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Dragi frafli øi surori, cu øase luni
în urmæ, la conferinfla generalæ,
în sesiunea preofliei, m-am

adresat taflilor øi fiilor. Aøa cum proba-
bil væ aøteptafli, cele 5 fiice ale mele,
cele 24 de nepoate øi un numær chiar
mai mare de strænepoate mi-au cerut
sæ le acord aceeaøi atenflie. Aøa încât,
astæzi, mæ voi adresa, în primul rând,
mamelor øi fiicelor din Bisericæ.

Draga mea soflie, Barbara, a avut o
influenflæ eternæ importantæ asupra fii-
celor øi nepoatelor noastre – iar ele, la
rândul lor, asupra ei. Mamele øi fiicele
joacæ un rol important ajutându-se
unele pe altele sæ exploreze infinitele
lor posibilitæfli, în ciuda influenflelor ce
submineazæ, într-o lume în care calita-
tea de femeie øi cea de mamæ sunt co-
rupte øi manipulate.

Aproape cu un secol în urmæ,
adresându-se femeilor din Bisericæ,
preøedintele Joseph F. Smith a spus:
„Nu væ læsafli conduse de femeile lumii,
voi trebuie… sæ conducefli femeile lu-
mii în tot ceea ce este merituos, tot ce
este asemænætor lui Dumnezeu, tot ce
este înælflætor øi… purificator pentru
copiii oamenilor” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph F.
Smith [1998], p.184)).

Dragi surori, noi, fraflii voøtri, nu pu-
tem face ceea ce dumneavoastræ afli
fost desemnate în mod divin sæ facefli,
înainte de întemeierea lumii. Putem

încerca, dar nu putem nici mæcar spera
sæ copiem darurile voastre unice. Nu
existæ nimic atât de personal, în aceas-
tæ lume, precum grija de mamæ, sau
ceva care sæ schimbe viafla atât de mult
ca influenfla unei femei neprihænite.

Înfleleg cæ unele dintre voi, tinerele
fete, nu avefli mame cu care sæ putefli
discuta aceste probleme. Øi multe din-
tre dumneavoastræ, femeile, nu avefli,
în prezent, fiice. Dar deoarece toate fe-
meile au prin natura divinæ atât talentul
înnæscut, cât øi calitatea de mamæ, cea
mai mare parte din ceea ce voi spune
se aplicæ în mod egal mamelor, mætuøi-
lor, surorilor, mamelor vitrege, soacre-
lor, conducætoarelor øi altor mentori
care, uneori, joacæ un rol similar în
aceste relaflii semnificative mamæ-fiicæ.

Dragi tinere fete, mamele voastre
væ adoræ. Ele væd în voi promisiunea
generafliei viitoare. Tot ceea ce voi în-
deplinifli, fiecare provocare pe care o
depæøifli, le aduce mare bucurie. Øi la
fel, îngrijorærile øi durerile voastre sunt
îngrijorærile øi durerile lor.

Astæzi, doresc sæ væ dau vouæ, tine-
relor fete, unele sugestii despre cum
sæ profitafli pe deplin de relaflia cu ma-
mele voastre. Iar apoi, am câteva gân-
duri de împærtæøit cu mamele, despre
modul în care pot sæ-øi mæreascæ in-
fluenfla asupra fiicelor lor precum øi
asupra altor membri ai familiilor lor.

Din nefericire, este mult prea uøor

Vârstnicul M. Russel Ballard,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

care ne-au învæflat sæ avem încredere
totalæ în acest plan”.

Mæ adresez tuturor celor care sufe-
ræ, tuturor celor care jelesc, tuturor ce-
lor au parte acum sau care urmeazæ sæ
aibæ parte de încercæri øi greutæfli în
aceastæ viaflæ. Mesajul meu este pentru
tofli cei îngrijorafli, temætori sau descu-
rajafli. Mesajul meu nu este altceva
decât un ecou, un memento al sfatului
alinætor constant dat de un Tatæ iubitor
copiilor Sæi încæ de la începutul lumii.

