
Vârstnicul Robert D. Hales,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

exemplu, care este calea de urmat, 
noi îi conducem înflelegându-le inimile
øi mergând alæturi de ei pe cærarea
Evangheliei. Pentru a înflelege cu ade-
værat inimile lor, trebuie sæ facem mai
mult decât sæ fim în aceeaøi cameræ
sau sæ participæm la aceleaøi activitæfli
în familie sau la Bisericæ. Noi trebuie 
sæ planificæm øi sæ ne folosim de mo-
mentele de predare care fac o impre-
sie profundæ øi durabilæ asupra
minflilor øi inimilor lor.

De exemplu, conducætorii Bisericii
planificæ cu regularitate adunæri de
preoflie øi tabere de cercetaøi – dar îøi
îndeplinesc acele activitæfli, întotdeau-
na, scopul lor cel mai important? Am
învæflat cæ ceea ce face ca o activitate a
preofliei sau a cercetaøilor sæ fie cât mai
importantæ pentru un bæiat nu este
doar obflinerea unui premiu, ci faptul
de a avea ocazia de a sta øi a discuta cu
un conducætor care este interesat de el
øi de viafla lui.

În mod similar, dragi mame øi dragi
frafli, când îi ducefli cu maøina sau mer-
gefli pe jos spre øcoalæ sau spre alte di-
ferite activitæfli de-ale lor, folosifli timpul
pentru a vorbi cu ei despre speranflele,
visurile, temerile øi bucuriile lor? Væ fa-
cefli timp pentru a le cere sæ-øi scoatæ
din urechi cæøtile de la aparatele lor
MP3 Player sau de la toate celelalte apa-
rate electronice, astfel încât sæ væ poatæ
auzi øi sæ poatæ simfli dragostea dum-
neavoastræ? Pe mæsuræ ce trece timpul,
recunosc tot mai mult cæ momentele
de instruire din tinereflea mea, în mod
special acelea asigurate de pærinflii mei,
mi-au modelat viafla øi m-au fæcut sæ fiu
cine sunt.

Este imposibil sæ supraestimezi in-
fluenfla pærinflilor care înfleleg inimile
copiilor lor. Cercetærile aratæ cæ, în tim-
pul celei mai importante tranziflii a vie-
flii – inclusiv acele perioade când este
foarte probabil ca tinerii sæ se îndepær-
teze de Bisericæ – influenfla cea mai

În aceastæ dupæ amiazæ, doresc sæ-i
încurajez pe pærinfli øi pe tofli cei
care sunt chemafli sæ conducæ øi sæ

slujeascæ tinerilor din aceastæ lume.
Domnul a revelat lui Joseph Smith
faptul cæ noi avem „o datorie impe-
rioasæ faflæ de toatæ generaflia care
creøte” (D&L 123:11).

De-a lungul vieflii mele, ca tatæ øi bu-
nic, am meditat la întrebarea: care este
datoria mea faflæ de Dumnezeu în ra-
port cu tineretul? Permitefli-mi sæ væ
împærtæøesc câteva lucruri pe care le-
am învæflat prin meditaflie øi mærturie
personale.

Pentru noi, tofli, îndeplinirea datori-
ei noastre faflæ de Dumnezeu, ca pærinfli
øi conducætori, începe prin conducerea
prin exemplu – constant øi cu sârguinflæ
træind, acasæ, în conformitate cu princi-
piile Evangheliei. Acest lucru impune

hotærâre øi sârguinflæ zilnice.
Pentru tineri, nu existæ nimic care sæ

înlocuiascæ exemplul træirii Evangheliei
în vieflile noastre, zilnic. Tinerii soldafli
nu trebuiau sæ se întrebe ce credeau
pærinflii lor. Ei au spus: „Noi nu ne în-
doim cæ mamele noastre au øtiut aceas-
ta” (vezi Alma 47-48). Øtiu copiii noøtri
ceea ce øtim noi?

