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În deceniul 1960-1970, un profesor
de la Universitatea Stanford a înce-
put un modest experiment prin ca-

re se testa puterea voinflei copiilor în
vârstæ de patru ani. El le-a pus în fafla
câte o bezea mare øi, apoi, le-a spus
cæ puteau s-o mænânce imediat sau,
dacæ aøteptau 15 minute, primeau
douæ bezele.

Apoi, el i-a læsat pe copii singuri øi 
a privit ce se întâmpla din spatele unui
geam-oglindæ. Unii dintre copii au
mâncat bezeaua imediat; alflii au putut
sæ aøtepte doar câteva minute înainte
de a ceda ispitei. Numai 30 la sutæ au
fost capabili sæ aøtepte.

A fost un experiment de mic interes
øi profesorul s-a îndreptat spre alte do-
menii de cercetare pentru cæ, potrivit
propriilor cuvinte, „sunt atât de multe
lucruri pe care le pofli face cu copii ca-
re încearcæ sæ nu mænânce bezele”.
Dar, de-a lungul anilor, el a continuat
sæ-i urmæreascæ pe copii øi a început sæ
observe o corelaflie interesantæ: copiii
care nu au putut aøtepta s-au confrun-
tat cu dificultæfli mai târziu în viaflæ øi au
avut mai multe probleme comporta-
mentale, în timp ce aceia care au aø-
teptat au tins sæ aibæ o atitudine mai
pozitivæ øi sæ fie mai motivafli, au avut
note øi venituri mai mari, precum øi 
relaflii mai sænætoase.

Ceea ce a început ca simplu experi-
ment cu copii øi bezele a devenit un
studiu de referinflæ care sugera cæ pu-
terea de a aøtepta – de a fi ræbdætor –
era o træsæturæ de caracter cheie care
ar fi putut prevesti succesul în viaflæ de
mai târziu.1

Aøteptarea poate fi grea
Aøteptarea poate fi grea. Copiii øtiu

aceasta øi o øtiu øi adulflii. Træim într-o
lume ce oferæ fast fooduri, mesaje in-
stantanee, filme la cerere øi ræspunsuri
pe loc la cele mai simple sau mai pro-
funde întrebæri. Nu ne place sæ aøtep-
tæm. Unii chiar simt cæ li se ridicæ
tensiunea când rândul la care stau în
magazin înainteazæ mai încet decât ce-
le din jurul lor.

Ræbdarea – capacitatea de a ne
amâna împlinirea dorinflelor pentru o
vreme – este o virtute preflioasæ øi ra-
ræ. Noi vrem ceea ce vrem øi îl vrem
acum. Ca urmare, însæøi ideea de a
avea ræbdare ar putea pærea neplæcu-
tæ øi uneori greu de acceptat.

Cu toate acestea, færæ ræbdare, noi
nu-I putem face pe plac lui Dumnezeu;
nu putem deveni desævârøifli. Într-ade-
vær, ræbdarea este un proces purificator
care rafineazæ înflelegerea, mæreøte feri-
cirea, concentreazæ acfliunea øi oferæ
speranfla de a avea pace.

Preøedintele Dieter F. Uchtdorf,
al doilea consilier în Prima Preøedinflie

pe fiecare tânæræ fatæ cu bunætate øi
respect. Væ vefli respecta pærinflii. Vefli
evita sæ ofensafli Spiritul prin ceea ce
gândifli, spunefli sau facefli. Vefli ajunge
sæ-L cunoaøtefli pe Domnul, cæruia Îi
slujifli, øi væ vefli strædui totdeauna sæ
fifli ca El.

Væ mærturisesc cæ slujirea voastræ
cu credinflæ în Preoflia aaronicæ va
schimba vieflile celor cærora le slujifli.
Sunt oameni care au nevoie de sluji-
rea voastræ în preoflie. Familia voastræ
are nevoie de voi. Cvorumul vostru
are nevoie de voi. Biserica are nevoie
de voi. Lumea are nevoie de voi.

Trebuie sæ væ îndeplinifli urgent da-
toria faflæ de Dumnezeu. Sunt încrezæ-
tor cæ o vefli face.

