
Preøedintele Henry B. Eyring,
primul consilier în Prima Preøedinflie

visul unui cæmin veønic fericit pærea sæ
disparæ.

Ea stætea în fafla mea în ceea ce ea a
numit stare de suferinflæ. Ea voia ca eu
s-o salvez din capcana pæcatului de ca-
re era încætuøatæ. Dar singura cale de a
scæpa era ca ea sæ-øi exercite credinfla
în Isus Hristos, sæ aibæ o inimæ frântæ,
sæ se pocæiascæ øi astfel sæ fie curæflitæ,
schimbatæ øi întæritæ prin ispæøirea
Domnului. Mi-am depus mærturia în
fafla ei cæ acest lucru era încæ posibil. Øi
a fost, dar cu mult mai greu decât dacæ
øi-ar fi exercitat credinfla mai devreme
în viafla ei, în cælætoria spre acasæ, la
Dumnezeu, øi când a început prima
oaræ sæ se rætæceascæ.

Deci, noi îi ajutæm cel mai bine pe
copiii lui Dumnezeu când le oferim cæi
de a-øi clædi credinfla în Isus Hristos øi
în Evanghelia Sa restauratæ atunci când
sunt la o vârstæ fragedæ. Øi, atunci, tre-
buie sæ ajutæm la reaprinderea rapidæ a
acelei credinfle înainte ca ea sæ se stin-
gæ în timp ce ei rætæcesc de la calea
dreaptæ.

Astfel, dumneavoastræ øi cu mine
putem aøtepta prilejul aproape per-
manent de a-i ajuta pe cælætorii, copii
ai lui Dumnezeu. Salvatorul ne-a
spus de ce vom avea acest prilej
când a descris cælætoria cætre casæ pe-
riculoasæ pentru tofli copiii de spirit
ai lui Dumnezeu prin negurile pe 

Stimafli frafli øi stimate surori, Tatæl
nostru Ceresc doreøte øi are ne-
voie de ajutorul nostru pentru a-

Øi aduce copiii de spirit din nou acasæ.
Mæ adresez, astæzi, tinerilor care fac
parte deja din Biserica Sa adeværatæ øi,
ca urmare, au început deja sæ meargæ
pe calea strâmtæ øi îngustæ pentru a se
întoarce la cæminul lor ceresc. El do-
reøte ca ei sæ dobândeascæ la vârstæ fra-
gedæ tærie spiritualæ pentru a ræmâne
pe cale. Øi El are nevoie de ajutorul
nostru pentru a-i readuce repede pe
cale, dacæ încep sæ se rætæceascæ.

Eram un episcop tânær atunci când
am început sæ înfleleg bine motivul
pentru care Domnul doreøte ca noi sæ-
i întærim pe copii când sunt la vârste
fragede øi sæ-i salvæm repede. Væ voi
spune o povestire despre o persoanæ
tânæræ care îi reprezintæ pe mulfli din-
tre cei pe care am încercat sæ-i ajut de-
a lungul anilor.

Ea stætea de cealaltæ parte a biroului
meu de episcop. Mi-a vorbit despre
viafla ei. Fusese botezatæ øi confirmatæ
membræ a Bisericii la vârsta de opt ani.
Nu au fost lacrimi în ochii ei în timp ce
mi-a povestit cei peste 20 de ani care

au urmat, dar a fost tristefle în glasul ei.
Ea a spus cæ spirala coborâtoare a înce-
put cu alegerile pe care le-a fæcut de a
se asocia cu ceea ce credea ea cæ sunt
oameni impresionanfli. A început sæ în-
calce ceea ce i s-au pærut, la început,
porunci mai puflin importante.

La început, a simflit puflinæ tristefle øi
a avut pufline remuøcæri. Dar asocierea
ei cu prietenii noi îi aducea un senti-
ment nou, de a fi plæcutæ, øi, astfel, ho-
tærârile ei ocazionale de a se pocæi i
s-au pærut din ce în ce mai puflin im-
portante. Pe mæsuræ ce creøtea impor-
tanfla poruncilor pe care le încælca,

Ajutafli-i sæ stræbatæ
drumul cætre casæ
Noi îi ajutæm cel mai bine pe copiii lui Dumnezeu când 
le oferim cæi de a-øi clædi credinfla în Isus Hristos øi în
Evanghelia Sa restauratæ atunci când sunt la o vârstæ
fragedæ.
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care pæcatul øi Satana le creeazæ:
„Intrafli prin poarta cea strâmtæ; cæci

largæ este poarta øi latæ este calea care
duce la distrugere; øi mulfli vor fi aceia
care se vor duce într-acolo.