„Aducefli-væ aminte, aducefli-væ
aminte cæ pe stânca Mântuitorului 
nostru, care este Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, trebuie sæ væ clædifli voi
temelia voastræ ca, atunci când diavo-
lul îøi va trimite vânturile lui puterni-
ce, da, sægeflile lui în vârtejuri, da,
atunci când ploaia lui cu pietre øi fur-
tuna lui puternicæ væ va lovi, aceasta
sæ nu aibæ nicio putere asupra voastræ
ca sæ væ târascæ cætre adâncul neferi-
cirii øi al suferinflei færæ de sfârøit, da-
toritæ stâncii pe care voi suntefli zidifli,
care este o temelie siguræ, o temelie
pe care dacæ oamenii zidesc, ei nu
pot sæ cadæ”.7

Eu mærturisesc despre El, cæ El a bi-
ruit lumea, cæ El nu ne va uita øi nu ne
va abandona niciodatæ pentru cæ El ne-
a întipærit pe palmele mâinilor Sale8. Eu
mærturisesc cæ cei care flin poruncile
Sale vor creøte în credinflæ øi în nædej-
de. Ei vor primi tæria de a birui toate în-
cercærile vieflii. Ei vor avea parte de o
pace care întrece orice pricepere.9 În
numele lui Isus Hristos, amin. ■
NOTE

1. Sarah DeArmon Rich, în Carol Cornwall
Madsen, Journey to Zion: Voices from the
Mormon Trail (1997), p. 173-174; redactare
modernizatæ.

2. Moroni 7:40-42.
3. Vezi Apocalipsa 7:14-17.
4. Vezi Iacov 2:19.
5. Ghidul pentru scripturi, „Credinflæ”.
6. „Venifli voi sfinfli”, Imnuri, nr. 23.
7. Helaman 5:12.
8. 1 Nefi 21:16.
9. Filipeni 4:7.

Mame øi fiice
Este esenflial în aceste zile din urmæ – chiar critic – ca
pærinflii øi copiii sæ asculte øi sæ învefle unii de la alflii.



de ilustrat confuzia øi denaturarea cali-
tæflii de femeie în societatea contempo-
ranæ. Femei lipsite de modestie,
imorale, necumpætate, aglomereazæ
posturile de radio øi canalele de televi-
ziune, monopolizeazæ revistele øi apar
pe ecranele cinematografelor – în ace-
laøi timp fiind særbætorite de lume.
Apostolul Pavel a vorbit în mod profe-
tic despre „[vremurile] grele” care vor
veni în zilele din urmæ øi s-a referit în
special la ceva ce i se pærea foarte peri-
culos: „Femeile uøuratice îngreuiate de
pæcate øi fræmântate de felurite pofte”
(2 Timotei 3:1, 6). Cultura larg ræspân-
ditæ de azi face ca femeile, deseori, sæ
arate uøuratice, nefireøti, lipsite de
minte øi de putere. Le transformæ în
obiecte øi le disprefluieøte iar apoi, su-
gereazæ cæ sunt capabile sæ-øi lase am-
prenta asupra omenirii numai prin
seducflie – mesajul periculos cel mai
uøor de ræspândit pe care adeversarul
îl trimite femeilor despre ele însele.

Øi aøa, dragile mele tinere fete, væ în-
demn din toatæ inima sæ nu flinefli cont
de cultura contemporanæ în ceea ce
priveøte modelele pe care le urmafli øi
mentorii voøtri. Væ rog, privifli la mame-

le voastre credincioase când alegefli un
model de urmat. Modelafli-væ dupæ ele,
nu dupæ celebritæflile ale cæror standar-
de nu sunt standardele Domnului øi ale
cæror valori pot sæ nu reflecte o pers-
pectivæ eternæ. Privifli la mama voastræ.
Învæflafli din tæria ei, din curajul ei øi din
credinfla ei. Ascultafli-o. Poate cæ nu este
o expertæ la trimis mesaje pe telefonul
celular; poate cæ nu a avut niciodatæ o
paginæ pe Facebook. Dar când e vorba
despre probleme de inimæ øi despre lu-
crurile Domnului, ea este o comoaræ 
de cunoaøtere. Pe mæsuræ ce se apropie
timpul pentru cæsætorie øi maternitate,
ea va fi cea mai mare sursæ de înflelep-
ciune pentru voi. Nicio persoanæ de pe
pæmânt nu væ iubeøte în acelaøi fel sau
nu este doritoare sæ sacrifice atât de
mult ca sæ væ încurajeze øi sæ væ ajute 
sæ gæsifli fericirea – în aceastæ viaflæ øi
pentru totdeauna.

