
Vârstnicul L. Tom Perry,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

de seamæ (vezi 1 Nefi 1:1).
Una dintre nepoatele mele mi-a 

împærtæøit recent cuprinsul a patru car-
neflele pe care mama le umpluse cu
notifle pe când se pregætea sæ predea
clasei sale de la Societatea de Alinare.
Îmi imaginez cæ aceste carneflele – øi
mai sunt altele pe care nu le-am væzut
încæ – totalizeazæ sute de ore de pregæ-
tire petrecute de mama mea.

Mama a fost o bunæ învæflætoare,
fiind silitoare øi minuflioasæ când se
pregætea. Am amintiri clare ale zilelor
de dinaintea lecfliilor sale. Masa din su-
fragerie era plinæ de materiale de refe-
rinflæ øi de notiflele pe care le pregætea
pentru lecflia ei. Pregætea aøa de mult
material încât sunt sigur cæ doar o pær-
ticicæ o folosea în timpul orei, dar sunt
tot atât de sigur cæ niciuna dintre noti-
flele pregætite de ea nu erau în zadar.
Cum de sunt sigur de acest lucru?
Frunzærind printre paginile carneflele-
lor sale, mi se pærea cæ o auzeam pe
mama mea cum mæ învaflæ din nou.
Repet, erau prea multe lucruri în car-
neflele legate de un singur subiect sæ
poatæ fi împærtæøite într-o singuræ oræ,
dar ce nu folosea la oræ, folosea pentru
a preda copiilor sæi.

Cred, cu siguranflæ, cæ în timp ce
mama era o învæflætoare foarte eficace
pentru surorile de la Societatea de
Alinare, cele mai bune învæflæturi ale 
ei aveau loc în cadrul cæminului atunci
când preda copiilor. Desigur, acest lu-
cru se întâmpla deoarece avea mai
mult timp la dispoziflie pentru a preda
copiilor ei, în comparaflie cu predarea
oferitæ surorilor de la Societatea de
Alinare, dar îmi place sæ cred cæ se øi
pregætea aøa de minuflios, în primul
rând, ca sæ fie un exemplu de slujire cu
sârguinflæ în Bisericæ pentru copiii sæi
øi, în al doilea rând, deoarece øtia cæ
ceea ce învæfla ea când îøi pregætea lec-
fliile putea fi folosit în repetate rânduri
pentru un scop mai mærefl – acela de a

De curând, am avut ocazia de a
cælætori împreunæ cu vârstnicul
Donald L. Hallstrom pentru a

vizita 5 oraøe din marea zonæ centralæ
a Statelor Unite. În fiecare oraø vizitat
de noi, flineam o adunare cu misionarii
cu timp deplin, urmatæ de o adunare
cu privire la munca misionaræ la care
participau conducætorii episcopiilor øi
ai flæruøilor. Între aceste douæ adunæri,
Societatea de Alinare la nivel de flæruø
pregætea o cinæ uøoaræ pentru noi ca
sæ avem timp sæ ne întâlnim cu preøe-
dinflii de flæruøi. Când am ajuns la
Milwaukee, Wisconsin, douæ familii ti-
nere au cerut Societæflii de Alinare sæ le
lase sæ pregæteascæ øi sæ ne serveascæ
cina. Cei doi bærbafli erau responsabili
cu bucætæria. Cele douæ mame se îngri-
jeau de aranjamentul de pe masæ øi de
servirea mâncærii. Trei copii tineri s-au
ocupat de aøezarea mesei øi de servi-
rea mâncærii sub supravegherea ma-
melor lor. Aceasta era o ocazie pentru
mame de a preda o lecflie copiilor lor.
Era frumos sæ priveøti copiii dând aten-
flie fiecærui detaliu în timp ce erau 

învæflafli de mamele lor. Ei îøi îndepli-
neau însærcinærile în întregime øi cu
desævârøire.

