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Aceast√ declara™ie a fost citit√ de c√tre pre£edintele Gordon B. Hinckley ca parte a mesajului s√u din cadrul adun√rii generale a Societ√™ii 
de Alinare care a avut loc la 23 septembrie 1995, ¶n ora£ul Salt Lake, Utah.

o mo£tenire de la Domnul“ (Ps.127:3). P√rin™ii au datoria
sacr√ de a-£i cre£te copiii cu dragoste £i dreptate, de a satisface
nevoile lor fizice £i spirituale, de a-i ¶nv√™a s√ se iubeasc√ £i s√
se slujeasc√ unul pe altul, s√ respecte poruncile lui Dumnezeu
£i s√ respecte legile ™√rii ¶n care sunt cet√™eni, oriunde ar tr√i.
So™ii £i so™iile–mamele £i ta™ii–vor fi f√cu™i r√spunz√tori ¶n fa™a
lui Dumnezeu pentru ne¶mplinirea acestor responsabilit√™i.

FAMILIA ESTE R≤NDUIT≥ de Dumnezeu. C√s√toria
dintre un b√rbat £i o femeie este esen™ial√ pentru planul Lui
etern. Copiii au dreptul de a se na£te din p√rin™i c√s√tori™i
£i au dreptul de a fi crescu™i de un tat√ £i o mam√ care-£i
onoreaz√ jur√mintele c√s√toriei cu total√ fidelitate. Fericirea
¶n via™a de familie poate fi ob™inut√ cel mai bine atunci c…nd
aceasta se bazeaz√ pe ¶nv√™√turile Domnului Isus Hristos.
C√s√toriile £i familiile reu£ite se stabilesc £i se men™in pe
principiile credin™ei, rug√ciunii, c√in™ei, iert√rii, respectului,
dragostei, milei, muncii £i ale activit√™ilor de recreere s√n√-
toase. Planul divin pentru ta™i este de a conduce familiile
lor cu dragoste £i dreptate, £i ei sunt r√spunz√tori de satisface-
rea nevoilor pentru via™a £i protejarea familiilor lor. Mamele
sunt ¶n primul r…nd responsabile pentru ¶ngrijirea copiilor.
∑n aceste responsabilit√™i sacre, ta™ii £i mamele sunt obliga™i
s√ se ajute unul pe cel√lalt ca parteneri egali. Invaliditatea,
moartea sau alte situa™ii pot duce la adaptarea sau schimbarea
rolurilor ¶n familie. Rudele ar trebui s√ ofere ajutor atunci
c…nd este nevoie.

NOI AVERTIZ≥M pe acele persoane care ¶ncalc√ leg√min-
tele castit√™ii, care abuzeaz√ de partener sau de copii, sau care
nu reu£esc s√-£i ¶ndeplineasc√ responsabilit√™ile fa™√ de fami-
lie, c√ vor da socoteal√ ¶ntr-o bun√ zi ¶n fa™a lui Dumnezeu.
Mai departe, avertiz√m c√ dezintegrarea familiei va aduce
asupra persoanelor, comunit√™ilor £i na™iunilor, nenorocirile
prevestite de profe™ii din vechime, precum £i de cei moderni.

FACEM UN APEL c√tre to™i cet√™enii responsabili £i c√tre
guvernan™ii de pretutindeni, s√ promoveze acele m√suri
menite s√ men™in√ £i s√ ¶nt√reasc√ familia ca unitate funda-
mental√ a societ√™ii.

NOI, PRIMA PRE÷EDIN◊IE £i Consiliul celor Doispre-
zece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfin™ilor din
Zilele din Urm√, declar√m cu solemnitate c√s√toria dintre
un b√rbat £i o femeie ca fiind r…nduit√ de Dumnezeu, familia
fiind esen™ial√ pentru planul Creatorului cu privire la desti-
nul etern al copiilor Lui.

TOATE FIIN◊ELE umane–b√rbat £i femeie–sunt f√cute
dup√ chipul lui Dumnezeu. Fiecare este ¶n spirit un fiu sau
o fiic√ iubit√ ai unor p√rin™i cere£ti £i, datorit√ acestui lucru,
fiecare are o natur√ £i un destin divin. Faptul c√ o persoan√
este b√rbat sau femeie reprezint√ o caracteristic√ fundamen-
tal√ pentru scopul £i identitatea individului ¶n existen™a lui
premuritoare, muritoare £i etern√.

∑N EXISTEN◊A lor premuritoare, fiii £i fiicele de spirit 
L-au cunoscut £i L-au venerat pe Dumnezeu ca Tat√l lor Etern
£i au acceptat planul Lui prin care copiii Lui puteau ob™ine
un trup fizic ca s√ c…£tige experien™√ p√m…nteasc√ pentru a
progresa c√tre perfec™iune £i ¶n final, pentru a ¶mplini 
destinul lor divin ca mo£tenitori ai vie™ii eterne. Planul
divin al fericirii face posibil ca rela™iile de familie s√ continue
£i dup√ moarte. Leg√mintele £i r…nduielile sacre ce se fac ¶n
sfintele temple dau posibilitatea fiec√rei persoane s√ se
¶ntoarc√ ¶n prezen™a lui Dumnezeu, iar familiile lor s√ fie
unite pentru eternitate.

PRIMA PORUNC≥ pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam
£i Eva, a fost cu privire la capacitatea lor de a deveni p√rin™i
ca so™ £i so™ie. Noi declar√m c√ porunca lui Dumnezeu c√tre
copiii Lui de a se ¶nmul™i £i de a umple p√m…ntul, este ¶nc√
valabil√. Declar√m ¶n continuare c√ Dumnezeu a poruncit ca
sacrele puteri de procreare s√ fie ¶ntrebuin™ate numai ¶ntre
b√rbat £i femeie, c√s√tori™i legal ca so™ £i so™ie.

DECLAR≥M c√ via™a pe p√m…nt este creat√ prin ¶ndrumare
divin√. Noi afirm√m c√ via™a este sf…nt√ £i afirm√m despre
importan™a ei ¶n planul etern al lui Dumnezeu.

SO◊UL ÷I SO◊IA au o responsabilitate sacr√, aceea de a se
iubi £i de a se ¶ngriji unul de cel√lalt £i de copiii lor. „Fiii, sunt

FAMILIA
O DECLARA◊ I E  OF IC IA L≥  C≥TRE  LUME

PRIMA PRE÷EDIN◊IE ÷I CONSILIUL CELOR DOISPREZECE APOSTOLI AI

BISERICII LUI ISUS HRISTOS A SFIN◊ILOR DIN ZILELE DIN URM≥
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INTRODUCERE

Scopul acestui curs

Cursul despre Relafliile de cæsætorie øi de familie
este menit sæ ajute pe membrii Bisericii sæ-øi întæ-
reascæ relafliile de cæsætorie øi de familie øi sæ gæseascæ
bucurie în relafliile lor de familie. El este împærflit în
douæ pærfli. Partea A, „Întærirea cæsætoriilor”, este de
ajutor în special cuplurilor cæsætorite øi membrilor
care se pregætesc sæ se cæsætoreascæ. Partea B,
„Responsabilitatea pærinflilor în întærirea familiilor”,
ajutæ pe pærinfli øi pe bunici în eforturile lor de a-øi
creøte copiii „în mustrarea øi învæflætura Domnului”
(Efeseni 6:4).

Cursul se bazeazæ pe doctrinele øi principiile
propovæduite de scripturi øi de profeflii øi apostolii
din zilele din urmæ. El pune un accent deosebit pe
„Familia – O declaraflie cætre lume”, care este inclusæ
la pagina iv a acestui ghid de studiu.

Pentru o trecere în revistæ a cursului, vedefli pagi-
nile vii-viii. Pentru aceastæ trecere în revistæ, revedefli
doctrinele øi principiile pe care le-afli învæflat øi
pregætifli-væ pentru lecfliile care urmeazæ.

Frecventarea cursului în funcflie de propriile
dumneavoastræ nevoi

Avefli opfliunea de a-l frecventa în funcflie de ne-
voile dumneavoastræ personale. De exemplu, dacæ
suntefli cæsætorit, dar nu avefli copii, putefli alege sæ
participafli la primele opt lecflii øi nu la ultimele opt
lecflii. Dacæ suntefli pærinte singur, putefli sæ væ ho-
tærâfli sæ participafli doar la lecfliile din partea B.

Participarea la curs

Prin alegerea de a participa la acest curs, afli de-
monstrat dorinfla de a væ întæri familia. Pentru a be-
neficia pe deplin de acest curs, trebuie sæ participafli
la discufliile din timpul orei, sæ folosifli acest ghid de
studiu øi sæ væ stræduifli sæ punefli în practicæ doctri-
nele øi principiile pe care le învæflafli.

Sæ participæm la discufliile din clasæ

Pe mæsuræ ce dumneavoastræ øi ceilalfli partici-
panfli discutafli, vefli putea simfli influenfla Duhului
Sfânt øi væ vefli putea învæfla øi întæri unul pe celælalt.
Dupæ cum Domnul a spus: „Numifli un învæflætor
dintre voi øi sæ nu fie tofli purtætori de cuvânt în
acelaøi timp; sæ vorbeascæ câte unul øi tofli sæ asculte

ceea ce spune, astfel, atunci când tofli au vorbit, tofli
sæ fie edificafli de cætre tofli øi fiecare om sæ aibæ un
privilegiu egal” (D&L 88:122).

Tofli cei care participæ la curs pot învæfla unul de la
altul, indiferent de experienfla lor în cæsætorie sau în
creøterea copiilor. Participarea dumneavoastræ în cla-
sæ va fi foarte beneficæ pe mæsuræ ce væ împærtæøifli
experienflele care au legæturæ cu lecfliile, dar øi în
timp ce ascultafli cu respect pe ceilalfli când fac ace-
laøi lucru. Pe mæsuræ ce mærturisifli despre adeværuri-
le care se discutæ, væ putefli întæri mærturia proprie,
dar øi pe a celorlalfli. Totuøi, trebuie sæ fifli atenfli sæ
nu discutafli despre experienfle intime sau sacre care
nu sunt adecvate unei discuflii în clasæ. Trebuie sæ nu
pierdefli din vedere limitele de timp ale lecfliei øi sæ
fifli politicoøi cu învæflætorul øi ceilalfli participanfli.

Folosirea acestui ghid de studiu

În timpul sæptæmânii care urmeazæ fiecærei lecflii,
folosifli acest ghid de studiu pentru a revedea ceea ce afli
învæflat. Ghidul de studiu confline „Idei de pus în
practicæ”, care sunt sugestii de a væ ajuta sæ træifli în
conformitate cu doctrinele øi principiile pe care le-afli
învæflat în fiecare lecflie. Suplimentar, fiecare lecflie
este însoflitæ de unul sau douæ articole scrise de auto-
ritæflile generale ale Bisericii. Dacæ suntefli cæsætorit,
putefli avea mari beneficii dacæ citifli øi discutafli
aceste articole cu soflul sau soflia.

Unele articole au fost extrase din discursuri de
la conferinflele generale, precum øi de la alte ocazii,
iar altele au fost scrise pentru revistele Bisericii.
Deoarece au fost luate din publicaflii diferite, au fost
necesare modificæri minore pentru a fi adecvate
acestui ghid de studiu. De exemplu, unele comenta-
rii introductive au fost scoase din cuvântærile de la
conferinflele generale øi unele titluri øi citate au fost
modificate. Învæflæturile însæ ræmân neschimbate.

Aplicarea doctrinelor øi principiilor pe care le învæflafli

Nu este suficient doar sæ învæflæm Evanghelia.
Pentru ca Evanghelia sæ væ ajute în vieflile dumnea-
voastræ, trebuie sæ træifli în conformitate cu ceea ce
învæflafli. Preøedintele Harold B. Lee, al unsprezecelea
preøedinte al Bisericii, ne-a sfætuit:

„Toate principiile øi rânduielile Evangheliei sunt,
într-un anume sens, invitaflii de a învæfla Evanghelia
prin aplicarea în practicæ a învæflæturilor ei. Nici o
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persoanæ nu cunoaøte principiul zeciuielii pânæ când
nu plæteøte zeciuiala. Nici o persoanæ nu cunoaøte
principiul Cuvântului de Înflelepciune, pânæ când
nu fline Cuvântul de Înflelepciune. Copiii sau chiar
adulflii, nu sunt pe deplin convinøi sæ plæteascæ ze-
ciuiala, sæ flinæ Cuvântul de Înflelepciune, sæ flinæ
ziua de sabat sfântæ sau sæ facæ rugæciuni, doar dacæ
aud pe cineva cæ vorbeøte despre aceste principii.
Învæflæm Evanghelia atunci când træim în conformi-
tate cu ea.…

„... Nu øtim, cu adeværat, nimic din învæflæturile
Evangheliei, pânæ când nu am simflit binecuvântærile
care vin din aplicarea în viaflæ a fiecærui principiu al
Evangheliei” (Stand Ye in Holy Places [1974], pag. 215).

Materiale didactice suplimentare

Urmætoarele materiale didactice editate de Bisericæ
væ oferæ informaflii suplimentare despre subiectele
discutate în acest curs. Ele væ sunt puse la dispoziflie
prin centrele de distribuire ale Bisericii. Este bine sæ
obflinefli aceste publicaflii øi sæ le folosifli în cæminul
dumneavoastræ.

• Family Guidebook (Îndrumarul familiei) (31180).
Acest îndrumar descrie organizarea familiei, oferæ
informaflii despre predarea Evangheliei acasæ øi
descrie procedurile pentru rânduielile preofliei øi
pentru binecuvântæri.

• Articole despre cæsætorie øi despre familie din re-
vistele Bisericii.

• Family Home Evening Resource Book (Cartea cu mate-
riale pentru Seara de familie) (31106). Aceastæ carte
îi ajutæ pe pærinfli øi pe copii sæ pregæteascæ lecfliile
pentru seara de familie (pag. 3–160, 173–232).
Confline idei pentru o searæ reuøitæ de familie (pag.
163–170) øi include sugestii pentru predarea prin-
cipiilor, precum øi responsabilitæflile adecvate vârs-
tei copiilor (pag. 235–262). Confline, de asemenea,
idei pentru activitæfli în familie (pag. 265–340).

• Teaching, No Greater Call (36123). Acest material
confline principii øi sugestii practice pentru a aju-
ta pe membrii Bisericii sæ devinæ învæflætori mai

buni ai Evangheliei. Partea D, „Teaching in the
Home” (pag. 125–148), este de mare ajutor, în
special, pærinflilor.

• Teaching Guidebook (Îndrumarul învæflætorului)
(34595). Acest îndrumar oferæ sugestii pentru îm-
bunætæflirea predærii øi învæflærii Evangheliei.

• Pentru întærirea tineretului (34285). Aceastæ broøuræ
descrie standardele Bisericii adecvate la întâlniri,
în îmbræcæminte øi înfæfliøare, pentru crearea rela-
fliilor de prietenie, despre cinste, limbaj, mass-me-
dia, sænætate mentalæ øi fizicæ, muzicæ øi dans,
puritate sexualæ, despre comportamentul în ziua
de duminicæ, pocæinflæ, demnitate øi slujire.

• A Parent’s Guide (Îndrumar pentru pærinfli) (31125).
Acest îndrumar confline sugestii pentru a-i ajuta
pe pærinfli sæ-øi învefle copiii despre problemele
intime.

• Guidebook for Parents and Guardians of
Handicapped Children (Ghid pentru pærinfli øi tutori
ai copiilor handicapafli) (31123). Acest îndrumar
oferæ sfaturi pentru familiile cu copii care au
disabilitæfli. Confline, de asemenea, informaflii
despre materialele editate de Bisericæ pentru a-i
ajuta pe pærinfli øi pe tofli cei care predau celor
cu disabilitæfli.

• Cornerstone of a Happy Home (Piatra de temelie a
unui cæmin fericit) (33108). Aceastæ broøuræ confli-
ne o cuvântare flinutæ de preøedintele Gordon B.
Hinckley, când a slujit ca al doilea consilier din
Prima Preøedinflie.

• Being a Righteous Husband and Father (Sæ fii un sofl
øi un tatæ drept) (35402). Aceastæ broøuræ confline
o cuvântare flinutæ de preøedintele Howard W.
Hunter, al paisprezecelea preøedinte al Bisericii.

• Articolul One for the Money: Guide to Family
Finance (Ghid pentru bugetul familiei) (33293).
Acest articol al elderului Marvin J. Ashton din
Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, oferæ suges-
tii practice despre gestionarea bugetului familiei.
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TRECEREA ÎN REVISTÆ A CURSULUI DESPRE
RELAfiIILE DE CÆSÆTORIE ØI DE FAMILIE

PARTEA A: ÎNTÆRIREA CÆSÆTORIILOR

LECfiIA 1: „FAMILIA ESTE ESENfiIALÆ PENTRU
PLANUL CREATORULUI”
Profeflii din zilele din urmæ declaræ importanfla 
eternæ a cæsætoriei øi a familiei.

Cæsætoria veønicæ poate aduce bucurie øi mari
binecuvântæri în aceastæ viaflæ øi pe vecie.

Cursul despre relafliile de cæsætorie øi de familie este
menit sæ ne ajute sæ gæsim bucurie în relafliile noas-
tre de familie.

Cæminele noastre pot fi „un colfl de rai” pe mæsuræ
ce zidim „pe stânca Mântuitorului nostru”.

LECfiIA 2: DEZVOLTAREA UNITÆfiII ÎN CADRUL
CÆSÆTORIEI

Domnul a poruncit soflului øi sofliei sæ fie unifli ca unul.

Soflii øi sofliile trebuie sæ se stimeze reciproc ca
parteneri egali.

Soflii øi sofliile trebuie sæ îngæduie sæ se completeze
reciproc în privinfla caracteristicilor øi capacitæflilor
fiecæruia.

Soflii øi sofliile trebuie sæ fie loiali unul celuilalt.

LECfiIA 3: MENfiINEREA VIE A DRAGOSTEI ØI A
PRIETENIEI ÎN CÆSÆTORIE

Soflii øi sofliile trebuie sæ menflinæ vie dragostea.

Exprimarea afecfliunii øi a bunætæflii pæstreazæ
dragostea øi prietenia vie într-o cæsætorie.

Relafliile intime cuvenite în cæsætorie sunt o
expresie a dragostei.

Cuplurile cæsætorite trebuie sæ se stræduiascæ sæ
aibæ milostenie, dragostea puræ a lui Hristos.

LECfiIA 4: CUM SÆ RÆSPUNDEM ÎNCERCÆRILOR
DIN TIMPUL CÆSÆTORIEI

Toate cuplurile cæsætorite vor trece prin încercæri.

Soflii øi sofliile pot rezolva orice încercare dacæ ei con-
sideræ cæsætoria ca pe o relaflie stabilitæ prin legæmânt.

Când apar încercæri, putem alege sæ reacflionæm cu
ræbdare øi dragoste, nu cu frustrare sau furie.

LECfiIA 5: CUM SÆ RÆSPUNDEM ÎNCERCÆRILOR
PRINTR-O COMUNICARE OPTIMISTÆ

Fiecare cuplu cæsætorit va avea unele pæreri diferite.

Soflul øi soflia trebuie sæ descopere træsæturile care
sunt demne de admirat la celælalt.

Comunicarea optimistæ ajutæ la prevenirea øi rezol-
varea dificultæflilor.

LECfiIA 6: ÎNTÆRIREA CÆSÆTORIILOR PRIN
CREDINfiÆ ØI RUGÆCIUNE

Soflii øi sofliile trebuie sæ conlucreze pentru a mæri
credinfla lor în Isus Hristos.

Soflii øi sofliile sunt binecuvântafli atunci când se
roagæ împreunæ.

LECfiIA 7: PUTEREA TÆMÆDUITOARE A IERTÆRII

Un spirit de iertare între sofl øi soflie ajutæ la aducerea
pæcii øi a unui sentiment de încredere øi siguranflæ.

Soflii øi sofliile trebuie sæ-øi cearæ iertare reciproc pen-
tru lipsurile lor øi sæ facæ eforturi sincere pentru a se
schimba în bine.

Soflii øi sofliile trebuie sæ caute sæ se ierte reciproc.

LECfiIA 8: GESTIONAREA BUGETULUI FAMILIEI

Gestionarea corectæ a bugetului este esenflialæ pentru
o cæsætorie fericitæ.

Soflii øi sofliile trebuie sæ conlucreze pentru a urma
principiile de bazæ ale gestionærii banilor.
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PARTEA B: RESPONSABILITATEA PÆRINfiILOR ÎN ÎNTÆRIREA FAMILIILOR

LECfiIA 9: „FIII SUNT O MOØTENIRE DE
LA DOMNUL”
Tatæl Ceresc încredinfleazæ copiii Sæi de spirit unor
pærinfli pæmânteni.

Pærinflii trebuie sæ caute sæ vinæ în întâmpinarea
nevoilor individuale ale fiecærui copil.

Copiii au dreptul la o relaflie bazatæ pe iubire cu
pærinflii lor.

Abuzarea de copii este o ofensæ adusæ lui Dumnezeu.

Copiii aduc mare bucurie în viafla pærinflilor lor.

LECfiIA 10: ROLUL SFÂNT AL TAfiILOR ØI AL
MAMELOR (PARTEA 1: ROLUL TAfiILOR)
Taflii øi mamele trebuie sæ conlucreze pentru a oferi
fiecæruia dintre copiii lor scutul credinflei.

Taflii trebuie sæ conducæ cu dragoste øi dreptate.

Taflii trebuie sæ ofere familiilor lor cele necesare
vieflii øi protejærii lor.

LECfiIA 11: ROLUL SFÂNT AL TAfiILOR ØI AL
MAMELOR (PARTEA 2: ROLUL MAMELOR)
Mamele participæ la lucrarea lui Dumnezeu.

Mamele sunt, în primul rând, responsabile pentru
îngrijirea copiilor.

Taflii øi mamele trebuie sæ se ajute reciproc ca
parteneri egali.

LECfiIA 12: ÎNVÆfiAREA COPIILOR PRIN EXEMPLU
ØI EDUCAfiIE

Pærinflii au responsabilitatea de a-øi învæfla copiii.

Pærinflii pot primi inspiraflie în învæflarea copiilor.

Pærinflii îøi învaflæ copiii prin exemplu øi educaflie.

LECfiIA 13: SÆ PREDÆM COPIILOR PRINCIPIILE
EVANGHELIEI (PARTEA 1)
Învæflæturile pærinflilor îi ajutæ pe copii sæ ræmânæ
puternici în credinflæ.

Pærinflii trebuie sæ predea copiilor lor primele princi-
pii øi rânduieli ale Evangheliei.

Pærinflii trebuie „sæ-i învefle pe copii sæ se roage øi sæ
umble în dreptate înaintea Domnului”.

LECfiIA 14: SÆ PREDÆM COPIILOR PRINCIPIILE
EVANGHELIEI (PARTEA 2)
Pærinflii sæ-øi arate dragostea pentru copiii lor atunci
când îi învaflæ.

Pærinflii trebuie sæ-i învefle pe copii mila øi slujirea.

Pærinflii trebuie sæ-i învefle pe copii cinstea øi respec-
tul faflæ de bunurile altora.

Pærinflii trebuie sæ-i învefle pe copii despre ræsplata
pentru o muncæ cinstitæ.

Pærinflii trebuie sæ-i învefle pe copii despre puritatea
moralæ.

LECfiIA 15: ÎNDRUMAREA COPIILOR SÆ IA DECIZII

Copiii au nevoie de îndrumare atunci când iau decizii.

Pærinflii pot sæ-øi ajute copiii sæ-øi exercite libertatea
de a alege în mod corect.

Pærinflii trebuie sæ le permitæ copiilor sæ învefle din
consecinflele luærii unor decizii greøite.

Pærinflii trebuie sæ-øi arate dragostea de neclintit
pentru copiii lor atunci când aceøtia o iau pe o
cale greøitæ.

LECfiIA 16: RUGÆCIUNEA ÎN FAMILIE, STUDIUL
SCRIPTURILOR ÎN FAMILIE ØI SEARA DE FAMILIE

Rugæciunea în familie, studiul scripturilor în familie
øi seara de familie trebuie sæ fie cele mai mari priori-
tæfli pentru orice familie de sfinfli din zilele din urmæ.

Familiile primesc mari binecuvântæri când se roagæ
împreunæ.

Studiul scripturilor în familie ajutæ familiile sæ fie
mai aproape de Dumnezeu.

Seara de familie ajutæ familiile sæ se fortifice împotri-
va influenflelor rele ale lumii.
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1„FAMILIA ESTE ESENfiIALÆ PENTRU
PLANUL CREATORULUI“

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• Revedefli „Familia – O declaraflie oficialæ cætre
lume“, (pag. iv). Alegefli modalitæflile prin care
vefli urma acest sfat al profetului.

• Facefli rost de un afiø al declaratiei „Familia –
O declaraflie cætre lume“ (35602 sau 35538) 
de la centrul de distribuflie al Bisericii. Aøezafli-l 
la vedere în cæminul dumneavoastræ.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorit, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

PENTRU TIMP ØI ETERNITATE

Elder Boyd K. Packer
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Marele plan al fericirii

Dragi frafli øi surori, scripturile øi învæflæturile apos-
tolilor øi profeflilor vorbesc despre existenfla noastræ
în viafla premuritoare ca fii øi fiice, copiii de spirit ai
lui Dumnezeu1. Genul a existat înainte øi nu a înce-
put cu naøterea la viafla muritoare2.

În marele consiliu din cer3, s-a prezentat4 planul
lui Dumnezeu: planul salværii5, planul mântuirii6 øi
marele plan al fericirii7. Planul oferæ o dovadæ cæ tofli
trebuie sæ aleagæ între bine øi ræu8. Planul Sæu ne dæ
un Mântuitor, o ispæøire, o înviere øi dacæ îl respec-
tæm, o întoarcere în prezenfla lui Dumnezeu.

Satana s-a ræsculat øi a adoptat un plan al lui pro-
priu9. Cei care l-au urmat au negat dreptul la un corp
muritor10. Prezenfla noastræ aici confirmæ faptul cæ
noi am aprobat planul Tatælui nostru11.

Singurul scop al lui Lucifer este sæ se opunæ mare-
lui plan al fericirii, sæ corupæ cele mai pure, mai
frumoase øi mai emoflionante experienfle ale vieflii:
idile, dragoste, cæsætorie, precum øi experienfla de
a fi pærinte12. Spectrul chinului øi al vinovæfliei13 îl
urmeazæ pretutindeni. Doar pocæinfla poate vindeca
rana fæcutæ de el.

Planul lui Dumnezeu necesitæ cæsætoria øi familia

Planul fericirii necesitæ uniunea corectæ a sexului
bærbætesc cu cel femeiesc, a bærbatului cu femeia,
a soflului cu soflia14. Doctrinele ne învaflæ cum sæ
ræspundem la imboldurile fireøti covârøitoare care
de prea multe ori ne dominæ comportamentul.

Un model de corp dupæ chipul lui Dumnezeu a
fost creat pentru Adam15 øi el a fost introdus în
Grædina Edenului16. La început, Adam a fost singur.
El a avut preoflia17, dar, singur, nu putea îndeplini
scopurile creafliei sale18.

Nici un alt bærbat nu ar putea face acest lucru.
Nici singur, nici cu alfli bærbafli, Adam n-ar fi putut
progresa. Nici Eva cu altæ femeie n-ar fi putut. Aøa
a fost atunci. Øi aøa este øi astæzi.

Eva a fost creatæ ca ajutor. Cæsætoria a fost insti-
tuitæ19, pentru cæ lui Adam i s-a poruncit sæ se
lipeascæ de nevasta sa (nu de o femeie oarecare) øi
„de nimeni altul“20.

S-ar putea spune cæ Evei i s-a impus o alegere21.
Ea ar trebui læudatæ pentru decizia ei. Apoi, „Adam
a cæzut ca oamenii sæ poatæ fi“22.

Elder Orson F. Whitney a descris Cæderea ca
având „douæ direcflii – în jos øi, totuøi, înainte.
A adus omul pe lume øi l-a pus cu picioarele pe o
cale spre progres“23.

Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam øi Eva „øi 
le-a spus: Creøtefli, înmulflifli-væ“24. Øi astfel familia a
fost înfiinflatæ.

Dumnezeu prefluieøte bærbaflii øi femeile în mod egal

Nu existæ nimic în revelaflii care sæ sugereze cæ 
este de preferat în ochii lui Dumnezeu sæ fii bærbat
decât sæ fii femeie sau cæ El acordæ o valoare mai
mare fiilor decât fiicelor.

Toate virtuflile trecute în scripturi – dragostea,
bucuria, pacea, credinfla, evlavia, milostenia – sunt
împærtæøite atât de bærbafli, cât øi de femei25 øi cea
mai mare rânduialæ a preofliei în viafla muritoare este
acordatæ doar bærbatului øi femeii împreunæ26.
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Dupæ Cædere, legea naturii a avut stæpânire mult
mai mare asupra naøterii pæmânteøti. Existæ ceea ce
preøedintele J. Reuben Clark Jr. a numit „feste“ ale
naturii27, care provoacæ o varietate de anormalitæfli,
deficienfle øi diformitæfli. Oricât de nedrepte ele ar
pærea în modul de judecatæ al omului, ele se potri-
vesc întrucâtva scopurilor Domnului în încercærile
prin care trebuie sæ treacæ omenirea.

Urmarea fiecærui instinct demn, ræspunsul la 
orice îndemn drept, træirea oricærei relaflii umane
înælflætoare sunt oferite øi aprobate de doctrinele
Evangheliei lui Isus Hristos øi sunt protejate de
poruncile revelate Bisericii Sale.

Rolurile bærbaflilor øi ale femeilor

Dacæ Adam øi Eva n-ar fi fost diferifli din fire unul
de celælalt, ei nu s-ar fi înmulflit øi n-ar fi umplut
pæmântul28. Diferenflele complementare reprezintæ
chiar însæøi cheia planului fericirii.

Unele roluri se potrivesc cel mai bine naturii
bærbæteøti øi altele naturii femeieøti. Atât scripturile,
cât øi tiparele fireøti plaseazæ pe bærbat în rolurile de
protector øi întreflinætor29.

Aceste responsabilitæfli ale preofliei care au legæturæ
cu administrarea nevoilor Bisericii funcflioneazæ øi
în afara cæminului. Prin numire divinæ, ele au fost
încredinflate bærbaflilor. Aøa a fost încæ de la început,
pentru cæ Domnul a revelat cæ „ordinul acestei preo-
flii sæ fie transmis din tatæ în fiu… Acest ordin a fost
instituit în zilele lui Adam“30.

Un bærbat care defline preoflia nu are un avantaj
asupra unei femei îndreptæflindu-l sæ aibæ o întâietate
la exaltare. Femeia, chiar prin natura ei, participæ
împreunæ cu Dumnezeu la actul de creare øi este
principala persoanæ care îngrijeøte de copii. Virtuflile
øi calitæflile de care depind perfecflionarea øi exaltarea
sunt fireøti la o femeie øi ele sunt rafinate prin cæsæ-
torie øi maternitate.

Preoflia este conferitæ doar bærbaflilor demni pen-
tru a se conforma planului fericirii al Tatælui nostru.
Legile naturii øi cuvântul revelat al lui Dumnezeu
lucrând în armonie creeazæ pur øi simplu condifliile
cele mai bune.

Preoflia implicæ o responsabilitate copleøitoare.
„Nici o putere sau nici o influenflæ nu poate øi nici
nu trebuie sæ fie menflinutæ în virtutea preofliei,
decât prin convingere, prin ræbdare îndelungatæ,
prin bunætate øi blândefle øi prin dragoste sinceræ,
prin blândefle øi puræ cunoaøtere“31.

Dacæ un bærbat „exercitæ nedrept controlul sau
stæpânirea… în mod nedrept“32, el încalcæ „juræmân-
tul øi legæmântul care aparflin preofliei“33. Atunci
„cerurile se retrag; Spiritul Domnului este întristat“34.
Dacæ nu se pocæieøte, el va pierde binecuvântærile lui.

În timp ce rolurile diferite ale bærbatului øi femeii
sunt proclamate în declarafliile celestiale ale exaltærii,
ele sunt cel mai bine demonstrate în mod practic,
obiønuit, în experienflele pæmânteøti ale vieflii
de familie.

De curând, am auzit un vorbitor la adunarea de
împærtæøanie cæ se plângea cæ nu putea înflelege de
ce nepoflii lui vorbeau mereu cæ merg acasæ la bunica,
niciodatæ acasæ la bunicul. Eu am rezolvat acel mare
mister pentru el: Bunicii nu fac plæcinte!

Legile naturii øi cele spirituale sunt veønice

Legile naturii øi cele spirituale care guverneazæ
viafla au fost instituite încæ înainte de apariflia
lumii35. Ele sunt veønice ca øi consecinflele respectærii
sau nerespectærii lor. Ele nu se bazeazæ pe considera-
flii sociale sau politice. Ele nu pot fi schimbate. Nici
o presiune, nici un protest, nici o legislaflie nu poate
sæ le modifice.

Cu ani în urmæ, am supervizat seminariile pentru
indienii americani. Când am vizitat o øcoalæ din
Albuquerque, directorul mi-a povestit un incident
care se întâmplase la o clasæ întâia.

În timpul lecfliei, un pisoiaø se plimba prin clasæ
øi distrægea atenflia celor mici. El a fost adus în fafla
clasei astfel ca tofli sæ-l poatæ vedea.

Un micufl a întrebat: „Este un motænel sau o
pisicuflæ?“.

Învæflætorul, nepregætit pentru acea discuflie, a spus:
„Nu conteazæ; e doar un pisoiaø“.

Dar copiii au insistat øi un bæieflel a spus: „Eu øtiu
cum sæ deosebesc dacæ e un motænel sau o pisicuflæ“.

Învæflætorul, înghesuit între corzi, a spus: „Bine,
spune-ne cum putem deosebi dacæ e un motænel sau
o pisicuflæ“.

Bæiatul a ræspuns: „Putem supune la vot problema!“

Unele lucruri nu pot fi schimbate. Doctrina nu
poate fi schimbatæ.

„Principiile care au fost revelate“, a spus preøedin-
tele Wilford Woodruff, „pentru salvarea øi exaltarea
copiilor oamenilor… sunt principii pe care nu le
putefli anihila. Sunt principii pe care nici o asociere de
bærbafli [sau femei] nu le pot distruge. Sunt principii
care nu mor niciodatæ… Ele sunt deasupra omului
pentru a le mânui sau distruge… Nu stæ în puterea
întregii omeniri laolaltæ sæ distrugæ aceste principii…
Nici un pic sau nici o iotæ din aceste principii nu va
putea fi distrusæ“36.

În timpul celui de-al Doilea Ræzboi Mondial, bær-
baflii au fost chemafli la luptæ. În cazuri de urgenflæ,
sofliile øi mamele din lumea întreagæ au fost înrolate
în muncæ ca niciodatæ înainte. Efectul cel mai devas-
tator al ræzboiului a fost asupra familiei. Se repercu-
teazæ øi asupra acestei generaflii.
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„Familia este esenflialæ pentru planul Creatorului“

Înmulflifli-væ øi umplefli pæmântul

În conferinfla generalæ din luna octombrie 1942,
Prima Preøedinflie a emis un mesaj cætre „sfinflii din
orice aøezare øi regiune“, în care se spunea: „Prin
autoritatea care ne-a fost investitæ ca Primæ
Preøedinflie a Bisericii, ne avertizæm oamenii“.

Øi ei au spus: „Între primele porunci date lui Adam
øi Evei, Domnul a spus: ‚Înmulflifli-væ øi umplefli
pæmântul‘. El a repetat aceastæ poruncæ în zilele noas-
tre. El ne-a revelat din nou în aceastæ ultimæ dispensa-
flie, principiul veønic al legæmântului cæsætoriei…

„Domnul ne-a spus cæ este datoria fiecærui sofl øi
a fiecærei soflii sæ respecte porunca datæ lui Adam de
a se înmulfli øi de a umple pæmântul, astfel încât
legiunile spiritelor alese care aøteaptæ tabernacolele
lor trupeøti sæ poatæ veni aici øi sæ poatæ îndeplini
marele plan al lui Dumnezeu de a deveni suflete
perfecte, pentru cæ færæ aceste tabernacole trupeøti,
ele nu pot progresa spre destinul lor planificat de
Dumnezeu. Astfel, fiecare sofl øi fiecare soflie trebuie
sæ devinæ tatæ øi mamæ în Israel pentru copiii næscufli
sub legæmântul sfânt øi veønic.

„Aducând aceste spirite alese pe pæmânt, fiecare
tatæ øi fiecare mamæ aspiræ cætre spiritul tabernacolu-
lui øi cætre Domnul Însuøi profitând de ocazia oferitæ
de El, o obligaflie sfântæ în cel mai mare grad, pentru
cæ soarta acelui spirit în eternitatea viitoare, binecu-
vântærile sau pedepsele care îl aøteaptæ în lumea
viitoare, depind în mare parte de grija, învæflæturile,
educaflia pe care pærinflii le vor da acelui spirit.

Nici un pærinte nu poate scæpa de aceastæ obliga-
flie øi responsabilitate, iar de îndeplinirea lor corectæ,
Domnul ne va cere socotealæ foarte strictæ. Nu
existæ o altæ sarcinæ mai înaltæ care poate fi asumatæ
de muritori“.

Maternitatea este o chemare sfântæ

Vorbind de mame, Prima Preøedinflie a spus:
„Astfel maternitatea devine o chemare sfântæ, o
dedicare sacræ pentru cæ îndeplineøte planurile
Domnului, o consacrare a devofliunii de a creøte øi
cultiva, a îngriji trupul, mintea øi spiritul celor care
øi-au pæstrat prima stare øi care vin pe pæmânt pen-
tru a doua stare de ‚a vedea dacæ vor face toate
lucrurile pe care Domnul, Dumnezeul lor, le va
porunci‘ (Avraam 3:25). Lucrarea mamelor este de a-i
conduce sæ-øi pæstreze a doua stare øi ‚aceia care pæs-
treazæ cea de-a doua stare vor avea mai multæ slavæ
asupra capetelor lor, în vecii vecilor‘ [Avraam 3:26].

Aceastæ slujire divinæ prin maternitate poate fi
fæcutæ doar de mame. Nu poate fi transferatæ altora.
Guvernantele nu o pot face; asistentele sociale nu o
pot face; ajutoarele angajate nu o pot face – numai
mamele, ajutate pe cât de mult posibil de mâinile

iubitoare ale tatælui, fraflilor øi surorilor, pot acorda
ajutorul necesar al unei îngrijiri atente“.

Prima Preøedinflie a atras atenflia cæ „mama care îøi
încredinfleazæ copilul spre îngrijirea altora, pentru a
face o muncæ care nu fline de calitatea ei de mamæ,
ci pentru aur, faimæ sau slujbæ civicæ, trebuie sæ-øi
aducæ aminte: ‚copilul læsat de capul lui face ruøine
mamei sale‘ (Proverbe 29:15). În zilele noastre,
Domnul a spus cæ dacæ pærinflii nu-øi învaflæ copiii
doctrinele Bisericii ‚pæcatul va fi asupra capetelor
pærinflilor‘ (D&L 68:25).

Maternitatea este aproape de divinitate. Este cea
mai înaltæ øi sfântæ slujire asumatæ de omenire. Cele
care îøi onoreazæ chemarea øi slujirea lor divinæ sunt
alæturate îngerilor“ 37.

Acest mesaj sau avertizare din partea Primei
Preøedinflii este necesaræ mai mult astæzi decât atunci
când a fost datæ. Øi nici un glas din orice organizaflie
a Bisericii, de la orice nivel de administraflie, nu ega-
leazæ pe cel al Primei Preøedinflii38.

„Oricæror suflete care de la naturæ sau datoritæ
unor situaflii nu se pot bucura de binecuvântærile de
a fi cæsætorifli øi de a fi pærinfli sau care færæ vina lor
trebuie sæ-øi creascæ copiii singuri øi sæ munceascæ
pentru a-i întrefline, nu li se va interzice în eternitate
nici o binecuvântare – cu condiflia cæ vor pæstra
poruncile39. Aøa cum preøedintele Lorenzo Snow a
promis: „Asta este sigur øi pozitiv“40.

Pilda comorii øi a cheilor

Închei cu o pildæ.

Odatæ, un om a primit drept moøtenire douæ chei.
Prima cheie, i s-a spus, va deschide o pivniflæ pe care
el trebuie s-o protejeze cu orice prefl. A doua cheie
era de la un seif din pivniflæ care conflinea o comoaræ
neprefluitæ. El urma sæ deschidæ acest seif øi sæ folo-
seascæ lucrurile preflioase depozitate acolo. El a fost
avertizat cæ mulfli vor încerca sæ-l jefuiascæ de moøte-
nire. I s-a fæcut promisiunea cæ dacæ va folosi
comoara într-un scop bun, ea se va reface øi nicio-
datæ nu se va micøora, în vecii vecilor. El urma sæ fie
pus la încercare. Dacæ o va folosi spre binele celor-
lalfli, binecuvântærile øi bucuriile sale se vor mæri.

Omul s-a dus singur la pivniflæ. Prima sa cheie a
deschis uøa. A încercat sæ deschidæ comoara cu cea-
laltæ cheie, dar n-a putut, pentru cæ erau douæ lacæte
la seif. Doar cheia lui nu-l putea deschide. Indiferent
cât a încercat, n-a putut sæ-l deschidæ. El era nedu-
merit. I se dæduseræ cheile. Øtia cæ de drept îi revenea
comoara. Respectase instrucfliunile, dar nu putea des-
chide seiful.

La un moment dat, a intrat o femeie în pivniflæ. Øi
ea avea o cheie. Era evident cæ era diferitæ de cheia lui.
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Cheia ei se potrivea celuilalt lacæt. Era umilit sæ afle cæ
el nu putea obfline moøtenirea sa de drept færæ ea.

Ei au fæcut un legæmânt ca împreunæ sæ deschidæ
comoara øi conform instrucfliunilor, el va suprave-
ghea pivnifla øi o va apæra, iar ea va supraveghea
comoara. Ei nu i-a pæsat cæ el fiind paznicul pivniflei,
avea douæ chei, pentru cæ scopul lui era sæ se îngri-
jeascæ ca ea sæ fie în siguranflæ în timp ce suprave-
ghea ceea ce era foarte preflios pentru amândoi.
Împreunæ au deschis seiful øi au luat din moøtenire.
Ei s-au bucurat, pentru cæ dupæ cum le-a fost promis,
comoara se refæcea.

Cu mare bucurie au descoperit cæ puteau læsa
comoara copiilor lor, fiecare putând primi din beløug
øi nelimitat pânæ la ultima generaflie.

Poate unii dintre urmaøii lor nu vor gæsi un parte-
ner care sæ posede cheia respectivæ sau unul care sæ
doreascæ sæ pæstreze legæmintele referitoare la
comoaræ. Cu toate acestea, dacæ ei flineau poruncile,
nici cea mai micæ binecuvântare nu le va fi refuzatæ.

Deoarece unii i-au ispitit sæ foloseascæ comoara pe
nedrept, ei au avut grijæ sæ-øi învefle copiii despre
chei øi legæminte.

La un moment dat, dintre urmaøii lor, câfliva au
fost înøelafli sau au fost geloøi sau egoiøti pentru cæ
unul avea douæ chei øi celælalt doar una. „De ce“,
se gândea cel egoist, „comoara nu poate fi doar a
mea s-o folosesc dupæ cum doresc?“

Unii au încercat sæ facæ din cheia care îi fusese
datæ o cheie ca sæ semene cu cealaltæ cheie. Poate, 
s-au gândit ei, se va potrivi atunci la ambele lacæte.
Øi aøa s-a întâmplat cæ nu au deschis seiful. Cheile
lor refæcute nu le erau de folos øi moøtenirea lor s-a
pierdut.

Cei care au primit comoara cu recunoøtinflæ øi au
respectat legile referitoare la ea au cunoscut bucurii
nelimitate de-a lungul timpului, în vecii vecilor.

Depun mærturie despre planul fericirii dat de Tatæl
nostru øi sunt martor în numele Celui care a înfæp-
tuit ispæøirea ca acesta sæ existe.

Din cuvântul adresat de elder Packer la conferinfla generalæ a
Bisericii din octombrie 1993 (vezi Conference Report, oct. 1993,
pag. 27–31; sau Ensign, nov. 1993, pag. 21–24).

NOTE

1. Vezi Doctrinæ øi legæminte 76:24; vezi, de asemenea, Numeri
16:22; Evrei 12:9.

2. Vezi Doctrinæ øi legæminte 132:63; Prima Preøedinflie, „The
Origin of Man“ (nov. 1909), în James R. Clark, comp.,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, vol. 6 (1965–1975), 4:203; vezi, de asemenea,
Spencer W. Kimball, „The Blessings and Responsibilities of
Womanhood“, Ensign, mar. 1976, pag. 71; Gordon B. Hinckley,
în Conference Report, oct. 1983, pag. 115; sau Ensign, nov.
1983, pag. 83.

3. Vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding
Smith (1976), pag. 348–349, 357, 365.

4. Vezi Avraam 3:24–27.
5. Vezi Iarom 1:2; Alma 24:14; 42:5; Moise 6:62.
6. Vezi Iacov 6:8; Alma 12:25–36; 17:16; 18:39; 22:13–14; 39:18;

42:11, 13.
7. Alma 42:8.
8. Vezi Alma 42:2–5.
9. Vezi 2 Nefi 9:28; Alma 12:4–5; Helaman 2:8; 3 Nefi 1:16;

Doctrinæ øi legæminte 10:12, 23; Moise 4:3.
10. Vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 181, 297.
11. Vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 181, 297.
12. Vezi 2 Nefi 2:18; 28:20.
13. Vezi Alma 39:5; Moroni 9:9.
14. Vezi Doctrinæ øi legæminte 130:2; 131:2; 1 Corinteni 11:11;

Efeseni 5:31.
15. Vezi Moise 6:8–9.
16. Vezi Moise 3:8.
17. Vezi Moise 6:67.
18. Vezi Moise 3:18.
19. Vezi Moise 3:23–24.

20. Doctrinæ øi legæminte 42:22.
21. Vezi Moise 4:7–12.
22. 2 Nefi 2:25.
23. Cowley and Whitney on Doctrine, comp. Forace Green (1963),

pag. 287.
24. Moise 2:28; vezi, de asemenea, Genesa 1:28; 9:1.
25. Vezi Galateni 5:22–23; Doctrinæ øi legæminte 4:5–6; Alma

7:23–24.
26. Vezi Doctrinæ øi legæminte 131:2.
27. Vezi „Our Wives and Our Mothers in the Eternal Plan“ (cuvân-

tare adresatæ la conferinfla generalæ a Societæflii de Alinare din
3 oct. 1946), în J. Reuben Clark: Selected Papers on Religion,
Education, and Youth, ed. David H. Yarn Jr. (1984), pag. 62.

28. Vezi Genesa 1:28, nota 28c.
29. Vezi Doctrinæ øi legæminte 75:28; 1 Timotei 5:8.
30. Doctrinæ øi legæminte 107:40–41; vezi, de asemenea, Doctrinæ

øi legæminte 84:14–16.
31. Doctrinæ øi legæminte 121:41–42; subliniere adæugatæ.
32. Doctrinæ øi legæminte 121:37.
33. Doctrinæ øi legæminte 84:39.
34. Doctrinæ øi legæminte 121:37.
35. Vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. 308, 367.
36. The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham

(1946), pag. 25–26; subliniere adæugatæ.
37. În Conference Report, oct. 1942, pag. 7, 11–12.
38. Vezi Doctrinæ øi legæminte 107:8–9, 22, 91.
39. Vezi Doctrinæ øi legæminte 137:7–9.
40. „Discourse by President Lorenzo Snow“, Millennial Star,

31 aug. 1899, pag. 547.
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2DEZVOLTAREA UNITÆfiII ÎN
CADRUL CÆSÆTORIEI

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• Citifli urmætoarele pasaje din scripturi despre
unitate: 1 Corinteni 1:9–10; Filipeni 1:27; Mosia
18:21; Doctrinæ øi legæminte 38:27. Cugetafli asu-
pra acestor pasaje cum ar putea sæ se aplice
relafliilor dintre un sofl øi o soflie.

• Discutafli cu soflul sau soflia despre nevoile fiecæruia
în timpul dumneavoastræ, incluzând sarcinile
sociale, de serviciu, în comunitate øi în Bisericæ.
Acordafli un timp pentru a înflelege nevoile fiecæ-
ruia øi asigurafli-væ cæ celelalte sarcini nu se interfe-
reazæ cu loialitatea unuia faflæ de celælalt.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

CA SÆ FIM UNUL

Elder Henry B. Eyring
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

„Dacæ nu suntefli unul, nu suntefli ai Mei“

Salvatorul lumii, Isus Hristos, a spus despre cei
care vor face parte din Biserica Lui: „Fifli unul; øi
dacæ nu suntefli unul, nu suntefli ai Mei“ (D&L
38:27). Øi la crearea bærbatului øi a femeii, unitatea
lor în cæsætorie nu a fost datæ ca o probabilitate; a
fost o poruncæ! „De aceea, va læsa omul pe tatæl sæu
øi pe mama sa, øi se va lipi de nevasta sa, øi se vor
face un singur trup“ (Genesa 2:24). Tatæl nostru
Ceresc vrea ca inimile noastre sæ se împleteascæ.
Aceastæ uniune de dragoste nu este doar un ideal.
Este o necesitate.

Cerinfla de a fi unul nu este doar pentru aceastæ
viaflæ. Este færæ sfârøit. Prima cæsætorie a fost efectuatæ
de Dumnezeu în grædina Edenului când Adam øi Eva
au fost nemuritori. De la început, El a pus în bærbafli
øi femei o dorinflæ de a se uni ca sofl øi soflie pe vecie
pentru a træi în familii, într-o uniune corectæ øi per-
fectæ. El a pus în copiii Lui o dorinflæ de a træi în
pace cu tot ce-i înconjoaræ.

Dar odatæ cu Cæderea, a devenit limpede cæ unita-
tea nu va fi uøor de realizat. Tragedia a început de
timpuriu. Cain l-a înjunghiat pe Abel, fratele lui.
Copiii lui Adam øi ai Evei au devenit supuøi ispitelor
Satanei. Cu îndemânare, uræ øi viclenie, Satana îøi
urmæreøte scopul lui. Acesta este opus scopului
Tatælui Ceresc øi al Salvatorului. Ei urmau sæ ne dea
o uniune perfectæ øi o fericire eternæ. Satana, duøma-
nul Lor øi al nostru, a cunoscut planul salværii încæ

înainte de crearea lumii. El a øtiut cæ doar în viafla
eternæ aceste asociaflii sfinte øi pline de bucurii ale
familiilor pot rezista. Satana urma sæ ne rupæ de cei
dragi øi sæ ne facæ nenorocifli. Øi el este acela care
planteazæ seminflele discordiei în inimile oamenilor
în speranfla cæ noi am putea fi despærflifli øi separafli.

Noi cu toflii am simflit câte ceva atât din uniune,
cât øi din separare. Câteodatæ în familii øi poate în
alte aranjamente, am avut o clipæ de viaflæ când o
persoanæ a pus interesele altei persoane mai presus
de ale sale, cu dragoste øi spirit de sacrificiu. Øi cu
toflii cunoaøtem câte ceva din tristeflea øi singurætatea
de a fi separafli øi singuri. Nu este nevoie sæ ni se
spunæ ce trebuie sæ alegem. Noi øtim. Dar avem
nevoie de speranflæ ca sæ experimentæm unitatea în
aceastæ viaflæ øi sæ meritæm a o avea în lumea care va
veni. Øi trebuie sæ øtim cum va veni marea binecu-
vântare, astfel încât sæ putem cunoaøte ce trebuie sæ
facem.

Salvatorul face posibilæ unitatea

Salvatorul lumii a vorbit despre unitate øi despre
cum va trebui sæ ne schimbæm firea pentru a face
posibil acest lucru. El ne-a învæflat clar acest lucru în
rugæciunea Lui de la ultima Sa întâlnire cu apostolii
înainte de moarte. Aceastæ extraordinar de frumoasæ
rugæciune este înregistratæ în Evanghelia dupæ Ioan.
El urma sæ înfrunte groaznicul sacrificiu pentru noi
tofli ca sæ facæ posibilæ viafla veønicæ. Urma sæ-i pæræ-
seascæ pe apostolii pe care-i rânduise, pe care i-a
iubit øi cærora le va læsa cheile pentru a conduce
Biserica Sa. Øi astfel S-a rugat El Tatælui Sæu, Fiul per-
fect cætre Pærintele Sæu perfect. Vedem în cuvintele
Lui modul prin care familiile vor fi una, la fel ca tofli
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copiii Tatælui nostru Ceresc care Îl urmeazæ pe
Salvator øi pe slujitorii Lui.

„Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aøa i-am
trimis øi Eu pe ei în lume.

Øi Eu însumi Mæ sfinflesc pentru ei, ca øi ei sæ fie
sfinflifli prin adevær.

Øi Mæ rog nu numai pentru ei, ci øi pentru cei ce
vor crede în Mine prin cuvântul lor.

Mæ rog ca tofli sæ fie una, cum Tu, Tatæ, eøti în
Mine øi Eu în Tine; ca øi ei sæ fie una în noi. Pentru ca
lumea sæ creadæ cæ Tu M-ai trimis“ (Ioan 17:18–21).

În aceste cuvinte pufline, El a clarificat cum
Evanghelia lui Isus Hristos poate permite inimilor 
sæ devinæ una. Cei care vor crede în adeværul pe care
l-a predicat El vor putea accepta rânduielile øi legæ-
mintele oferite de slujitorii Lui autorizafli. Atunci,
prin respectarea acestor rânduieli øi legæminte, firea
lor va fi schimbatæ. În acest fel, ispæøirea Salvatorului
poate face posibil ca noi sæ fim sfinflifli. Atunci
putem træi în unitate, deoarece trebuie sæ avem pace
în aceastæ viaflæ, pentru a sta cu Tatæl øi Fiul Sæu în
eternitate.

Slujirea apostolilor øi a profeflilor în acele zile, ca øi
astæzi, a fost pentru a aduce copiilor lui Adam øi ai
Evei o unitate de credinflæ în Isus Hristos. Scopul final
al învæflæturilor lor øi ale noastre este de a uni familiile:
Soflii, sofliile, copiii, nepoflii, stræmoøii øi în final toatæ
familia lui Adam øi a Evei care vor face aceastæ alegere.

Spiritul ne conduce spre uniunea cu ceilalfli

Væ aducefli aminte cum S-a rugat Salvatorul: „Øi Eu
Însumi Mæ sfinflesc pentru ei – vorbea despre apos-
toli – ca øi ei sæ fie sfinflifli prin adevær“ (Ioan 17:19).
Duhul Sfânt este Cel ce face sfinflirea. Noi putem 
sæ-L avem ca însoflitor pentru cæ Domnul a restaurat
Preoflia lui Melhisedec prin profetul Joseph Smith.
Cheile acestei preoflii sunt acum pe pæmânt. Prin
puterea ei noi putem face legæminte care sæ ne per-
mitæ sæ avem în mod constant Duhul Sfânt.

Acolo unde oamenii au Spiritul cu ei, ne putem
aøtepta la armonie. Spiritul pune mærturia adeværului
în inimile oamenilor, ceea ce îi uneøte pe cei care
împærtæøesc aceastæ mærturie. Spiritul lui Dumnezeu
niciodatæ nu provoacæ ceartæ (vezi 3 Nefi 11:29).
Niciodatæ nu provoacæ sentimente de deosebire între
oameni care sæ ducæ la rivalitate (vezi Joseph F.
Smith, Gospel Doctrine, a 5-a ediflie [1939], pag. 131).
El duce la pace interioaræ øi un sentiment de uniune
cu alflii. El uneøte sufletele. O familie unitæ, o Bisericæ
unitæ øi o lume a pæcii depind de sufletele unite.

fiinerea promisiunilor fæcute în rugæciunea de
la împærtæøanie

Chiar øi un copil poate înflelege ce trebuie sæ facæ
pentru a avea Duhul Sfânt ca însoflitor. Ni se spune
în rugæciunea de la împærtæøanie. O auzim în fiecare
sæptæmânæ când participæm la adunærile de împærtæ-
øanie. În acele momente sfinte, ne reînnoim legæ-
mintele pe care le-am fæcut la botez. Øi Domnul ne
aminteøte de promisiunea pe care am primit-o când
am fost confirmafli ca membri ai Bisericii – promisiu-
nea cæ o sæ putem primi Duhul Sfânt. Iatæ cuvintele
rugæciunii de împærtæøanie: „Ei doresc cu adeværat sæ
ia asupra lor numele Fiului Tæu, øi sæ-øi aminteascæ
totdeauna de El, øi sæ flinæ poruncile pe care El le-a
dat lor, pentru ca ei sæ poatæ avea totdeauna Spiritul
Sæu cu ei“ (D&L 20:77).