Cæci strâmtæ este poarta øi îngustæ
este calea care duce la viaflæ; øi puflini
vor fi aceia care o gæsesc”1.

Prevæzând nevoile copiilor Sæi, Tatæl
Ceresc iubitor a plasat îndrumæri øi sal-
vatori de-a lungul cæii lor. El Øi-a trimis
Fiul, pe Isus Hristos, pentru a face ca
ea sæ poatæ fi uøor de væzut øi parcur-
gerea ei în siguranflæ sæ fie posibilæ. El
l-a chemat ca profet al Sæu în aceste
timpuri pe preøedintele Thomas S.
Monson. Din tinereflea sa, preøedintele
Monson ne-a învæflat nu numai cum sæ
stæm pe cale, ci øi cum sæ-i salvæm pe
aceia care au fost duøi spre nefericire.

Tatæl Ceresc ne-a încredinflat multe
responsabilitæfli pentru a-i întæri øi, când
este nevoie, pentru a-i conduce pe cælæ-
tori spre locuri sigure. Însærcinærile
noastre cele mai importante øi însem-
nate sunt cele din cadrul familiei. Ele
sunt importante pentru cæ familia are
prilejul sæ ajute un copil ca, la început
de viaflæ, sæ pæøeascæ ferm pe calea care
duce la cæminul ceresc. Pærinflii, fraflii øi
surorile, bunicii, mætuøile øi unchii de-
vin ghizi øi salvatori mai puternici dato-
ritæ legæturilor de iubire care fac parte
din însæøi natura unei familii.

Familia are un avantaj în primii opt
ani din viafla unui copil. În acei ani pro-
tejafli, datoritæ ispæøirii lui Isus Hristos,
puterea lui Satana de a folosi negurile
întunericului pentru a ascunde calea 
de întoarcere acasæ este blocatæ. În acei
ani preflioøi, Domnul ajutæ familiile
chemându-i pe cei care slujesc în cadrul
Societæflii Primare sæ ajute la întærirea
spiritualæ a copiilor. El asiguræ, de ase-
menea, deflinætori ai Preofliei aaronice
care oferæ împærtæøania. În acele rugæ-
ciuni de împærtæøanie, copiii aud promi-
siunea cæ ei pot sæ primeascæ, într-o zi,

Spiritul Sfânt pentru a le fi ghid dacæ se
supun poruncilor lui Dumnezeu. Ca re-
zultat, ei sunt întærifli sæ reziste ispitei
atunci când vine øi, apoi, cândva în vii-
tor, sæ meargæ sæ-i salveze pe alflii.

Mulfli episcopi din Bisericæ sunt in-
spirafli sæ cheme pe cei mai puternici
oameni din episcopie pentru a sluji fie-
cærui copil din Societatea Primaræ. Ei
înfleleg cæ, dacæ aceøti copii sunt întæ-
rifli, cu credinflæ øi mærturie, va fi mai
puflin probabil ca ei sæ aibæ nevoie sæ
fie salvafli la vârsta adolescenflei. Ei în-
fleleg cæ o temelie spiritualæ puternicæ
poate fi de ajutor întreaga viaflæ.

Noi, tofli, putem ajuta. Bunicile, 
bunicii øi tofli membrii care cunosc un
copil pot ajuta. Nu este nevoie de o
chemare oficialæ în cadrul Societæflii
Primare. Nici nu existæ limitæ de vârstæ.
O astfel de femeie, pe când era mai tâ-
næræ, a fæcut parte din Comitetul gene-
ral al Societæflii Primare care a ajutat la
crearea motto-ului Alege ce-i drept.

Niciodatæ nu oboseøte slujind copii-
lor. Ea a predat la Societatea Primaræ
din episcopia sa, la cerere ei, pânæ
când a avut aproape 90 de ani. Copiii

mici puteau simfli dragostea ei faflæ 
de ei. Ei au væzut exemplul ei. Ei au 
învæflat de la ea principiile simple ale
Evangheliei lui Isus Hristos. Øi, mai
presus de orice, datoritæ exemplului
ei, ei au învæflat sæ simtæ øi sæ recunoas-
cæ Duhul Sfânt. Øi, când au fæcut acest
lucru, ei au început sæ obflinæ credinfla
de care aveau nevoie pentru a rezista
ispitei. Este mai puflin probabil ca ei sæ
aibæ nevoie sæ fie salvafli øi mai probabil
ca ei sæ fie pregætifli pentru a merge sæ-
i salveze pe alflii.