Experienfla m-a fæcut sæ reflectez 
la învæflæturile pe care le primisem de
la mama mea. Asemenea profetului
Nefi, cât øi a multora dintre dumnea-
voastræ, am fost næscut din pærinfli 

Mame care predau
copiilor în cadrul
cæminului
Eu cred cæ, datoritæ planului divin, rolul mamei
accentueazæ modul de hrænire spiritualæ øi de învæflare 
a noii generaflii.
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preda fiilor øi fiicelor sale.
Væ rog sæ-mi permitefli sæ mæ las în

voia amintirilor câteva momente øi sæ
împærtæøesc unele dintre lecfliile pe ca-
re le-am învæflat de la mama mea de-
spre predarea Evangheliei în cadrul
cæminului. Mama mea a înfleles impor-
tanfla de a preda copiilor sæi despre
standarde, valori øi doctrine, cât erau
încæ tineri. Deøi era recunoscætoare al-
tora care predau copiilor ei în afara cæ-
minului, fie la øcoalæ sau la Bisericæ, ea
era conøtientæ cæ pærinflilor le este în-
credinflatæ educaflia copiilor lor øi, în
ultimæ instanflæ, pærinflii trebuie sæ se
asigure cæ sunt învæflafli copiii lor ceea
ce doreøte Tatæl lor Ceresc sæ fie învæ-
flafli. Fraflii mei øi cu mine eram între-
bafli cu atenflie de mama noastræ dupæ
ce ni se preda în afara cæminului, pen-
tru a fi siguræ cæ lecfliile ce ajungeau la
urechile noastre erau corecte øi ne for-
mau caracterul.

Obiønuiam sæ cred în unele zile,
când veneam în fugæ acasæ, cæ nu mai
trebuia sæ învæfl în acea zi, dar aceastæ
iluzie era imediat destræmatæ când o
vedeam pe mama aøteptându-mæ la
uøæ. Când eram mici aveam fiecare o
mæsuflæ de scris în bucætærie unde ea
continua sæ ne învefle, în timp ce îøi fæ-
cea treburile gospodæreøti øi pregætea
cina. Era o învæflætoare înnæscutæ øi se
aøtepta la mult mai mult din partea
noastræ decât se aøteptau învæflætorii
noøtri de la øcoalæ sau de la Bisericæ.

Sfera de predare a mamei includea
atât lecflii de viaflæ, cât øi lecflii spiritua-
le. Ea se asigura ca niciunul dintre noi
sæ nu ræmânæ færæ temele de la øcoalæ
fæcute, dându-ne, deseori øi altele în
plus. De asemenea, ea exersa cu noi 
øi lecfliile de la Societatea de Alinare.
Bineînfleles cæ noi aveam parte de 
versiunile neprescurtate ce se gæseau
în carneflelele ei øi nu de versiunile
prescurtate ce trebuiau sæ încapæ în
decursul unei ore.

O parte din învæflætura noastræ de
acasæ includea øi memorarea scripturi-
lor, inclusiv a Articolelor de credinflæ øi
a cuvintelor profeflilor, væzætorilor øi re-
velatorilor. Mama mea era o persoanæ
care credea cæ mintea ar putea slæbi
dacæ nu este pusæ la lucru în mod con-
stant. Ne învæfla în timp ce spæla vasele,
când bætea untul øi când era de ajutor
în multe alte feluri. Nu era de acord sæ
lase ca în mintea copiilor ei sæ pætrun-
dæ gânduri inutile, chiar øi atunci când
erau ocupafli cu muncæ fizicæ.

Nu folosesc exemplul mamei mele
ca pe un model al rolului de pærinte în
lumea de azi. Vremurile sunt foarte di-
ferite astæzi, dar în timp ce vremurile se
pot schimba, învæflætura pærintelui nu
trebuie sæ fie niciodatæ subestimatæ.
Multe activitæfli transmit valorile unei
generaflii cætre urmætoarea, dar probabil
cæ cea mai importantæ dintre aceste ac-
tivitæfli este aceea în care pærinflii le pre-
dau copiilor în cadrul cæminului. Acest
lucru este îndeosebi adeværat când
luæm în calcul învæflarea valorilor, a stan-
dardelor morale øi etice øi a credinflei.

