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Când am fost tânăr băiat, am slujit în Biserică în 
calitate de consilier al unui președinte de district 
înțelept. Dânsul a încercat în mod constant să mă 

învețe. Îmi amintesc sfatul pe care, odată, dânsul mi l- a 
oferit: „Când cunoști pe cineva, poartă- te ca și când ar 
avea probleme serioase… și vei avea dreptate în mai mult 
de jumătate din cazuri”. Atunci, am crezut că dânsul era 
pesimist. Acum, după mai bine de 50 de ani, îmi dau sea-
ma cât de bine a înțeles lumea și viața.

Cu toții avem încercări cu care ne confruntăm – uneori, 
încercări foarte dificile. Ştim că Domnul permite ca noi să 
trecem prin încercări pentru a fi șlefuiți și a deveni perfecți, 
astfel încât să putem fi cu El pentru totdeauna.

Domnul l- a învățat pe profetul Joseph Smith, în închi-
soarea Liberty, că răsplata pe care o va primi pentru că a 
îndurat bine încercările sale îl va ajuta să fie demn pentru 
a dobândi viața eternă:

„Fiul Meu, pacea să fie în sufletul tău; adversitățile și 
suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp;

Şi, după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta 
în cer; tu îi vei birui pe toți dușmanii tăi” (D&L 121:7- 8).

Atât de multe lucruri care pot părea greu de suportat se 
abat asupra noastră de- a lungul vieții. Poate părea astfel 
unei familii care depinde de recoltă atunci când nu plouă. 
Ei își pot pune întrebarea: „Cât timp putem rezista?”. Poate 
părea astfel unui tânăr care se confruntă cu tot mai multă 
murdărie și tot mai multe ispite. Poate părea astfel unui 

tânăr băiat care se luptă să dobândească educația sau 
instruirea de care are nevoie pentru a obține un loc de 
muncă necesar pentru a- și întreține soția și familia. Poate 
părea astfel unei persoane care nu- și găsește un loc de 
muncă sau care a pierdut mai multe locuri de muncă din 
cauza faptului că firmele și- au închis porțile. Poate părea 
astfel celor care se confruntă cu pierderea sănătății și a 
puterii fizice, care ar putea apărea mai devreme sau mai 
târziu în viața lor sau a celor dragi.

Însă, un Dumnezeu iubitor nu ne- a oferit astfel de încer-
cări doar pentru a vedea dacă putem îndura dificultățile, 
ci pentru a vedea dacă le putem îndura bine și, astfel, să 
devenim șlefuiți.

Când fusese chemat recent în calitate de membru al 
Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, Prima Președinție 
l- a învățat pe vârstnicul Parley P. Pratt (1807- 1857): „Te- ai 
înrolat într- o cauză care necesită o atenție desăvârșită… 
trebuie să devii o săgeată ascuțită… Trebuie să înduri multă 
trudă, multă muncă și multe încercări pentru a deveni 
perfect șlefuit. Tatăl tău Ceresc ți- o cere; câmpul este al Lui; 
lucrarea este a Lui; și El te va… încuraja… și te va susține” 1.

În Epistola către Evrei, Pavel vorbește despre rodul pe 
care îl primim dacă îndurăm bine: „Este adevărat că orice 
pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, și nu 
de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut 
prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii” 
(Evrei 12:11).
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Încercările și dificultățile noastre ne dau posibilitatea de 
a învăța și a crește iar ele pot schimba chiar și natura noas-
tră. Pe măsură ce îndurăm, sufletele noastre pot fi șlefuite 
dacă ne întoarcem la Salvator în timpul celor mai dificile 
încercări ale noastre.

De aceea, primul lucru de care trebuie să ne amin-
tim este să ne rugăm tot timpul (vezi D&L 10:5; Alma 
34:19- 29).

Al doilea lucru este să ne străduim continuu să ținem 
poruncile – indiferent de opoziția, tentația sau tumultul din 
jurul nostru (vezi Mosia 4:30).

