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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.



Mothers, Marriage”, Liahona, aug.
2004, p. 3).

Prin desemnare divinæ, hrænirea spi-
ritualæ pare sæ facæ parte din moøteni-
rea spiritualæ datæ femeilor. Am væzut
aceasta la fiicele mele øi acum væd la
nepoatele mele – chiar înainte de a
putea merge, ele doreau sæ aibæ grijæ
de micile lor pæpuøi.

În profesia mea de fermier øi pro-
prietar de fermæ, am avut ocazia sæ ob-
serv în ce fel afecfliunea naturalæ a unei
mame se manifestæ chiar în naturæ. În
fiecare dimineaflæ, duceam o cireadæ
de vaci øi vifleii lor noi de-a lungul râu-
lui Idaho Snake, unde pæøteau pe o co-
linæ la poalele muntelui, cam o lunæ.
Apoi, le strângeam øi le duceam pe un
drum care ducea la flarc. De acolo ele
erau urcate în camioane care le tran-
sportau la pæøunile lor de varæ, în
Montana.

Într-o zi foarte cælduroasæ de primæ-
varæ, ajutam la strângerea vitelor 
cælærind în spatele cirezii, în timp ce
aceasta cobora pe drumul præfuit spre
flarc. Sarcina mea era sæ adun oricare
dintre vifleii care se rætæciseræ pe drum.
Pasul era lent øi-mi asigura ceva timp
de gândire.

Deoarece era atât de cald, vifleluøii
fugeau spre pomi sæ gæseascæ umbræ.
Gândurile mele s-au îndreptat cætre ti-
neretul din Bisericæ, care este uneori
abætut de la cærarea strâmtæ øi îngustæ.
De asemenea, m-am gândit la cei care
au pæræsit Biserica sau care au senti-
mentul cæ Biserica a pæræsit inimile lor,
în timp ce ei erau atraøi în direcflii dife-
rite. M-am gândit în sinea mea cæ o
abatere nu trebuie sæ fie rea pentru a fi
realæ – uneori poate fi doar o umbræ.

Dupæ câteva ore de strâns vifleii rætæ-
cifli cu transpiraflia curgând-mi pe faflæ,

am strigat la viflei cu ciudæ: „Urmafli-le
exact pe mamele voastre! Ele øtiu unde
merg! Ele au mai fost pe acest drum
înainte!” Mamele lor øtiau cæ, deøi
acum drumul era cælduros øi præfuit,
sfârøitul urma sæ fie mai bun decât în-
ceputul.

Imediat ce am dus cireada în flarc,
am observat cæ trei dintre vaci se miø-
cau nervoase la poartæ. Ele nu-øi puteau
gæsi vifleii øi pæreau sæ înfleleagæ cæ ei
erau în urmæ, undeva pe drum. Unul
dintre væcari m-a întrebat ce ar trebui sæ
facem. Am spus: „Pun ræmæøag cæ øtiu
unde sunt acei viflei. Înapoi, la aproxi-
mativ 400 de metri, este un grup de
pomi. Sunt sigur cæ îi vom gæsi acolo”.

Într-adevær, exact cum bænuisem,
am gæsit vifleii noøtri pierdufli trægând
un pui de somn la umbræ. Apropierea
noastræ i-a fæcut sæ tresaræ, dar au re-
zistat eforturilor noastre de a-i face sæ
se întoarcæ. Ei erau speriafli deoarece
noi nu eram mamele lor! Cu cât încer-
cam sæ-i împingem spre flarc, cu atât
mai mult se încæpæflânau. În final, le-
am spus væcarilor: „Îmi pare ræu bæiefli,
øtiu cæ trebuie sæ facem altceva. Sæ cæ-
lærim înapoi øi sæ le læsæm pe mamele
lor sæ iasæ din flarc. Vacile vor veni sæ-øi
ia vifleii øi aceøtia le vor urma pe ma-
mele lor”. Am avut dreptate. Vacile 
mame øtiau exact unde sæ-øi gæseascæ
vifleii øi ele i-au condus înapoi la flarc,
aøa cum mæ aøteptasem.