Iubifli-væ mama, tinerele mele surori.
Respectafli-o. Ascultafli-o. Încredefli-væ în
ea. Are cele mai bune intenflii. Are grijæ
de siguranfla øi fericirea voastræ eternæ.
Aøa cæ, fifli bunæ cu ea. Fifli ræbdætoare
cu imperfecfliunile ei, pentru cæ le are.
Noi, tofli, suntem imperfecfli.

Acum, aø vrea sæ împærtæøesc câteva
idei cu dumneavoastræ, dragi mame,
despre rolul special pe care îl jucafli în
vieflile fiicelor dumneavoastræ. Avem o
prietenæ de familie care cælætoreøte de-
seori cu membrii familiei ei extinse.
Prima ei observaflie, dupæ fiecare cælæ-
torie, se referæ la faptul cæ tinerele fete
se comportæ foarte asemænætor cu ma-
mele lor. Dacæ mamele sunt chibzuite,
la fel sunt øi fiicele lor. Dacæ mamele
sunt modeste, la fel sunt øi fetele. Dacæ
mamele poartæ ølapi øi alte haine negli-
jente la adunarea de împærtæøanie, la
fel fac øi fiicele lor. Dragi mame, exem-
plul vostru este extrem de important
pentru fiicele dumneavoastræ – chiar
dacæ ele nu recunosc.

De-a lungul istoriei omenirii, femei-
le au propovæduit întotdeauna valorile
morale. Aceastæ instruire începe în lea-
gæn øi continuæ tot timpul vieflii copiilor
lor. Astæzi, societatea noastræ este bom-
bardatæ de mesaje despre calitatea de
femeie øi de mamæ care sunt periculoa-
se øi dæunætor de rele. Urmarea acestor
mesaje le poate duce pe fiicele dum-
neavoastræ pe drumul pæcatului øi al
autodistrugerii. Fiicele dumneavoastræ
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nu pot sæ înfleleagæ aceasta, dacæ nu le
spunefli – sau øi mai bine, dacæ nu le
arætafli cum sæ facæ alegeri bune. Ca ma-
me în Israel, dumneavoastræ suntefli
prima linie de apærare a fiicelor dum-
neavoastræ împotriva capcanelor lumii.

Acum, dragi mame, înfleleg cæ,
uneori, copiii noøtri par sæ nu dea
atenflie lecfliilor pe care încercæm sæ-i
învæflæm. Credefli-mæ, am væzut acea
privire indiferentæ în ochii adolescenfli-
lor chiar atunci când începefli sæ spu-
nefli ceea ce considerafli cæ este cea
mai bunæ parte din instruirea voastræ.
Permitefli-mi sæ væ asigur cæ, deøi cre-
defli cæ fiica dumneavoastræ nu ascultæ
ceea ce spunefli, ea totuøi învaflæ de la
dumneavoastræ atunci când væ urmæ-
reøte sæ vadæ dacæ faptele dumnea-
voastræ se potrivesc cu ceea ce
spunefli. Aøa cum se crede cæ a spus
Waldo Emerson: „Lucrurile pe care le
faci vorbesc aøa de tare, încât nu aud
ceea ce spui” (vezi Ralph Keyes, The
Quote Verifier [2006], p. 56).

Învæflafli-væ fiicele sæ gæseascæ bucu-
rie în îngrijirea copiilor. Acesta este do-
meniul în care dragostea øi talentele
lor pot avea cea mai mare semnificaflie
eternæ. În acest context, luafli în consi-
derare sfatul preøedintelui Harold B.
Lee, care a spus cæ „cea mai importan-
tæ… muncæ pe care o vefli face vreoda-
tæ va fi între pereflii propriului vostru 

cæmin” (Teachings of Presidents of 
the Church: Harold B. Lee, [2000], 
p. 134). Aceasta este adeværat pentru
noi, tofli, desigur, dar este øi mai adevæ-
rat când luæm în considerare relaflia
dintre mame øi fiice.

