ocazii de dezvoltare spirituală au avut  
loc în timp ce treceam prin momente dificile.

Preaînţeleptul nostru Tată Ceresc a ştiut că, pentru 
a deveni fiinţele care au fost menite să devină, copiii 
Săi trebuie să treacă prin anotimpuri dificile în timpul 
perioadei petrecute în viaţa muritoare. Profetul Lehi 
din Cartea lui Mormon a spus că, fără opoziţie, „drep-
tatea nu ar putea fi împlinită” (2 Nefi 2:11). Într-adevăr, 
amărăciunea vieţii este cea care ne permite să facem 
deosebirea şi să apreciem partea dulce a vieţii (vezi 
D&L 29:39; Moise 6:55).

Preşedintele Brigham Young a exprimat acest lucru în 
următorul fel: „Toate fiinţele inteligente care sunt încoro-
nate cu slavă, nemurire şi viaţă veşnică trebuie să treacă 
prin fiecare încercare stabilită să fie trecută de către fiin-
ţele inteligente, pentru a obţine slavă și exaltare. Fiecare 
calamitate care se poate abate asupra fiinţelor muritoare 
va fi permisă… pentru a le pregăti să se bucure de pre-
zenţa Domnului… Fiecare încercare şi experienţă prin 
care aţi trecut este necesară pentru salvarea voastră” 1.

Întrebarea nu este dacă vom avea anotimpuri de 
adversitate, ci cum vom face faţă dificultăţilor? Marea 
noastră ocazie din timpul anotimpurilor în continuă 
schimbare ale vieţii este să ne ţinem bine de cuvântul 
corect al lui Dumnezeu, pentru că sfatul Său nu este 
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menit doar pentru a ne ajuta să îndurăm dificilele ex-
perienţe ale vieţii ci, de asemenea, pentru a ne călăuzi 
să trecem peste ele. Tatăl nostru Ceresc a transmis 
cuvântul Său prin intermediul profeţilor – înţelepciune 
preţioasă menită să ne conducă prin încercările din  
anotimpurile dificile către bucuria de nedescris şi lu-
mina strălucitoare a vieţii veşnice. O parte importantă 
din experienţa noastră de viaţă este să ne dezvoltăm 
puterea, curajul şi integritatea pentru a ne ţine ferm de 
adevăr şi de dreptate în ciuda dificultăţilor pe care le 
întâmpinăm.

Oamenii care au intrat în apele botezului şi au primit 
darul Duhului Sfânt au păşit pe cărarea uceniciei şi au 
primit porunca să păşească mereu şi cu credinţă pe 
urmele Salvatorului nostru.

Salvatorul ne-a învăţat că soarele răsare „peste cei  
răi şi peste cei buni şi… [ploaia cade] peste cei drepţi  
şi peste cei nedrepţi” (Matei 5:45). Uneori nu putem  
înţelege de ce se întâmplă lucruri dificile şi chiar ne-
drepte în viaţă. Dar, în calitate de ucenici ai lui Hristos, 
avem încredere că, dacă „[căutăm] cu sârguinţă, [ne 
rugăm] întotdeauna şi [suntem] credincioşi… toate lu-
crurile vor conlucra spre binele [nostru], dacă [umblăm] 
drept” (D&L 90:24; subliniere adăugată).

În calitate de membri ai Bisericii Sale, în calitate de 
sfinţi, slujim cu bucurie şi de bunăvoie în toate anotim-
purile, indiferent de vreme. Şi, în timp ce facem acest 
lucru, inimile noastre devin pline de credinţă sfântă, 
speranţă vindecătoare şi caritate cerească.

Cu toate acestea, va trebui să trecem prin toate ano-
timpurile – atât cele plăcute, cât şi cele dureroase. Dar, 
indiferent de anotimp, în calitate de ucenici ai lui Isus 
Hristos, ne vom pune cu fermitate speranţa în El în timp 
ce ne îndreptăm spre lumina Lui.

Pe scurt, noi suntem sfinţi ai lui Dumnezeu, hotărâţi 
să învăţăm de la El, să-L iubim şi să ne iubim aproa-
pele. Suntem pelerini care urmează calea binecuvântată 
a uceniciei şi ne îndreptăm cu hotărâre către scopul 
nostru ceresc.