Putem avea Spiritul Sæu prin flinerea acestui legæ-
mânt. În primul rând, promitem sæ luæm numele Lui
asupra noastræ. Aceasta înseamnæ cæ trebuie sæ ne
consideræm ca ai Lui. Sæ-L punem pe El pe primul
loc în vieflile noastre. Sæ dorim ceea ce El doreøte mai
curând decât ceea ce noi dorim sau ceea ce lumea ne
învaflæ sæ dorim. Atâta timp cât îndrægim lucrurile
lumeøti în primul rând, nu vom avea pace în noi.
Dacæ se face un ideal dintr-o familie sau o nafliune
de confort prin lucrurile materiale, în cele din urmæ,
acesta se va rupe (vezi Harold B. Lee, Stand Ye in Holy
Places [1974], pag. 97). Idealul de a face celuilalt ceea
ce Domnul ne face nouæ, care decurge natural din
luarea numelui Sæu asupra noastræ, ne poate duce la
un nivel spiritual care este un pic de rai pe pæmânt.

În al doilea rând, promitem sæ ne amintim tot-
deauna de El. Facem acest lucru ori de câte ori ne
rugæm în numele Lui. Ne aducem aminte de El, în
special când Îi cerem iertare, ceea ce trebuie sæ facem
des. În acel moment, ne amintim de sacrificiul Lui,
care face posibile pocæinfla øi iertarea. Când ne
rugæm, ne amintim de El ca de Avocatul nostru pe
lângæ Tatæl. Când sentimentele de iertare øi pace vin,
ne amintim de ræbdarea øi iubirea Lui nesfârøitæ.
Aceastæ amintire ne umple inimile de iubire.

De asemenea, flinem promisiunea de a ne aminti
de El când ne rugæm øi când citim din scripturi cu
familia. La rugæciunea în familie, în jurul mesei de
dimineaflæ, un copil se poate ruga pentru ca altul sæ
fie binecuvântat sæ-i meargæ bine în acea zi la un
test sau la o anumitæ activitate. Când vin binecuvân-
tærile, copilul binecuvântat îøi va aminti de iubirea
din acea dimineaflæ øi de bunætatea Avocatului în
numele cæruia s-a spus rugæciunea. Inimile se vor
lega în iubire.

Noi flinem legæmântul de a ne aminti de El de fie-
care datæ când ne adunæm familia ca sæ citim din
scripturi. Acestea ne mærturisesc de Domnul Isus
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Dezvoltarea unitæflii în cadrul cæsætoriei

Hristos, pentru cæ acesta este mesajul care a venit
întotdeauna de la profefli. Chiar dacæ nu-øi amintesc
cuvintele, copiii îøi vor aminti de adeværatul Autor,
care este Isus Hristos.

Respectafli toate poruncile

În al treilea rând, când luæm din împærtæøanie,
noi promitem sæ flinem toate poruncile Lui.
Preøedintele J. Reuben Clark Jr., când s-a rugat pen-
tru unitate, aøa dupæ cum o fæcea de multe ori, în
discursurile la conferinflele generale, ne-a avertizat 
cu privire la practica de a alege unele porunci pe
care sæ le flinem. El a spus astfel : „Domnul nu ne-a
dat nimic care este nefolositor sau care nu este nece-
sar. El a umplut scripturile cu lucruri pe care trebuie
sæ le facem pentru ca sæ putem câøtiga salvarea“.

Preøedintele Clark a continuat: „Când luæm din
împærtæøanie, facem legæmântul de a respecta øi a
fline poruncile Lui. Nu existæ excepflii. Nu se fac dis-
tincflii, nici diferenflieri“ (în Conference Report, apr.
1955, pag. 10–11). Preøedintele Clark ne-a învæflat
cæ aøa cum ne pocæim de toate pæcatele, nu doar de
unul singur, ne angajæm sæ flinem toate poruncile.
Oricât de greu ar pærea, nu este complicat. Pur øi
simplu ne supunem autoritæflii Salvatorului øi Îi pro-
mitem sæ respectæm orice ne porunceøte (vezi Mosia
3:19). Prin cedarea în fafla autoritæflii lui Isus Hristos,
ni se permite sæ fim unifli ca familii, ca Bisericæ øi
copii ai Tatælui nostru Ceresc.

Domnul dæ slujitorilor Sæi umili autoritatea prin
profetul Sæu. Aceastæ credinflæ transformæ chemarea
noastræ de învæflætor de acasæ sau de învæflætoare vizi-
tatoare într-un mesager al Domnului. Noi mergem
în numele Lui, la porunca Lui. Un om obiønuit øi
tovaræøul lui, un adolescent, intræ în case, aøteptând
ca puterile cerului sæ-i ajute sæ se asigure cæ familiile
sunt unite øi cæ nu sunt greutæfli, minciuni, bârfe sau
cæ nu se vorbeøte cu ræutate. Aceastæ credinflæ – cæ
Domnul cheamæ slujitori – ne va ajuta sæ ignoræm
defectele lor atunci când ne vor critica, aøa cum o vor
face. Noi vom vedea intenflia lor bunæ mai clar decât
mærginirea lor omeneascæ. Noi vom fi mai puflin pre-
dispuøi sæ ne simflim ofensafli øi mai predispuøi sæ sim-
flim recunoøtinflæ pentru Învæflætorul care ne-a chemat.

Milostenia este esenflialæ pentru unitate

Sunt unele porunci care, dacæ sunt încælcate, dis-
trug unitatea. Unele au legæuræ cu ceea ce spunem
øi altele cu modul în care vom reacfliona la ceea
ce spun alflii. Noi nu trebuie sæ vorbim de ræu pe
nimeni. Trebuie sæ vedem ce este bun în fiecare øi
sæ vorbim de bine pe fiecare ori de câte ori putem
(vezi David O. McKay, în Conference Report, oct.
1967, pag. 4–11).

În acelaøi timp, trebuie sæ fim fermi împotriva
celor care vorbesc cu disprefl despre lucrurile sfinte,
pentru cæ efectul sigur al acelei ofense este sæ ofen-
sæm Spiritul øi astfel se creeazæ ceartæ øi tulburare.
Preøedintele Spencer W. Kimball a arætat calea de a
rezista færæ ceartæ, atunci când s-a aflat la un spital øi
a rugat pe un îngrijitor, care într-un moment de fru-
strare, a luat numele Domnului în deøert: „’Væ rog!
Væ rog! Este numele Domnului meu pe care Îl
ocærâfli‘. A fost o clipæ de tæcere de mormânt, apoi un
glas învins a øoptit: ‚Îmi pare ræu‘ “. (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982],
pag. 198). O replicæ inspiratæ, plinæ de dragoste poate
fi o invitaflie spre unitate. Nereuøita de a o plasa când
ai fost inspirat de Duhul Sfânt va duce la dezacord.

Dacæ vrem sæ avem unitate, trebuie sæ flinem
poruncile având grijæ de ceea ce simflim. Trebuie sæ
iertæm øi sæ nu flinem ranchiunæ celor care ne jig-
nesc. Salvatorul ne-a dat un exemplu de pe cruce:
„Tatæ, iartæ-i cæ nu øtiu ce fac!“ (Luca 23:34). Noi nu
cunoaøtem inimile celor care ne jignesc. Nici nu
cunoaøtem toate motivele supærærii øi furiei noastre
proprii. Apostolul Pavel ne-a spus cum sæ iubim într-
o lume de oameni imperfecfli, incluzându-ne øi pe
noi, când a spus: “Dragostea este îndelung ræbdæ-
toare, este plinæ de bunætate: dragostea nu pizmu-
ieøte; dragostea nu se laudæ, nu se umflæ de mândrie,
nu se poartæ necuviincios, nu cautæ folosul sæu,
nu se mânie, nu se gândeøte la ræu“ (1 Corinteni
13:4–5). Øi apoi el ne-a dat o avertizare solemnæ
împotriva reacflionærii la greøelile altora, uitând de
ale noastre, când a scris: „Acum vedem ca într-o
oglindæ, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea
faflæ în faflæ. Acum, cunosc în parte, dar atunci, voi
cunoaøte deplin aøa cum… am fost øi eu cunoscut
pe deplin“ (1 Corinteni 13:12).

Ræmânefli curafli øi ferifli-væ de mândrie

Rugæciunea de la împærtæøanie ne poate aminti în
fiecare sæptæmânæ cum darul unitæflii va veni prin
respectarea legilor øi rânduielilor Evangheliei lui Isus
Hristos. Când flinem legæmintele noastre de a lua
numele Lui asupra noastræ, de a ne aminti de El tot-
deauna øi de a fline toate poruncile Lui, noi vom
primi Spiritul Lui ca însoflitor. Acesta va înmuia ini-
mile noastre øi ne va uni. Dar sunt douæ avertizæri
care trebuie sæ vinæ cu aceastæ promisiune.

În primul rând, Duhul Sfânt ræmâne cu noi doar
dacæ suntem curafli øi ne desprindem de dragostea
pentru lucrurile lumeøti. O alegere care nu e curatæ
va goni Duhul Sfânt. Spiritul locuieøte doar în acei
care Îl aleg pe Domnul øi nu lumea. „Fifli curafli“
(3 Nefi 20:41; D&L 38:42) øi iubifli pe Dumnezeu cu
toatæ „inima… sufletul, cugetul øi tæria“ (D&L 59:5)
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nu sunt sugestii, ci porunci. Øi sunt necesare pentru
însoflirea cu Spiritul, færæ de care nu putem fi una.

Cealaltæ avertizare este sæ ne ferim de mândrie.
Unitatea care vine într-o familie sau la un popor
înduioøat de Spirit va aduce mare putere. Cu acea
putere va veni recunoaøterea din partea lumii. Fie cæ
acea recunoaøtere aduce laudæ sau pizmæ, ea ar putea
sæ ne ducæ la mândrie. Acest lucru ar ofensa Spiritul.
Existæ o protecflie împotriva mândriei, sursa siguræ a
dezbinærii. Este sæ vezi darurile pe care Dumnezeu le
revarsæ asupra noastræ nu numai ca un semn al favo-
rii Lui, ci ca o ocazie de a ne alætura celor din jurul
nostru slujindu-i øi mai mult. Un sofl øi soflia lui
învaflæ sæ fie unul folosind lucrurile care îi aseamænæ

pentru a se înflelege unul pe celælalt, iar diferenflele
pentru a se completa unul pe altul în slujirea reci-
procæ, precum øi a celor din jur. În acelaøi fel, ne
putem uni cu cei care nu acceptæ doctrina noastræ,
dar împærtæøesc dorinfla noastræ de a binecuvânta
copiii Tatælui nostru Ceresc.

Putem deveni împæciuitori, demni sæ fim numifli
binecuvântafli øi copiii lui Dumnezeu (vezi Matei 5:9).

Dumnezeu, Tatæl nostru, træieøte. Fiul Sæu iubit,
Isus Hristos, este capul acestei Biserici øi El le dæ sta-
tutul pæcii tuturor celor care o acceptæ.

Din cuvântul adresat de elder Eyring la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1998 (vezi Conference Report, din apr. 1998,
pag. 85–89; sau Ensign, mai 1998, pag. 66–68).
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MENfiINEREA VIE A DRAGOSTEI ØI
A PRIETENIEI ÎN CÆSÆTORIE

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• Studiafli Moroni 7:45–48. Facefli o listæ cu caracte-
risticile milosteniei care sunt menflionate în acest
pasaj. Luafli-væ angajamentul sæ progresafli în viafla
dumneavoastræ în domeniul acestor caracteristici.
Gândifli-væ la modalitæfli prin care aceste caracte-
ristici pot ajuta soflii øi sofliile sæ menflinæ vie dra-
gostea øi prietenia.

• Împreunæ cu soflul sau soflia, planificafli în fiecare
sæptæmânæ sæ væ petrecefli o perioadæ de timp doar
dumneavoastræ. S-ar putea sæ fie nevoie sæ væ pro-
gramafli aceste planuri, notându-le în calendar sau
în agendæ pentru a væ aminti de ele.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli urmætorul articol. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

UNITATEA ÎN CADRUL CÆSÆTORIEI

Preøedintele Spencer W. Kimball
al doisprezecelea preøedinte al Bisericii

O cæsætorie onorabilæ, fericitæ øi plinæ de succese
este cu siguranflæ scopul fiecærei persoane normale.
Cæsætoria este, poate, cea mai vitalæ decizie dintre
toate deciziile øi are efectele cele mai îndepærtate,
pentru cæ aduce nu doar fericirea de moment, ci
aduce, de asemenea, bucurii veønice. Ea afecteazæ nu
numai pe cele douæ persoane implicate, ci øi familiile
lor øi în special pe copiii lor øi copiii copiilor lor,
multe generaflii la rând.

În alegerea unui tovaræø de viaflæ øi eternitate, desi-
gur, sunt necesare o planificare øi o analizæ atentæ,
rugæciuni øi post, pentru a fi siguri cæ din toate deci-
ziile, aceasta nu trebuie sæ fie greøitæ. Într-o cæsætorie
adeværatæ, trebuie sæ fie o uniune a minflilor, cât øi a
inimilor. Deciziile nu trebuie sæ fie determinate în
totalitate de emoflii, ci mintea øi inima, întærite prin
post øi rugæciune, pe lângæ o analizæ serioasæ, vor
oferi o øansæ maximæ de fericire în cæsnicie. Cæsætoria
implicæ sacrificiu, participare în mod egal øi o cerinflæ
de mult altruism.

Multe spectacole TV øi romane se sfârøesc cu o
cæsætorie. „Øi au træit fericifli pânæ la adânci bætrâ-
nefli“. Am ajuns sæ ne dæm seama cæ doar efectuarea
unei ceremonii nu aduce fericire øi succes într-o
cæsætorie. Fericirea nu vine apæsând pe un buton,
aøa cum apare lumina electricæ; fericirea este o stare
a minflii øi vine din interior. Ea trebuie câøtigatæ.

Nu poate fi cumpæratæ cu bani; nu poate fi luatæ pe
nimic.

Unii se gândesc la fericire ca la o viaflæ stræluci-
toare plinæ de comoditæfli, lux øi bucurii permanente;
dar adeværata cæsætorie se bazeazæ pe o fericire care
este mai mult decât atât, ea venind din a da, a sluji,
a împærfli, a sacrifica øi a nu fi egoist.

Doi oameni care vin din medii diferite aflæ repede
dupæ ce s-a efectuat ceremonia cæ trebuie sæ înfrunte
cruda realitate. Nu mai e vorba de o viaflæ fantezistæ
sau imaginaræ; trebuie sæ coborâm din nori øi sæ
punem picioarele ferm pe pæmânt. Responsabilitatea
trebuie asumatæ øi noi îndatoriri trebuie acceptate.
Unele libertæfli personale trebuie abandonate øi tre-
buie fæcute multe modelæri, schimbæri altruiste.

Ajungi sæ-fli dai seama curând dupæ cæsætorie cæ
partenerul are slæbiciuni nedescoperite sau dezvæluite
anterior. Virtuflile care au fost permanent mærite în
timpul perioadei de curtare devin acum mai mici øi
slæbiciunile care pæreau atât de mici øi de nesemnifi-
cative iau acum proporflii considerabile. A sosit
momentul pentru înflelegerea inimilor, pentru respec-
tul personal, pentru bun simfl, gândire øi planificare.
Obiceiurile de ani de zile acum se aratæ; soflia poate
fi zgârcitæ sau risipitoare, puturoasæ sau harnicæ, evla-
vioasæ sau necredincioasæ; el poate fi blând øi coope-
rant sau irascibil øi supæræcios, insistent sau delæsætor,
læudæros sau færæ încredere în sine. Problema rudelor
din alianflæ intræ mai mult în centrul atenfliei øi rela-
fliile partenerului cu ele sunt din nou exagerate.

3
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Deseori, este o împotrivire de a se liniøti øi de a-øi
asuma responsabilitæflile serioase care apar repede.
Economia cu greu poate înlocui viafla pe picior mare
øi tinerii au tendinfla ca deseori sæ fie prea dornici
„sæ fie în pas cu moda“. De multe ori, apare o împo-
trivire de a face schimbærile financiare necesare.
În multe cazuri, sofliile tinere cer ca luxul de care
s-au bucurat mai înainte în casa prosperæ a pærinflilor
lor sæ fie continuat în propria lor casæ. Unele dintre
ele pentru o viaflæ de lux chiar doresc sæ ajute la câø-
tigarea unor venituri mai mari continuând sæ lucreze
ca øi înainte de cæsætorie. În mod constant pleacæ de
acasæ, mergând acolo unde datoria o cere, pentru
a-øi continua profesia sau afacerea, stabilind un nivel
economic care se consolideazæ astfel încât va fi
foarte greu de dus o viaflæ de familie normalæ. Prin
faptul cæ ambii sofli au servicii, în familie intræ mai
mult competiflia decât cooperarea. Doi salariafli
obosifli se întorc acasæ cu nervii întinøi, cu mândrie
personalæ, independenflæ mæritæ øi atunci apar neîn-
flelegerile. Fricfliunile mici se adunæ piramidal în
unele monumentale.

Deøi cæsætoria este dificilæ øi sunt multe cæsætorii
cu frustræri øi neînflelegeri reale, fericirea durabilæ
este posibilæ øi cæsætoria poate fi o stare de supremæ
extazie, mai mult decât o minte omeneascæ poate
concepe. Øi acest lucru este la îndemâna fiecærui
cuplu, fiecærei persoane. „Sufletele pereche“ sunt
ficfliune øi o iluzie; în timp ce fiecare tânær øi tânæræ
va cæuta cu sârguinflæ øi prin rugæciuni sæ-øi gæseascæ
perechea cu care viafla poate fi compatibilæ øi fru-
moasæ, totuøi este sigur cæ aproape orice bærbat
bun øi femeie bunæ pot avea o cæsætorie fericitæ 
øi de succes, dacæ amândoi sunt dornici sæ-øi aducæ
contribuflia.

Este o refletæ færæ greø care va garanta oricærui
cuplu o cæsætorie fericitæ øi veønicæ; dar ca la toate
refletele, ingredientele principale nu trebuie læsate de-
o parte, reduse sau limitate. Alegerea înainte de cur-
tare øi apoi curtarea continuæ øi dupæ cæsætorie sunt
la fel de importante, dar nu mai importante decât
cæsætoria în sine, succesul ei depinzând de ambele
persoane, nu de una, ci de amândouæ.

Într-o cæsætorie începutæ øi bazatæ pe standarde
raflionale aøa cum s-a menflionat deja, nu sunt com-
binaflii de putere care sæ o poatæ distruge, exceptând
puterea din interiorul fiecæruia sau a amândurora øi
ei trebuie sæ-øi asume responsabilitatea în toate. Alfli
oameni sau factori pot influenfla în bine sau în ræu.
Situafliile financiare, sociale, politice sau de altæ
naturæ pot pærea sæ aibæ o influenflæ; cæsætoria
depinde în primul rând øi întotdeauna de amândoi
soflii care pot face din cæsætoria lor un succes øi o
fericire dacæ sunt hotærâfli, altruiøti øi corecfli.

Refleta este simplæ; ingredientele sunt pufline, deøi
sunt multe multiplicæri ale fiecæruia.

În primul rând, trebuie sæ existe abordarea
corespunzætoare a cæsætoriei, care se referæ la alegerea
perechii care atinge cât de mult posibil idealul perfec-
fliunii în toate problemele care sunt importante pen-
tru fiecare în parte. Øi apoi, cele douæ pærfli trebuie
sæ ajungæ la altar în templu, conøtientizând cæ
îi aøteaptæ multæ muncæ pentru a avea un trai fericit
alæturi.

În al doilea rând, trebuie mult altruism, uitare de
sine øi direcflionarea vieflii de familie øi a tot ce fline
de ea spre binele familiei, înfrânând pornirile egoiste.

În al treilea rând, trebuie sæ fie o curtare continuæ
cu expresii de dragoste, blândefle øi respect pentru a
pæstra dragostea vie øi în continuæ dezvoltare.

În al patrulea rând, trebuie sæ fie o respectare
totalæ a poruncilor Domnului, aøa cum sunt ele
definite în Evanghelia lui Isus Hristos.

Cu aceste ingrediente amestecate corespunzætor
øi menflinute permanent în funcfliune, este aproape
imposibil sæ aparæ nefericirea, neînflelegerile sæ conti-
nue sau rupturile sæ aibæ loc. Avocaflii specializafli în
divorfluri ar trebui sæ-øi schimbe specializarea spre
alte domenii øi curflile de divorfl sæ fie zævorâte.

Douæ persoane care se apropie de altarul cæsætoriei
trebuie sæ-øi dea seama cæ pentru a ajunge la o cæsæ-
torie fericitæ pe care o speræ, trebuie sæ øtie cæ maria-
jul nu este o asigurare legalæ pentru toate lucrurile,
ci el înseamnæ sacrificiu, împærflire øi chiar o redu-
cere a unor libertæfli personale. Înseamnæ o reducere
a cheltuielilor pe termen îndelungat. Înseamnæ copii
care aduc cu ei greutæfli financiare, greutæfli de slujire,
îngrijire øi îngrijorare; dar înseamnæ, de asemenea,
sentimentele cele mai adânci øi mai plæcute dintre
toate.

Înainte de cæsætorie, fiecare persoanæ este liberæ sæ
plece øi sæ vinæ dupæ bunul plac, sæ-øi organizeze øi
sæ-øi planifice viafla dupæ cum i se pare mai bine, sæ
ia toate deciziile având drept punct central propria
sa persoanæ. Iubiflii trebuie sæ-øi dea seama înainte de
a-øi depune juræmintele cæ fiecare trebuie sæ accepte
exact øi pe deplin cæ binele noii lor familii mici tre-
buie întotdeauna sæ fie mai important decât binele
oricæruia dintre membrii familiei lor. Fiecare parte
trebuie sæ elimine pe „eu“ øi „al meu“ øi sæ le înlocu-
iascæ cu „noi“ øi „al nostru“. Trebuie sæ se flinæ seama
cæ fiecare hotærâre poate afecta pe doi sau mai mulfli.
Când soflia are de luat hotærâri majore, ea se va
gândi la efectul lor asupra pærinflilor, copiilor, cæmi-
nului øi vieflii lor spirituale. Alegerea soflului în pri-
vinfla ocupafliei, vieflii lui sociale, a prietenilor lui, al
interesului sæu personal trebuie fæcutæ în cunoøtinflæ
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Menflinerea vie a dragostei øi a prieteniei în cæsætorie

de cauzæ cæ este parte a familiei, cæ interesul familiei
trebuie luat în considerare.

Nu întotdeauna o cæsætorie este pe un drum plat
færæ incidente, dar ea poate fi un loc cu multæ pace.
Un cuplu se poate confrunta cu særæcie, boalæ, deza-
mægire, cu eøecuri øi chiar cu moartea în familie, dar
chiar øi în aceste situaflii nu vor fi lipsifli de pacea lor.
Cæsætoria poate avea succes atâta timp cât egoismul
nu face parte din ea. Nenorocirile øi problemele fac
pe pærinfli sæ devinæ o uniune de nedesfæcut dacæ nu
existæ deloc egoism. În timpul crizei din anii 1930,
a fost o scædere considerabilæ a divorflurilor. Særæcia,
eøecurile, dezamægirile – toate i-au unit pe pærinfli.
Adversitæflile pot cimenta relafliile pe care prosperita-
tea le poate distruge.

Cæsætoria care se bazeazæ pe egoism este aproape
sigur cæ va eøua. Cine se cæsætoreøte pentru bogæflie
sau cine se cæsætoreøte pentru prestigiu sau interes
social cu siguranflæ va fi dezamægit. Cine se cæsæto-
reøte pentru a-øi satisface vanitatea øi mândria sau
cine se cæsætoreøte pentru a face în ciudæ sau a se fæli
în fafla altei persoane se amægeøte pe sine însuøi. Dar
cine se cæsætoreøte pentru a da fericire, cât øi pentru
a primi fericire, pentru a sluji, dar øi pentru a fi slu-
jit, øi cine cautæ interesul amândurora øi apoi al
familiei dupæ caz, va avea o øansæ bunæ sæ aibæ o
cæsætorie fericitæ.

Dragostea este ca o floare øi, la fel ca un trup, are
nevoie permanent de hranæ. Trupul muritor se dez-
voltæ øi moare dacæ nu este hrænit frecvent. Gingaøa
floare se ofileøte øi moare færæ hranæ øi apæ. La fel øi
dragostea, nu ne putem aøtepta sæ dureze dacæ nu
este hrænitæ permanent cu dragoste, manifestarea
stimei øi a admirafliei, expresia recunoøtinflei øi consi-
derafliei lipsite de egoism.

Altruismul total cu siguranflæ va realiza un alt fac-
tor al unei cæsætorii de succes. Dacæ cineva este
mereu preocupat de interesele, confortul øi fericirea
celuilalt, dragostea aflatæ în perioada de curtare øi
cimentatæ în cæsætorie va lua proporflii mari. Multe
cupluri permit cæsætoriilor lor sæ stagneze øi dragostei
sæ se ræceascæ ca o pâine veche, o glumæ cunoscutæ
deja sau un sos rece. Desigur, ingredientele cele mai
importante pentru dragoste sunt respectul, gentile-
flea, atenflia, grija, expresiile de dragoste, îmbræfli-
øærile de apreciere, admiraflia, mândria constructivæ,
toværæøia, încrederea, credinfla, parteneriatul, egalita-
tea øi interdependenfla.

Pentru a fi cu adeværat fericit în cæsætorie, trebuie sæ
respecfli permanent cu credinflæ poruncile Domnului.
Nici o persoanæ, singuræ sau cæsætoritæ, nu a fost vreo-
datæ extrem de fericitæ dacæ nu a fost corectæ. Existæ
satisfacflii temporare øi situaflii camuflate de moment,
dar fericirea permanentæ øi totalæ poate veni doar prin

puritate øi demnitate. Cel care are un model de viaflæ
religioasæ, cu convingeri religioase adânci, nu poate fi
fericit având o viaflæ inactivæ. Conøtiinfla va continua
sæ-l chinuiascæ, dacæ nu s-a veøtejit, în care caz cæsæto-
ria este deja în pericol. O conøtiinflæ încærcatæ poate
face viafla de nesuportat. Inactivitatea este distructivæ
pentru cæsætorie, în special atunci când partenerii sunt
inactivi în diferite stadii.

Diferenflele religioase sunt cele mai grele øi printre
cele mai de nerezolvat dintre toate diferenflele.

Familia este rânduitæ de Dumnezeu. Nu este doar
o tradiflie socialæ. Færæ o cæsætorie corectæ øi plinæ
de succes, nimeni nu va fi exaltat. Citifli cuvintele
Domnului vostru, precum cæ este drept øi corect
sæ fifli cæsætorifli.