Predarea în cadrul cæminului devine
din ce în ce mai importantæ în lumea de
azi în care influenfla adversarului este
foarte ræspânditæ, iar el atacæ încercând
sæ erodeze øi sæ distrugæ însæøi fundaflia
societæflii noastre, chiar familia. Pærinflii

trebuie sæ decidæ cu fermitate faptul cæ
predarea în cadrul cæminului este cea
mai sacræ øi mai importantæ responsabi-
litate. În timp ce alte instituflii, cum ar fi
Biserica øi øcoala, îi pot ajuta pe pærinfli
cum sæ-l „[învefle] pe copil calea pe care
trebuie s-o urmeze” (Proverbele 22:6),
în ultimæ instanflæ, aceastæ responsabili-
tate revine pærinflilor. Conform marelui
plan al fericirii, pærinflii sunt cei cærora
le este încredinflatæ grija øi dezvoltarea
copiilor Tatælui nostru Ceresc. Familiile
noastre sunt parte integrantæ a lucrærii
øi slavei Lui – „[realizarea nemuririi] øi
[vieflii veønice] a omului” (Moise 1:39).
Pe scena veønicæ a lui Dumnezeu pærin-
flii sunt, de obicei, personajele care joa-
cæ rolul principal în viafla copiilor lor.
Din fericire, existæ øi alte persoane im-
plicate în vieflile lor, care pot interveni
atunci când pærinflii nu pot. Totuøi, 
pærinflii sunt cei cærora Domnul le-a 
poruncit sæ-i creascæ pe copiii lor în lu-
minæ øi în adevær (vezi D&L 93:40).

Pærinflii trebuie sæ aducæ lumina øi
adeværul în casele lor de fiecare datæ
când se roagæ în familie, când studiazæ
scripturile, când flin seara în familie,
când citesc din carte cu voce tare,
când interpreteazæ un imn, când iau
masa în familie. Ei øtiu cæ influenfla pæ-
rinteascæ zilnicæ neprihænitæ, conøtiin-
cioasæ øi persistentæ se aflæ printre cele
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mai puternice øi susflinætoare puteri ale
binelui în lume. Sænætatea oricærei so-
cietæfli, fericirea oamenilor ei, prosperi-
tatea øi liniøtea lor, toate au rædæcini
comune în modul în care sunt învæflafli
copiii în cadrul cæminului.

Vârstnicul Joseph Fielding Smith a
spus: „Este datoria pærinflilor sæ-øi înve-
fle copiii despre aceste principii salva-
toare ale Evangheliei lui Isus Hristos,
ca ei sæ øtie de ce trebuie sæ fie botezafli
øi pentru ca lor sæ li se întipæreascæ în
inimi dorinfla sinceræ de a continua sæ
flinæ poruncile lui Dumnezeu dupæ ce
sunt botezafli, ca ei sæ se poatæ întoarce
în prezenfla Lui. Dumneavoastræ, bunii
mei frafli øi surori, dorifli sæ fifli împreu-
næ cu familiile øi copiii dumneavoastræ;
dumneavoastræ copii, dorifli sæ fifli pe-
cetluifli cu taflii øi mamele voastre care
stau lângæ dumneavoastræ? Dacæ este
aøa, atunci trebuie sæ începefli sæ-i învæ-
flafli încæ din leagæn. Dumneavoastræ
trebuie sæ-i învæflafli prin exemplu, cât øi
prin precept” (în Conference Report,
oct. 1948, p. 153).

Exemplul mamei mele ca învæflætoare
în cadrul cæminului mæ duce la un alt
gând, mai general, legat de predare.
Conducætorii Bisericii petrec foarte
mult timp gândindu-se cum sæ îmbunæ-
tæfleascæ modul de predare în Bisericæ.
De ce depunem atâta timp øi efort?
Deoarece noi credem în puterea imen-
sæ a predærii de a mæri credinfla fiecæruia
øi de a întæri familiile. Credinfla mea este
cæ unul dintre cele mai eficace lucruri
pe care le putem face pentru a îmbunæ-
tæfli metoda de predare în Bisericæ este
de a îmbunætæfli aceastæ metodæ în ca-
drul cæminelor noastre. Modul nostru
de a preda acasæ ne pregæteøte sæ pre-
dæm mai eficace la Bisericæ, iar modul
nostru de a preda la Bisericæ ne ajutæ sæ
predæm mai eficace acasæ. Peste tot în
Bisericæ sunt mese de sufragerie pline
de materiale de referinflæ øi de notifle
pline cu idei pentru lecflii ce urmeazæ a