Prin urmare, trebuie să fim sfinţi primăvara, 
vara, toamna şi iarna. Trebuie să fim sfinţi în toate 
anotimpurile.

NOTĂ
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997),  

p. 261–262.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Prima Preşedinţie a declarat că: „Unele dintre cele  
mai importante predici sunt propovăduite prin 
imnuri”(Imnuri, p. ix). În timp ce discutaţi acest mesaj, 
cântaţi împreună cu cei cărora le predaţi unul dintre 
aceste imnuri sau alt imn despre a îndura suferinţa: 
„Ce trainică temelie” (nr. 47); „Domnul îmi e Păstorul” 
(nr. 68); sau „Cu toţi în munca Domnului să înaintăm” 
(nr. 156). Dacă vă simţiţi îndrumată, împărtăşiţi o expe-
rienţă în care o perioadă dificilă din viaţa dumneavoas-
tră s-a dovedit a fi o binecuvântare.

TINERI
Am putut depăşi întristarea
Juan Zhu

Când prietenii mei, fratele Chen şi soţia sa, au fost 
botezaţi în episcopia noastră, m-am bucurat foarte 

mult. După un an de la botez, au fost pecetluiţi în tem-
plu şi fiul lor, care a decedat înainte ca ei să se alăture 
Bisericii, a fost pecetluit cu ei. A fost minunat să văd 
modul în care familia Chen punea Evanghelia tot mai 
mult în practică în viaţa ei.

Anul următor, fratele Chen a decedat în urma unui ac-
cident de maşină. După accident, am fost foarte marcat 
de moartea lui şi, deseori, aveam vise urâte. Mă trezeam 
plângând şi mă întrebam mereu: „De ce? De ce permite 
Domnul ca astfel de tragedii să aibă loc? De ce a trebuit 
să se întâmple aşa ceva acestei familii minunate?” Într-o 
zi, în timp ce eram frământat de aceste întrebări, am luat 
un manual şi am citit aceste cuvinte spuse de preşedin-
tele Spencer W. Kimball (1895–1985):

„Dacă credem că viaţa muritoare este singura parte 
a existenţei noastre, atunci durerea, tristeţea, eşecul 
şi durata scurtă a vieţii ar fi doar nenorocire. Dar dacă 
privim viaţa din perspectiva eternă, care cuprinde exis-
tenţa premuritoare şi viitorul veşnic ce urmează acestei 
vieţi, atunci putem privi toate întâmplările din perspec-
tiva potrivită…

Nu suntem expuşi ispitelor, pentru ca tăria să ne fie 
pusă la încercare, bolilor, pentru a învăţa răbdare, mor-
ţii, pentru a putea deveni nemuritori şi glorificaţi?” 1.

În acel moment, am decis să mă eliberez de întristare 
şi să privesc către posibilul viitor promis. Mi-am imaginat 
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cum fratele Chen este reunit cu familia sa şi că este 
foarte fericit. Această perspectivă mi-a adus pace. Ştiu 
că Tatăl Ceresc ne oferă înţelepciunea şi curajul necesare 
pentru a face faţă dificultăţilor. 
Autorul este din Taiwan.

NOTE
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006),  

p. 15.

COPII
Să slujim în toate anotimpurile

Preşedintele Uchtdorf ne învaţă că trebuie să „slujim 
cu bucurie şi de bunăvoie în toate anotimpurile, 

indiferent de vreme”. În ce moduri puteţi sluji altora în 
timpul iernii? În ce moduri puteţi sluji în timpul primă-
verii? Dar în timpul verii şi al toamnei? Notaţi-vă ideile 
pentru fiecare sezon. Puteţi folosi una dintre aceste idei 
luna aceasta!
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Bizuire pe forţele proprii
Studiaţi acest material, rugându-vă, şi, în funcţie de fiecare situaţie, discutaţi-l împreună 
cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi întrebările pentru a le întări pe surori şi pentru a 
face ca Societatea de Alinare să devină o parte activă în viaţa dumneavoastră. Pentru 
mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Credinţă, familie, alinare

Bizuirea pe forţele proprii este 
abilitatea, angajamentul şi efor-

tul de a satisface atât bunăstarea 
temporală, cât şi cea spirituală a 
noastră şi a familiilor noastre.1

Când învăţăm şi punem în prac-
tică principiile bizuirii pe forţele 
proprii în căminele şi comunităţile 
noastre, avem ocazii de a ne îngriji 
de cei săraci şi nevoiaşi şi de a-i 
ajuta pe alţii să se bizuiască pe for-
ţele proprii pentru a putea să facă 
faţă vremurilor dificile.