Acest lucru fiind adeværat, sfântul atent øi inteligent
din zilele din urmæ va planifica viafla sa cu grijæ pentru
a fi sigur cæ nu sunt impedimente amplasate în calea
lui. Fæcând o greøealæ gravæ, cineva poate sæ-øi punæ în
cale obstacole care pot sæ nu fie îndepærtate øi care pot
bloca calea spre viafla eternæ øi dumnezeiascæ – desti-
nul nostru suprem. Dacæ doi oameni Îl iubesc pe
Domnul mai mult decât propriile lor viefli øi atunci se
iubesc unul pe celælalt mai mult decât propriile viefli,
lucrând împreunæ în totalæ armonie cu programul
Evangheliei ca structuræ de bazæ, ei vor fi siguri cæ vor
avea marea fericire. Când un sofl øi o soflie merg frec-
vent la sfântul templu, îngenuncheazæ în rugæciune
împreunæ cu familia lor acasæ, merg mânæ în mânæ
la adunærile lor religioase, îøi pæstreazæ vieflile caste –
mental øi trupesc, astfel încât toate gândurile øi dorin-
flele lor øi dragostea lor sunt concentrate într-o fiinflæ –
partenerul lor øi când amândoi lucreazæ împreunæ
pentru consolidarea împæræfliei lui Dumnezeu, atunci
fericirea este la apogeu.

Câteodatæ, în cæsætorie sunt fisuri, în ciuda faptului
cæ Domnul a spus: „Iubeøte-fli nevasta cu toatæ inima
ta øi lipeøte-te de ea øi de nimeni alta“ (D&L 42:22).

Aceasta înseamnæ acelaøi lucru cum s-ar spune:
„Iubeøte-fli soflul cu toatæ inima ta øi lipeøte-te de el
øi de nimeni altul“. Frecvent, oamenii continuæ sæ
se lipeascæ de mamele øi taflii lor øi de amicii lor.
Câteodatæ, mamele nu dau drumul la legætura care îi
fline strâns pe copiii lor øi soflii ca øi sofliile se întorc la
mamele øi taflii lor sæ se sfætuiascæ øi sæ-øi încredinfleze
secretele, în timp ce lipirea de soflie în cele mai multe
lucruri øi toate lucrurile intime trebuie pæstrate în
mare secret personal, nedestæinuite altora.

Cuplurile fac bine când imediat îøi întemeiazæ
cæminul propriu, separat øi deosebit de cel al rudelor
de ambele pærfli. Cæminul poate fi foarte modest øi
nepretenflios, dar totuøi este un domiciliu indepen-
dent. Viafla în cadrul cæsætoriei trebuie sæ devinæ
independentæ de rudele ei øi de ale lui. Îi iubifli mai
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mult ca niciodatæ; prefluifli sfatul lor; suntefli recunos-
cætori pentru compania lor, dar voi væ træifli vieflile
voastre, fiind conduøi de hotærârile voastre, de consi-
derafliile proprii obflinute prin rugæciuni dupæ ce afli
primit sfatul de la cei care ar trebui sæ vi-l dea. Sæ te
lipeøti nu înseamnæ doar sæ locuieøti în aceeaøi casæ;
înseamnæ sæ aderi strâns, sæ te lipeøti de celælalt:

„De aceea, este legal ca… Ei doi sæ fie un trup øi
toate acestea pentru ca pæmântul sæ poatæ ræspunde
scopului pentru care a fost creat;

Øi pentru ca sæ poatæ fi umplut cu numærul de
oameni corespunzætor creafliei lor înainte ca lumea
sæ fie fæcutæ“ (D&L 49:16–17).

Frafli øi surori, permitefli-mi sæ spun cæ acesta este
cuvântul Domnului. Este foarte, foarte serios øi
nimeni n-ar trebui sæ Îl contrazicæ pe Domnul. El a
fæcut pæmântul; El i-a fæcut pe oameni. El cunoaøte
situafliile. El a stabilit programul øi noi nu suntem
destul de inteligenfli sau destul de deøtepfli pentru a
fi în stare sæ-L contrazicem pe El în aceste lucruri
importante. El øtie ce este drept øi adeværat.

Væ rugæm sæ cugetafli la aceste lucruri. Asigurafli-væ
cæ mariajul dumneavoastræ este corect. Asigurafli-væ
cæ viafla dumneavoastræ este corectæ. Asigurafli-væ cæ
væ îndeplinifli partea dumneavoastræ din cæsnicie
corespunzætor.

Din Ensign, martie 1977, pag. 3–5.
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4CUM SÆ RÆSPUNDEM ÎNCERCÆRILOR
DIN TIMPUL CÆSÆTORIEI

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau mai multe din urmætoarele sugestii:

• În materialul de citit de mai jos, elder Lynn G.
Robbins descrie o „refletæ pentru dezastru“. Citifli
descrierea lui de pe aceastæ paginæ. Apoi, facefli
o refletæ pentru armonie în cæmin. Decidefli ce
„ingrediente“ afli include într-o astfel de refletæ.

• Luafli-væ angajamentul de a ræspunde la încercæri
cu ræbdare øi dragoste, decât cu furie. Hotærâfli-væ
asupra unui lucru pe care îl putefli face care sæ væ

aminteascæ frecvent de acest angajament. De
exemplu, putefli pune o monedæ sau lucru mic
în pantof sau sæ flinefli o notiflæ în buzunar.

• Dacæ dispunefli de Family Home Evening Resource
Book (31106), citifli „Rezolvarea conflictelor din
cæsætorie“, pag. 240–241. Dacæ suntefli cæsætorifli,
citifli øi discutafli acest material cu soflul sau soflia
dumneavoastræ.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

LIBERTATEA DE A ALEGE ØI MÂNIA

Elder Lynn G. Robbins
din Cei Øaptezeci

Satana stârneøte mânia în familii

„Am o familie aici pe pæmânt. Ea este atât de bunæ
cu mine“. Aceasta este speranfla fiecærui copil, expri-
matæ în cuvintele unuia dintre imnurile noastre
(„Familiile pot fi împreunæ pe vecie“, Hymns, nr. 30;
s-a adæugat sublinierea).

Aflæm în declaraflia despre familie cæ „familia este
în centrul planului Creatorului“, iar „soflul øi soflia
au o responsabilitate solemnæ de a se iubi øi de a se
îngriji unul pe altul“ øi „datoria sfântæ de a-øi creøte
copiii cu dragoste øi dreptate“ („Familia: O declaraflie
oficialæ cætre lume“, Liahona, oct. 1998).

Familia este, de asemenea, flinta principalæ a
Satanei. El a declarat ræzboi familiei. Una dintre
uneltirile sale este calea subtilæ øi vicleanæ de a se
strecura în spatele liniilor inamicului øi de a intra
chiar în cæminele øi vieflile noastre.

Dæuneazæ øi deseori distruge familiile între pereflii
propriului lor cæmin. Strategia lui este sæ stârneascæ
mânia între membrii familiei. Satana este „tatæl cer-
turilor; øi el agitæ inimile oamenilor ca sæ se certe cu
mânie unul cu altul“ (3 Nefi 11:29; s-a adæugat subli-
nierea). Verbul agitæ dæ impresia unei reflete pentru
dezastru. Punefli nervi la foc potrivit, agitafli cu
câteva cuvinte alese øi læsafli la fiert; continuafli sæ
agitafli pânæ se îngroaøæ; læsafli la ræcit; læsafli senti-

mentele sæ se ræceascæ câteva zile; servifli rece multe
lucruri ræmase mai de demult.

Putem alege sæ nu ne mâniem

O parte isteaflæ a strategiei lui este sæ disocieze
mânia de libertatea de a alege, fæcându-ne sæ credem
cæ suntem victimele unei emoflii pe care nu putem
s-o controlæm. Auzim: „Mi-am pierdut firea“. A-øi
pierde firea este o alegere interesantæ de cuvinte care
au devenit o expresie larg folositæ. A „pierde ceva“
implicæ „færæ voie“, „întâmplætor“, „involuntar“,
iresponsabil“ – poate din neatenflie, dar „færæ respon-
sabilitate“.

„M-a înfuriat“. Aceasta este o altæ expresie pe care
o auzim, care, de asemenea, implicæ o lipsæ de con-
trol sau de libertate de a alege. Acesta este un mit pe
care trebuie sæ-l demitizæm. Nimeni nu ne înfurie.
Ceilalfli nu ne înfurie. Nimeni nu ne forfleazæ. A ne
înfuria este o alegere conøtientæ, o decizie; de aceea,
putem alege sæ nu ne înfuriem. Noi alegem!

Celor care spun: „Dar nu mæ pot abfline“, autorul
William Wilbanks le ræspunde: „Absurd“.

„Agresiunea,… înfrânarea mâniei, discuflia despre
ea, strigæte øi flipete“ sunt toate strategii învæflate când
avem de-a face cu mânia. „Alegem pe cea care s-a
dovedit cæ a dat rezultate în trecut. Afli observat vreo-
datæ cât de rar ne pierdem controlul când ne supæræ
øeful nostru, dar cât de des îl pierdem când suntem
supærafli de prieteni sau membrii familiei?“ („The New
Obscenity“, Reader’s Digest, dec. 1988, pag. 24; s-a
adæugat sublinierea).
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În al doilea an de øcoalæ, Wilbanks a dat o probæ
pentru a intra în echipa de baschet a liceului øi a
reuøit. În prima zi de antrenamente, antrenorul l-a
pus sæ joace unu la unu în timp ce echipa se uita.
Când a ratat o lovituræ uøoaræ, el s-a mâniat, a tro-
pæit øi s-a væicærit. Antrenorul s-a dus la el øi i-a spus:
„Sæ mai faci o figuræ ca asta încæ o datæ øi nu vei mai
juca vreodatæ în echipa mea“. În urmætorii trei ani,
el nu øi-a mai pierdut controlul. Ani mai târziu, când
s-a gândit la acest incident, øi-a dat seama cæ antre-
norul l-a învæflat în acea zi un principiu care îfli poate
schimba viafla: furia poate fi controlatæ (vezi „The
New Obscenity“, pag. 24).

Învæflæturile Domnului

În traducerea versetului 26 din Efeseni capitolul 4
de cætre Joseph Smith, Pavel pune întrebarea: „Putefli
sæ væ mâniafli øi sæ nu pæcætuifli?“ Domnul este foarte
clar în aceastæ privinflæ:

„Cel care are spiritul de ceartæ nu este de-al Meu,
ci este de-al diavolului, care este tatæl certurilor; øi el
agitæ inimile oamenilor ca sæ se certe cu mânie unul
cu altul.

Iatæ, aceasta nu este doctrina Mea sæ aflâfle inimile
oamenilor la mânie unul împotriva altuia; ci doc-
trina Mea este ca asemenea lucruri sæ se termine“
(3 Nefi 11:29–30).

Aceastæ doctrinæ sau poruncæ de la Domnul presu-
pune libertatea de a alege øi este un apel la mintea
conøtientæ de a lua o hotærâre. Domnul se aøteaptæ
ca noi sæ facem alegerea de a nu ne mânia.

A te mânia nu are justificare. În Matei 5, versetul
22, Domnul spune: „Dar Eu væ spun cæ oriøicine se
mânie pe fratele sæu færæ motiv, va cædea sub pedeapsa
judecæflii“ (traducerea Bibliei în versiunea King James;
s-a adæugat sublinierea). Cât de interesant este cæ
expresia „færæ motiv“ nu se gæseøte în traducerea
inspiratæ a lui Joseph Smith (vezi Matei 5:24), nici
în versetul din 3 Nefi 12:22. Când Domnul eliminæ
expresia „færæ motiv“, El nu ne mai acordæ nici o
scuzæ. „Ci doctrina Mea este ca asemenea lucruri sæ
se termine“ (3 Nefi 11:30). Noi putem „termina“ cu
mânia, pentru cæ El ne-a învæflat øi ne-a poruncit.

Mânia face loc influenflei Satanei

Mânia face loc influenflei Satanei prin abandona-
rea autocontrolului. Este pæcatul fæcut cu gândul
care duce la sentimente ostile sau la o comportare
ostilæ. Este detonatorul furiei de la ambuteiajele de

pe stradæ, a scandalurilor din arenele sportive øi a
violenflei din cæmine.

Necontrolatæ, mânia poate declanøa repede o
explozie de cuvinte brutale øi alte forme de abuz sen-
timental care pot produce o cicatrice într-o inimæ
gingaøæ. „Ce iese din guræ“ a spus Salvatorul, „aceea
spurcæ pe om“ (Matei 15:11).

David O. McKay a spus: „Soflul øi soflia sæ nu vor-
beascæ niciodatæ unul cu celælalt pe un ton ridicat,
‚decât dacæ a luat foc casa‘ “ (Stepping Stones to an
Abundant Life, comp. Llewelyn R. McKay [1971],
pag. 294).

Abuzul fizic este mânia la extrem øi nu are justifi-
care niciodatæ øi mereu este nedreaptæ.

Mânia este o încercare necivilizatæ de a face pe altci-
neva sæ se simtæ vinovat sau este un mijloc crud de a
încerca sæ corijezi. Deseori este catalogatæ ca discipli-
nare, dar aproape întotdeauna este contraproductivæ.
De aceea, avertizærile din scripturi: „Bærbaflilor, iubifli-
væ nevestele øi nu flinefli necaz pe ele“ øi „Pærinflilor, nu
întærâtafli pe copiii voøtri, ca sæ nu-øi piardæ nædejdea“
(Coloseni 3:19, 21).

„Niciodatæ nu mæ voi mai mânia“

Alegerea øi responsabilitatea sunt principii insepa-
rabile. Deoarece mânia este o alegere, avem o averti-
zare puternicæ în declaraflia: „cæ persoanele… care
abuzeazæ de sofl, soflie sau copiii… într-o zi vor da
socotealæ înaintea lui Dumnezeu“.

Înflelegerea legæturii dintre libertatea de a alege øi
mânie este primul pas spre eliminarea mâniei din
viafla noastræ. Putem alege sæ nu ne mâniem. Øi
putem face aceastæ alegere astæzi, chiar acum.
„Niciodatæ nu mæ voi mai mânia“. Reflectafli la
aceastæ hotærâre.

Secfliunea 121 din Doctrinæ øi legæminte este una
din cele mai bune surse de unde putem învæfla prin-
cipiile corecte pentru a fi conducætori. Poate cea mai
importantæ aplicare în practicæ a secfliunii 121 este
cea referitoare la sofli øi pærinfli. Trebuie sæ ne condu-
cem familiile prin convingere, prin ræbdare îndelun-
gatæ, prin blândefle øi bunætate øi prin dragoste
sinceræ (vezi D&L 121:41–42).

Fie ca visul fiecærui copil de a avea o familie aici
pe pæmânt care sæ fie bunæ cu el sæ devinæ realitate.

Din cuvântul adresat de elder Robbins la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1998 (vezi Conference Report, apr. 1998, 
pag. 105–106; sau Ensign, mai 1998, pag. 80–81).
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5CUM RÆSPUNDEM LA ÎNCERCÆRI
PRINTR-O COMUNICARE OPTIMISTÆ

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• În materialul de citit de mai jos, elder Joe J.
Christensen noteazæ: „Puflini oameni s-au schim-
bat în bine ca rezultat al unor critici sau cicæleli
permanente. Dacæ nu suntem atenfli, ceea ce ofe-
rim drept o criticæ constructivæ este de fapt una
destructivæ. Uneori, este mai bine sæ læsæm lucru-
rile nespuse“ (vezi pag. 19). Sæptæmâna viitoare,

acordafli atenflie sporitæ lucrurilor pe care le gân-
difli øi le spunefli despre alflii. Facefli un efort de a
fi amabili øi edificatori în tot ceea ce spunefli.

• Cæutafli calitæflile de admirat la soflul sau soflia
dumneavoastræ. Facefli o listæ cu aceste calitæfli øi
împærtæøifli-o cu soflul sau soflia dumneavoastræ.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

CÆSÆTORIA ØI MARELE PLAN AL FERICIRII

Elder Joe J. Christensen
din Cei Øaptezeci

Barbara øi cu mine am fost binecuvântafli cu øase
copii. Cu câfliva ani în urmæ, când i-am luat pe tofli
sæ-i vizitæm pe bunicii lor, tatæl meu a spus: „Joe, cred
cæ tu øi Barbara afli declanøat ceva ce nu putefli opri“.

În aceastæ perioadæ de Paøte, declaræm întregii
lumi cæ Isus este Hristosul øi cæ prin preoflia Lui
sfântæ øi prin puterea ei de pecetluire, cæsætoriile øi
familiile nu se sfârøesc niciodatæ – nu ajung la capæt
niciodatæ.

Astæzi, aø dori sæ væ vorbesc despre cæsætorie. Iatæ
opt sugestii practice care cred cæ pot fi valoroase în
întærirea cæsætoriilor, acum øi în viitor.

Aducefli-væ aminte de importanfla cæsætoriei

1. Aducefli-væ aminte de importanfla principalæ a
cæsætoriei. Ascultafli aceste cuvinte spuse de elder
Bruce R. McConkie despre importanfla cæsætoriei în
„marele plan al fericirii“ al Tatælui nostru Ceresc
(Alma 42:8):

„Din momentul intrærii în viafla muritoare pânæ
la cæsætoria în templu, tot ceea ce avem de fæcut în
întreg sistemul Evangheliei este de a ne pregæti øi
califica sæ începem rânduiala sfântæ a cæsætoriei care
ne face sofl øi soflie în aceastæ viaflæ øi în lumea care
va veni…

Nimic din aceastæ lume nu este la fel de impor-
tant decât întemeierea øi perfecflionarea unitæflilor
familiale“ („Salvarea este relaflie de familie“,
Improvement Era, iunie 1970, pag. 43–44).

Rugafli-væ pentru succesul cæsætoriei
dumneavoastræ

2. Rugafli-væ pentru succesul cæsætoriei dumnea-
voastræ. Cu ani în urmæ, când se obiønuia ca o
Autoritate Generalæ sæ facæ un circuit al unei misiuni
øi sæ intervieveze pe tofli misionarii, elder Spencer W.
Kimball, pe atunci membru al Cvorumului celor
Doisprezece, a vizitat pe un elder care era aproape
sæ-øi termine misiunea.

„Când vei fi eliberat, elder, care sunt planurile tale?“

„O, am în plan sæ mæ întorc la facultate“. Øi apoi
cu un zâmbet a adæugat: „Apoi, sper sæ mæ îndrægos-
tesc øi sæ mæ cæsætoresc“.

Elder Kimball i-a dat acest sfat înflelept: „Ei bine, nu
te ruga doar sæ te cæsætoreøti cu cea pe care o iubeøti.
Ci, roagæ-te sæ iubeøti pe cea cu care te cæsætoreøti“.

Ar trebui sæ ne rugæm sæ devenim mai buni, mai
curtenitori, mai umili, mai ræbdætori, mai iertætori øi
mai ales, mai puflin egoiøti.

Pentru a recunoaøte problemele noastre personale
sau slæbiciunile noastre care ne împiedicæ sæ fim par-
teneri mai buni în cæsætorie, ar trebui sæ ne rugæm
Domnului øi sæ culegem beneficiile acestei promi-
siuni din Cartea lui Mormon: „Dacæ oamenii vin la



18

Mine, Eu le voi aræta slæbiciunea lor… cæci dacæ ei se
umilesc în fafla Mea øi au credinflæ în Mine; atunci
Eu voi face ca lucrurile slabe sæ devinæ puternice
pentru ei“ (Eter 12:27).

De aici nevoia de a væ ruga. Mulfli conducætori ai
Bisericii øi consilieri în domeniul cæsætoriei aratæ cæ
nu au væzut nici o familie cu probleme grave, atunci
când cuplul se roagæ zilnic împreunæ. Când apar
probleme øi cæsætoria este ameninflatæ, cel mai bun
remediu este sæ væ rugafli împreunæ ca un cuplu.

Ascultafli la ce spune celælalt

3. Ascultafli. Facefli-væ timp sæ væ ascultafli soflul
sau soflia, chiar planificafli acest lucru cu regularitate.
Stafli împreunæ øi evaluafli cum væ descurcafli în cali-
tate de partener în cæsætorie.

Fratele Brent Barlow a pus o întrebare unui grup
de frafli în preoflie: „Câfli dintre dumneavoastræ afli
dori sæ primifli o revelaflie?“ Toate mâinile s-au ridi-
cat. Apoi el a sugerat ca ei tofli sæ meargæ acasæ øi sæ-
øi întrebe sofliile cum pot deveni sofli mai buni. El a
mai adæugat: „Am urmat øi eu propriul meu sfat øi
am avut o discuflie foarte bunæ pe aceastæ temæ cu
Susan, [soflia mea], mai mult de o oræ în acea dupæ-
amiazæ!“ („Sæ zidim o cæsætorie mai bunæ“, Ensign,
sept. 1992, pag. 7). O conversaflie ca aceea ar putea
fi o revelaflie pentru fiecare dintre noi.

Fraflilor, v-a spus soflia vreodatæ ceva asemænætor
cum am auzit eu de curând: „Joe, mæ asculfli?“ Ea nu
era singura care se mira dacæ eu ascultam. Cu ceva
timp în urmæ, dormitam øi micufla noastræ nepoatæ,
Allison, a venit øi mi-a ridicat o pleoapæ øi a spus:
„Bunicule, eøti aici?“ Ar trebui sæ fim „aici“ øi sæ ræs-
pundem partenerului nostru.

Evitafli împunsæturile neîncetate

4. Evitafli „împunsæturile neîncetate“. Nu fifli prea
duri cu greøelile celuilalt. Recunoaøtefli cæ nici unul
dintre noi nu este perfect. Cu toflii avem un lung
drum de parcurs pentru a deveni asemænætori lui
Hristos, aøa cum ne-au îndemnat stæruitor conducæ-
torii noøtri.

„Împunsæturile neîncetate“, cum le-a denumit
preøedintele Spencer W. Kimball, pot zdruncina orice
cæsætorie („Marriage and Divorce“, 1976 Devotional
Speeches of the Year [1977], pag. 148). În general, fie-
care dintre noi este dureros de conøtient de slæbiciu-
nile noastre øi nu avem nevoie sæ ni se aducæ aminte
de ele frecvent. Puflini oameni s-au schimbat în bine
ca rezultat al unor critici sau cicæleli permanente.
Dacæ nu suntem atenfli, ceea ce oferim drept o criticæ
constructivæ este de fapt una distructivæ“.

Câteodatæ, este mai bine sæ læsæm unele lucruri
nespuse. Fiind recent cæsætoritæ, sora Lola Walters a

citit într-o revistæ cæ pentru a-øi întæri cæsætoria,
cuplurile trebuie sæ discute cu regularitate øi sæ-øi
împærtæøeascæ cu sinceritate orice purtæri pe care le
gæsesc supærætoare. Ea a scris:

„Noi trebuia sæ numim cinci lucruri pe care le-am
gæsit supærætoare øi am început eu… I-am spus cæ
nu mi-a plæcut modul în care a mâncat grapefruit-ul.
L-a cojit øi l-a mâncat ca pe o portocalæ! Nu cunoø-
team pe nimeni altcineva care mânca grapefruit-ul
aøa. Era de aøteptat ca o fatæ sæ-øi petreacæ toatæ viafla
øi chiar eternitatea, uitându-se la soflul ei cum mânca
grapefruit-ul ca pe o portocalæ?…

Dupæ ce am terminat [cele cinci puncte], a fost
rândul lui sæ spunæ lucrurile care nu-i plæceau la
mine. [El] a spus: ‚Pæi, ca sæ spun adeværul, nu cred
cæ existæ ceva care sæ nu-mi placæ la tine, dragæ‘.

Mi s-a tæiat ræsuflarea.

Repede m-am întors cu spatele, pentru cæ nu
øtiam cum sæ explic lacrimile care îmi umpluseræ
ochii øi care îmi curgeau pe faflæ“.

Sora Walters a încheiat: „Ori de câte ori aud cæ un
cuplu cæsætorit este incompatibil, mæ întreb mereu
dacæ ei suferæ cumva de ceea ce acum numesc
Sindromul Grapefruit“ („The Grapefruit Syndrome“,
Ensign, apr. 1993, pag. 13).

Da, câteodatæ, este mai bine sæ læsæm unele lucruri
nespuse.

Continuafli sæ facefli curte

5. Continuafli sæ facefli curte. Rezervafli-væ timp
pentru a face lucruri împreunæ – doar voi doi. Tot
atât de important precum este sæ fifli cu copiii ca o
familie, la fel de important este sæ petrecefli un timp
sæptæmânal împreunæ. Programarea aceasta va aduce
la cunoøtinfla copiilor cæ dumneavoastræ considerafli
cæsætoria foarte importantæ încât este necesar sæ væ
îngrijifli de ea. Pentru aceasta este nevoie de determi-
nare, proiectare øi planificare.

Nu trebuie sæ fie ceva costisitor. Timpul petrecut
împreunæ este cel mai important element.

Odatæ, când socrul meu a plecat de acasæ dupæ
prânz pentru a se întoarce la lucrul câmpului, soacra
mea a spus: „Albert, întoarce-te imediat aici øi spune-
mi cæ mæ iubeøti“. El a rânjit øi glumind a spus:
„Elsie, când ne-am cæsætorit, fli-am spus cæ te iubesc
øi dacæ se va schimba ceva vreodatæ, o sæ-fli spun“.
E greu sæ suprasolicifli expresia „Te iubesc“. Folosifli-o
totuøi zilnic.

Spunefli repede: „Îmi pare ræu“

6. Spunefli repede: „Îmi pare ræu“. Oricât de greu
este sæ-fli aduni cuvintele, spune repede: „Scuzæ-mæ
øi te rog, iartæ-mæ“, chiar dacæ nu eøti tu cel care a
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greøit în totalitate. Adeværata dragoste se dezvoltæ de
cætre cei care doresc sæ-øi recunoascæ repede greøelile
øi jignirile personale.

Atunci când cu adeværat apar diferenfle, sæ pofli
discuta despre ele øi sæ le rezolvi este important, dar
sunt situaflii când este mai bine sæ le laøi deoparte.
Este important sæ-fli muøti limba øi sæ numeri pânæ la
zece sau chiar pânæ la o sutæ. Øi câteodatæ, chiar dacæ
laøi soarele sæ apunæ peste mânia ta este posibil sæ te
ajute sæ te întorci dimineafla la problemæ mai odih-
nit, mai calm øi cu o øansæ mai bunæ de soluflionare.

Câteodatæ, auzim ceva asemænætor cu aceasta:
“Suntem cæsætorifli de cincizeci de ani øi nu am avut
niciodatæ o opinie diferitæ“. Dacæ, într-adevær, acesta
este cazul, atunci ori unul dintre parteneri este
dominat de celælalt, ori cum a spus cineva, aceasta
este departe de adevær. Fiecare cuplu dotat cu inteli-
genflæ va avea unele opinii diferite. Încercarea noas-
træ este sæ ne asiguræm cæ øtim cum sæ le rezolvæm.
Aceasta face parte din procesul de a face dintr-o cæsæ-
torie bunæ, una øi mai bunæ.

Træifli în limitele mijloacelor financiare

7. Învæflafli sæ træifli în limitele mijloacelor finan-
ciare. Unele dintre cele mai dificile încercæri în
cæsætorie apar din domeniul finanflelor. „Asociaflia
baroului american… a indicat cæ 89 la sutæ din toate
divorflurile au la bazæ certuri øi acuzaflii din domeniul
banilor“ (Marvin J. Ashton, „One for the Money“,
Ensign, iulie 1975, pag. 72). Fifli gata sæ amânafli sau
sæ væ reflinefli de la unele cumpæræturi pentru a
ræmâne în limita bugetului dumneavoastræ. În pri-
mul rând, plætifli-væ zeciuiala øi evitafli datoriile, pe
cât de mult posibil. Aducefli-væ aminte cæ a cheltui
cincizeci de dolari pe lunæ mai puflin decât primifli
echivaleazæ cu fericirea, iar cheltuirea a cincizeci de
dolari mai mult echivaleazæ cu nefericirea. Poate a
venit timpul sæ scoatefli foarfecele øi cardurile de
credit øi sæ facefli ceea ce elder Jeffrey R. Holland a
numit „o chirurgie esteticæ“ („Things We Have
Learned – Together“, Ensign, iunie 1986, pag. 30).

Împærflifli responsabilitæflile în cæmin øi familie

8. Fifli un adeværat partener în împærflirea respon-
sabilitæflilor din cæmin øi familie. Nu fifli ca soflul care
stæ acasæ øi aøteaptæ sæ fie servit, având sentimentul

cæ treaba lui este sæ câøtige mijloacele de existenflæ
ale familiei, iar soflia singuræ este ræspunzætoare de
casæ øi de îngrijirea copiilor. Sarcina de a îngriji de
casæ øi de familie depæøeøte responsabilitatea unei
singure persoane.