fi predate. Nu existæ pregætire peste mæ-
suræ pentru a preda Evanghelia lui Isus
Hristos; cæci învæflæturile Evangheliei, fie
cæ sunt sau nu folosite în timpul clasei,
pot fi oricând predate în cadrul familiei.

Inspiratul document „Familia: 
o declaraflie oficialæ cætre lume” 
menflioneazæ:

„Soflul øi soflia au o responsabilitate
sacræ, aceea de a se iubi øi de a se în-
griji unul de celælalt øi de copiii lor.
«Fiii, sunt o moøtenire de la Domnul»
(Psalmi 127:3). Pærinflii au datoria sacræ
de a-øi creøte copiii cu dragoste øi drep-
tate, de a satisface nevoile lor fizice øi
spirituale, de a-i învæfla sæ se iubeascæ øi
sæ se slujeascæ unul pe altul, sæ respec-
te poruncile lui Dumnezeu øi sæ res-
pecte legile flærii în care sunt cetæfleni,
oriunde ar træi…

Planul divin pentru tafli este de a
conduce familiile lor cu dragoste øi
dreptate øi ei sunt ræspunzætori de sa-
tisfacerea nevoilor pentru viafla øi pro-
tejarea familiilor lor. Mamele sunt în
primul rând responsabile pentru îngri-
jirea copiilor. În aceste responsabilitæfli
sacre, taflii øi mamele sunt obligafli sæ
se ajute unul pe celælalt ca parteneri
egali” (Liahona, oct. 2004, p. 49).

Conform documentului „Familia: o
declaraflie oficialæ cætre lume”, princi-
piile pe care le-am învæflat despre pre-
darea în cadrul cæminului sunt valabile
în cazul ambilor pærinfli, dar sunt esen-
fliale mai ales rolului pe care îl are o
mamæ. Cel mai adesea, taflii petrec 
mare parte a zilei departe de casæ, la

lucru. Acesta este unul dintre multele
motive pentru care cea mai mare par-
te din responsabilitatea de învæflare a
copiilor în cadrul familiei revine ma-
melor. Deøi situafliile pot varia øi idea-
lul nu este mereu posibil, eu cred cæ,
datoritæ planului divin, rolul mamei
accentueazæ modul de hrænire spiri-
tualæ øi de învæflare a noii generaflii.
Observæm foarte multe încercæri astæzi
din partea forflelor care ispitesc øi dis-
trug cu intenflia de a-i îndruma greøit
pe copiii lui Dumnezeu. Observæm
mulfli tineri cærora le lipsesc rædæcinile
spirituale adânci necesare pentru a ræ-
mâne fermi în credinflæ când furtunile
necredinflei øi ale disperærii se învolbu-
ræ pe lângæ ei. Prea mulfli copii ai
Tatælui nostru din Cer sunt copleøifli
de dorinfle lumeøti. Atacul ticæloøiei
împotriva copiilor noøtri este acum
mai subtil øi mai impertinent decât a
fost pânæ acum. Predarea Evangheliei
lui Isus Hristos în cadrul cæminului
adaugæ încæ un strat izolator care sæ-i
protejeze pe copiii noøtri de influenfle-
le lumeøti.

Dumnezeu sæ væ binecuvânteze pe
dumneavoastræ, mame øi tafli minunafli
din Sion. El vi i-a încredinflat pe copiii
Lui veønici pentru a avea grijæ de ei. 
Ca pærinfli, noi suntem parteneri cu
Dumnezeu øi chiar ne alæturæm Lui
pentru a aduce la îndeplinire lucrarea
øi slava Sa printre copiii Lui. Este dato-
ria noastræ sacræ de a face tot posibilul.
Væ mærturisesc despre acest lucru, în
numele lui Isus Hristos, amin. ■
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