Într-o dimineaflæ ræcoroasæ, cu 
câteva sæptæmâni în urmæ, alergam
de-a lungul râului Tagus, în Lisabona,
Portugalia. Am ajuns la un monu-
ment dedicat exploratorilor portu-
ghezi din secolele trecute. M-am
oprit în timp ce soarele a ræsærit øi 
øi-a reværsat lumina caldæ peste mo-
numentul impunætor øi peste mine.
Am avut inspiraflia sæ mæ uit la figuri-
le hotærâte ale exploratorilor care
priveau lung din apæ. Aceøtia fusese-
ræ bærbafli care au fost dispuøi sæ facæ
lucruri ce puflini le-au fæcut. Au læsat
în urmæ o lume familiaræ øi conforta-
bilæ øi, plini de curaj, s-au îndreptat
pe oceanul necunoscut øi au desco-
perit noi tærâmuri. Ei au schimbat 
lumea.

Eu væ væd pe voi când mæ gândesc
la acel monument al exploratorilor cu-
rajoøi. Eu væ væd pe voi într-o cælætorie
personalæ pe care puflini aleg sæ o facæ
astæzi în lume. Eu væ væd pe voi înde-
plinindu-væ datoria faflæ de Dumnezeu.

Mæ rog ca noi tofli sæ putem înflelege
magnifica Preoflie aaronicæ øi sæ ne în-
credem, aøa cum face Dumnezeu, în
cei care o deflin. În numele lui Isus
Hristos, amin. ■

Continuæ cu ræbdare
Lecfliile pe care noi le învæflæm din ræbdare ne vor forma
caracterul, ne vor înælfla viafla øi ne vor aduce mai multæ
fericire.



Ca pærinfli, noi øtim cât de neînfle-
lept ar fi sæ împlinim toate dorinflele
copiilor noøtri. Dar copiii nu sunt sin-
gurii care au de suferit când li se oferæ
prea multe plæceri imediate. Tatæl nos-
tru Ceresc øtie ce ajung sæ înfleleagæ,
cu timpul, pærinflii buni: pentru a se
maturiza øi a-øi atinge potenflialul, 
copiii trebuie sæ învefle sæ aøtepte.

Ræbdare nu înseamnæ doar a aøtepta
Când aveam 10 ani, familia mea s-a

refugiat într-o nouæ flaræ. Am fost întot-
deauna un elev bun la øcoalæ – adicæ,
pânæ am sosit în Germania de Vest.
Acolo, experienfla mea educaflionalæ a
fost total diferitæ. Geografia studiatæ la
øcoalæ era nouæ pentru mine. Istoria
pe care o studiam era, de asemenea,
foarte diferitæ. Înainte, învæflam rusa ca
a doua limbæ; acum, învæflam engleza.
Mi-a fost greu. Erau momente în care
credeam cu adeværat cæ limba mea nu
era fæcutæ sæ vorbeascæ engleza.

Pentru cæ o mare parte din progra-
ma de învæflæmânt era nouæ øi neobiø-
nuitæ pentru mine, am ræmas în urmæ.
Pentru prima datæ în viafla mea, am 
început sæ mæ întreb dacæ eram destul
de deøtept ca sæ pot urma o øcoalæ.

Din fericire, am avut un învæflætor
care m-a învæflat sæ fiu ræbdætor. El m-a

învæflat cæ munca susflinutæ, desfæøuratæ
cu consecvenflæ – persistenflæ ræbdætoa-
re – mæ va ajuta sæ învæfl.

Cu timpul, materii de studiu grele
au devenit mai uøoare – chiar øi engle-
za. Încet, am început sæ constat cæ, da-
cæ studiez în mod consecvent, puteam
sæ învæfl. Nu am ajuns repede la acest
rezultat dar, cu ræbdare, am ajuns.

Din aceastæ experienflæ, am învæflat
cæ ræbdarea însemna mult mai mult
decât a aøtepta pur øi simplu sæ se în-
tâmple ceva – ræbdarea cerea sæ mun-
ceøti susflinut pentru îndeplinirea
flelurilor importante øi sæ nu fi descura-
jat când rezultatele nu apæreau instan-
taneu sau færæ efort.