Amintifli-væ cæ træifli în acest parteneriat împreunæ.
Barbara øi cu mine am descoperit cæ noi putem sæ
facem patul împreunæ în mai puflin de un minut øi
ræmâne fæcut întreaga zi. Ea spune cæ mæ lasæ sæ fac
acest lucru ca sæ mæ simt bine toatæ ziua øi bænuiesc
cæ poate este ceva adevær în asta.

Rezervafli-væ timp sæ studiafli scripturile împreunæ
øi sæ urmafli sfatul sænætos al preøedintelui Kimball:
„Când un sofl øi o soflie merg frecvent la sfântul
templu, îngenuncheazæ în rugæciune împreunæ cu
familia lor acasæ, merg mânæ în mânæ la adunærile lor
religioase, îøi pæstreazæ vieflile caste – mental øi tru-
peøte,… øi când amândoi lucreazæ împreunæ pentru
consolidarea împæræfliei lui Dumnezeu, atunci ferici-
rea este la apogeu“ (Marriage and Divorce [1976],
pag. 24).

Pe scurt:

• Aducefli-væ aminte de importanfla principalæ a
cæsætoriei.

• Rugafli-væ pentru succesul cæsætoriei dumneavoastræ.

• Ascultafli.

• Evitafli „împunsæturile neîncetate“.

• Continuafli sæ facefli curte.

• Spunefli repede: „Îmi pare ræu“.

• Învæflafli sæ træifli în limitele mijloacelor financiare.

• Fifli un adeværat partener în împærflirea responsabi-
litæflilor în cæmin øi familie.

Mærturisesc cæ Isus este Hristosul, cæ mormântul a
fost gol a treia zi øi cæ „dupæ cum tofli mor în Adam,
tot aøa, tofli vor învia în Hritos“ (1 Corinteni 15:22).
Astfel, cu recunoøtinflæ pentru puterea de pecetluire din
cadrul Evangheliei restaurate a lui Isus Hristos, putem
spune cu încredere împreunæ cu poeta „Te voi iubi mai
bine dupæ moarte“ (Elizabeth Barrett Browning,
Sonnets from the Portuguese, nr. 43, versul 14).

Din cuvântul adresat de elder Christensen la conferinfla generalæ
a Bisericii din aprilie 1995 (vezi Conference Report, apr. 1995,
pag. 84–87; sau Ensign, mai 1995, pag. 64–66).
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• Decidefli asupra unui lucru pe care putefli sæ-l
facefli pentru a întæri credinfla dumneavoastræ
în Tatæl Ceresc øi în Isus Hristos.

• Rezervafli un timp în fiecare zi pentru a væ ruga
împreunæ cu soflul sau soflia dumneavoastræ.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

SÆ GÆSEØTI BUCURIA DE A TRÆI

Elder Richard G. Scott
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Varietate în constanflæ

Recent, am stat pe flærmul de nord al unei minu-
nate insule din Oceanul Pacific, privind în depærtare
ræsæritul pe mare. Eram fascinat de regularitatea cu
care valurile uriaøe veneau sæ se spargæ consecvent de
flærm. Îmi amintea de constanfla planului Domnului,
cu legile lui fixe, veønice øi cu siguranfla de a aøtepta
dreptatea øi blândeflea milei Lui câøtigate prin supu-
nere. Am observat cæ fiecare val forma o creastæ la un
punct diferit la orizont pentru a-øi gæsi calea unicæ
spre flærm. Unele valuri cædeau în cascade peste
stânci, læsând râulefle de apæ albæ înspumatæ. Altele
se spærgeau de flærm în tipare individuale. Cu margini
jucæuøe înspumate, alunecau pe nisipul ud, apoi
fæceau clæbuci øi vârtejuri pe mæsuræ ce se retrægeau.

M-am gândit la nesfârøita varietate de posibilitæfli
pe care Domnul ne-a oferit-o. Avem atâta libertate,
atât de multe oportunitæfli pentru a ne dezvolta per-
sonalitæflile øi talentele noastre unice, avem aminti-
rile noastre personale, precum øi contribufliile
noastre speciale. Deoarece nu mai aveam altæ øansæ
sæ observ marea maiestuoasæ, am încercat sæ-mi ima-
ginez panorama excepflionalæ pe care soarele stræluci-
tor ar fi creat-o mai târziu. Pe când mæ uitam la
aceastæ scenæ magnificæ cu pioøenie, o fereastræ a
apærut printre nori; razele sclipitoare ale soarelui care
ræsærea au stræpuns cerul înnorat, transformând totul
prin lumina, culoarea øi viafla lui. Era ca øi cum
Domnul dorea sæ ne dea o binecuvântare suplimen-
taræ, un simbol al luminii învæflæturii Lui care dæ
strælucire øi speranflæ tuturor celor pe care îi atinge.

Mi-au dat lacrimi de recunoøtinflæ pentru aceastæ
lume minunatæ în care træim, pentru frumuseflea
extraordinaræ pe care Tatæl nostru Ceresc o împærtæ-
øeøte din abundenflæ cu tofli cei care doresc s-o vadæ.
Cu adeværat, viafla este minunatæ.

Apreciafli frumuseflea vieflii

Væ facefli timp pentru a descoperi în fiecare zi cât
de minunatæ poate fi viafla dumneavoastræ? Cât timp
a trecut de când afli privit un apus de soare – razele
care se retrag særutând înainte de culcare norii, copa-
cii, dealurile øi câmpiile joase, câteodatæ în liniøte,
câteodatæ cu izbucniri exuberante de culori øi forme?

Dar ce spunefli de minunæflia nopflii færæ nori când
Domnul Îøi dezvæluie minunile cerului Sæu – stelele
licærind øi razele lunii – care ne aprind imaginaflia cu
mæreflia øi gloria Sa?

Cât de captivant este sæ priveøti cum germineazæ
o sæmânflæ plantatæ într-un sol fertil, cum îøi adunæ
puterea øi trimite în sus un læstar micufl, aparent
nesemnificativ. Ræbdætor, începe sæ creascæ øi sæ-øi
dezvolte caracteristicile proprii, condus de un cod
genetic pe care Domnul i l-a dat pentru a-i ghida
dezvoltarea. Cu grijæ, cu siguranflæ va deveni ceea ce
este destinat sæ fie: un crin, încoronat cu graflie øi
frumusefle; o plantæ parfumatæ de mentæ; un piersic;
un avocado sau o minunatæ floare de pom cu o deli-
catefle, nuanflæ øi parfum unice.

Când a fost ultima datæ când afli observat cum se
formeazæ un bobocel de trandafir? În fiecare zi, îøi
dezvoltæ o caracteristicæ nouæ impresionantæ, o
promisiune de frumusefle pânæ devine un trandafir
maiestuos.

Dumneavoastræ suntefli una dintre creafliile cele
mai nobile ale lui Dumnezeu. Intenflia Lui este ca
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viafla dumneavoastræ sæ fie extrem de frumoasæ, indi-
ferent de condiflia dumneavoastræ. Pe mæsuræ ce sun-
tefli recunoscætori øi supuøi, putefli deveni tot ceea ce
Dumnezeu doreøte sæ devenifli.

Bucuria în viaflæ depinde de încrederea în
Dumnezeu

Tristeflea, dezamægirea øi încercærile grele sunt eve-
nimente în viaflæ, nu viafla însæøi. Nu minimalizez cât
de grele sunt unele dintre aceste evenimente. Ele pot
sæ dureze o perioadæ de timp mai mare, dar nu tre-
buie sæ îngæduifli ca sæ devinæ centrul limitat a tot
ceea ce facefli. Dumnezeu l-a inspirat pe Lehi sæ
declare adeværul fundamental: „Oamenii existæ ca 
sæ poatæ avea bucurie“1. „Sæ poatæ avea bucurie“ este
o propoziflie secundaræ de scop. Dar nu depinde de
Domnul. Intenflia Lui este ca fiecare dintre noi sæ
gæseascæ bucuria. Nu va fi o condiflie pentru dum-
neavoastræ atunci când flinefli poruncile, avefli cre-
dinflæ în Învæflætor øi facefli lucrurile care sunt
necesare pentru a avea bucurie aici pe pæmânt.

Bucuria dumneavoastræ în viaflæ depinde de încre-
derea dumneavoastræ în Tatæl Ceresc øi în Fiul Sæu
sfânt, convingerea dumneavoastræ cæ planul Lor 
de fericire cu adeværat væ poate aduce bucurie.
Cugetând la doctrina Lor, væ vefli putea bucura de
frumuseflile acestui pæmânt øi væ vefli putea dezvolta
relafliile dumneavoastræ cu ceilalfli. Vefli fi conduøi
spre experienflele mângâietoare øi întæritoare care
decurg din rugæciunea adresatæ Tatælui din Cer øi
din ræspunsurile pe care El vi le va da în schimb.

Perspectivæ øi ræbdare

O pietricicæ flinutæ aproape de ochi apare ca un
obstacol uriaø. Aruncatæ pe pæmânt, ea este væzutæ
în perspectivæ. La fel, problemele sau încercærile din
vieflile noastre trebuie væzute din perspectiva doctri-
nei scripturale. Altfel, ele pot obstrucfliona uøor capa-
citatea noastræ de a vedea lucrurile în perspectivæ,
absorbindu-ne energia øi lipsindu-ne de bucuria øi
frumuseflea pe care Domnul le-a menit pentru noi
aici pe pæmânt. Unii oameni sunt ca stâncile arun-
cate într-o mare de probleme. Ei se îneacæ în ele. Fifli
ca o plutæ. Când suntefli inundafli de probleme, lup-
tafli sæ væ eliberafli pentru a ieøi la suprafaflæ øi a sluji
din nou cu fericire.

Suntefli aici pe pæmânt pentru un scop divin.
Acesta nu este o distracflie nesfârøitæ, nici nu este
cæutarea permanentæ a plæcerii. Suntefli aici pentru a
fi încercafli, sæ dovedifli cæ putefli primi binecuvântæ-
rile suplimentare pe care le are Dumnezeu pentru
dumneavoastræ2. Este necesar efectul de temperare al
ræbdærii3. Unele binecuvântæri væ vor fi date aici în
aceastæ viaflæ; altele vor veni dupæ væl.

Domnul este atent la creøterea øi dezvoltarea dum-
neavoastræ personalæ. Acest progres este accelerat
atunci când Îi permitefli de bunæ voie sæ væ conducæ
în fiecare experienflæ de creøtere pe care o întâlnifli,
indiferent dacæ iniflial este sau nu dorinfla dumnea-
voastræ personalæ. Când avefli încredere în Dumnezeu,
când suntefli dornici sæ væ læsafli inima øi mintea sæ se
concentreze în voinfla Lui, când cerefli sæ fifli conduøi
de cætre Spirit pentru a face voinfla Lui, væ asigurafli de
marea fericire de-a lungul drumului øi de îndeplinirea
celei mai mari realizæri din aceastæ experienflæ trecæ-
toare. Dacæ punefli mereu sub semnul întrebærii ceea
ce vi se cere sæ facefli sau væ împotrivifli la orice încer-
care neplæcutæ, va fi mai dificil ca Domnul sæ væ bine-
cuvânteze4.

Liberul arbitru sau libertatea de a alege, nu væ este
datæ ca sæ obflinefli ceea ce dorifli. Acest dar divin væ
este dat ca sæ alegefli ceea ce Tatæl Ceresc doreøte
pentru voi. În acest fel, El poate sæ væ conducæ sæ
devenifli exact ceea ce intenflioneazæ sæ fifli5. Aceastæ
cale væ duce la marea bucurie øi fericire.

Træifli cu bucurie în mijlocul adversitæflii

Învæflafli de la persoanele inspirate care s-au împæ-
cat cu încercærile lor øi træiesc cu bucurie în mijlocul
adversitæflii. O femeie singuræ cu o boalæ incurabilæ
în fazæ terminalæ a gæsit cu consecvenflæ bucuria
de a træi. Ea a înfleles planul fericirii, a primit rându-
ielile templului øi øi-a dat silinfla sæ fie la înælflimea
binecuvântærilor promise. În jurnalul personal, ea
consemneazæ:

„Este o zi minunatæ de toamnæ. Am luat scrisorile
øi m-am aøezat în scaunul balansoar. Eram atât de
fericitæ în soarele cældufl, cu mirosul dulceag al natu-
rii øi cu copacii din jurul meu. Stæteam øi preamæ-
ream faptul cæ sunt încæ în viaflæ pe acest pæmânt
frumos… Domnul este atât de bun cu mine. Cât de
mult I-am mulflumit cæ sunt încæ aici øi mæ simt atât
de bine. Sunt atât de fericitæ cæ îmi vine sæ strig øi
sæ dansez în aceastæ casæ frumoasæ, în timp ce soa-
rele pætrunde prin ferestrele mari. Îmi place sæ fiu în
viaflæ“.

O mamæ minunatæ a luptat cu mult curaj împo-
triva unei boli istovitoare, petrecându-øi nenumærate
ore pentru terminarea unui goblen dupæ o operæ de
artæ de dimensiuni mari. Era un dar pentru un cuplu
care trecea printr-o încercare. Pentru acest cuplu,
darul reprezintæ o comoaræ de neprefluit, o amintire
permanentæ a roadelor preflioase ale efortului hotærât
în fafla adversitæflii, un mesaj nepieritor de speranflæ
prins în legæturile dragostei sincere øi ale sacrificiului
de bunæ voie.



22

Gæsifli bucuria în ceea ce avefli

Copiii ne învaflæ cum sæ gæsim bucuria în cele 
mai grele situaflii. Copiii nu au învæflat încæ sæ fie
deprimafli din cauza lucrurilor pe care nu le au. Ei îøi
gæsesc bucuria în ceea ce au la dispoziflie. Îmi aduc
aminte de un bæieflel care se juca pe malul unui râu.
El legase un fir de gutæ de capetele a douæ sticle
goale de bæuturi ræcoritoare. El arunca o sticlæ peste
o cracæ, apoi o umplea cu apæ. Trægea de cealaltæ sti-
clæ, apoi îi dædea drumul. Greutatea primei sticle træ-
gea pe a doua în sus în timp ce cædea. Bæiatul râdea
øi dansa cu bucurie.

Experienfle simple, care ne întineresc, ne încon-
joaræ. Ele pot deveni supape de siguranflæ pentru a
fline tensiunea scæzutæ øi pentru a ridica spiritul. Nu
væ concentrafli asupra a ceea ce nu avefli sau a ceea ce
afli pierdut. Domnul a promis celor supuøi sæ împartæ
cu ei tot ceea ce posedæ. Poate aici væ lipseøte ceva,
dar în viafla viitoare, dacæ dovedifli cæ suntefli demni
printr-o viaflæ curajoasæ, binecuvântarea dumnea-
voastræ va fi deplinæ.

Gæsifli binecuvântæri compensatorii în viafla dum-
neavoastræ, atunci când, în înflelepciunea Domnului,
El væ lipseøte de ceea ce væ dorifli foarte mult. Celor
orbi sau surzi, El le ascute celelalte simfluri. Celor
bolnavi, El le dæ ræbdare, înflelegere øi o apreciere
crescutæ a bunætæflii celorlalfli. Prin pierderea celui
îndrægit, El adânceøte legæturile de dragoste, îmbogæ-
fleøte amintirile øi aprinde speranfla într-o regæsire în
viitor. Vefli descoperi binecuvântæri compensatorii
atunci când vefli accepta de bunæ voie dorinfla
Domnului øi vefli pune în practicæ credinfla în El6.

Poporului asuprit al lui Alma, Domnul i-a spus:

„Øi Eu, de asemenea, voi uøura poverile… Pentru
ca nici mæcar sæ nu le simflifli pe spinærile voastre…
Øi aceasta o voi face Eu pentru ca voi sæ fifli martori
pentru Mine de acum încolo øi pentru ca voi sæ øtifli
cu siguranflæ cæ Eu, Domnul Dumnezeu, vizitez
poporul Meu în suferinflele lui.

Øi… poverile… s-au fæcut uøoare; da, Domnul i-a
întærit pe ei pentru ca sæ-øi poatæ purta poverile cu
uøurinflæ, iar ei s-au supus cu bucurie øi cu ræbdare
voinflei Domnului“7.

Fifli inventivi øi aceasta væ va ajuta sæ væ bucurafli
de viaflæ

Încercafli sæ fifli inventivi pentru cæ astfel vefli 
avea bucurie. Dupæ ce soflii lor bravi au fost chemafli
acasæ (în ceruri), surorile Camilla Kimball, Amelia
McConkie øi Helen Richards au învæflat sæ picteze.
Nu numai cæ ele au læsat moøtenire opere de artæ,
dar ele niciodatæ nu au mai privit un apus de soare,
o figuræ sau un copac cu aceeaøi ochi. Acum, ele per-

cep nuanfle subtile de culoare øi forme øi se bucuræ
de frumuseflea abundentæ din jurul lor.

Alegefli ceva, cum ar fi muzica, dansul, sculptura
sau poezia. Dacæ suntefli inventivi, acest lucru væ va
ajuta sæ væ bucurafli de viaflæ. Acesta produce un spi-
rit de recunoøtinflæ. Dezvoltæ un talent latent, ascute
capacitatea dumneavoastræ de a rafliona, de a acfliona
øi de a gæsi un scop în viaflæ. Risipeøte singurætatea øi
durerile inimii. Dæ speranflæ, o sclipire de entuziasm
øi o dorinflæ de viaflæ.

Slujirea – cheia spre fericire

Slujirea altora de bunæ voie este cheia spre ferici-
rea de duratæ. Preøedintele Spencer W. Kimball a
spus: „Dumnezeu ne observæ øi ne supravegheazæ.
Dar, de obicei, El satisface nevoile noastre printr-un
alt om. De aceea, este extrem de important sæ ne
slujim unul pe altul“8.

Cunosc o femeie care a fost veselæ øi fericitæ. În
fiecare dimineaflæ, ea Îl ruga pe Tatæl Ceresc s-o con-
ducæ la o persoanæ pe care o putea ajuta. Acea rugæ-
ciune sinceræ primea ræspuns din când în când.
Poverile multora au fost fæcute mai uøoare øi vieflile
lor au fost însorite. Ea a fost permanent binecuvân-
tatæ pentru cæ a fost o unealtæ folositæ de Domnul.

Dificultæflile por fi folosite pentru dezvoltare

Øtiu cæ fiecare dificultate pe care o înfruntæm în
viaflæ, chiar øi cele care apar din neglijenfla sau greøe-
lile noastre pot fi folosite de Domnul drept expe-
rienfle pentru dezvoltarea noastræ, o scaræ virtualæ în
sus9. Cert însæ, nu recomand greøelile ca o cale spre
dezvoltare. Este dureros, greu øi în întregime inutil.
Este mult mai înflelept øi mult mai uøor sæ înaintæm
în neprihænire. Dar prin pocæinflæ corespunzætoare,
credinflæ în Domnul Isus Hristos øi supunere faflæ
de poruncile Lui, chiar øi dezamægirea care vine
din cauza pæcatului poate fi transformatæ într-o
întoarcere la fericire.

Facefli o listæ cu lucrurile pe care le putefli face
pentru a fi fericifli, cum ar fi:

• cugetafli la scripturi pentru a înflelege planul fericirii;

• rugafli-væ cu credinflæ în Isus Hristos;

• iubifli-i øi slujifli-i pe ceilalfli;

• primifli rânduielile templului; binecuvântafli pe
alflii la rândul dumneavoastræ;

• ascultafli-l pe profet øi supunefli-væ sfatului sæu;

• fifli recunoscætori pentru ceea ce avefli;

• zâmbifli mai mult.

Lista dumneavoastræ væ va da cheile mulflumirii
øi ale bucuriei.
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Întærirea cæsætoriilor prin credinflæ øi rugæciune

Încercarea este trecætoare, dar fericirea este veønicæ

Un cântec brazilian celebru repetæ un lucru fals pe
care mulfli îl cred: tristeflea nu se terminæ niciodatæ,
spre deosebire de fericire. Stau martor cæ având cre-
dinflæ în Salvator øi cæ ascultând de învæflæturile Lui,
fericirea nu se va sfârøi niciodatæ, spre deosebire de
tristefle.

Indiferent de câte greutæfli întâmpinafli dumnea-
voastræ sau cineva iubit de dumneavoastræ, acest
lucru nu trebuie sæ væ acapareze viafla øi sæ devinæ
punctul central al tuturor preocupærilor dumnea-
voastræ. Încercærile sunt experienfle pentru dezvol-
tare, scene trecætoare care vor fi jucate pe fundalul
unei viefli plæcute. Nu væ læsafli absorbifli de un singur
eveniment, încât sæ nu mai putefli sæ væ gândifli la
altceva sau sæ nu væ îngrijifli pe dumneavoastræ sau
pe cei care depind de dumneavoastræ. Aducefli-væ
aminte cæ la fel cum pentru recuperarea trupului este
necesar un timp, vindecarea dupæ unele încercæri
spirituale sau emoflionale dureazæ un timp.

Domnul a spus: „Fii ræbdætor în suferinfle, pentru
cæ vei avea multe; dar înduræ-le, cæci , iatæ, Eu sunt
cu tine, chiar pânæ la sfârøitul zilelor tale“10. Dacæ
suntefli ræbdætori, vefli ajunge sæ înflelegefli ceea ce

înseamnæ declaraflia: „Eu sunt cu tine“. Dragostea
lui Dumnezeu aduce pace øi bucurie.

Credinfla dumneavoastræ în Isus Hristos dæ vieflii
un înfleles trainic. Amintifli-væ cæ suntefli într-o cælæ-
torie spre exaltare. Câteodatæ, avefli unele experienfle
care væ aduc mai multæ fericire decât altele, dar totul
are un scop pentru Domnul11.

Ca martor al Salvatorului, væ implor sæ-i iertafli pe
tofli cei care considerafli cæ v-au jignit. Dacæ pæcætuifli,
pocæifli-væ, ca Învæflætorul sæ væ poatæ vindeca.

Mulflumifli Tatælui Ceresc øi Fiului Sæu Preaiubit
pentru planul fericirii øi pentru principiile
Evangheliei pe care se bazeazæ. Fifli recunoscætori
pentru rânduielile øi legæmintele pe care vi le-au ofe-
rit. Depun mærturie cu solemnitate cæ ele au puterea
de a încununa viafla dumneavoastræ cu pace øi bucu-
rie, de a-i da scop øi sens. Vefli învæfla cæ tristeflea øi
dezamægirea sunt trecætoare. Fericirea este nepieri-
toare, veønicæ, datoritæ lui Isus Hristos. Mærturisesc
solemn cæ El træieøte, cæ væ iubeøte øi cæ væ va ajuta.

Din cuvântul adresat de elder Scott la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1996 (vezi Conference Report, apr. 1996,
pag. 31–35; sau Ensign, mai 1996, pag. 24–26).

NOTE

1. 2 Nefi 2:25.
2. Vezi Avraam 3:25.
3. Vezi Mosia 3:19.
4. Vezi 1 Nefi 3:7.
5. Vezi Doctrinæ øi legæminte 58:26–32.
6. Vezi Orson F. Whitney, citat din Spencer W. Kimball,

Faith Precedes the Miracle (1972), pag. 98.

7. Mosia 24:14–15.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball

(1982), pag. 252.
9. Vezi Isaia 40:31.

10. Doctrinæ øi legæminte 24:8.
11. Vezi Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, a 5-a ed. (1939),

pag. 177.



PUTEREA TÆMÆDUITOARE A IERTÆRII

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:
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7
• Studiafli exemplele despre iertare în urmætoarele

pasaje din scripturi: Luca 23:33–34; Faptele apos-
tolilor 7:58–60; 1 Nefi 7:8–21.

• Luafli-væ angajamentul de a fi mai iertætori øi mai
demni de a fi iertafli de alflii.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

„VOUÆ VI SE CERE SÆ IERTAfiI“
Preøedintele Gordon B. Hinckley
Primul consilier în Prima Preøedinflie

Un spirit iertætor øi o atitudine de iubire øi compa-
siune faflæ de cei care poate au greøit faflæ de noi este
chiar esenfla Evangheliei lui Isus Hristos. Fiecare din-
tre noi are nevoie de acest spirit. Întreaga lume are
nevoie de el. Domnul ne-a învæflat acest lucru. El ni
l-a exemplificat ca nimeni altcineva.

În timpul agoniei Sale pe crucea Golgotei, având
în faflæ pe acuzatorii Sæi mârøavi øi plini de uræ, pe cei
care îl aduseseræ la aceastæ groaznicæ ræstignire, El a
strigat: „Tatæ, iartæ-i, cæci nu øtiu ce fac!“ (Luca 23:34).

Nici unuia dintre noi nu i se cere sæ ierte atât de
generos, dar fiecare dintre noi are obligaflia de naturæ
divinæ de a oferi iertare øi milæ. Domnul a declarat
acest lucru prin cuvintele din revelaflia urmætoare:
„Ucenicii Mei, din timpurile strævechi, cæutau ocazii
unii împotriva altora øi nu se iertau unul pe altul în
inima lor; øi pentru acest ræu ei au fost næpæstuifli øi
pedepsifli sever.

De aceea, Eu væ spun vouæ cæ trebuie sæ iertafli
unul altuia; pentru cæ acela care nu iartæ fratelui sæu
greøelile lui este condamnat înaintea Domnului;
pentru cæ ræmâne în el pæcatul mai mare.

Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu sæ iert, dar
vouæ vi se cere sæ-i iertafli pe tofli oamenii.

Øi voi trebuie sæ spunefli în inima voastræ: sæ
judece Dumnezeu între mine øi tine øi sæ te ræsplæ-
teascæ dupæ faptele tale“ (D&L 64:8–11).

Cât de mult avem nevoie sæ aplicæm acest princi-
piu dat de Dumnezeu, precum øi principiul însoflitor
al pocæinflei! Avem nevoie de el în cæminele oame-
nilor, unde molecule mici de neînflelegeri se adunæ
în munfli de certuri. Constatæm acest lucru printre
vecini, unde diferenflele nesemnificative duc la amæ-

ræciuni nepieritoare. Constatæm acest lucru printre
asociaflii de afaceri care se ceartæ øi refuzæ sæ ajungæ
la un compromis øi sæ ierte, atunci când de cele
mai multe ori, dacæ existæ bunævoinfla de a sta
împreunæ øi de a vorbi liniøtit unul cu altul, pro-
blema ar putea fi rezolvatæ spre binecuvântarea
tuturor. În schimb, ei petrec zile în øir nutrind duø-
mænie øi plænuind revanøa.

Chiar în primul an al organizærii Bisericii, atunci
când profetul Joseph Smith a fost arestat în mod
repetat øi judecat pe baza unor acuzaflii false de cætre
cei care cæutau sæ-i facæ ræu, Domnul i-a spus într-o
revelaflie: „Øi oricine te va duce în fafla legii va fi
blestemat de lege“ (D&L 24:17). Am remarcat acest
lucru în zilele noastre printre unii dintre cei care au
urmærit ræzbunarea nutrind duømænie. Chiar øi prin-
tre cei care câøtigæ procesele lor, pare sæ fie puflinæ
pace øi deøi poate au câøtigat bani, au pierdut ceva
mai preflios.

Evitafli amæræciunea

Guy de Maupassant, scriitorul francez, ne spune
povestea unui flæran, numit Hauchecome, care a
venit în sat într-o zi de târg. În timp ce trecea printr-
o piaflæ publicæ, ochii i s-au oprit pe o bucatæ de
frânghie care era pe caldarâm. A ridicat-o øi a pus-o
în buzunar. Acest lucru a fost observat de pielarul
satului, cu care avusese o ceartæ mai înainte.

Mai târziu, în acea zi, s-a aflat de pierderea unui
portofel. Hauchecome a fost arestat fiind acuzat de
pielar. El a fost dus la primar, faflæ de care øi-a decla-
rat nevinovæflia, arætând bucæflica de frânghie pe care
o ridicase de jos. Dar el nu a fost crezut øi a fost luat
în derâdere.