Am învæflat despre puterea credinflei
simple în rugæciune øi în Duhul Sfânt
când copiii noøtri erau foarte mici. Cel
mai mare fiu al nostru nu era încæ bo-
tezat. Pærinflii lui, învæflætoarele de la
Societatea Primaræ øi conducætori ai
preofliei încercaseræ sæ-l ajute sæ simtæ
øi sæ recunoascæ Spiritul øi sæ øtie cum
sæ primeascæ ajutorul Sæu.

Într-o dupæ-amiazæ, soflia mea îl du-
sese acasæ la o femeie care îl învæfla sæ
citeascæ. Planul nostru era ca eu sæ-l
iau când mæ întorceam acasæ de la
muncæ.

Lecflia lui s-a terminat mai repede
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decât ne-am aøteptat. El a fost convins
cæ øtia drumul spre casæ. Aøa cæ a por-
nit. Mai târziu, el a spus cæ avusese în-
credere deplinæ øi cæ îi plæcuse ideea de
a se deplasa singur. Dupæ ce a parcurs
aproape un kilometru, afaræ începuse
sæ se întunece. El a început sæ simtæ cæ
era încæ foarte departe de casæ.

Încæ îøi aminteøte cæ luminile maøi-
nilor care treceau pe lângæ el erau 
neclare din cauza lacrimilor care îi 
curgeau. S-a simflit ca un mic copil, nu
ca bæiatul încrezætor care începuse sæ
meargæ singur spre casæ. A înfleles cæ
avea nevoie de ajutor. Apoi, øi-a adus
aminte de ceva. Øtia cæ trebuia sæ se
roage. Øi, astfel, a pæræsit drumul øi s-a
îndreptat spre niøte copaci pe care îi
vedea cu greu în întuneric. A gæsit un
loc în care putea sæ îngenuncheze.

Printre arbuøti, a auzit glasuri ale
unor oameni care veneau spre el. Doi
tineri îl auziseræ plângând. Când au
ajuns lângæ el, l-au întrebat: „Te putem
ajuta?”. Printre lacrimi, el le-a spus cæ
se pierduse øi cæ dorea sæ meargæ aca-
sæ. L-au întrebat dacæ øtia numærul de
telefon sau adresa de acasæ. Nu le øtia.
L-au întrebat dacæ øtia cum îl cheamæ.
Øtia. L-au condus la o casæ din apropie-
re, în care locuiau. Au gæsit numele 
familiei noastre în cartea de telefon.

Când am primit apelul telefonic, m-
am græbit sæ-l salvez, recunoscætor cæ
oameni buni fuseseræ puøi pe drumul
lui cætre casæ. Øi, am fost întotdeauna
recunoscætor cæ el a fost învæflat sæ se
roage cu credinflæ cæ ajutorul avea sæ
vinæ când se rætæcea. Acea credinflæ l-a
condus spre locul sigur øi i-a adus mai
mulfli salvatori de mai multe ori decât
poate numæra.

Domnul a stabilit un model de 

salvare øi salvatori în împæræflia Sa. În
înflelepciunea Sa, Domnul i-a inspirat
pe slujitorii Sæi sæ creeze unele dintre
cele mai puternice modalitæfli pentru 
a ne întæri øi i-a desemnat pe cei mai
buni salvatori pentru a ne ajuta atunci
când trecem prin anii adolescenflei.

Cunoaøtefli cele douæ programe pu-
ternice asigurate de Domnul. Unul,
pentru tinerele fete, se numeøte
Progresul personal. Celælalt, pentru de-
flinætorii Preofliei aaronice, se numeøte
Datoria faflæ de Dumnezeu. Îi îndem-
næm pe tinerii din generaflia care se ri-
dicæ sæ înfleleagæ potenflialul pe care îl
au de a clædi o mare tærie spiritualæ. 
Øi îi rugæm pe aceia care se îngrijesc 
de aceøti tineri sæ facæ tot ce ne cere
Domnul sæ facem pentru a-i ajuta. Øi,
pentru cæ viitorul Bisericii depinde de
ei, noi, tofli, trebuie sæ ne îngrijim de ei.

Cele douæ programe au fost perfec-
flionate, dar scopul lor ræmâne neschim-
bat. Preøedintele Monson l-a exprimat
în acest fel: noi trebuie „sæ învæflæm ceea
ce trebuie sæ învæflæm, sæ facem ceea ce
trebuie sæ facem øi sæ fim cine trebuie
sæ fim”2.

În broøura Progresul personal pen-
tru tinerele fete, scopul le este explicat
clar: „Programul Progresul personal fo-
loseøte cele opt valori ale Tinerelor
Fete pentru a te ajuta sæ înflelegi mai
bine cine eøti, de ce te afli aici, pe pæ-
mânt, øi ce trebuie sæ faci ca fiicæ a lui
Dumnezeu pentru a te pregæti pentru
ziua în care vei merge la templu pen-
tru a face legæminte sacre”.