Dragi mame, învæflafli-væ fiicele cæ o
fiicæ credincioasæ a lui Dumnezeu evitæ
tentaflia de a bârfi sau de a judeca pe
altcineva. Într-o cuvântare adresatæ
Societæflii de Alinare din Nauvoo, profe-
tul Joseph a sfætuit: „Limba este un ræu
care nu se poate înfrâna – nu vorbifli de-
spre lucruri neimportante” (Teachings
of Presidents of the Church: Joseph
Smith [2007], p. 455).

În ultimii ani, au existat o mulflime
de articole, cærti øi filme despre femei
øi fete care bârfesc øi care sunt „rele”.
Satana încearcæ totdeauna sæ submine-
ze cel mai preflios element al naturii di-
vine a femeii – calitatea naturalæ de a
îngriji copii.

O fiicæ învaflæ cum sæ-i îngrijeascæ pe
copii, fiind îngrijitæ în cadrul unei rela-
flii mamæ-fiicæ. Ea este iubitæ. Este învæ-
flatæ øi experimenteazæ direct ce simte
când are pe cineva care se îngrijeøte
de ea îndeajuns încât s-o corecteze, în
timp ce continuæ s-o încurajeze øi sæ
creadæ în ea în acelaøi timp.

Amintifli-væ, dragi surori, Dumnezeu
este sursa întregii puteri morale øi spi-
rituale. Obflinem acces la acea putere

intrând în legæminte cu El øi flinând
acele legæminte. Dragi mame, învæflafli-
væ fiicele importanfla de a face legæmin-
te øi, apoi, arætafli-le cum sæ pæstreze
acele legæminte în aøa fel, încât sæ do-
reascæ sæ træiascæ demne de a merge 
la templu.

În lumea de azi, aceasta înseamnæ 
sæ le vorbifli fiicelor dumneavoastræ de-
spre problemele sexuale. Fiicele, pre-
cum øi fiii voøtri au crescut într-o lume
care îmbræfliøeazæ în mod deschis pro-
miscuitatea timpurie, nepæsætoare øi
lipsitæ de gândire. Femei lipsite de mo-
destie, de castitate sunt considerate
fermecætoare øi prea adesea særbætorite
øi luate drept model. Cu toate cæ existæ
paøi pe care-i putem face în cæminele øi
familiile noastre pentru a minimaliza
expunerea la aceste elemente lipsite 
de gust ale vieflii contemporane, fiicele
dumneavoastræ nu vor putea evita în
întregime mesajele sexuale zgomotoa-
se øi ispitele care le înconjoaræ. Trebuie
sæ avefli discuflii dese, deschise, în tim-
pul cærora sæ væ învæflafli fiicele adeværul
despre aceste probleme.

De exemplu, ele trebuie sæ înfleleagæ
cæ, atunci când poartæ haine care sunt
prea strâmte, prea scurte sau prea de-
coltate, nu numai cæ pot trimite mesaje
greøite tinerilor bæiefli cu care se îm-
prietenesc, dar ele, de asemenea, per-
petueazæ în propriile lor minfli ideea
falsæ cæ valoarea unei femei depinde
numai de puterea ei de seducflie tru-
peascæ. Acest lucru niciodatæ nu a fost
øi nu va fi inclus în definiflia corectæ a
unei fiice credincioase a lui Dumnezeu.
Ele au nevoie sæ audæ aceasta – în mod
clar øi repetat – de pe buzele voastre øi
au nevoie sæ o vadæ modelatæ corect øi
consecvent în propriile dumneavoastræ
standarde personale de îmbræcæminte,
îngrijire øi træire modestæ.

Tofli tinerii vor fi mai doritori sæ facæ
øi sæ flinæ legæminte dacæ învaflæ cum sæ
recunoascæ prezenfla øi glasul Spiritului.
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Învæflafli-væ fiicele despre lucrurile
Spiritului. Îndrumafli-le spre scripturi.
Furnizafli-le experienfle care le vor ajuta
sæ prefluiascæ binecuvântærile puterii
preofliei în vieflile lor. fiinând legæmin-
tele vor învæfla sæ audæ glasul Domnului
øi sæ primeascæ revelaflie personalæ.
Dumnezeu va auzi cu adeværat øi va
ræspunde la rugæciunile lor. Tema co-
munæ pentru anul 2010 este valabilæ
pentru tinerii noøtri precum øi pentru
noi, tofli: „Întæreøte-te øi îmbærbæteazæ-
te; nu te înspæimânta øi nu te îngrozi,
cæci Domnul, Dumnezeul tæu, este 
cu tine în tot ce vei face” (Iosua 1:9).
Aceasta le va conduce cu siguranflæ cæ-
tre binecuvântærile Casei Domnului.