Existæ un concept important aici:
ræbdarea nu înseamnæ resemnare pasi-
væ, nici refuzul de a acfliona din cauza
temerilor noastre. Ræbdarea înseamnæ
a aøtepta øi a îndura în mod activ.
Înseamnæ a persista în a face ceva øi 
a face tot ce putem – sæ muncim, sæ
speræm øi sæ ne exercitæm credinfla; sæ
suportæm greutæflile curajoøi, chiar øi
când dorinflele inimilor noastre sunt
împlinite cu întârziere. Ræbdarea nu
înseamnæ numai sæ înduri, ci înseam-
næ sæ înduri bine!

Lipsa de ræbdare, pe de altæ parte,
este un simptom al egoismului. Este o

træsæturæ a egocentrismului. Derivæ din
prea ræspândita stare numitæ sindro-
mul „centrul universului”, care îi deter-
minæ pe oameni sæ considere cæ lumea
se învârte în jurul lor øi cæ tofli ceilalfli
sunt distribuifli în roluri secundare în
marele teatru al vieflii muritoare, în ca-
re numai ei au rolul principal.

Cât de diferit este, dragii mei fraflii,
acest mod de a gândi de standardul 
pe care Domnul l-a stabilit pentru noi,
deflinætorii preofliei.

Ræbdarea, un principiu al preofliei
În calitate de deflinætori ai preofliei

øi reprezentanfli ai Domnului Isus
Hristos, noi trebuie sæ slujim altora
conform exemplului Sæu. Existæ un
motiv pentru care aproape fiecare lec-
flie despre conducerea preofliei ajunge,
în cele din urmæ, la secfliunea 121 din
Doctrinæ øi legæminte. În câteva verse-
te, Domnul ne oferæ ideile de bazæ 
despre conducerea preofliei. „Nicio pu-
tere sau nicio influenflæ nu poate øi nici
nu trebuie sæ fie menflinutæ în virtutea
preofliei, decât prin convingere, prin
ræbdare îndelungatæ, prin bunætate øi
blândefle øi prin dragoste sinceræ”2.

Træsæturile de caracter øi practicile
descrise în aceste versete reprezintæ
temelia ræbdærii dumnezeieøti øi sunt
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inseparabil legate de slujirea patriarha-
læ øi a preofliei eficiente. Aceste atribu-
te væ vor da tærie øi înflelepciune în
îndeplinirea cu credinflæ øi sârguinflæ a
chemærilor dumneavoastræ, în predica-
rea Evangheliei, în înfræflirea cu mem-
brii cvorumului øi în realizarea celei
mai importante slujiri a preofliei – care
este, cu adeværat, slujirea cu dragoste
în propriile dumneavoastræ cæmine.

Sæ ne amintim întotdeauna cæ 
unul dintre motivele pentru care
Dumnezeu ne-a încredinflat nouæ
preoflia este acela de a ne ajuta sæ ne
pregætim pentru binecuvântærile eter-
ne desævârøindu-ne natura noastræ
prin ræbdarea cerutæ în slujirea în 
cadrul preofliei.

Aøa cum Domnul este ræbdætor cu
noi, øi noi sæ fim ræbdætori cu cei cæro-
ra le slujim. Sæ înflelegem cæ ei, ca øi
noi, sunt imperfecfli. Ei, ca øi noi, fac
greøeli. Ei, ca øi noi, vor ca alflii sæ le
acorde prezumflia de nevinovæflie.

Nu renunflafli niciodatæ la nimeni. Øi
aceasta înseamnæ sæ nu renunflafli nici
la dumneavoastræ înøivæ.

Eu cred cæ fiecare dintre noi, într-
un moment sau altul, se poate identifi-
ca cu robul din pilda lui Hristos, care
datora bani împæratului øi care se ruga
de împærat spunând: „Doamne, mai în-
gæduieøte-mæ”3.

În felul øi la timpul hotærâte de
Domnul

Copiii lui Israel au aøteptat 40 de
ani în pustiu înainte de a putea intra
pe pæmântul fægæduit. Iacov a aøteptat
øapte ani lungi pentru a o primi pe
Rahela. Iudeii au aøteptat 70 de ani în
Babilon înainte de a putea sæ se întoar-
cæ øi sæ reconstruiascæ templul. Nefiflii
au aøteptat un semn al naøterii lui
Hristos, øtiind chiar cæ, dacæ semnul
nu ar fi apærut, ei ar fi pierit. Chinurile
la care a fost supus Joseph Smith în în-
chisoarea Liberty l-au determinat chiar

øi pe profetul lui Dumnezeu sæ se în-
trebe: „Cât timp?”4.