În continuare, se spune cæ tinerele
fete îøi vor „[lua] angajamente, [le vor
duce] la îndeplinire øi [vor raporta]
progresul [lor] unui pærinte sau unui
conducætor”. În aceasta, se promite,
de asemenea, cæ: „Deprinderile pe ca-
re fli le formezi în timp ce lucrezi la
Progresul personal – cum ar fi rugæciu-
nea, studiul scripturilor, slujirea øi fline-
rea unui jurnal – vor deveni obiceiuri

personale zilnice. Aceste obiceiuri îfli
vor întæri mærturia øi te vor ajuta sæ în-
vefli øi sæ te perfecflionezi de-a lungul
întregii viefli”3.

Programul Datoria faflæ de
Dumnezeu pentru tinerii bæiefli deflinæ-
tori ai Preofliei aaronice a fost îmbunæ-
tæflit øi simplificat. Va exista o singuræ
carte simplæ pentru toate cele trei ofi-
cii ale Preofliei aaronice. Tinerii bæiefli 
øi conducætorii lor vor primi un exem-
plar al acestei noi cærfli. Este un instru-
ment puternic. Programul va întæri
mærturiile tinerilor bæiefli øi relaflia lor
cu Dumnezeu. Îi va ajuta sæ-øi învefle øi
sæ doreascæ sæ-øi îndeplineascæ îndato-
ririle preofliei. Va întæri relaflia lor cu
pærinflii øi conducætorii lor øi relaflia
dintre membrii cvorumurilor.

Ambele programe pun un accent
deosebit pe eforturile fæcute chiar de
tineri înøiøi. Ei sunt invitafli sæ învefle øi
sæ facæ lucruri care sunt grele pentru
oricine. Când mæ gândesc la propria
mea tinerefle, nu-mi amintesc sæ fi
avut încercæri atât de grele. În câteva
ocazii, am fost invitat sæ realizez lu-
cruri atât de dificile, dar numai din
când în când. Aceste programe impun
perseverenflæ, eforturi mari øi acumu-
larea de învæflæturi øi experienflæ spiri-
tualæ de-a lungul anilor.

Dacæ mæ gândesc, îmi dau seama cæ
cuprinsul fiecæreia dintre aceste broøu-
ri este o reprezentare fizicæ a încrederii
Domnului în generaflia care se ridicæ øi
în noi, tofli cei care îi iubim. Øi am væ-
zut dovada faptului cæ încrederea este
bine plasatæ.

În timpul vizitelor, am urmærit cvo-
rumurile Preofliei aaronice în acfliune.
Am væzut tineri bæiefli urmând modele
de învæflare, întocmind planuri pentru
a face ceea ce doreøte Dumnezeu ca ei
sæ facæ, apoi, plecând sæ facæ ceea ce øi-
au luat angajamentul sæ facæ øi împær-
tæøind altora felul în care ei au fost
schimbafli spiritual. Øi, în timp ce i-am
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urmærit øi ascultat, a devenit limpede
faptul cæ taflii, mamele, conducætorii,
prietenii øi chiar vecinii dintr-o congre-
gaflie au fost atinøi de Spirit în timp ce
au ascultat tinerii depunând mærturie
despre modul în care au fost întærifli.
Tinerii au crescut spiritual în timp ce
øi-au depus mærturiile øi la fel s-a în-
tâmplat øi cu cei care încercau sæ-i aju-
te sæ facæ acest lucru.

Programul Tinerelor Fete are în el
acelaøi model puternic de a dezvolta
tærie spiritualæ în tinerele fete øi de a
ne oferi nouæ prilejul de a le ajuta.
Progresul personal le ajutæ pe tinerele
fete sæ se pregæteascæ pentru a primi
rânduielile din templu. Ele sunt ajutate
de exemplul mamelor, bunicilor lor øi
al fiecærei femei neprihænite din jurul
lor în Bisericæ. Væd cum pærinflii ajutæ o
fiicæ sæ-øi realizeze obiectivele øi visuri-
le remarcând øi apreciind toate lucruri-
le bune pe care ea le face.

Cu numai câteva zile în urmæ, am
privit o mamæ stând alæturi de tânæra
ei fiicæ în timp ce ele primeau recu-
noaøterea pentru cæ deveniseræ, îm-
preunæ, exemple remarcabile de
femeie øi tânæræ fatæ. Øi, în timp ce-
mi împærtæøeau ce însemna aceasta
pentru ele, am simflit aprobarea øi 
încurajarea pe care Domnul ni le dæ
nouæ, tuturor.