Asigurafli-væ cæ ele øtiu cæ flinerea le-
gæmintelor este drumul cel mai sigur
cætre fericirea eternæ. Øi, dacæ este ne-
voie, învæflafli-le cum sæ se pocæiascæ øi
cum sæ ræmânæ pure øi demne.

Acum, dacæ aceasta væ sunæ cunos-
cut, dragi frafli øi surori, este din cau-
zæ cæ de trei conferinfle la rând m-am
adresat pærinflilor øi copiilor lor. În
aprilie, anul trecut, am încurajat tine-
rii sæ „învefle lecflii din trecut”. Citez
din acea cuvântare: „Când suntefli
dornici sæ ascultafli øi sæ învæflafli, une-
le dintre învæflæturile cele mai pline
de înfleles ale vieflii vin de la cei care
au fost næscufli înaintea dumneavoas-
træ… Cu mult mai bunæ va fi viafla
dumneavoastræ dacæ vefli urma exem-
plul nobil al urmaøilor credincioøi 
ai lui Hristos” („Sæ învæflæm lecflii 
din trecut”, Liahona, mai 2009, 
p. 31, 33).

În octombrie, anul trecut, m-am
adresat taflilor øi fiilor la adunarea
preofliei iar azi m-am adresat mai
mult mamelor øi fiicelor. În fiecare
caz mesajul meu a fost diferit, dar
asemænætor. Sper cæ ascultafli øi vedefli
un tipar øi auzifli un mesaj neclintit,
consecvent care este esenflial în aces-
te zile din urmæ – chiar critic – cæ 

pærinflii øi copiii ascultæ øi învaflæ unii
de la alflii. Lucrurile despre care am
vorbit nu sunt doar concepte imagi-
nare. Ele sunt esenfla, centrul planu-
lui lui Dumnezeu pentru fericirea øi
pacea noastræ eternæ.

Biserica va ajuta oriunde vom pu-
tea. Suntem aici pentru a væ ajuta øi a
væ susfline pe dumneavoastræ, pærinfli øi
copii. Dar cæminul este locul cel mai
important pentru a pregæti tinerii de
azi ca sæ conducæ familiile øi Biserica
de mâine. Este responsabilitatea fiecæ-
ruia dintre noi, în calitate de tafli øi de
mame, sæ facem tot ce putem pentru
a-i pregæti pe tinerii noøtri sæ fie cre-
dincioøi, femei øi bærbafli neprihænifli.
Cæminul este locul unde trebuie sæ
predicæm Evanghelia prin precepte øi
prin exemple.

Închei sfatul meu cu acest rezumat
profetic din scrierile preøedintelui
Joseph F. Smith: „Asociafliile noastre
[familiale] nu sunt intenflionate 

exclusiv pentru aceastæ viaflæ, pentru
acest timp, diferenfliindu-l de eternita-
te. Træim pentru timp øi toatæ eternita-
tea. Formæm asociaflii øi relaflii pentru
aceastæ viaflæ øi pentru toatæ eternita-
tea… Cine, în afaræ de sfinflii din zilele
din urmæ, mediteazæ la gândul cæ din-
colo de mormânt vom continua sæ
existæm în organizaflii de familie? tata,
mama, copiii recunoscându-se unul pe
altul… aceastæ organizaflie de familie
fiind o unitate în mæreafla øi perfecta
organizare a lucrærii lui Dumnezeu øi
totul destinat sæ continue în tot timpul
øi în eternitate?” (Teachings: Joseph F.
Smith, p.385, 386.)

Fie ca Dumnezeu sæ ne binecuvân-
teze sæ ne învæflæm, sæ ne îngrijim øi sæ
ne pregætim unul pe altul între pereflii
cæminelor noastre pentru mæreafla lu-
crare care trebuie fæcutæ de noi, tofli,
acum øi în viitor, este rugæciunea mea,
în numele Domnului Isus Hristos,
amin. ■
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