În fiecare caz, Tatæl Ceresc a cerut
cu un scop copiilor Sæi sæ aøtepte.

Fiecæruia dintre noi ni se cere sæ aø-
teptæm în felul nostru. Noi aøteptæm
ræspunsuri la rugæciuni. Aøteptæm îm-
plinirea unor lucruri, care, pe mo-
ment, pot pærea juste øi atât de bune
pentru noi încât nu ne putem imagina
de ce Tatæl Ceresc ar întârzia sæ ne 
ræspundæ.

Îmi amintesc perioada în care mæ
pregæteam sæ încep instruirea de pilot
pe avioane de vânætoare. O mare parte
din pregætirea militaræ preliminaræ a
constat din exerciflii fizice. Încæ nu øtiu
foarte bine de ce alergarea la nesfârøit
era consideratæ o parte pregætitoare
atât de esenflialæ pentru un viitor pilot.
Cu toate acestea, noi am alergat mult.

În timp ce alergam, am început sæ
observ ceva care, sincer, m-a pus pe
gânduri. Deseori, pe lângæ mine tre-
ceau bærbafli care fumau, beau øi fæ-
ceau tot felul de lucruri contrare
învæflæturilor Evangheliei øi, în special,
Cuvântului de înflelepciune.

Îmi amintesc cæ mi-am spus: „Stai
puflin! Nu ar trebui sæ pot alerga øi sæ
nu obosesc?” Dar oboseam øi eram în-
trecut de persoane care, cu siguranflæ,
nu urmau Cuvântul de înflelepciune.
Mærturisesc cæ acest lucru mi-a dat de
gândit în acea vreme. Mæ întrebam:
„Este adeværatæ promisiunea sau nu?”.

Ræspunsul nu a venit imediat. 
Dar, în cele din urmæ, am înfleles cæ

promisiunile lui Dumnezeu nu sunt
mereu îndeplinite atât de repede sau
în felul în care speræm noi; ele se îm-
plinesc la timpul øi în felul stabilite de
El. Ani mai târziu, am putut vedea lim-
pede dovada binecuvântærilor tempo-
rale pe care le au aceia care se supun
Cuvântului de înflelepciune – pe lângæ
binecuvântærile spirituale care sunt re-
zultatul imediat al supunerii faflæ de le-
gile lui Dumnezeu. Privind în urmæ,
øtiu cu siguranflæ cæ promisiunile
Domnului, deøi poate nu se împlinesc
întotdeauna rapid, sunt întotdeauna 
sigure.

Ræbdarea cere credinflæ
Brigham Young ne-a învæflat cæ,

atunci când apæreau lucruri pe care el
nu putea sæ le înfleleagæ pe deplin, el
se ruga Domnului: „Dæ-mi ræbdare sæ
aøtept pânæ când voi putea înflelege
singur”5. Øi, apoi, Brigham Young con-
tinua sæ se roage pânæ când înflelegea.

Noi trebuie sæ învæflæm cæ, în planul
Domnului, capacitatea noastræ de a în-
flelege o dobândim „rând dupæ rând,
precept dupæ precept”6. Pe scurt, cu-
noaøterea øi înflelegerea le dobândim
cu preflul ræbdærii.

Deseori, væile adânci ale prezentu-
lui nostru vor fi înflelese numai privind
în urmæ la ele de pe munflii experienflei
noastre viitoare. Deseori, nu putem
vedea mâna Domnului în viafla noastræ
decât la mult timp dupæ ce încercærile
au trecut. Deseori, cele mai grele mo-
mente din viafla noastræ sunt pietre de
construcflie importante care formeazæ
temelia caracterului nostru øi pregæ-
tesc calea cætre oportunitæfli, înflelegeri
øi fericiri viitoare.

Ræbdarea, un rod al Spiritului7

Ræbdarea este un atribut dumneze-
iesc care poate vindeca suflete, dezvæ-
lui comori de cunoaøtere øi înflelegere
øi transforma bærbafli obiønuifli øi femei
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obiønuite în sfinfli øi îngeri. Ræbdarea
este, cu adeværat, un rod al Spiritului.