Avem privilegiul şi datoria de a 
folosi libertatea de a alege pentru 
a ne putea bizui pe forţele proprii, 
atât spiritual, cât şi temporal. Cu pri-
vire la bizuirea pe forţele proprii din 
punct de vedere spiritual şi depen-
denţa noastră faţă de Tatăl nostru 
Ceresc, vârstnicul Robert D. Hales, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, ne-a învăţat: „Devenim 
convertiţi şi ajungem să ne bizuim 
pe forţele proprii din punct de ve-
dere spiritual când trăim cu pioşe-
nie, umilinţă, în spirit de rugăciune 
conform legămintelor făcute – luând 
demni din împărtăşanie, fiind demni 
să deţinem recomandare pentru  
templu şi făcând sacrificii pentru  
a le sluji altora” 2.

Vârstnicul Hales ne-a sfătuit să ne 
bizuim pe forţele proprii din punct 
de vedere material „care include 
dobândirea unei educaţii univer-
sitare sau învăţarea unei meserii, 

deprinderea de a munci şi faptul de 
a trăi în limita venitului nostru. Prin 
evitarea datoriilor şi prin econo-
misirea de bani în prezent, noi ne 
vom pregăti pentru slujirea cu timp 
deplin în cadrul Bisericii în anii care 
vor veni. Scopul bizuirii pe forţele 
proprii atât din punct de vedere ma-
terial, cât şi spiritual este ca noi să 
devenim independenţi din punct de 
vedere material şi spiritual pentru 
a-i putea ajuta pe alţii să se poată 
bizui pe forţele lor proprii” 3. 

Din scripturi
Matei 25:1–13; 1 Timotei 5:8; 

Alma 34:27–28; Doctrină şi legă-
minte 44:6; 58:26–29; 88:118

Din istoria noastră
După ce sfinţii din zilele din 

urmă s-au adunat în valea Salt Lake, 
care era un deşert izolat, preşedin-
tele Bringham Young a vrut ca ei să 
prospere şi să-şi întemeieze cămine 
în care să locuiască permanent. 
Acest lucru i-a determinat pe sfinţi 
să deprindă noi îndemânări care să 
le permită să se bazeze pe forţele 
proprii. În efortul lor de a face acest 
lucru, preşedintele Young a avut 
mare încredere în abilităţile, talen-
tele, credinţa şi dorinţa femeilor şi 
le-a încurajat să-şi îndeplinească 
îndatoririle temporale. În timp ce 
astăzi, responsabilităţile surorilor 
din cadrul Societăţii de Alinare 

Ce pot face eu?
1. În ce mod ajut surorile pe care 
le am în grijă să găsească soluţii 
pentru nevoile lor temporale şi 
spirituale?

2. Îmi dezvolt bizuirea pe forţele 
proprii din punct de vedere 
spiritual pregătindu-mă pentru 
împărtăşanie şi făcând sacrificii 
de a sluji?

diferă deseori, ele se ghidează după 
aceleaşi principii: 

1. învăţaţi să iubiţi munca şi evitaţi 
lenea;

2. cultivaţi spiritul sacrificiului de sine;

3. acceptaţi responsabilitatea pe care 
o aveţi de a dobândi tărie spirituală, 
sănătate, educaţie, loc de muncă, 
bani şi alte lucruri necesare vieţii;

4. rugaţi-vă pentru credinţă şi curaj 
pentru a face faţă încercărilor;

5. întăriţi-i pe alţii care au nevoie  
de ajutor.4

NOTE
1. Vezi Manualul 2: Administrarea Bisericii 

(2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, „Să ne venim în fire: îm-

părtăşania, templul şi sacrificiul oferit prin 
intermediul slujirii”, Liahona şi Ensign, mai 
2012, p. 34.

3. Robert D. Hales, „Să ne venim în fire”, p.36
4. Vezi Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), p. 51.
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