Din tot ajutorul pe care îl putem 
da acestor tineri, cel mai mare va fi sæ-i
læsæm sæ simtæ încrederea pe care o
avem cæ ei se aflæ pe calea care duce
acasæ, la Dumnezeu, øi cæ ei pot face
acest lucru. Øi facem cel mai bine
aceasta pæøind alæturi de ei. Calea este
abruptæ øi denivelatæ uneori øi, de ace-
ea, din când în când, ei se vor simfli
descurajafli øi chiar se vor împiedica. 
S-ar putea ca, uneori, sæ nu-øi mai øtie
foarte bine destinaflia øi sæ rætæceascæ
urmærind obiective cu o importanflæ
eternæ mai micæ. Aceste programe in-
spirate fac ca acest lucru sæ fie mai 

puflin probabil pentru cæ ele îl vor con-
duce pe tânær spre a invita øi a primi
toværæøia Duhului Sfânt.

Cel mai bun sfat pe care noi îl pu-
tem da tinerilor este acela cæ ei pot
ajunge înapoi la Tatæl Ceresc numai da-
cæ sunt îndrumafli øi corectafli de cætre
Spiritul lui Dumnezeu. Deci, dacæ vom
fi înflelepfli, îi vom încuraja, læuda øi le
vom da exemple de tot ceea ce invitæ
toværæøia Duhului Sfânt. Când ei ne îm-
pærtæøesc ce fac øi ce simt, noi înøine
trebuie sæ fim demni de toværæøia
Spiritului. Atunci, ei vor simfli în lauda
øi zâmbetele noastre aprobarea lui
Dumnezeu. Øi, dacæ noi vom simfli cæ
este nevoie sæ le dæm sfaturi corective,
ei vor simfli dragostea noastræ øi dra-
gostea lui Dumnezeu în ele, nu dojanæ
øi respingere care pot permite lui
Satana sæ-i ducæ øi mai mult în rætæcire.

Exemplul de care au cea mai mare
nevoie de la noi este acela care le aratæ
sæ facæ ceea ce trebuie sæ facæ. Noi 
trebuie sæ ne rugæm pentru darurile
Spiritului. Noi trebuie sæ meditæm asu-
pra scripturilor øi cuvintelor profeflilor
în viaflæ. Trebuie sæ ne facem planuri
care sæ nu fie numai dorinfle, ci legæ-
minte. Øi, atunci, trebuie sæ ne respec-
tæm promisiunile fæcute Domnului. Øi
trebuie sæ-i înælflæm spiritual pe alflii îm-
pærtæøindu-le binecuvântærile ispæøirii
pe care le avem în viafla noastræ.

Øi propriile noastre viefli trebuie sæ
fie exemple de credinflæ fermæ øi conti-
nuæ pe care Domnul o aøteaptæ din
partea lor. Fæcând aceste lucruri, noi îi
vom ajuta sæ simtæ din partea Spiritului
asigurarea cæ, dacæ vor persista, ei vor
auzi cuvintele rostite de un Salvator øi
Tatæ Ceresc iubitori: „Bine, rob bun øi
credincios; ai fost credincios în pufline
lucruri, te voi pune peste multe lu-
cruri; intræ în bucuria stæpânului tæu”4.
Øi, noi, cei care îi ajutæm pe drumul lor,
vom asculta cu bucurie aceste cuvinte.

Depun mærturie cæ Domnul væ iu-
beøte pe voi øi pe fiecare copil al lui
Dumnezeu. Aceasta este împæræflia Sa
restauratæ cu cheile preofliei prin pro-
fetul Joseph Smith. Thomas S. Monson
este profetul Domnului astæzi. Væ pro-
mit fiecæruia dintre voi cæ, dacæ vefli ur-
ma îndrumarea inspiratæ din aceastæ
Bisericæ, ce este Biserica adeværatæ a
lui Isus Hristos, tinerii noøtri øi noi, cei
care îi ajutæm øi îi iubim, putem fi duøi
în siguranflæ acasæ, la Tatæl Ceresc øi la
Salvator, pentru a træi în familii øi în
bucurie pentru totdeauna. În numele
lui Isus Hristos, amin ■

NOTE
1. 3 Nefi 14:13-14.
2. Thomas S. Monson, „A învæfla, a face, a fi”,

Liahona, noiembrie 2008, p. 67.
3. Broøura Progresul personal al tinerelor fete

(2009), p. 6.
4. Matei 25:21.

M a i 2 0 1 0 25