A doua zi, portofelul a fost gæsit øi Hauchecome a
fost achitat de orice vinæ. Dar, plin de nemulflumire
de nedreptatea pe care o suferise din cauza acelei
acuzaflii false, el s-a amærât øi nu a putut trece peste
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acest lucru. Nedorind sæ ierte øi sæ uite, nu se gândea
øi nu vorbea de nimic altceva. Øi-a neglijat ferma.
Oriunde mergea, pe oricine întâlnea, trebuia sæ-i
spunæ de nedreptatea pæflitæ. Zi øi noapte, avea gân-
duri negre. Obsedat de amæræciunea lui, el s-a îmbol-
nævit grav øi a murit. În delirul din lupta sa cu
moartea, el murmura neîncetat: „O bucatæ de frân-
ghie, o bucatæ de frânghie“ (The Works of Guy de
Maupassant [n.d.], pag. 34–38).

Schimbând personajele øi situafliile, acea poveste 
s-ar putea repeta de multe ori în zilele noastre. Cât
de greu este pentru noi tofli sæ iertæm pe cei care ne-
au nedreptæflit. Cu toflii suntem înclinafli sæ læsæm
ræul sæ ne macine. Aceastæ mæcinare este ca o can-
grenæ care roade øi distruge. În timpul nostru, este
oare nevoie sæ se punæ în practicæ o virtute mai mare
decât virtutea de a ierta øi de a uita? Sunt unii care
consideræ aceastæ virtute ca un semn de slæbiciune.
Aøa este? Îndræznesc sæ afirm cæ nu este nevoie nici
de putere, nici de inteligenflæ ca sæ te macini de
supærare datoritæ nedreptæflilor suferite, sæ treci prin
viaflæ cu un spirit de ræzbunare, sæ-fli risipeøti abilitæ-
flile în planificarea unei pedepse. Nu existæ pace când
întreflii o duømænie. Nu existæ fericire în aøteptarea
zilei în care pofli spune „suntem chit“.

Apostolul Pavel vorbeøte de „acele învæflæturi slabe
øi særæcæcioase“ ale vieflii noastre (vezi Galateni 4:9).
Este ceva mai slab sau mai særæcæcios decât dispoziflia
de a ne irosi viafla în gânduri amare nesfârøite øi în
gesturi uneltite faflæ de cei care poate ne-au insultat?

Joseph F. Smith a prezidat Biserica într-un timp
de multæ amæræciune pentru poporul nostru. El a
fost flinta unor acuzaflii ræutæcioase, a unei veritabile
critici trâmbiflate de ziariøti chiar în propria lui
comunitate. A fost satirizat, caricaturizat øi ridiculi-
zat. Ascultafli ræspunsul lui dat celor care øi-au bætut
joc de el înjosindu-l: „Læsafli-i în pace. Nu le dafli
atenflie. Dafli-le libertatea de a spune ce vor. Læsafli-i
sæ spunæ versiunea lor øi sæ-øi scrie singuri condam-
narea“ (Gospel Doctrine, ediflia a 5-a ed. [1939], pag.
339). Øi apoi, cu un spirit de mare iertare øi uitare,
a continuat marea lucrare pozitivæ a conducerii
Bisericii înainte spre o nouæ dezvoltare øi spre reali-
zæri remarcabile. Atunci când a murit, mulfli dintre
cei care l-au ridiculizat au scris omagii la adresa lui.

Îmi aduc aminte cæ am ascultat pe îndelete un
cuplu care a stat de cealaltæ parte a biroului meu. Era
multæ amæræciune între ei. Øtiu cæ odatæ dragostea
lor a fost profundæ øi sinceræ. Dar fiecare îøi crease
obiceiul de a vorbi de greøelile celuilalt. Nedorind sæ
ierte felul de greøeli pe care îl facem cu toflii øi nedo-
rind sæ le uite øi sæ træiascæ deasupra lor cu toleranflæ,
ei s-au criticat unul pe altul pânæ când dragostea lor
de odinioaræ a fost înæbuøitæ. S-a transformat în
cenuøæ prin decretul unui aøa-numit divorfl ‚din vina

nimænui‘. Acum existæ doar singurætate øi învinuire.
Sunt sigur cæ dacæ ar fi existat mæcar într-o micæ
mæsuræ pocæinflæ øi iertare, atunci ei ar fi fost încæ
împreunæ, bucurându-se de toværæøia cu care fuseseræ
binecuvântafli din abundenflæ în primii ani.

Pace prin iertare

Dacæ este cineva care are în inimæ substanfla otræ-
vitoare a duømæniei faflæ de altcineva, insist sæ cerefli
Domnului puterea de a ierta. Aceastæ exprimare a
dorinflei va fi chiar baza pocæirii dumneavoastræ. S-ar
putea sæ nu fie uøor øi s-ar putea sæ nu vinæ rapid.
Dar dacæ vefli cæuta cu sinceritate aceastæ dorinflæ øi o
vefli cultiva, ea va veni. Øi chiar dacæ cel pe care l-afli
iertat continuæ sæ nu væ lase în pace øi væ ameninflæ,
vefli øti cæ afli fæcut ceea ce afli putut pentru a realiza
o împæcare. Va veni în inima dumneavoastræ o pace
de neatins în alte condiflii. Acea pace va fi pacea
Celui care a spus:

„Dacæ iertafli oamenilor greøelile lor, øi Tatæl vostru
cel ceresc væ va ierta greøelile voastre.

Dar dacæ nu iertafli oamenilor greøelile lor, nici
Tatæl vostru nu væ va ierta greøelile voastre“ (Matei
6:14–15).

Fiul risipitor

Nu cunosc vreo povestire mai frumoasæ în toatæ
literatura decât cea consemnatæ în al cincisprezece-
lea capitol din Luca. Este povestea unui fiu care se
pocæieøte øi a unui tatæ care iartæ. Este povestea unui
fiu care a risipit moøtenirea lui într-o viaflæ de des-
frâu, respingând sfatul tatælui øi refuzând cu disprefl
pe cei care îl iubeau. Dupæ ce a cheltuit tot, era înfo-
metat øi færæ prieteni øi când „øi-a venit în fire“
(Luca 15:17), s-a întors la tatæl sæu, care væzându-l
de departe „a alergat de a cæzut pe grumazul lui øi 
l-a særutat mult“ (Luca 15:20).

Væ rog sæ citifli aceastæ poveste. Fiecare pærinte ar
trebui s-o citeascæ de mai multe ori. Ea este destul de
cuprinzætoare ca sæ se poatæ regæsi în orice cæmin øi
încæ øi mai mare încât sæ cuprindæ toatæ omenirea,
cæci nu suntem cu toflii fii øi fiice risipitoare care
avem nevoie sæ ne pocæim øi sæ apelæm la mila
Tatælui nostru Ceresc øi apoi sæ-I urmæm exemplul?

Fiul Sæu Iubit, Mântuitorul nostru, ne dæ iertarea
øi mila, dar fæcând acest gest El ne porunceøte sæ ne
pocæim. Un spirit mærinimos de iertare va deveni o
expresie a acestei necesare pocæinfle. Domnul a spus
– øi citez dintr-o revelaflie datæ profetului Joseph:

„De aceea, Eu îfli poruncesc sæ te pocæieøti – pocæ-
ieøte-te ca nu cumva sæ te lovesc cu toiagul cuvântu-
lui Meu øi cu furia Mea øi cu mânia Mea øi ca nu
cumva suferinflele tale sæ fie dureroase – øi tu nu øtii
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cât de dureroase sunt, nu øtii cât de cumplite sunt,
da, nu øtii cât sunt de greu de suportat.

Cæci iatæ, Eu, Dumnezeu, am suferit aceste
lucruri pentru tofli, pentru ca ei sæ nu sufere, dacæ
ei se vor pocæi;

Dar dacæ nu se vor pocæi, ei trebuie sæ sufere la fel
ca øi Mine;

Suferinflele care M-au fæcut, chiar pe Mine,
Dumnezeu, Cel mai mare dintre tofli, sæ tremur de
durere øi sæ sufær atât în trup, cât øi în spirit…

Învaflæ de la Mine øi ascultæ cuvintele Mele; umblæ
în umilinfla ce vine din Spiritul Meu øi vei avea pace
în Mine“ (D&L 19:15–18, 23).

Aceasta este porunca øi aceasta este promisiunea
Celui care în rugæciunea Sa exemplaræ, L-a implorat:
„Tatæl nostru… ne iartæ nouæ greøelile noastre, pre-
cum øi noi iertæm greøiflilor noøtri“ (Matei 6:9, 12).

„Sæ bandajæm… rænile“

Nu sunt frumoase cuvintele lui Abraham Lincoln
când a vorbit despre tragedia unui groaznic ræzboi

civil: „Færæ ræutate faflæ de nimeni, cu milostenie faflæ
de tofli… haidefli… sæ bandajæm… rænile“ (din John
Barlett, Familiar Quotations [1968], pag. 640).

Dragii mei frafli øi dragele mele surori, haidefli sæ
bandajæm rænile – o, multele ræni care au fost provo-
cate de cuvintele viclene, de suferinflele cultivate cu
încæpæflânare, de planurile øirete de „ræzbunare“ faflæ
de cei care ne-au nedreptæflit. Cu toflii avem puflin din
acest spirit de revanøæ în noi. Din fericire, cu toflii
avem puterea de a ne ridica deasupra lui, øi sæ ne
îmbræcæm, „precum cu o mantie cu legætura caritæflii,
care este legætura perfecfliunii øi a pæcii“ (D&L
88:125).

„A greøi este omeneøte, a ierta este divin“
(Alexander Pope, An Essay on Criticism, 2:1711).
Nu este pace când se reflectæ asupra durerii vechilor
ræni. Pacea o gæsim în pocæinflæ øi iertare. Aceasta
este pacea dulce a lui Hristos, care a spus: „Ferice de
cei împæciuitori, Cæci ei vor fi chemafli fii ai lui
Dumnezeu“ (Matei 5:9).

Din Ensign, iunie 1991, pag. 2–5.
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8GESTIONAREA BUGETULUI FAMILIEI

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• Facefli o listæ cu lucrurile pe care le-afli cumpærat
de curând. Scriefli litera N în dreptul fiecærui
lucru de care afli avut nevoie. Scriefli litera D în
dreptul fiecærui lucru pe care l-afli dorit, dar care
nu era necesar. Folosifli aceastæ listæ pentru a
estima obiceiurile dumneavoastræ de a cheltui.
Dacæ cheltuifli prea mulfli bani pe lucruri care nu

sunt necesare, gândifli-væ la modalitæfli de a væ
folosi banii mai înflelept.

• Împreunæ cu soflul sau soflia, facefli un buget pen-
tru o perioadæ de timp viitoare – posibil pentru o
sæptæmânæ sau douæ. Propunefli-væ sæ luafli în con-
siderare exemplul de la pagina 31 drept ghid.
Cooperafli pentru a træi în limitele bugetului pe
care l-afli stabilit.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

CONSTANfiÆ ÎN SCHIMBARE

Preøedintele N. Eldon Tanner
Primul consilier în Prima Preøedinflie

Ceea ce aø dori sæ væ împærtæøesc astæzi sunt
observafliile mele despre principii constante øi fun-
damentale, care dacæ sunt urmate, vor aduce sigu-
ranflæ financiaræ øi pace în suflet în orice condiflii
economice.

„Cæutafli mai întâi împæræflia lui Dumnezeu“

În primul rând, aø dori sæ pun o bazæ øi sæ stabi-
lesc o perspectivæ din care trebuie sæ se aplice aceste
principii economice.

Într-o zi un nepot de-al meu mi-a spus: „Te-am
observat pe tine øi pe alfli oameni de succes øi m-am
hotærât sæ am succes în viafla mea. Vreau sæ iau câte
un interviu la mulfli oameni de succes pentru a
putea determina ce le-a adus succesul. Aøa cæ gân-
deøte-te la experienflele tale trecute, bunicule, care
crezi cæ este cel mai important element al succesu-
lui?

I-am spus cæ Domnul ne-a dat formula celui mai
mare succes pe care îl cunosc. „Cæutafli mai întâi
împæræflia lui Dumnezeu øi neprihænirea Lui øi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra“ (Matei 6:33).

Unii argumenteazæ cæ sunt oameni prosperi din
punct de vedere financiar øi nu cautæ împæræflia lui
Dumnezeu mai întâi. Øi este adeværat. Dar Domnul
nu ne promite doar o bogæflie materialæ dacæ o sæ
cæutæm împæræflia Lui mai întâi. Din propria mea
experienflæ, øtiu cæ acesta nu este cazul. În cuvintele

lui Henrik Ibsen: „Banii pot fi coaja a multe lucruri,
dar nu øi miezul. Îfli aduc hranæ, dar nu øi pofta de
mâncare; medicamente, dar nu sænætate; cunoøtinfle,
øi nu prieteni; slujitori, øi nu loialitate; zile de bucu-
rie, dar nu pace sau fericire“ (din The Forbes
Scrapbook of Thoughts on the Business of Life [1968],
pag. 88).

Binecuvântærile materiale fac parte din Evanghelie
dacæ lucrurile materiale sunt acumulate în mod
corespunzætor øi pentru un scop drept. Mi-am adus
aminte de o experienflæ a preøedintelui Hugh B.
Brown. Fiind tânær soldat în Primul Ræzboi Mondial,
a vizitat pe un prieten mai vârstnic la spital. Acest
prieten era multimilionar la vârsta de optzeci de ani,
când zæcea pe patul morflii. Nici soflia de care divor-
flase, nici unul dintre cei cinci copii nu-l îndrægiseræ
îndeajuns ca sæ vinæ la spital sæ-l vadæ. Când preøe-
dintele Brown s-a gândit la aceste lucruri, prietenul
lui „pierduse ceea ce banii nu au putut cumpæra øi a
observat situaflia lui tragicæ øi adâncimea nenorocirii
lui“. El l-a întrebat pe prietenul lui cum ar proceda
dacæ øi-ar putea schimba cursul vieflii, dacæ ar mai
træi încæ o datæ.

Bætrânul domn, care a murit la câteva zile dupæ
aceea, a spus: „Când mæ gândesc în urmæ la viafla
mea, cel mai important øi mai preflios bun pe care
l-aø fi putut avea, dar pe care l-am pierdut în proce-
sul acumulærii de milioane, a fost credinfla simplæ
pe care mama a avut-o în Dumnezeu øi în nemurirea
sufletului.

... M-ai întrebat care este cel mai de prefl lucru din
viaflæ. Nu-fli pot ræspunde mai bine decât folosind
cuvintele poetului“. El l-a rugat pe preøedintele
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Brown sæ-i aducæ o cærticicæ din servieta lui, din care
a citit o poezie intitulatæ „Sunt un stræin“.

Stræin sunt de credinfla ce mama m-a ‘nvæflat

Stræin sunt de Domnul ce pe mama a ascultat
când s-a rugat,

Stræin sunt faflæ de alinarea ce mi-a dat cântecul
de leagæn „Mæ încredinflez fiie“

Referindu-se la braflele veønic întinse ce pe tata 
l-au primit când a murit.

Când am crescut øi lumea largæ m-a chemat, tot
am pæræsit øi am plecat.

Neobservând în a mea orbire, cæ din mâna Lui
am alunecat,

Nicicând crezând în zæpæceala mea cæ spuma
faimei goalæ era,

Cæ aurul bogæfliei era o poleialæ, ce abia acum
eu am aflat.

O viaflæ-ntreagæ am pierdut cæutând ceea ce
acum când am, disprefluiesc.

M-am luptat øi ræsplætit am fost în multe curse
câøtigate,

Dar tot aø da, renume øi avere, cât øi plæceri deøarte,

Doar dacæ aø avea a mamei credinflæ când træia.

„Aceasta a fost mærturia unui om muribund, næs-
cut în Bisericæ, dar care s-a îndepærtat de ea. Acesta
a fost strigætul sfâøietor al unui om singur ce ar fi
putut avea tot ce banii i-ar fi putut cumpæra, dar
care pierduse cele mai importante lucruri ale vieflii
veønice strângând bunurile lumeøti“ (Continuing the
Quest [1961], pag. 32–35; s-a adæugat sublinierea).

În Cartea lui Mormon, profetul Iacov ne dæ sfaturi
importante în aceastæ privinflæ:

„Dar înainte de a cæuta bogæflii, cæutafli împæræflia
lui Dumnezeu.

Øi dupæ ce afli cæpætat speranflæ în Hristos, vefli
cæpæta bogæflii, dacæ le cæutafli; øi le vefli cæuta cu
intenflia de a face bine – de a-i îmbræca pe cei goi 
øi a-i hræni pe cei flæmânzi, de a-i elibera pe robi øi
de a aduce alinare celor bolnavi øi suferinzi“ (Iacov
2:18–19; s-a adæugat sublinierea).

Atunci, baza øi perspectiva sunt acestea: În primul
rând trebuie sæ cæutæm împæræflia, sæ lucræm, sæ facem
planuri øi sæ cheltuim cu înflelepciune, sæ ne planifi-
cæm viitorul øi sæ folosim bogæflia cu care suntem
binecuvântafli pentru a ajuta la zidirea împæræfliei.
Când suntem ghidafli de aceastæ perspectivæ veønicæ
øi zidim pe aceastæ temelie solidæ, putem sæ ne înde-

plinim cu încredere sarcinile zilnice ale vieflii noastre,
care trebuie planificate cu atenflie øi urmate cu sâr-
guinflæ.

În cadrul acesta, aø dori sæ væ explic cinci principii
pentru o situaflie economicæ constantæ.

Plætifli o zeciuialæ cinstitæ

Principiul constant nr. 1 Plætifli o zeciuialæ cinstitæ.
Deseori mæ întreb dacæ ne dæm seama cæ plata zeciu-
ielii nu reprezintæ daruri pe care le facem Domnului
øi Bisericii. Plata zeciuielii este achitarea unei datorii
faflæ de Domnul. Domnul este sursa tuturor binecu-
vântærilor, inclusiv a vieflii în sine.

Plata zeciuielii este o poruncæ, o poruncæ cu o
promisiune. Dacæ respectæm aceastæ poruncæ, avem
promisiunea cæ vom „prospera în flaræ“. Aceastæ
prosperitate constæ mai mult decât din bunuri mate-
riale – poate include bucuria unei sænætæfli bune øi
vioiciunea minflii. Include solidaritatea familiei øi
dezvoltarea spiritualæ. Sper cæ acei dintre dumnea-
voastræ care în prezent nu plætesc o zeciuialæ inte-
gralæ vor gæsi credinfla øi tæria de a o face. Pe mæsuræ
ce væ achitafli de aceastæ obligaflie faflæ de Creator,
vefli gæsi multæ, multæ fericire, aøa cum este cunos-
cutæ numai de cei care sunt loiali faflæ de aceastæ
poruncæ.

Træifli cumpætat

Principiul constant nr. 2 Cheltuifli mai puflin decât câø-
tigafli. Am descoperit cæ nu existæ cale de a câøtiga mai
mult decât putefli cheltui. Sunt convins cæ nu suma de
bani pe care o persoanæ o câøtigæ îi aduce pacea în
suflet, ci faptul cæ are controlul banilor sæi. Banii pot
fi un slujitor ascultætor, dar un tiran dur. Cei care îøi
organizeazæ nivelul lor de trai pentru a le permite un
mic surplus, controleazæ situafliile lor. Cei care cheltu-
iesc puflin mai mult decât câøtigæ sunt controlafli de
situaflii. Ei sunt în sclavie. Preøedintele Heber J. Grant
a spus odatæ: „Dacæ existæ un lucru care sæ aducæ pace
øi mulflumire în inima oamenilor øi în familie, atunci
acela este sæ træim în limita mijloacelor noastre finan-
ciare. Dacæ existæ un lucru care sæ aducæ chin øi des-
curajare øi demoralizare, atunci acela este sæ avem
datorii øi obligaflii care nu pot fi achitate“ (Gospel
Standards, sel. G. Homer Durham [1941], pag. 111).

Soluflia de a cheltui mai puflin decât câøtigæm este
simplæ – se numeøte disciplinæ. Fie cæ e la începutul
vieflii, fie cæ e mai târziu, trebuie în cele din urmæ sæ
învæflæm sæ ne disciplinæm pe noi, poftele noastre øi
dorinflele noastre. Cât de binecuvântat este acela
care învaflæ sæ cheltuiascæ mai puflin decât câøtigæ øi
pune ceva deoparte pentru zile negre.
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Gestionarea bugetului familiei

Învæflafli sæ facefli deosebirea dintre necesitæfli
øi dorinfle

Principiul constant nr. 3 Învæflafli sæ facefli deosebirea
dintre necesitæfli øi dorinfle. Pofta consumatorului este
artificialæ. Sistemul nostru bazat pe libera concurenflæ
a întreprinderilor produce bunuri øi servicii nelimi-
tate pentru a stimula dorinfla noastræ de a avea mai
multe facilitæfli øi obiecte de lux. Nu critic sistemul
sau disponibilitatea acestor bunuri sau servicii. Mæ
preocupæ raflionamentul judicios al oamenilor când
fac cumpæræturi. Trebuie sæ învæflæm cæ sacrificiul
este o parte vitalæ a disciplinei noastre veønice.

În aceastæ flaræ øi în multe alte flæri, mulfli pærinfli øi
copii næscufli dupæ cel de-al Doilea Ræzboi Mondial
au cunoscut doar condiflii prospere. Mulfli au fost
obiønuifli cu o ræsplatæ imediatæ. Au fost multe opor-
tunitæfli de a avea o slujbæ pentru tofli cei care erau
capabili sæ munceascæ. Luxul de ieri, pentru cei mai
mulfli, astæzi, este considerat o necesitate.

Acest lucru este tipic pentru tinerele familii care se
aøteaptæ sæ-øi mobileze cæminele øi sæ le doteze cu arti-
cole de lux chiar la începutul cæsætoriei, nu ca pærinflii
lor care au reuøit acest lucru dupæ mulfli ani de muncæ
øi sacrificii. Dorind prea mult øi prea repede, tinerele
cupluri pot cu uøurinflæ apela la planuri uøoare de cre-
ditare, plonjând astfel în datorii. Acest lucru nu le-ar
mai permite sæ aibæ mijloacele financiare necesare de
a face precum sugereazæ Biserica de a depozita ali-
mente øi de a urma alte programe de siguranflæ.

Scæparea din frâu a banilor øi proasta lor gestio-
nare pun un stres mare în relafliile dintre sofli. Cele
mai multe probleme în cæsætorie, se pare cæ îøi au
originea în problemele economice – fie un venit
insuficient pentru a întrefline familia, fie o gestionare
greøitæ a venitului câøtigat“.

Un tânær tatæ a venit la episcopul lui pentru a se
sfætui cu el în legæturæ cu situaflia lui financiaræ øi i-a
spus o poveste foarte frecvent auzitæ: „Frate episcop,
am o pregætire bunæ de inginer øi câøtig o leafæ bunæ.
Se pare cæ de-a lungul anilor de studiu am fost învæ-
flat sæ fac bani, dar nimeni nu m-a învæflat cum sæ-mi
administrez banii“.

Deøi noi credem cæ este de dorit ca fiecare student
sæ urmeze clase despre educaflia consumatorului,
educaflia aceasta importantæ trebuie fæcutæ de pærinfli.
Pærinflii nu pot læsa aceastæ parte vitalæ a educafliei la
întâmplare, nici nu pot sæ transfere total aceastæ res-
ponsabilitate învæflæmântului øcolar øi universitar.

O parte importantæ din aceastæ educaflie trebuie
sæ explice conceptul de datorii. Pentru cei mai mulfli
dintre noi sunt douæ feluri de datorii – datorii
pentru consum øi datorii în investiflii sau afaceri.
Datoriile pentru consum se referæ la cumpærarea pe

credit a lucrurilor pe cale le folosim sau consumæm
pentru traiul zilnic. Exemplele includ cumpærarea în
rate a hainelor, a bunurilor de larg consum, a mobi-
lierului, etc. Datoriile pentru consum sunt asigurate
de ipotecarea viitoarelor noastre câøtiguri. Acest
lucru poate fi foarte periculos. Dacæ ræmânem færæ
serviciu, dacæ ræmânem invalizi sau apar situaflii
grave urgente, avem probleme în a ne achita de obli-
gafliile noastre. Cumpærarea în rate este modul cel
mai scump de a face cumpæræturi. La costul bunuri-
lor trebuie sæ adæugæm o dobândæ mare øi taxe pen-
tru operafliile financiare.

Îmi dau seama cæ familiile tinere cred cæ este
necesar câteodatæ sæ cumpere pe credit. Dar væ atra-
gem atenflia sæ nu cumpærafli mai mult decât væ este
cu adeværat necesar øi sæ væ achitafli datoriile cât
de repede posibil. Când banii sunt puflini, evitafli
o povaræ în plus prin dobânzi suplimentare.

Datoriile pentru investiflii ar trebui sæ fie pe deplin
asigurate, astfel încât sæ nu atenteze la siguranfla
familiei. Nu investifli în societæfli speculative. Spiritul
speculafliei poate crea dependenflæ. Multe averi s-au
risipit din cauza unei pofte necontrolate de a acu-
mula din ce în ce mai mult. Sæ învæflæm din nenoro-
cirile trecutului øi sæ evitæm înrobirea timpului,
energiei øi sænætæflii noastre în pofta nesæflioasæ de a
achizifliona tot mai multe bunuri materiale.

Preøedintele Spencer W. Kimball ne-a dat acest sfat
care ne pune pe gânduri:

„Domnul ne-a binecuvântat ca popor cu o prospe-
ritate neegalatæ în trecut. Resursele care ne-au fost
încredinflate sunt bune øi necesare muncii noastre
pe pæmânt. Dar mæ tem cæ mulfli dintre noi ne-am
îmbuibat cu turme øi cirezi, acrii øi hambare, precum
øi alte averi øi am început sæ ne închinæm lor ca la
faløi dumnezei øi aceøtia au putere asupra noastræ.
Avem mai multe lucruri bune decât credinfla noastræ
poate sæ le suporte? Mulfli oameni petrec cea mai
mare parte a timpului lor pentru a-øi crea o imagine
care sæ includæ destui bani, acfliuni, titluri, portofolii
de investiflii, proprietæfli, cærfli de credite, mobilier,
automobile øi altele asemænætoare pentru a-øi garanta
securitatea materialæ, speratæ, pe tot parcursul unei
viefli lungi øi fericite. Se uitæ faptul cæ datoria noastræ
este de a folosi aceste multe resurse în familiile noas-
tre øi în cvorumurile noastre pentru a zidi împæræflia
lui Dumnezeu“ („The False Gods We Worship“,
Ensign, iunie 1976, pag. 4).

Permitefli-mi sæ adaug mærturia mea la aceastæ
declaraflie a preøedintelui Kimball. Nu cunosc nici o
situaflie în care fericirea øi pacea sufleteascæ s-au
mærit prin acumularea de proprietæfli peste nevoia
raflionalæ øi necesitæflile familiei.
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Alcætuifli-væ bugetul cu înflelepciune

Principiul constant nr. 4 Alcætuifli un buget øi træifli în
limita lui. Un prieten de-al meu are o fiicæ ce a fost
plecatæ peste ocean cu un proiect de la BYU timp de
un semestru. Ea scria mereu acasæ sæ cearæ mai mulfli
bani. Îngrijorarea lui a fost atât de mare, încât a
fæcut o convorbire la distanflæ mare øi a întrebat-o
de ce avea nevoie de fonduri suplimentare. La un
moment dat, în timpul conversafliei, fata i-a explicat:
„Dar, tatæ, pot sæ-fli spun pe ce am cheltuit fiecare
bænufl“.

El a ræspuns: „Nu ai înfleles ce vreau sæ spun. Mæ
intereseazæ bugetul tæu – un plan de cheltuieli – nu
un jurnal cu lucrurile pe care s-au dus banii“.

Poate pærinflii ar trebui sæ fie ca tatæl bæiatului de
la colegiu care a telegrafiat acasæ: „Nici un ban, nici o
distracflie, fiul tæu“. Tatæl i-a ræspuns cu o telegramæ:
„Ce trist, îmi pare ræu, tata“.