Dragii mei frafli øi dragile mele su-
rori, într-o lume în care fiecæruia i se
permite libertatea de a alege, unii din-
tre cei dragi nouæ pot sæ se rætæceascæ
un timp. Dar noi nu trebuie sæ renun-
flæm niciodatæ. Trebuie sæ ne ducem,
întotdeauna, înapoi dupæ ei – nu tre-
buie sæ încetæm niciodatæsæ încercæm.
Profetul nostru iubit, preøedintele
Thomas S. Monson, ne-a rugat sæ-i sal-
væm pe cei dragi nouæ care ar putea fi
pierdufli (vezi, de exemplu, „Ræmânefli
fermi în oficiile în care afli fost numifli”,
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Liahona, mai 2003, p. 54-57). Cu aju-
torul conducætorilor preofliei, pærinflii
trebuie sæ continue sæ se întoarcæ øi 
sæ-i gæseascæ pe cei dragi lor care s-au
pierdut, asigurându-i cæ întotdeauna
va exista un „cæmin” în cadrul familiei
øi al Bisericii care aøteaptæ întoarcerea
lor. Noi nu øtim niciodatæ când se poa-
te schimba o inimæ. Nu øtim niciodatæ
când un suflet poate fi dezgustat øi is-
tovit de lume. Când aceasta… se întâm-
plæ, se pare cæ aproape întotdeauna
copiii noøtri se întorc, în primul rând,
cætre Mamæ, cu emoflii asemænætoare
celor exprimate într-un poem de
Elizabeth Akers Allen:

Înapoi, înapoi, voi timpuri triste, 
Sunt dezgustat de capcane vræjite.

Ce-i josnic, nedemn øi fals mæ
doboaræ, 

Mamæ, o mamæ, inima-mi te
cheamæ…

În toate zilele care au trecut, 
Dragoste ca a mamei n-am

cunoscut… 

Nimeni, ca o mamæ, nu poate alina
Sufletul bolnav, trist øi nici inima. 
Lasæ somnul pe la gene sæ-mi vinæ; 
Leagænæ-mæ s-adorm, mamæ divinæ!
(„Rock Me to Sleep”, în The Family
Library of Poetry and Song, ed.
William Cullen Bryant [1870], p.191-
191; punctuaflia modernizatæ.)

Poate motivul pentru care noi reac-
flionæm într-un mod atât de universal la
dragostea mamelor noastre se dato-
reazæ faptului cæ aceastæ dragoste sim-
bolizeazæ dragostea Salvatorului
nostru. Dupæ cum a spus preøedintele

Joseph F. Smith: „Dragostea unei ade-
værate mame se aseamænæ cu dragos-
tea lui Dumnezeu mai mult decât
oricare altæ dragoste” („The Love of
Mother”, Improvement Era, ian 1910,
p. 278).

Ca în toate lucrurile, Salvatorul a
stabilit exemplul perfect prin dragos-
tea pe care a arætat-o faflæ de mama
lui pæmânteanæ. În momentul final øi
cel mai esenflial al vieflii Sale muritoa-
re – dupæ chinul de pe Ghetsimani,
batjocura, coroana cu spini, crucea
grea pe care a fost pironit cu brutali-
tate – în acest cel mai esenflial mo-
ment din univers, Isus, de pe cruce,
s-a uitat în jos øi væzând-o pe mama
Sa, Maria, care venise sæ fie cu Fiul ei,
actul Sæu final de dragoste înainte sæ
moaræ a fost acela de a se asigura cæ
mama Lui va fi îngrijitæ, spunând uce-
nicului Sæu, Ioan: „Iatæ, mama ta!”
(Ioan 19:27). Øi din acel moment,
ucenicul a luat-o acasæ la el. Dupæ
cum ni se spune în scripturi, Isus øtia,
atunci, cæ „totul s-a sfârøit” øi El Øi-a
aplecat capul øi a murit (vezi Ioan
19:27-28, 30).

Astæzi, stau în fafla dumneavoastræ
pentru a væ mærturisi cæ Isus Hristos
este adeværatul Salvator øi Mântuitor
al lumii. Aceasta este Biserica Sa,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ. Tatæl nostru Ceresc
doreøte ca tofli copiii Sæi sæ se întoarcæ
la El. Øtiu aceasta færæ reflinere datori-
tæ mærturiei primite în inima mea de
la Duhul Sfânt. Nu am øtiut întotdeau-
na – când am fost mai tânær a trebuit
sæ mæ bazez pe mærturia pærinflilor
mei. Mama m-a asigurat cæ, dacæ stæ-
team pe drumul adeværului, chiar
când pærea cæ este cald øi plin de praf,
chiar când erau abateri, sfârøitul urma
sæ fie mai bun decât începutul. Voi fi
veønic recunoscætor pentru cæ mama
mi-a spus aceasta. În numele lui Isus
Hristos, amin. ■
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