Am un nepot care, odatæ, mi-a cerut
sæ merg cu el la un film de succes, dar
nepotrivit. I-am spus cæ nu sunt sufi-
cient de în vârstæ ca sæ væd acel film. 
El a fost încurcat, pânæ când bunica lui
i-a explicat cæ sistemul de evaluare du-
pæ vârstæ nu se aplica bunicului. El s-a
întors la mine øi a spus: „Acum am în-
fleles, bunicule, nu vei fi niciodatæ sufi-
cient de în vârstæ sæ vezi acel film, nu-i
aøa?”. El avea dreptate!

Pe lângæ a le aræta tinerilor, prin

Datoria noastræ faflæ
de Dumnezeu:
misiunea pærinflilor øi a
conducætorilor faflæ de
generaflia care creøte
Este datoria noastræ imperioasæ de a-i ajuta pe tineri sæ
înfleleagæ Evanghelia øi sæ creadæ în ea într-un mod foarte
personal.
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mare nu vine în urma unui interviu cu
episcopul sau cu un alt conducætor, ci
din interacfliunea regulatæ, caldæ, prie-
tenoasæ øi plinæ de grijæ cu pærinflii.

Având aceste lucruri în minte, când
suntem aøezafli la masæ, la cinæ, este
acolo întreaga familie? Mi-amintesc cæ,
tânær fiind, am cerut permisiunea de a
juca baseball în timpul cinei. „Pune-mi,
doar, mâncarea în cuptor”, i-am spus
mamei mele. Ea a ræspuns: „Robert,
vreau cu adeværat sæ iei o pauzæ, sæ vii
acasæ, sæ fii cu familia la cinæ øi, apoi,
pofli sæ te duci afaræ øi sæ joci baseball
pânæ când se întunecæ”. Ea ne-a învæflat
pe tofli cæ acolo unde existæ preocupare
pentru mesele în familie, nu mâncarea,
ci interacfliunea în cadrul familiei hræ-
neøte sufletul. Mama mea ne-a învæflat
cæ cea mai mare dragoste pe care o ofe-
rim este în cadrul cæminelor noastre.

Pentru ca interacfliunile noastre cu
tinerii sæ influenfleze, cu adeværat, ini-
mile lor, noi trebuie sæ le dæm atenflie
la fel cum am da atenflie unui coleg
adult sau unui prieten bun în care ne
încredem. Cel mai important este sæ
le adresæm întrebæri, sæ-i læsæm sæ vor-
beascæ øi, apoi, sæ fim doritori sæ ascul-
tæm – da, sæ ascultæm øi sæ ascultæm
ceva mai mult – chiar sæ ascultæm cu

urechi spirituale! Acum câfliva ani, ci-
team ziarul, când unul dintre nepoflii
mei mai mici era ghemuit lângæ mine.
În timp ce citeam, ascultam cu încân-
tare glasul lui dulce ciripind în surdi-
næ. Imaginafli-væ surpriza mea când,
câteva momente mai târziu, s-a împins
între mine øi ziar. Luându-mi fafla în
mâinile lui øi turtindu-øi nasul pe na-
sul meu, m-a întrebat: „Bunicule! Eøti
aici, cu mine?”

Mamæ, tatæ, suntefli aici? Bunicule,
bunico, suntefli aici? A fi aici înseamnæ
sæ înflelegefli inimile tinerilor voøtri øi sæ
fifli în legæturæ cu ei. Øi a fi în legæturæ
cu ei înseamnæ nu doar sæ conversafli
cu ei, ci sæ øi facefli unele lucruri cu ei.

Recent, am auzit o mamæ povestind
cum øi-a ajutat primele trei fiice sæ-øi
completeze cerinflele programului
Progresul personal fæcând ceea ce se
aøtepta de la ea – s-a informat øi a sem-
nat proiectele. Apoi, a explicat cu cæl-
duræ, lacrimile curgându-i pe obraz:
„Recent am lucrat cu cea de-a patra
mea fiicæ, fæcând, de fapt, proiectele 
ei împreunæ cu ea. Aceasta a schimbat
complet lucrurile în vieflile noastre øi
în relaflia noastræ. Dar, o, ce tristefle
simt când realizez ceea ce am pierdut
nefæcând aceasta cu celelalte trei fiice

ale mele”. Cele mai triste cuvinte rosti-
te sau scrise sunt acelea care spun: 
„S-ar fi putut sæ fie!”1