De-a lungul anilor, am observat la intervievarea
oamenilor cæ mult prea mulfli nu au un buget care sæ
funcflioneze øi nu s-au disciplinat pentru a urma pla-
nificarea fæcutæ. Mulfli oameni cred cæ un buget le
furæ libertatea. Dimpotrivæ, oamenii de succes au
învæflat cæ un buget face posibilæ o adeværatæ liber-
tate economicæ.

Stabilirea bugetului øi managementul financiar nu
trebuie sæ fie prea complicate sau sæ-fli ia mult timp.
Se spunea povestea despre tatæl unui imigrant care
îøi flinea conturile de platæ într-o cutie, conturile
primite pe un cui øi banii lichizi într-un registru de
casæ.

„Nu øtiu cum pofli sæ-fli conduci afacerea în acest
mod“, a spus fiul lui. „Cum øtii care este profitul tæu?“

„Fiule“, a ræspunsul omul de afaceri, „când am
coborât de pe vapor, am avut doar pantalonii pe care
îi purtam“. Astæzi, sora ta este o profesoaræ de arte,
fratele tæu e doctor øi tu eøti contabil. Am o maøinæ,
o casæ øi o afacere bunæ. Totul este achitat. Aøa cæ
adunæ totul, scade pantalonii øi obflii profitul meu“.

Consilierii financiari înflelepfli ne învaflæ cæ sunt
patru elemente diferite la orice buget bun. În primul
rând, trebuie fæcutæ previziunea pentru necesitæflile
de bazæ, cum ar fi hranæ, îmbræcæminte, etc.; în al

doilea rând, întreflinerea casei, în al treilea rând, pen-
tru necesitæfli urgente cum ar fi economii, asiguræri
de viaflæ øi în al patrulea rând, pentru investiflii înfle-
lepte øi pentru un program de pæstrare a alimentelor
pentru viitor.

Pot comenta despre douæ din aceste elemente.
Nimic nu e mai sigur decât lucrurile neaøteptate în
viafla noastræ. fiinând cont de creøterea costurilor
medicale, asigurarea de sænætate este singurul mod
prin care cele mai multe familii pot face faflæ acci-
dentelor grave, îmbolnævirilor, cheltuielilor pentru
maternitate, în special pentru naøterile premature.
Asigurarea de viaflæ oferæ continuarea venitului când
a avut loc o moarte prematuræ. Fiecare familie ar tre-
bui sæ facæ previziuni pentru o sænætate bunæ øi o
asigurare pe viaflæ.

Dupæ ce s-au îndeplinit cerinflele de bazæ, ar trebui
printr-o administrare regulatæ sæ creæm fonduri pentru
investiflii. Am observat cæ puflini oameni au avut suc-
ces cu investifliile færæ a-øi fi creat mai întâi obiceiul de
a economisi cu regularitate. Acest lucru necesitæ disci-
plinæ øi o judecatæ preferenflialæ. Sunt multe modalitæfli
de a investi. Singurul meu sfat este sæ væ alegefli cu
înflelepciune consilierii care se ocupæ de investiflii.
Asigurafli-væ cæ meritæ încrederea dumneavoastræ prin
pæstrarea unei evidenfle a investifliilor de succes.

Fifli cinstifli

Principiul constant nr. 5 Fifli cinstifli în toate afacerile
financiare. Idealul integritæflii nu se va demoda nicio-
datæ. Se aplicæ în tot ce facem. Ca membri øi condu-
cætori ai Bisericii, trebuie sæ atingem culmea
integritæflii.

Dragi frafli øi surori, prin aceste cinci principii,
am încercat sæ schiflez ceea ce ar putea fi caracterizat
ca modelul adeværat în administrarea financiaræ øi a
resurselor.

Sper ca fiecare dintre noi sæ putem beneficia din
aplicarea lor. Îmi depun mærturia cæ ele sunt adevæ-
rate øi cæ aceastæ Bisericæ øi lucrarea în care suntem
angajafli sunt adeværate.

Din cuvântul adresat de preøedintele Tanner la sesiunea generalæ
de bunæstare din oct. 1979 a conferinflei generale a Bisericii (vezi
Conference Report, oct. 1979, pag. 117–121; sau Ensign, nov.
1979, pag. 80–82).
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Buget pentru perioada de la  ___________________________  la  _____________________________

VENIT
PLANIFICAT

PLANIFICATE

REAL

REALE

Chenzina sau salariul dupæ achitarea
taxelor øi impozitelor

Alte venituri

Venitul total

CHELTUIELI

Zeciuiala

Alte donaflii pentru bisericæ

Economii pe termen lung

Economii pentru situaflii neprevæzute

Alimente

Rata la casæ sau chiria

Întreflinere

Transport

Plata datoriilor

Asigurare

Cheltuieli în domeniul medical

Îmbræcæminte

Altele

Altele

Altele

Totalul cheltuielilor

data                                               data





PARTEA B
RESPONSABILITATEA PÆRINfiILOR ÎN

ÎNTÆRIREA FAMILIILOR
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9„FIII SUNT O MOØTENIRE DE LA DOMNUL“
IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:

• Luafli-væ angajamentul de a petrece un timp cu
fiecare dintre copiii dumneavoastræ sau cu un
copil al familiei dumneavoastræ lærgite. Când
vorbifli cu fiecare copil, cæutafli sæ aflafli ceva nou
despre el sau despre ceea ce-l intereseazæ, nevoile
øi încercærile lui.

• Fæcefli-væ timp sæ vorbifli despre copiii dumnea-
voastræ cu soflul sau soflia dumneavoastræ. Gândifli-
væ la punctele tari øi la cele slabe ale copilului.
Stabilifli ce putefli face pentru a satisface nevoile
fiecærui copil.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

COPII SCUMPI – UN DAR DE LA DUMNEZEU

Preøedintele Thomas S. Monson
Primul consilier în Prima Preøedinflie

Din Evanghelia dupæ Matei, aflæm cæ dupæ ce Isus
øi ucenicii Sæi au coborât de pe muntele transfiguræ-
rii, ei au trecut prin Galilea øi apoi au mers la
Capernaum. Ucenicii I-au zis lui Isus: „Cine este mai
mare în Împæræflia cerurilor?“.

„Isus a chemat la El un copilaø, l-a pus în
mijlocul lor,

øi le-a zis: ‚Adeværat væ spun cæ, dacæ nu væ vefli
întoarce la Dumnezeu øi nu væ vefli face ca niøte
copilaøi, cu nici un chip nu vefli intra în Împæræflia
cerurilor.

De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaø, va fi
cel mai mare în Împæræflia cerurilor.

Øi oricine va primi un copilaø ca acesta în Numele
Meu, Mæ primeøte pe Mine‘ “.

„Dar oricine va face sæ pæcætuiascæ pe unul din
aceøti micufli, care cred în Mine, ar fi mai de folos
sæ i se atârne de gât o piatræ mare de moaræ øi sæ fie
înecat în adâncul mærii“.1

Eu cred cæ este semnificativ cæ Isus a iubit atât de
mult pe cei mici care au pæræsit de curând existenfla
premuritoare pentru a veni pe pæmânt. Copiii de
atunci ca øi copiii de acum ne binecuvânteazæ vie-
flile, ne înflæcæreazæ dragostea øi ne îndrumæ sæ
facem fapte bune.

Este oare de mirare cæ poetul Wordsworth vorbeøte
astfel despre naøterea noastræ: „Nori ai gloriei trecætori
venim / de la Dumnezeu, care este al nostru cæmin“2.

Cei mai mulfli dintre aceøti micufli vin la pærinflii
care aøteaptæ sosirea lor cu neræbdare, mame øi tafli
care se bucuræ sæ participe la acest miracol pe care îl
numim naøtere. Nici un sacrificiu nu este prea mare,
nici o durere prea puternicæ, nici o aøteptare prea
îndelungatæ.

Nu-i de mirare cæ suntem øocafli când o øtire tele-
grafiatæ dintr-un oraø din America ne anunflæ cæ „o
fetiflæ nou næscutæ care a fost pusæ într-o pungæ de
hârtie øi aruncatæ la lada de gunoi se aflæ la spital
sub observaflie atentæ. Copilul se simte bine. ‚Este,
într-adevær, o fetiflæ frumoasæ øi sænætoasæ‘, purtæto-
rul de cuvânt al spitalului a declarat miercuri. Poliflia
a spus cæ nou næscutul a fost descoperit dupæ ce
gunoierii au golit lada cu gunoi în partea din spate a
maøinii lor øi au væzut cæ ceva se miøcæ printre res-
turi. Autoritæflile cautæ acum mama“.

Este datoria noastræ solemnæ, privilegiul nostru
preflios – chiar ocazia noastræ sfântæ – de a ura bun
venit copiilor în cæminele noastre øi în inimile noas-
tre, care ne binecuvânteazæ vieflile.

Copiii noøtri beneficiazæ de trei etape de învæflare
care sunt foarte deosebite una de cealaltæ. Mæ refer la
etapa de învæflare la øcoalæ, etapa de învæflare la bise-
ricæ øi etapa de învæflare acasæ.

Etapa de învæflare la øcoalæ

Biserica a avut mereu un interes viu pentru educa-
flia publicæ øi încurajeazæ pe membrii ei sæ participe la
activitæflile pærinte-învæflætor øi alte activitæfli menite
sæ îmbunætæfleascæ educaflia tineretului nostru.

Nici un aspect al educafliei publice nu este mai
important decât învæflætorul care are ocazia de a iubi,
de a învæfla øi de a inspira pe cei dornici, bæiefli øi
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fete, tineri øi tinere. Preøedintele David O. McKay a
spus: „Învæflætorii au profesia cea mai nobilæ din
lume. De educaflia corespunzætoare a tineretului
depind permanenfla øi puritatea cæminului, siguranfla
øi perpetuarea nafliunii. Pærintele dæ copilului ocazia
de a træi; învæflætorul îi dæ posibilitatea de a træi
bine“3. Am încredere cæ vom recunoaøte importanfla
øi misiunea vitalæ a învæflætorilor oferindu-le echipa-
mente adecvate, cele mai bune cærfli øi salarii care sæ
arate recunoøtinfla øi încrederea noastræ.

Fiecare dintre noi îøi aduce aminte cu dragoste de
învæflætorii din tinerefle. Cred cæ este amuzant cæ
învæflætoarea mea de muzicæ de la øcoala elementaræ
a fost domniøoara Sharp. Ea a avut capacitatea de a
transmite copiilor ei dragoste pentru muzicæ øi ne-a
învæflat sæ identificæm instrumentele muzicale øi
sunetele lor. Îmi aduc bine aminte de domniøoara
Ruth Crow care ne-a predat despre sænætate. Deøi
erau vremurile marii crize, ea s-a asigurat ca fiecare
elev din clasa a øasea sæ aibæ o fiøæ a sænætæflii dantu-
rii. Ea, personal, verifica dantura fiecærui copil øi se
asigura cæ prin mijloace publice sau particulare, nici
un copil nu ræmânea færæ o îngrijire corespunzætoare
a danturii. Când domniøoara Burkhaus, care ne
preda geografia, îøi desfæøura hærflile lumii øi cu bæflul
indicator marca oraøele capitale ale statelor øi træsæ-
turile caracteristice ale fiecærei flæri, limbi øi culturi,
nu anticipam sau visam cæ într-o zi voi vizita aceste
flæri øi popoare. O, cât sunt de importanfli învæflætorii
în vieflile copiilor noøtri, ei îi înælflæ spiritual, le ascut
mintea øi chiar le motiveazæ vieflile!

Etapa de învæflare la bisericæ

Învæflarea la bisericæ adaugæ o dimensiune vitalæ
la educarea fiecærui copil øi tânær. În acest cadru, fie-
care învæflætoare poate sæ ofere o înælflare spiritualæ
celor care ascultæ lecfliile ei øi simt influenfla mærtu-
riei ei. La adunærile de la Societatea Primaræ, de la
Øcoala de duminicæ, de la Tinerele Fete øi de la
Preoflia Aaronicæ, învæflætorii bine pregætifli, chemafli
prin inspiraflie de cætre Domnul, pot influenfla pe
fiecare copil, fiecare tânær øi îi pot îndemna sæ
„caute… în cele mai bune cærfli cuvintele de înflelep-
ciune; cæutafli sæ învæflafli, chiar prin studiu øi, de ase-
menea, prin credinflæ“4. Un cuvânt de încurajare de
aici øi un gând spiritual de acolo pot influenfla o
viaflæ preflioasæ øi pot læsa o amprentæ de neøters pe
un suflet nemuritor.

Cu mulfli ani în urmæ, la un banchet de premiere
a unei reviste a Bisericii, stæteam alæturi de preøe-
dintele øi sora Harold B. Lee. Preøedintele Lee a spus
fiicei noastre adolescente, Ann: „Domnul te-a bine-
cuvântat cu o faflæ øi un corp frumos. Pæstreazæ fru-
museflea la interior ca la exterior øi vei fi

binecuvântatæ cu adeværata fericire“. Acest învæflæ-
tor i-a læsat Ann-ei un ghid inspirat pentru împæræ-
flia celestæ a Tatælui nostru Ceresc.

Învæflætorul umil øi inspirat din etapa de învæflare
de la Bisericæ poate instila copiilor dragostea pentru
scripturi. Învæflætorul poate aduce pe apostolii din
vechime øi pe Salvatorul lumii nu numai în sala de
clasæ, ci øi în inimile, minflile øi sufletele copiilor
noøtri.

Etapa de învæflare acasæ

Poate cea mai importantæ etapæ dintre toate
etapele este cea de acasæ. În cæminele noastre ne for-
mæm comportamentele, crezurile cele mai înrædæci-
nate. În cæminele noastre speranfla este prefluitæ sau
distrusæ. Cæminele noastre sunt laboratoarele vieflilor
noastre. Ceea ce facem acolo determinæ cursul vieflii
noastre când plecæm de acasæ. Dr. Stuart E. Rosenberg
a scris în cartea sa The Road to Confidence (Drumul
cætre încredere): „În pofida noilor invenflii øi a imagi-
nii moderne a ceva ce este în vogæ pentru scurt timp
øi a obsesiilor, nimeni nu a inventat încæ, øi nici nu
va inventa, un înlocuitor mai bun pentru propria
familie“5.

Un cæmin fericit este un fel de rai timpuriu.
Preøedintele George Albert Smith a întrebat: „Vrem
sæ avem cæmine fericite [?] Dacæ da, permitefli-le sæ
fie loc de rugæciune, de mulflumire øi recunoøtinflæ“6.

Sunt situaflii când copiii vin pe lume cu un handi-
cap fizic sau mental. Oricât am încerca, este imposibil
sæ øtim de ce sau cum se produc aceste lucruri. Îi felicit
pe pærinflii care færæ sæ se plângæ iau un astfel de copil
în braflele øi în vieflile lor, oferind un surplus de sacrifi-
ciu øi de dragoste unuia dintre copiii Tatælui Ceresc.

Într-o varæ, la Tabæra familiilor din Grove, Aspen,
am remarcat o mamæ care îøi hrænea fiica adoles-
centæ handicapatæ din naøtere, total dependentæ de
mamæ. Mama îi dædea fiecare linguræ de mâncare,
fiecare înghiflituræ de apæ în timp ce îi flinea capul
øi gâtul fiicei ei. Am reflectat în tæcere: De 17 ani,
mama i-a fæcut fiicei ei acest serviciu, precum øi toate
celelalte, niciodatæ gândindu-se la confortul ei personal,
la plæcerea sau la propria ei mâncare. Dumnezeu sæ
binecuvânteze asemenea mame, asemenea tafli,
asemenea copii. Øi El îi va binecuvânta.

Inocenfla copiilor

Pærinflii de pretutindeni îøi dau seama cæ cea mai
puternicæ combinaflie de emoflii din lume nu este cea
datoratæ unui eveniment cosmic mærefl, nici nu se
poate gæsi în romane sau cærfli de istorie, ci pur øi
simplu, în felul în care un pærinte vegheazæ somnul
unui copil.
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Atunci, îmi vine în minte adeværul din cuvintele
lui Charles M. Dickinson:

Ei sunt idolii inimilor øi ai cæminelor!
Ei sunt îngerii travestifli ai lui Dumnezeu;
Lumina soarelui încæ se aflæ în pletele lor,
Slava Lui stræluceøte încæ în ochii lor;
Aceøti vagabonzi de acasæ øi din cer,
M-au fæcut mai tandru øi mai blând;
Øi acum øtiu de ce Isus a putut sæ asemene
Împæræflia lui Dumnezeu cu un copil7.

În experienflele noastre zilnice cu copiii, descope-
rim cæ ei sunt foarte pætrunzætori øi, deseori, spun
adeværuri profunde. Charles Dickens, autorul operei
clasice A Christmas Carol (Un colind de Cræciun), a
ilustrat acest lucru când a descris familia umilæ a lui
Bob Cratchit unitæ la o cinæ cam særacæ de Cræciun,
dar care fusese îndelung aøteptatæ. Bob, tatæl, se
întorsese acasæ cu fiul sæu cam sensibil, Tiny Tim, 
pe umeri. Tiny Tim „avea o micæ cârjæ øi picioarele
îi erau susflinute de un cadru de fier“. Soflia lui Bob 
l-a întrebat: „Øi cum s-a comportat micuflul Tim?“.

„Cuminte ca un mieluøel“, a spus Bob, „chiar mai
cuminte. Stând aøa de mult singur, câteodatæ cade pe
gânduri øi se gândeøte la cele mai næstruønice lucruri
pe care le-ai auzit vreodatæ. Venind spre casæ, mi-a
spus cæ spera ca oamenii sæ-l vadæ la bisericæ, pentru
cæ fiind beteag era, probabil, plæcut ca ei sæ-øi amin-
teascæ în ziua de Cræciun cine a fæcut pe cerøetorii
schilozi sæ meargæ øi pe orbi sæ vadæ“8.

Chiar Charles Dickens a spus: „Îi iubesc pe aceøti
micufli øi nu este puflin, când ei, care au venit de
scurt timp de la Dumnezeu, ne iubesc“.

Copiii îøi exprimæ dragostea în moduri originale,
nemaiîntâlnite. Cu ceva timp în urmæ, de ziua mea
de naøtere, o fetiflæ scumpæ mi-a prezentat o felicitare
scrisæ de mâna ei øi a pus în plic un læcæflel de jucærie
care-i plæcea øi ea s-a gândit cæ îmi va face plæcere sæ
primesc un asemenea dar.

„Dintre toate imaginile scumpe din lume, nimic nu
este mai frumos decât un copil când dæruieøte ceva.
Cu orice lucruøor pe care fli-l dæ, un copil îfli dæruieøte
lumea lui. Îfli deschide o lume ca øi cum ar fi o carte
pe care niciodatæ nu ai putut s-o citeøti. Dar când tre-
buie sæ gæseascæ un cadou, acesta este întotdeauna un
lucru mic, oarecum absurd, lipit strâmb... un înger
încovoiat care aratæ ca un clovn. Un copil are atât de
puflin de dat, pentru cæ nu øtie niciodatæ cæ îfli dæ
totul“9.

Aøa a fost øi darul lui Jenny pentru mine.

Copiii par a fi înzestrafli cu credinfla stæruitoare în
Tatæl lor Ceresc øi în capacitatea øi dorinfla Lui de a
ræspunde la rugæciunile lor dragi. Personal, am avut
o experienflæ cæ atunci când un copil se roagæ,
Dumnezeu îl ascultæ.

Permitefli-mi sæ væ împærtæøesc experienfla cu Barry
Bonnell øi Dale Murphy, renumifli jucætori profesio-
niøti de baseball care au jucat mai înainte la clubul
de baseball Atlanta Braves. Fiecare din ei este conver-
tit la Biserica noastræ, Dale Murphy fiind botezat de
Barry Bonnell.

„În anul 1978 a avut loc o experienflæ pe care
Barry a descris-o drept „cotitura vieflii“. El se chinuia
mult sæ obflinæ o lovituræ de 3 puncte. Din cauza
performanflelor sale slabe, îøi pierduse încrederea în
sine øi se simflea groaznic. Într-adevær, nu a vrut sæ îl
însofleascæ pe Dale Murphy la spital, dar totuøi s-a
dus. Acolo l-a întâlnit pe Ricky Little, un tânær înfo-
cat suporter al echipei [Atlanta] Braves, dar care sufe-
rea de leucemie. Era foarte clar cæ Ricky nu mai avea
mult de træit. Barry a simflit o dorinflæ profundæ sæ
gæseascæ ceva alinætor sæ-i spunæ, dar nimic nu i se
pærea potrivit. În cele din urmæ, el l-a întrebat dacæ
ei puteau face ceva pentru el. Tânærul a ezitat, dar
apoi a întrebat dacæ ar putea ca fiecare dintre ei sæ
marcheze pentru el în urmætorul joc. Barry a spus
[mai târziu]: ‚Acea rugæminte nu a fost un lucru prea
greu pentru Dale, care a înscris, de fapt, de douæ ori
în acea searæ, dar eu mæ chinuisem øi nu reuøisem
aceasta tot anul. Atunci am simflit cum m-a cuprins
o cælduræ øi i-am spus lui Ricky cæ poate sæ se bazeze
pe noi‘. În seara aceea, Barry a avut singura sa reu-
øitæ de acest gen din acel sezon10. Ræspunsul la rugæ-
ciunea unui copil fusese dat, dorinfla unui copil
fusese împlinitæ.

Nevoia de siguranflæ

Øi dacæ tofli copiii ar avea pærinfli iubitori, cæmine
sigure øi prieteni grijulii, cât de minunatæ ar fi lumea
lor! Din nefericire, nu tofli copiii sunt atât de mult
binecuvântafli. Unii copii sunt de faflæ când taflii le
bat mamele cu sælbæticie, în timp ce alflii sunt supuøi
aceluiaøi tratament abuziv. Câtæ laøitate, câtæ depra-
vare øi ce ruøine!

Spitalele locale de pretutindeni îi primesc pe
aceøti micufli, învineflifli øi zdrobifli, însoflifli de min-
ciuni sfruntate cum ar fi copilul „s-ar fi lovit de o
uøæ“ sau „ar fi cæzut pe scæri“. Mincinoøii, bætæuøii
care abuzeazæ de copii, într-o zi, vor culege roadele
faptelor lor rele. Copiii tæcufli, rænifli, jignifli, victime
ale abuzurilor øi, câteodatæ, øi ale incestului trebuie
sæ primeascæ ajutor.

Un judecætor al districtului, mi-a declarat într-o
scrisoare: „Abuzul sexual al copiilor este unul din
cele mai depravate, distrugætoare øi demoralizatoare
delicte într-o societate civilizatæ. Existæ o creøtere
alarmantæ a rapoartelor de abuzuri fizice, psihice øi
sexuale asupra copiilor. Curflile noastre de judecatæ
sunt inundate de acest comportament respingætor“.



„Chiar înainte sæ plecæm în misiune, nepotul
nostru, R. J., care avea doi ani øi jumætate, a trebuit
sæ facæ o operaflie pentru corectarea strabismului la
un ochi. Mama lui m-a rugat sæ merg cu ei pentru cæ
R. J. øi cu mine eram buni prieteni. Operaflia a decurs
bine, dar R. J. a plâns înainte øi dupæ operaflie pentru
cæ nimeni din familie nu a putut fi în sala de opera-
flie øi lui i-a fost fricæ.

„Aproximativ øase luni mai târziu, în timp ce eram
încæ în misiune, lui R. J. a trebuit sæ i se facæ corecflia
celuilalt ochi. Mama lui mi-a telefonat øi øi-a expri-
mat dorinfla de a fi acolo pentru a merge cu ei la a
doua operaflie. Desigur, distanfla øi misiunea m-au
împiedicat de a fi cu el. Deanna øi cu mine am postit
øi ne-am rugat ca Domnul sæ-l aline pe nepotul nos-
tru în timpul operafliei.

Am sunat la scurt timp dupæ ce s-a terminat opera-
flia øi am aflat cæ R. J. îøi adusese aminte de experienfla
anterioaræ øi nu a dorit sæ-øi pæræseascæ pærinflii. Dar
imediat ce a intrat în sala de operaflie, el s-a liniøtit. 
S-a întins pe masa de operaflie, øi-a scos ochelarii øi a
stat calm în timpul operafliei. Noi am fost foarte recu-
noscætori; rugæciunile noastre au primit ræspuns.

Câteva zile mai târziu, am sunat pe fiica noastræ
øi am întrebat-o de R. J. El se simflea bine øi ea ne-a
povestit acest incident: În dupæ-amiaza acelei zile,
dupæ operaflie, R. J. s-a trezit øi i-a spus mamei lui cæ
bunicul a fost acolo în timpul operafliei. El a spus:
‚Bunicul a fost acolo øi totul a fost bine‘. Înflelegefli,
Domnul a fæcut ca anestezistul sæ aparæ bæieflelului ca
øi cum ar fi fost bunicul lui, dar bunicul øi bunica lui
erau în misiune la 1.800 de mile depærtare“.

Bunicul poate nu a fost alæturi de patul tæu, R. J.,
dar tu ai fost în rugæciunile lui øi în gândurile lui.
Ai fost legænat în braflele Domnului øi binecuvântat
de Tatæl nostru al tuturor.

Dragii mei frafli øi surori, fie ca râsul copiilor sæ ne
bucure inimile. Credinfla copiilor sæ ne aline sufle-
tele. Iubirea copiilor sæ ne inspire faptele. „Fiii sunt
o moøtenire de la Domnul“12. Fie ca Tatæl nostru
Ceresc sæ binecuvânteze aceste suflete scumpe,
aceøti prieteni deosebifli ai Învæflætorului.

Din Ensign, iunie 2000, pag. 2–5.
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Biserica nu scuzæ asemenea comportament odios øi
abject. Ci, noi condamnæm în termenii cei mai duri
acest tratament al copiilor dragi ai lui Dumnezeu.
Haidefli sæ salvæm copiii, sæ-i îngrijim, sæ-i iubim øi
sæ-i vindecæm. Haidefli sæ aducem în fafla justifliei pe
incriminafli, sæ-i tragem la ræspundere pentru faptele
lor øi sæ primeascæ un tratament adecvat pentru a
stopa asemenea comportament ræu øi diavolesc.
Atunci când dumneavoastræ øi cu mine avem cunoø-
tinflæ despre un asemenea comportament øi nu acflio-
næm pentru stoparea lui, devenim complici. Avem
partea noastræ de vinæ. Avem partea noastræ de
pedeapsæ.

Am credinfla cæ nu am vorbit prea dur, dar îi
iubesc pe aceøti micufli øi øtiu cæ Domnul îi iubeøte,
de asemenea. Nicæieri nu se poate gæsi o relatare mai
emoflionantæ a acestei iubiri decât cea în care Isus i-a
binecuvântat pe copilaøi aøa cum se descrie în 3 Nefi.
Se spune despre vindecarea de cætre Isus a bolnavilor,
despre învæflarea oamenilor øi despre rugæciunea adre-
satæ Tatælui Ceresc pentru ei. Dar acum, permitefli-mi
sæ citez din cuvintele preflioase:

„[Isus] i-a luat pe pruncii lor, unul câte unul, øi i-a
binecuvântat øi S-a rugat Tatælui pentru ei.

Øi atunci când El a fæcut aceasta, El iaræøi a plâns;

Øi a spus mulflimii, zicându-le: Iatæ-i pe cei mici ai
voøtri.

Øi cum ei s-au uitat ca sæ vadæ, ei øi-au aruncat
ochii cætre cer øi au væzut cerul deschizându-se øi au
væzut îngeri pogorându-se din cer ca øi cum ar fi fost
în mijlocul focului;… iar îngerii le-au slujit lor“11.

Afli putea întreba: Se întâmplæ astfel de lucruri øi
astæzi? Îngæduifli-mi sæ væ spun o relatare minunatæ
despre o bunicæ øi un bunic care au slujit într-o
misiune cu mulfli ani în urmæ øi despre cum micuflul
lor nepot a fost binecuvântat. Bunicul misionar a
scris:

„Soflia mea, Deanna øi cu mine slujim acum într-
o misiune în Jackson, Ohio. Una din grijile noastre
când am acceptat sæ slujim în misiune a fost familia
noastræ. N-am fi prezenfli atunci când ei ar avea
probleme.
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NOTE

1. Matei 18:1–6.
2. „Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early

Childhood“.
3. Gospel Ideals (1954), pag. 436.
4. Doctrinæ øi legæminte 88:118.
5. The Road to Confidence (1959), pag. 121.
6. Din Conference Report, apr. 1944, pag. 32.