Al treilea lucru important pe care trebuie să- l facem este 
să- I slujim Domnului (vezi D&L 4:2; 20:31).

Slujind Învățătorului, vom ajunge să- L cunoaștem și să- L 
iubim. Vom reuși dacă perseverăm în rugăciune și în slujire 
făcută cu credință și începem să recunoaștem influența 
Salvatorului și a Duhului Sfânt în viața noastră. Au fost 
perioade în care mulți dintre noi am oferit o astfel de slu-
jire și am simțit această tovărășie. Dacă vă gândiți la acele 
perioade, vă veți aminti că au existat schimbări în dum-
neavoastră. Tentația de a face rău părea să se diminueze. 
Dorința de a face bine crescuse. Poate că cei care vă 
cunoșteau cel mai bine și vă iubeau au spus: „Ai devenit 
mai bun și mai răbdător. Nu pari a fi aceeași persoană”.

Nu erați aceeași persoană. Ați fost schimbați prin ispăși-
rea lui Isus Hristos, deoarece v- ați bizuit pe El în timpul 
încercărilor.

Vă promit că Domnul vă va ajuta în timpul încercări-
lor dumneavoastră dacă- L căutați și Îi slujiți și, dacă faceți 
aceasta, sufletele dumneavoastră vor fi șlefuite. Vă invit 
să vă puneți încrederea în El în timp ce vă confruntați cu 
adversitățile din viața dumneavoastră.

Eu știu că Dumnezeu Tatăl trăiește și că El aude și 
răspunde la toate rugăciunile noastre. Ştiu că Fiul Său, 
Isus Hristos, a suferit pentru toate păcatele noastre și că El 
dorește ca noi să mergem la El. Ştiu că Tatăl și Fiul veghea-
ză asupra noastră și că au pregătit deja o cale pentru ca 
noi să îndurăm bine și să ne întoarcem din nou acasă.

NOTE
1. Autobiography of Parley P. Pratt, redactată de Parley P. Pratt jr. (1979), 

p. 120.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Cu toții avem încercări care ne pun la încercare cre-
dința și capacitatea de a îndura. Gândiți- vă la nevoile și 
încercările celor cărora le predați. Înainte de a merge în 

vizită, vă puteți ruga pentru a primi îndrumare să știți 
cum să- i ajutați să îndure bine. Puteți să discutați atât 
despre principiile, cât și despre scripturile menționate 
de președintele Eyring, inclusiv despre rugăciune, slujire 
și ținerea poruncilor. De asemenea, puteți să împărtășiți 
experiențe personale cu privire la cum ați fost binecu-
vântați în moduri care v- au ajutat să îndurați bine.

TINERI
Când prietena mea a murit
de Samantha Linton

Când eram în clasa a unsprezecea, prietena mea a 
avut un anevrism cerebral și a doua zi a murit. Deși 

eram membră a Bisericii, tot a fost dificil. Toată viața 
mea am fost învățată că mă pot adresa Salvatorului și 
Tatălui meu Ceresc pentru orice, dar nu am mai trecut 
niciodată prin așa ceva.

Am plâns ore în șir, încercând să găsesc ceva – orice – 
care să- mi ofere pace. În noaptea de după moartea ei, 
am deschis cartea de imnuri. În timp ce răsfoiam pagi-
nile, am ajuns la „Rămâi cu mine pe- nserat” (Imnuri, nr. 
103). Am fost impresionată de a treia strofă:

Rămâi cu mine pe- nserat,
Ce singur m- aș simți
De ruga nu mi- ai asculta
Lumină să îmi fii.
În întunericul lumii,
Aș fi nemângâiat.
O, Doamne, lângă mine fii
Acum pe înserat.