Membrii adulfli ai Bisericii trebuie 
sæ înfleleagæ cæ cerinflele programului
Progresul personal øi Datoria faflæ de
Dumnezeu nu sunt doar liste lungi de
articole de bifat. Ele sunt fleluri stabili-
te de fiecare tânær bæiat sau tânæræ fatæ
care îi ajutæ sæ devinæ demni pentru a
primi rânduielile din templu, sæ slu-
jeascæ în misiuni, sæ realizeze cæsætorii
eterne øi sæ se bucure de exaltare. Dar
sæ fie înfleles: încercarea tinerilor bæ-
iefli øi a tinerelor fete de a îndeplini
singuri aceste fleluri va fi o mare pier-
dere øi o tragedie!

Dragi tafli, mame øi conducætori ai
tineretului, væ îndemn sæ participafli 
la programele Progresul personal øi
Datoria faflæ de Dumnezeu împreunæ
cu copiii øi tinerii dumneavoastræ. Nu
vor creøte doar ei, vefli creøte, de ase-
menea, øi dumneavoastræ. Øi, la fel de
important, vefli creøte împreunæ într-o
legæturæ de credinflæ øi prietenie care
væ va permite sæ væ întærifli unii pe cei-
lalfli øi sæ stafli pe cærarea Evangheliei
pentru totdeauna pentru a fi într-
adevær o familie veønicæ.

O parte de egalæ importanflæ în în-
deplinirea datoriei noastre de pærinfli
faflæ de Dumnezeu este aceea de a le
propovædui Evanghelia copiilor noøtri
øi de a-i pregæti pentru a participa 
pe deplin în Biserica restauratæ a
Salvatorului. Amintifli-væ lecflia regelui
Beniamin cætre poporul sæu. Ca rezul-
tat al învæflæturilor sale, mulfli dintre
adulfli au avut o puternicæ schimbare
în inimæ (vezi Mosia 5:2). Dar apoi, se
spune cæ „erau mulfli din generaflia ca-
re se ridica, øi care nu puteau înflelege
cuvintele regelui Beniamin, ei fiind
copii mici atunci când el a vorbit 
cætre poporul sæu; øi ei nu au cre-
zut… iar inimile lor erau împietrite”
(Mosia 26:1, 3).
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Este datoria noastræ imperioasæ
de a-i ajuta pe tineri sæ înfleleagæ
Evanghelia øi sæ creadæ în ea într-un
mod foarte personal. Îi putem învæfla sæ
meargæ în luminæ, dar acea luminæ nu
poate fi luatæ cu împrumut. Ei trebuie
s-o dobândeascæ singuri. Ei trebuie sæ
obflinæ propria lor luminæ a mærturiei,
direct de la sursa luminii spirituale –
Dumnezeu Însuøi – prin rugæciune øi
studiu øi cugetare. Ei trebuie sæ înflelea-
gæ cine sunt øi ce doreøte Tatæl Ceresc
ca ei sæ devinæ. Cum îi ajutæm?

Când avem o searæ în familie, un
consiliu de familie sau o discuflie im-
portantæ despre Evanghelie cu copiii
noøtri, noi avem ocazia sæ ne uitæm în
ochii lor øi sæ le spunem cæ îi iubim øi
cæ Tatæl Ceresc îi iubeøte. În aceste si-
tuaflii, îi putem ajuta sæ înfleleagæ adânc
în inimile lor, cine sunt øi cât de noro-
coøi sunt pentru cæ au venit pe acest
pæmânt øi în casa noastræ øi pentru cæ
participæ la legæmintele pe care noi le-
am fæcut în temple pentru a fi o familie
veønicæ. În fiecare interacfliune, noi îm-
pærtæøim, noi demonstræm principiile
øi binecuvântærile Evangheliei.

În aceste timpuri periculoase, nu 

este suficient pentru tineri doar sæ øtie.
Ei trebuie sæ facæ ceea ce este drept.
Participarea din toatæ inima la rându-
ieli, la cvorumuri øi organizaflii auxilia-
re, la programe inspirate øi la activitæfli
de întærire îi ajutæ pe tineri sæ se îmbra-
ce cu toatæ armura lui Dumnezeu. Îi
vom ajuta noi sæ se îmbrace cu acea ar-
muræ, astfel încât sæ reziste sægeflilor de
foc ale duømanilor? Pentru a cæuta cu
adeværat calea Domnului, ei trebuie sæ
cunoascæ acea cale a Sa. Øi pentru a cu-
noaøte cu adeværat calea Sa, noi trebuie
sæ-i învæflæm sæ acflioneze, sæ participe,
sæ facæ.