Ræbdare înseamnæ sæ stærui într-un
anumit lucru pânæ la sfârøit. Înseamnæ
sæ amâni recompensa imediatæ pentru
binecuvântæri viitoare. Înseamnæ sæ-fli flii
în frâu mânia øi sæ-fli reflii vorba neplæcu-
tæ. Înseamnæ sæ te opui ræului chiar øi
când el pare sæ-i îmbogæfleascæ pe alflii.

Ræbdare înseamnæ sæ accepfli un lu-
cru ce nu poate fi schimbat øi sæ-l în-
frunfli curajos, cu eleganflæ øi credinflæ.
Înseamnæ sæ fim „[dornici] sæ [ne 
supunem] tuturor lucrurilor pe care
Domnul are grijæ sæ [ni] le trimitæ, tot
aøa cum un copil se supune tatælui
sæu”8. În cele din urmæ, ræbdarea în-
seamnæ a fi „ferm øi neclintit øi nemiøcat
în flinerea poruncilor Domnului!”9 în
fiecare oræ a fiecærei zile, chiar øi când
este greu sæ faci astfel. Potrivit cuvinte-
lor lui Ioan Revelatorul: „Aici este ræb-
darea sfinflilor, care pæzesc poruncile lui
Dumnezeu øi credinfla [în] Isus”10.

Ræbdarea este un proces de perfec-
flionare. Salvatorul Însuøi a spus cæ prin
ræbdarea dumneavoastræ væ vefli câøtiga
sufletele dumneavoastræ.11 Sau, ca sæ
folosesc o altæ traducere a textului 
grecesc: „prin ræbdarea voastræ vefli
câøtiga stæpânire asupra sufletelor
voastre”12. Ræbdare înseamnæ sæ ræmâ-
nem în credinflæ, øtiind cæ, uneori,
creøtem cel mai mult aøteptând øi nu
primind. Acest lucru a fost valabil în
timpul Salvatorului. Este valabil øi în
timpul nostru, pentru cæ nouæ ni se
porunceøte în aceste zile din urmæ:
„Continuafli cu ræbdare pânæ când 
devenifli perfecfli”13.

Domnul ne binecuvânteazæ pentru
ræbdarea noastræ

Pentru a-l parafraza pe psalmistul
din vechime, dacæ Îl vom aøtepta cu
ræbdare pe Domnul, El se va pleca
spre noi. El ne va asculta strigætele. El
ne va scoate din groapa pieirii øi ne va

aøeza picioarele pe stâncæ fermæ. El ne
va pune un cântec nou în guræ øi noi 
Îl vom læuda pe Dumnezeul nostru.
Mulfli din jurul nostru vor vedea lucrul
acesta øi ei se vor încrede în Domnul.14

Dragii mei frafli, lucrarea ræbdærii
constæ, în esenflæ, în aceasta: flinefli
poruncile, încredefli-væ în Dumnezeu,
Tatæl nostru Ceresc, slujifli-L cu umi-
linflæ øi dragoste ca a lui Hristos, 
exercitafli-væ credinfla øi speranfla în
Salvator øi nu renunflafli niciodatæ.
Lecfliile pe care noi le învæflæm din
ræbdare ne vor forma caracterul, ne
vor înælfla viafla øi ne vor aduce mai
multæ fericire. Ele ne vor ajuta sæ de-
venim deflinætori demni ai preofliei øi
ucenici credincioøi ai Învæflætorului
nostru, Isus Hristos.

Rugæciunea mea este ca ræbdarea 
sæ fie o caracteristicæ definitorie a
noastræ, a acelora care deflinem preoflia
Atotputernicului Dumnezeu, ca noi sæ

ne încredem curajoøi în promisiunile
Domnului øi în timpul stabilit de El, ca
noi sæ acflionæm faflæ de alflii cu ræbda-
rea øi compasiunea pe care ne-o dorim
pentru noi înøine øi ca noi sæ conti-
nuæm cu ræbdare pânæ când vom de-
veni perfecfli. În numele sfânt al lui
Isus Hristos, amin. ■
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Self-Control”, New Yorker, 18 mai 2009/, 
p. 26-27.
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