Această strofă m- a umplut cu atât de multă pace. 
Atunci am conștientizat nu doar faptul că Salvatorul era 
lângă mine în acea noapte, dar și faptul că El știa exact 
cum mă simțeam. Ştiu că dragostea pe care am simțit- o 
citind cuvintele imnului m- a ajutat, nu doar în acea 
noapte, ci, de asemenea, m- a ajutat când am trecut prin 
multe alte încercări.
Autoarea articolului locuiește în Utah, S.U.A.

Puteți descărca imnul „Rămâi cu mine pe- nserat” de pe 
lds .org/ go/ 7176.
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Vârstnicului D. Todd 
Christofferson, din Cvorumul 

celor Doisprezece Apostoli, ne- a 
învățat: „Isus a realizat unitatea per-
fectă cu Tatăl supunându- Şi trupul 
și spiritul voinței Tatălui…

Cu siguranță, noi nu vom fi una 
cu Dumnezeu și cu Hristos până 
când nu vom dori din tot sufletul să 
Le împlinim dorința. O asemenea 
supunere nu este dobândită într- o 
zi, ci, prin intermediul Spiritul Sfânt, 
Domnul ne va învăța și îndruma, 
dacă Îi permitem, până când, de- a 
lungul timpului, se va putea spune, 
în mod îndreptățit, că El este în noi 
tot așa cum Tatăl este în El” 1.

Linda K. Burton, președinta 
generală a Societății de Alinare, ne- a 
învățat cum să lucrăm spre această 
unitate: „A face și a ține legăminte 
este o expresie a angajamentului 
nostru de a deveni mai asemănători 
Salvatorului. Idealul este să ne stră-
duim să avem atitudinea exprimată 
cel mai bine în câteva cuvinte ale 

Pentru ca ei să fie una

unuia dintre imnurile mele prefera-
te: «Voi merge unde vei vrea Tu… 
Voi rosti ce vrei Tu, mereu… Voi fi 
așa cum Tu dorești»” 2.

De asemenea, vârstnicul 
Christofferson ne- a amintit: „Pe 
măsură ce ne străduim în fiecare 
zi și în fiecare săptămână să urmăm 
calea lui Hristos, spiritele noastre 
își afirmă superioritatea, lupta din 
interior slăbește iar ispitele nu ne 
mai creează probleme” 3.

Neill F. Marriott, a doua consilieră 
în Președinția generală a Tinerelor 
Fete, depune mărturie despre 
binecuvântările care vin ca urmare 
a efortului de a ne alinia voia cu 
voia lui Dumnezeu: „M- am luptat să 
alung dorința omenească de a face 
lucrurile în felul meu, realizând, în 
cele din urmă, că felul meu este 
atât de incomplet, limitat și inferior 
felului lui Isus Hristos. «[Calea 
Tatălui nostru Ceresc] este drumul 
care duce la fericire în această viață 
și la viața eternă în lumea viitoare»” 4. 

Să ne străduim, cu umilință, să 
devenim una cu Tatăl nostru Ceresc 
și Fiul Său, Isus Hristos.

Scripturi și informații 
suplimentare
Ioan 17:20- 21; Efeseni 4:13; 
Doctrină și legăminte 38:27;  
reliefsociety .lds .org

NOTE
1. D. Todd Christofferson, „Ei să fie una în Noi”, 

Liahona, nov. 2002, p. 72, 73.
2. Linda K. Burton, „Puterea, bucuria și dragos-

tea pe care le primim dacă ținem legăminte-
le”, Liahona, nov. 2013, p. 111.

3. D. Todd Christofferson, „Ei să fie una în Noi”, 
p. 71.

4. Neill F. Marriott, „Să ne supunem inimile lui 
Dumnezeu”, Liahona, nov. 2015, p. 32.
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Studiați, rugându- vă, acest material și căutați inspirație ca să știți ce să împărtășiți. 
În ce fel înțelegerea scopului Societății de Alinare le va pregăti pe fiicele lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările vieții eterne?

Aveți în vedere
În ce mod a face voia lui 
Dumnezeu ne ajută să devenim 
mai asemănători Lui?

Credință, familie, alinare