Cea mai importantæ muncæ mi-
sionaræ pe care o vom face vreodatæ
va fi în cadrul cæminelor noastre.
Cæminele, cvorumurile øi clasele
noastre fac parte, de asemenea, din
câmpul misiunii. Copiii øi nepoflii
noøtri sunt simpatizanflii noøtri cei
mai importanfli.

Cea mai importantæ muncæ de is-
torie a familiei pe care o vom face va
fi în propriile noastre cæmine. În ca-
drul generafliei care creøte, pregætirea
spiritualæ a copiilor noøtri este cea care,
prin supunerea lor, va asigura pæstrarea

øi perpetuarea eternæ a familiilor noas-
tre pentru generafliile care vor veni.

Cea mai mare salvare, cea mai
importantæ reactivare va fi în pro-
priile dumneavoastræ cæmine. Dacæ
cineva din familia dumneavoastræ se
rætæceøte pe cæræri necunoscute, dum-
neavoastræ suntefli, de asemenea, un
salvator, angajat în cel mai mare efort
de salvare pe care Biserica l-a cunoscut
vreodatæ. Mærturisesc din experienflæ
personalæ: nu existæ eøec decât în ca-
zul în care se renunflæ. Nu este nicioda-
tæ prea devreme sau prea târziu pentru
a începe. Nu væ îngrijorafli despre ceea
ce s-a întâmplat în trecut. Ridicafli tele-
fonul. Scriefli o notiflæ. Facefli o vizitæ.
Transmitefli invitaflia de a veni acasæ. Sæ
nu væ fie teamæ øi sæ nu fifli stingherifli.
Copilul dumneavoastræ este copilul
Tatælui Ceresc. Dumneavoastræ facefli
lucrarea Sa. El a promis cæ va aduna
copiii Sæi øi El este cu dumneavoastræ.

Cea mai mare credinflæ pe care o
avem va fi în cadrul cæminelor noastre,
dacæ ræmânem puternici în încercærile
øi suferinflele noastre ca pærinfli.

Preøedintele Monson a spus recent
unui grup restrâns de mame: „Uneori
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Domnul a încredinflat pærinflilor
responsabilitatea principalæ de
a-i hræni spiritual pe copiii lor.

Uneori, aceastæ responsabilitate revine
unui singur pærinte. Mama mea era re-
lativ tânæræ atunci când a murit tatæl
meu, læsând-o singuræ cu patru copii.
Dar ea a fæcut faflæ adversitæflilor cu cre-
dinflæ øi curaj, promiflându-ne cæ, dacæ
stæm pe drumul credinflei, sfârøitul ur-
ma sæ fie mai bun decât începutul. La
fel ca øi alfli copii ai mamelor curajoase
din Cartea lui Mormon, „noi nu [ne-
am îndoit] cæ [mama noastræ a] øtiut
aceasta” (Alma 56:48). Dragi frafli øi su-
rori, eu înfleleg într-un mod personal
marea influenflæ a mamelor.

Bunul meu prieten, Don Pearson, 
a împærtæøit o experienflæ care a subli-
niat aceastæ influenflæ. Într-o noapte,
fiul sæu, în vârstæ de patru ani, i-a cerut
sæ-i citeascæ o poveste, seara, la culca-
re. Eric a luat una dintre cærflile lui pre-
ferate: The Ballooning Adventures of
Paddy Pork, o poveste despre o fami-
lie care træia pe insulele mærii øi cælæto-
rea de la o insulæ la alta într-un balon
cu aer cald. Era o carte cu poze care
nu avea cuvinte, astfel cæ fratele
Pearson inventa cuvintele povestirii.

„Paddy este într-un balon cu aer
cald. Acum, aterizeazæ pe o insulæ. El

lasæ în jos, în afara balonului, o sfoaræ.”
Eric l-a oprit. „Tati, nu este o sfoaræ”,

a spus el. „Este o frânghie.”
Frateke Pearson s-a uitat la Eric øi

înapoi la cartea cu poze øi, apoi, a con-
tinuat: „Paddy iese din balon øi sare în-
tr-un pom. Oh, nu! Haina lui s-a agæflat
într-o creangæ!”

Din nou, Eric l-a oprit. „Tati, nu este
o hainæ. Este o jachetæ.”

Acum, fratele Pearson era întrucâtva
dezorientat. „Eric”, a spus el, „În aceas-
tæ carte, nu sunt cuvinte. Doar poze.
De ce insiøti cæ este o jachetæ?”.

Eric a ræspuns: „Pentru cæ mama mi-
a spus”.

Tatæl lui a închis cartea øi a spus:
„Eric, cine crezi cæ are ultimul cuvânt,
cine crezi cæ are autoritatea absolutæ în
aceastæ casæ?”.

De data aceasta, Eric s-a gândit cu
grijæ înainte sæ ræspundæ: „Tu ai, tati”.

Fratele Pearson a zâmbit fiului sæu.
Ce ræspuns excepflional! „Cum ai øtiut
aceasta?”, a întrebat el.

Eric a ræspuns repede: „Mama mi-a
spus”.

Preøedintele James E. Faust a spus:
„Nu existæ un lucru mai bun în toatæ
lumea decât calitatea de a fi mamæ.
Influenfla unei mame în vieflile copiilor
ei este incomensurabilæ” („Fathers,

Vârstnicul Bradley D. Foster,
din Cei Øaptezeci

ne græbim prea mult în judecarea
efectelor succeselor sau eøecurilor
noastre”. Permitefli-mi sæ adaug: „Nu
væ uitafli la încercærile de astæzi ca øi
când ar fi veønice. Tatæl Ceresc reali-
zeazæ lucrarea Sa pe termen lung.
„Multe lucruri sunt încæ în viitor”, a
spus profetul Joseph Smith. „De ace-
ea… sæ facem cu voioøie toate lucruri-
le care stau în puterea noastræ; øi
atunci, putem sta neclintifli, cu cea
mai mare siguranflæ, pentru a vedea
salvarea lui Dumnezeu øi braflul Sæu
dezvæluit” (D&L 123:15, 17).

În aceastæ duminicæ de Paøte, sper
cæ noi vom avea ocazia sæ mærturisim
cæ Dumnezeu træieøte øi cæ Isus este
Hristosul. Sper cæ vom depune mærtu-
riile noastre astfel încât copiii noøtri sæ
øtie unde sunt inimile noastre øi cæ îi
iubim. Cea mai mare dragoste øi cele
mai importante învæflæturi trebuie sæ
fie în cæminele noastre. 

Mæ rog ca binecuvântærile
Domnului sæ fie cu pærinflii øi cu tinerii
care au crescut în cæmine credincioa-
se, astfel încât ei sæ înfleleagæ ce bucu-
rie este sæ fie într-un cæmin øi într-o
familie în care ei pot sæ fie iubifli, con-
duøi øi îndrumafli. Este rugæciunea mea
ca noi sæ putem sæ avem familii veøni-
ce øi sæ fim împreunæ pentru totdeau-
na în prezenfla lui Dumnezeu Tatæl øi a
Fiului Sæu, Isus Hristos.

Îmi depun mærturia mea specialæ 
cæ Isus Hristos træieøte. El este pæsto-
rul oilor pierdute, salvatorul sufletului
aflat în nevoie, tæmæduitorul inimii ræ-
nite, speranfla întregii omeniri. Cu El,
ca Învæflætor al nostru, sæ ne îndeplinim
datoria noastræ faflæ de Dumnezeu cu
credinflæ în El øi în dragostea Sa eternæ
pentru fiecare dintre noi, mæ rog, în
numele lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Vezi „Maud Muller”, The Complete Poetical

Works of John Greenleaf Whittier (1876), 
p. 206.

Mama mi-a spus
Poate motivul pentru care noi reacflionæm într-un mod 
atât de universal la dragostea mamelor noastre se
datoreazæ faptului cæ aceastæ dragoste simbolizeazæ
dragostea Salvatorului nostru.