7. Din The Children, în ed. Jack M. Lyon øi alflii, Best-Loved Poems
of the LDS People (1996), pag. 21.

8. A Christmas Carol and Cricket on the Hearth, pag. 50–51.
9. Margaret Lee Runbeck, Bits and Pieces, 20 sept. 1990.

10. James L. Ison, Mormons in the Major Leagues (1991), pag. 21.
11. 3 Nefi 17:21–24.
12. Psalmii 127:3.



ROLUL SFÂNT AL TAfiILOR
ØI AL MAMELOR
PARTEA 1: ROLUL TAfiILOR

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:
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• Revedefli rolurile taflilor øi ale mamelor aøa cum
sunt descrise în al øaptelea paragraf din „Familia: O
declaraflie oficialæ cætre lume“, (vezi pag. iv). Prin

rugæciune determinafli ce sfat se aplicæ în cæminul
dumneavoastræ øi ce vefli face ca sæ-l urmafli.

• Scriefli o scrisoare tatælui sau unuia dintre bunici.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

TAfiILOR DIN ISRAEL

Preøedintele Ezra Taft Benson
al treisprezecelea preøedinte al Bisericii

Dragi frafli, sunt recunoscætor sæ fiu aici cu dumnea-
voastræ în aceastæ mæreaflæ adunare a preofliei lui
Dumnezeu. Mæ rog ca Spiritul Domnului sæ fie cu mine
øi cu dumneavoastræ în timp ce væ vorbesc despre un
subiect foarte important. În aceastæ searæ, aø dori sæ mæ
adresez atât taflilor adunafli aici, cât øi celor din Biserica
din toatæ lumea, despre chemærile lor sfinte.

Sper cæ dumneavoastræ, cei tineri, vefli asculta
cu atenflie øi pentru cæ væ pregætifli sæ devenifli tafli
în viitor.

O chemare veønicæ

Tafli, chemarea dumneavoastræ este veønicæ øi din ea
nu suntefli eliberafli niciodatæ. Chemærile în Bisericæ,
oricât de importante ar fi chiar prin natura lor, sunt
doar pe o perioadæ de timp øi apoi, urmeazæ o elibe-
rare corespunzætoare. Dar chemarea de tatæ este veø-
nicæ øi importanfla ei depæøeøte timpul. Este o chemare
atât pentru timpul vieflii, cât øi pentru eternitate.

Preøedintele Harold B. Lee a declarat cæ „cea mai
importantæ parte din lucrarea Domnului pe care dum-
neavoastræ [taflii] o vefli face vreodatæ va fi între pereflii
propriilor dumneavoastræ cæmine. Învæflæmântul de
acasæ, lucrarea episcopalæ øi alte îndatoriri în Bisericæ
sunt toate importante, dar cea mai importantæ lucrare
este cea din cadrul pereflilor cæminului dumneavoas-
træ“ (Strengthening the Home [broøuræ, 1973], pag. 7).

Atunci, care este responsabilitatea specificæ a tatælui
în cadrul pereflilor sacri ai cæminului sæu? Permitefli-mi
sæ væ sugerez douæ responsabilitæfli ale fiecærui tatæ în
Israel.

Satisfacerea nevoilor materiale

În primul rând, avefli o responsabilitate sfântæ de a
satisface nevoile materiale ale familiei dumneavoastræ.

Domnul a definit clar rolurile de aprovizionare
øi de creøtere a urmaøilor neprihænifli. La început,
Adam, øi nu Eva, a fost instruit sæ câøtige pâinea cu
sudoarea frunflii sale.

Apostolul Pavel sfætuieøte soflii øi taflii: „Dacæ nu
poartæ cineva grijæ de ai lui, øi mai ales de cei din
casa lui, s-a lepædat de credinflæ, øi este mai ræu decât
un necredincios“ (1 Timotei: 5:8).

La începuturile istoriei Bisericii restaurate, Domnul
le-a dat bærbaflilor obligaflia de a avea grijæ de femeile
øi familiile lor. În luna ianuarie 1832, El a spus: „Øi
din nou, adeværat væ spun vouæ, fiecare om care este
obligat sæ aibæ grijæ de familia lui, sæ aibæ grijæ øi el
nu-øi va pierde în nici un caz coroana lui“ (D&L
75:28). Trei luni mai târziu, Domnul a spus din nou:
„Femeile au dreptul la sprijin din partea soflilor pânæ
când ei sunt luafli de pe pæmânt“ (D&L 83:2). Acesta
este dreptul divin al sofliei øi al mamei. În timp ce
ea îngrijeøte øi hræneøte copiii acasæ, soflul ei câøtigæ
existenfla familiei, care face posibilæ hrænirea lor.

Într-un cæmin în care soflul este apt trupeøte,
el este cel de la care se aøteaptæ câøtigarea pâinii.
Câteodatæ, auzim de un sofl care, din cauza condiflii-
lor economice, øi-a pierdut slujba øi aøteaptæ ca soflia
sæ plece de acasæ øi sæ lucreze, chiar dacæ soflul este
încæ capabil de a-øi aproviziona familia sa. În aceste
cazuri, îndemnæm soflul sæ facæ tot ce-i stæ în putere
pentru a îngædui sofliei sæ ræmânæ acasæ sæ aibæ grijæ
de copii, în timp ce el continuæ sæ aprovizioneze
familia cât de bine poate, chiar dacæ slujba pe care o
are nu este una idealæ øi bugetul familiei s-ar putea
sæ fie mai mic.



41

De asemenea, necesitatea educafliei sau a lucrurilor
materiale nu justificæ neglijarea copiilor pentru ca
soflia sæ poatæ lucra ca susflinætor al familiei.

Sfatul preøedintelui Kimball

Îmi aduc aminte de sfatul iubitului nostru profet
Spencer W. Kimball dat studenflilor cæsætorifli. El a
spus: „Am spus zecilor de mii de tineri cæ atunci
când se cæsætoresc nu trebuie sæ aøtepte sæ aibæ copii
pânæ când øi-au terminat studiile øi øi-au îndeplinit
dorinflele financiare… Ei trebuie sæ træiascæ normal
împreunæ øi sæ lase copiii sæ vinæ… 

„Nu cunosc nici o scripturæ“, a continuat preøedin-
tele Kimball, „în care se autorizeazæ tinerele femei sæ
nu aibæ copii øi sæ meargæ la muncæ pentru a le da
posibilitatea soflilor sæ studieze. Sunt mii de sofli care
øi-au croit un drum în viaflæ, fæcându-øi studiile øi
dezvoltându-øi familiile în acelaøi timp“ („Marriage
Is Honorable“, din Speeches of the Year, 1973 [1974],
pag. 263).

Rolul mamei în cæmin

Frafli în preoflie, continui sæ accentuez importanfla
mamelor care stau acasæ pentru a-øi hræni, îngriji øi
educa copiii conform principiilor neprihænirii.

Cælætorind în locurile unde este Biserica, am senti-
mentul cæ cea mai mare parte a mamelor, sfinte din
zilele din urmæ, îøi doresc cu sinceritate sæ urmeze
acest sfat. Dar noi øtim cæ, uneori, mama lucreazæ,
în afara cæminului la încurajarea øi chiar insistenfla
soflului ei. El este cel care doreøte articolele care cre-
eazæ comoditatea pe care un venit suplimentar le
poate aduce. Frafli, nu doar familia va suferi în aceste
situaflii, ci øi dezvoltarea øi progresul dumneavoastræ
spiritual vor fi stânjenite. Væ spun vouæ cæ Domnul
a dat bærbaflilor responsabilitatea de a asigura cele
necesare traiului familiilor lor, astfel încât sofliei sæ
i se permitæ sæ-øi îndeplineascæ rolul de mamæ în
cæmin.

Pregætirea familiei este mai stringentæ astæzi

Tafli, un alt aspect important al satisfacerii nevoilor
materiale ale familiei dumneavoastræ este prevederea
pe care trebuie s-o avefli pentru familia dumneavoas-
træ în caz de necesitate. Pregætirea familiei este un
principiu al bunæstærii stabilit de multæ vreme. Este
chiar mai stringentæ astæzi.

Væ întreb cu seriozitate, afli pregætit pentru familia
dumneavoastræ provizii de alimente, îmbræcæminte
øi acolo unde este posibil, de combustibil pentru un
an de zile? Revelaflia de a produce øi depozita ali-
mente poate fi la fel de necesaræ pentru bunæstarea
noastræ temporaræ din zilele noastre aøa cum a fost
pregætirea arcæi în zilele lui Noe.

De asemenea, træifli în limitele venitului dumnea-
voastræ øi economisifli ceva?

Suntefli cinstifli faflæ de Domnul în plata zeciuielii
dumneavoastræ? Dacæ træifli conform acestei legi
divine, vefli primi binecuvântæri, atât spirituale, cât øi
materiale.

Da, frafli, ca tafli în Sion, avefli o mare responsabili-
tate de a satisface nevoile materiale ale familiei dum-
neavoastræ øi de a avea proviziile necesare în caz de
necesitate.

Oferifli o conducere spiritualæ

În al doilea rând, avefli o responsabilitate sfântæ de a
oferi o conducere spiritualæ în familia dumneavoastræ.

Într-o broøuræ publicatæ cu câfliva ani în urmæ de
cætre Consiliul celor Doisprezece, am spus urmætoa-
rele: „A fi tatæ înseamnæ a fi conducætor – cel mai
important fel de conducætor. Întotdeauna a fost aøa;
întotdeauna va fi aøa. Taflilor, cu ajutorul, sfatul øi
încurajarea partenerului dumneavoastræ veønic,
dumneavoastræ prezidafli asupra cæminului“ (Father,
Consider Your Ways [broøuræ, 1973], pag. 4–5).

Totuøi, o datæ cu poziflia aceasta de a prezida, vin
øi cele mai importante obligaflii. Câteodatæ, auzim
relatæri despre bærbafli, chiar în Bisericæ, care cred cæ
fiind capul familiei, au un rol oarecum superior øi le
permite sæ dicteze øi sæ pretindæ familiei lor.

Apostolul Pavel a scos în evidenflæ cæ „bærbatul
este capul nevestei, dupæ cum øi Hristos este capul
Bisericii“ (Efeseni 5:23; s-a adæugat sublinierea).
Acesta este modelul pe care noi trebuie sæ-l urmæm
în rolul nostru de a prezida în cæmin. Nu-L vedem
pe Salvator conducând Biserica cu o mânæ duræ sau
nedreaptæ. Nu-L vedem pe Salvator tratând Biserica
Sa nerespectuos sau neglijent. Nu-L vedem pe
Salvator folosind forfla sau constrângerea în a-Øi
realiza scopurile. Nicæieri, nu-L vedem pe Salvator
fæcând altceva decât ceea ce zideøte, înalflæ, alinæ øi
preamæreøte Biserica. Stimafli frafli, væ spun cu toatæ
seriozitatea, El este modelul pe care trebuie sæ-l
urmæm atunci când preluæm conducerea spiritualæ
a familiilor noastre.

Acest lucru este valabil în special, în relaflia dum-
neavoastræ cu soflia.

Iubifli-væ soflia

Iatæ cæ din nou sfatul apostolului Pavel este cel
mai minunat øi la obiect. El a spus simplu:
„Bærbaflilor, iubifli-væ nevestele cum a iubit øi Hristos
Biserica“ (Efeseni 5:25).

În revelaflia din zilele din urmæ, Domnul vorbeøte
din nou despre aceastæ obligaflie. El a spus: „Iubeøte-
fli nevasta cu toatæ inima ta øi lipeøte-te de ea øi de
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nimeni altul“ (D&L 42:22). Dupæ câte øtiu, nu existæ
decât o singuræ fiinflæ în toate scripturile pe care ni
se porunceøte sæ-o iubim cu toatæ inima øi aceea este
Dumnezeu Însuøi. Gândifli-væ ce înseamnæ aceasta!

Acest fel de dragoste poate fi arætat sofliei dumnea-
voastræ în foarte multe moduri. Înainte de orice,
nimic în afaræ de Dumnezeu Însuøi nu are prioritate
în viafla dumneavoastræ înaintea sofliei – nici munca,
nici odihna, nici alte pasiuni. Soflia dumneavoastræ
este tovaræøa dumneavoastræ scumpæ, ajutorul veønic
– partenera dumneavoastræ.

Ce înseamnæ sæ iubeøti pe cineva cu toatæ inima?
Înseamnæ sæ iubeøti în totalitate øi cu tot devota-
mentul. Cu siguranflæ, atunci când væ iubifli soflia cu
toatæ inima, nu putefli s-o înjosifli, s-o criticafli, sæ-i
gæsifli neajunsuri sau s-o jignifli prin cuvinte, com-
portament sau fapte aspre.

Ce înseamnæ sæ se „lipeascæ de ea“? Înseamnæ sæ
stea aproape de ea, sæ-i fie loial øi credincios, sæ
comunice cu ea øi sæ-øi exprime dragostea faflæ de ea.

Dragostea înseamnæ sæ fii sensibil la sentimentele
øi nevoile ei. Ea doreøte sæ fie remarcatæ øi prefluitæ.
Ea doreøte sæ i se spunæ cæ o vedefli încântætoare,
atrægætoare øi importantæ pentru dumneavoastræ.
Dragostea înseamnæ sæ facefli din bunæstarea øi stima
ei cea mai mare prioritate din viafla dumneavoastræ.

Ar trebui sæ-i fifli recunoscætori cæ ea este mama
copiilor dumneavoastræ øi regina cæminului dumnea-
voastræ, recunoscætori cæ ea a ales sæ devinæ gospo-
dinæ øi mamæ – sæ nascæ, sæ hræneascæ, sæ iubeascæ øi
sæ educe pe copiii dumneavoastræ – având cea mai
nobilæ chemare dintre toate.

Sofli, recunoaøtefli inteligenfla sofliei øi capacitatea
ei de a se sfætui cu dumneavoastræ ca un adeværat
partener în privinfla planurilor, activitæflilor øi buge-
tului familiei. Nu fifli zgârcifli cu timpul sau cu mij-
loacele dumneavoastræ financiare.

Acordafli-i ocazia de a se dezvolta intelectual, emo-
flional øi social, cât øi spiritual.

Aducefli-væ aminte, frafli, dragostea poate fi culti-
vatæ øi hrænitæ cu mici simboluri. Florile la ocazii
speciale sunt minunate, dar la fel este øi dorinfla
dumneavoastræ de a ajuta la spælatul vaselor, la
schimbatul scutecelor, la legænatul copilului când
flipæ în toiul nopflii øi la pæræsirea televizorului sau a
ziarului pentru a ajuta la cinæ. Acestea sunt moduri
mærunte de a spune „Te iubesc“ prin fapte. Acestea
aduc multe dividende cu puflin efort.

Acest fel de conducere a preofliei cu dragoste se
aplicæ copiilor, cât øi sofliei.

Rolul tatælui în cæmin

Mamele joacæ un rol important fiind inima cæmi-
nului, dar acest lucru nu øtirbeøte în nici un fel rolul
la fel de important al tatælui, drept cap al cæminului,
în hrænirea, educarea øi iubirea acordatæ copiilor.

Ca patriarh în cæminul dumneavoastræ, trebuie sæ
væ asumafli o mare responsabilitate de conducætor în
lucrul cu copiii. Trebuie sæ ajutafli la crearea unui
cæmin în care Spiritul Domnului sæ poatæ ræmâne.
Rolul dumneavoastræ este sæ dafli îndrumare în toate
aspectele vieflii de familie. Trebuie sæ participafli activ
la stabilirea disciplinei øi a regulilor în familie.

Cæminul dumneavoastræ trebuie sæ fie un rai al
pæcii øi al bucuriei pentru familie. Cu certitudine, nici
un copil nu trebuie sæ se teamæ de propriul tatæ – mai
ales un tatæ deflinætor al preofliei. Datoria unui tatæ
este sæ facæ din cæmin un loc de fericire øi bucurie.
El nu poate realiza acest lucru dacæ existæ gâlceavæ,
ceartæ, disputæ sau comportament incorect. Efectul
puternic al taflilor drepfli în stabilirea unui exemplu,
în disciplinare øi educare, îngrijire øi dragoste este
vital pentru bunæstarea spiritualæ a copiilor.

Oferifli o conducere spiritualæ

Cu dragoste în inimæ pentru taflii din Bisericæ, per-
mitefli-mi sæ væ sugerez zece modalitæfli specifice prin
care taflii pot conduce spiritual pe copiii lor:

1. Dafli binecuvântæri copiilor dumneavoastræ.
Botezafli øi confirmafli pe copiii dumneavoastræ.
Rânduifli pe fiii dumneavoastræ în preoflie. Acestea
vor deveni repere spirituale în vieflile copiilor dum-
neavoastræ.

2. Personal indicafli cine sæ spunæ rugæciunile în
familie, ce citifli zilnic din scripturi øi conducefli sæp-
tæmânal serile de familie. Implicarea dumneavoastræ
personalæ va dovedi copiilor dumneavoastræ cât de
importante sunt aceste activitæfli.

3. Oricând este posibil, mergefli la adunærile
Bisericii împreunæ cu familia. Rugæciunea în familie
sub conducerea dumneavoastræ este esenflialæ pentru
bunæstarea spiritualæ a copiilor dumneavoastræ.

4. Stabilifli activitæfli tatæ-fiicæ øi tatæ-fiu cu copiii
dumneavoastræ. Ca o familie, mergefli cu cortul øi la
picnicuri, la jocuri cu mingea øi la recitaluri, la pro-
gramele organizate de øcoalæ etc. Sæ fii cu tata este cu
totul altceva.

5. Creafli tradiflii de vacanfle, excursii øi ieøiri în
oraø cu familia. Aceste amintiri nu vor fi uitate nicio-
datæ de copiii dumneavoastræ.

6. Organizafli cu regularitate activitæfli cu câte unul
dintre copiii dumneavoastræ. Læsafli-i sæ vorbeascæ
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Rolul sfânt al taflilor øi al mamelor

despre ce doresc. Învæflafli-i principiile Evangheliei.
Învæflafli-i adeværatele valori. Spunefli-le cæ îi iubifli.
Timpul petrecut cu copiii dumneavoastræ le indicæ
ce prefluieøte mai mult tata.

7. Învæflafli-væ copiii sæ munceascæ øi arætafli-le
valoarea muncii cu un scop demn. Stabilirea fondu-
rilor pentru misiune øi a fondurilor pentru educaflia
copiilor le aratæ cæ tata le consideræ importante.

8. Încurajafli muzica, arta øi literatura bunæ în
cæminele dumneavoastræ. Cæminele în care existæ un
spirit de rafinament øi frumusefle vor binecuvânta
vieflile copiilor dumneavoastræ pentru totdeauna.

9. În funcflie de distanflæ, mergefli cu regularitate la
templu cu soflia. Copiii dumneavoastræ vor înflelege
atunci mai bine importanfla cæsætoriei în templu øi a
juræmintelor fæcute în templu, precum øi a unitæflii
familiei veønice.

10. Arætafli copiilor dumneavoastræ bucuria øi
satisfacflia pe care o avefli în slujirea în Bisericæ. Acest
lucru poate deveni contagios, astfel încât vor dori øi
ei sæ slujeascæ în Bisericæ øi vor iubi Împæræflia
Domnului.

Chemarea dumneavoastræ cea mai importantæ

O, sofli øi tafli în Sion, putefli sæ facefli atât de multe
lucruri pentru salvarea øi exaltarea familiilor dum-
neavoastræ! Responsabilitæflile dumneavoastræ sunt
foarte importante.

Amintifli-væ de chemarea dumneavoastræ sfântæ de
tatæ în Sion – cea mai importantæ chemare din viaflæ
øi eternitate – o chemare din care niciodatæ nu vefli fi
eliberat.

Fie ca întotdeauna sæ satisfacefli nevoile materiale
ale familiei dumneavoastræ øi împreunæ cu parte-
nera eternæ alæturi sæ îndeplinifli responsabilitatea
dumneavoastræ sfântæ de a oferi conducere spiri-
tualæ în cæmin.

Din cuvântul adresat de preøedintele Benson la sesiunea preofliei
din oct. 1987 a conferinflei generale a Bisericii (vezi Conference
Report, oct. 1987, pag. 59–63; sau Ensign, nov. 1987, pag. 48–51).
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• În declaraflia despre familie, se spune cæ „taflii øi
mamele sunt obligafli sæ se ajute unul pe celælalt
ca parteneri egali“ (vezi pagina iv din acest ghid
de studiu). Împreunæ cu soflul sau soflia, revedefli
cele 10 sugestii ale preøedintelui Ezra Taft Benson
pentru tafli de la paginile 41–42 ale acestui ghid de

studiu øi cele 10 sugestii pentru mame, de la pagi-
nile 45–47. Discutafli modalitæflile prin care putefli
sæ lucrafli împreunæ øi sæ væ sprijinifli reciproc în
îndeplinirea acestor responsabilitæfli.

• Scriefli o scrisoare mamei sau uneia dintre bunici.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolele de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

„PENTRU CÆ EA ESTE MAMÆ“
Elder Jeffrey R. Holland
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Omagiu adus mamelor

Sunt câteva rânduri atribuite lui Victor Hugo,
care spun:

„Ea a rupt pâinea în douæ bucæfli øi le-a dat-o
copiilor ei, care au mâncat cu læcomie. ‚Ea nu a pæs-
trat nici o bucatæ pentru ea‘, a mormæit sergentul.

‚Pentru cæ nu-i este foame‘, a spus un soldat.

‚Nu‘, a spus sergentul, ‚pentru cæ este mamæ‘ “.

În anul în care særbætorim credinfla øi valoarea
celor care au traversat Iowa, Nebraska øi Wyoming,
doresc sæ-mi exprim omagiul replicilor moderne ale
acelor mame pioniere care au îngrijit, s-au rugat øi
deseori îngropat copilaøii lor de-a lungul drumului
lung. Femeilor, care pot auzi vocea mea, care doresc
nespus de mult sæ devinæ mame, dar nu sunt, le
spun cæ, printre lacrimile dumneavoastræ øi ale noas-
tre din aceastæ cauzæ, Dumnezeu va aduce, totuøi, 
în viitor, „speranflæ celor cu inima tristæ“1. Aøa cum
profeflii ne-au învæflat în repetate rânduri de la acest
pupitru, în cele din urmæ „nici o binecuvântare nu
va fi reflinutæ de la cele credincioase, chiar dacæ
aceste binecuvântæri nu au venit imediat“2. Între
timp, sæ ne bucuræm cæ chemarea de a îngriji nu este
limitatæ doar la cei din propria noastræ fiinflæ.

Vorbind despre mame, nu neglijez rolul hotærâtor øi
stringent al taflilor, în special datoritæ faptului cæ din
cauza cæminelor contemporane lipsite de tafli, existæ
„problema socialæ majoræ a timpului nostru“3. Într-

adevær, lipsa tatælui poate fi o problemæ chiar într-un
cæmin unde tatæl este prezent, adicæ, la masæ øi la cul-
care, øi totuøi „foarte departe“. Dar acesta este mesajul
preofliei pentru altæ datæ. Astæzi, doresc sæ laud mâinile
acelor mame care au legænat copilaøii øi care printr-o
educaflie bunæ datæ copiilor, sunt chiar în centrul sco-
purilor Domnului pentru noi în viafla muritoare.

Vorbind astfel, mæ fac ecoul lui Pavel care a scris
læudând „credinfla neprefæcutæ“ a lui Timotei,… care
s-a sælæøluit întâi în bunica ta, Lois øi în mama ta,
Eunice“4. „Din pruncie cunoøti“, a spus Pavel, „sfin-
tele scripturi“5. Aducem mulflumiri tuturor mamelor
øi bunicilor de la care au fost preluate aceste adevæ-
ruri la vârste foarte fragede.

Sacrificiile fæcute de mamele tinere

Vorbind despre mame, în general, doresc sæ laud
øi sæ încurajez, mai ales, mamele tinere. Munca unei
mame este grea, de multe ori o muncæ netrâmbiflatæ.
Anii de tinerefle sunt, adesea, cei în care soflul ori
soflia – ori amândoi – pot fi încæ studenfli ori în pri-
mele etape cu cele mai mici salarii de la începutul
dezvoltærii carierii. Finanflele fluctueazæ zilnic între
cele scæzute øi inexistente. Apartamentul este, de
obicei, mobilat conform celor douæ soluflii inge-
nioase – din magazinele de mâna a doua sau din
vechiturile familiei. Maøina, dacæ existæ una, merge
pe anvelope netede øi cu rezervorul gol. Dar din
cauza alæptærii nocturne øi a nesomnului din cauza
aparifliei dinflilor la bebeluøi, cea mai grea încercare a
unei mame tinere este, pur øi simplu, oboseala. În
timpul acestor ani, faflæ de celelalte perioade ale vie-
flii, mamele mai mult nu dorm øi oferæ celorlalfli færæ
sæ se recupereze, mai mult decât oricine altcineva în
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oricare altæ perioadæ a vieflii. Nu este de mirare cæ
cearcænele de sub ochi devin foarte mari.

Desigur, ironia este cæ, deseori, tocmai aceasta este
sora pe care am dori s-o chemæm – sau pe care tre-
buie s-o chemæm – sæ slujeascæ în organizafliile auxi-
liare ale episcopiei øi ale flæruøului. E de la sine
înfleles. Cine nu øi-ar dori o influenflæ exemplaræ ca a
acestor tinere Loise øi Eunice în devenire? Fifli înfle-
lepfli. Aducefli-væ aminte cæ familiile sunt cea mai
mare prioritate dintre toate, în special în aceøti ani de
început. Chiar øi aøa, tinerele mame vor gæsi, totuøi,
modalitæfli minunate de a sluji cu credinflæ în Bisericæ,
aøa cum øi ceilalfli le slujesc øi le întæresc pe ele øi
familiile lor într-un fel asemænætor.

În timpul acestor ani, dafli ce-i mai bun din dum-
neavoastræ, øi orice altceva afli face, prefluifli acest rol
care este doar al dumneavoastræ øi pentru care øi
cerurile væ trimit îngeri sæ væ vegheze pe dumnea-
voastræ øi pe copilaøii dumneavoastræ. Sofli – mai ales
soflii – dar øi conducætorii Bisericii øi prietenii din
toate pærflile, fifli de ajutor, sensibili øi înflelepfli.
Amintifli-væ: „Toate îøi au vremea lor, øi fiecare lucru
de sub ceruri îøi are ceasul lui“6.

Mame, recunoaøtem øi stimæm credinfla dumnea-
voastræ la fiecare pas. Sæ øtifli cæ meritæ ce afli fæcut
atunci, ce facefli acum øi mereu. Øi dacæ, dintr-un motiv
oarecare, facefli acest efort curajos singure, færæ un sofl
alæturi de dumneavoastræ, atunci rugæciunile noastre
vor fi mai mari pentru dumneavoastræ øi hotærârea
noastræ de a væ da o mânæ de ajutor va fi øi mai fermæ.

Mamele fac lucrarea lui Dumnezeu

O tânæræ mamæ mi-a scris recent cæ neræbdarea ei
tindea sæ vinæ de pe trei fronturi. În primul rând, ori
de câte ori auzea discufliile sfintelor din zilele din
urmæ despre calitæflile mamelor, era îngrijoratæ pen-
tru cæ simflea cæ nu se putea compara cu ele sau cæ,
oarecum, nu avea sæ fie la înælflimea cerinflelor. În al
doilea rând, simflea cæ lumea se aøtepta de la ea sæ-øi
învefle copiii sæ citeascæ, sæ scrie, sæ facæ decorafliuni
interioare, sæ calculeze, sæ-i învefle limba latinæ øi sæ
navigheze pe Internet – toate înainte de a spune
copilaøul ceva extrem de obiønuit, cum ar fi „îngî,
îngî“. În al treilea rând, deseori simflea cæ oamenii o
priveau câteodatæ de sus, de cele mai multe ori færæ
sæ-øi dea seama, pentru cæ sfaturile pe care le primea
sau chiar complimentele pe care le primea nu pæreau
sæ reflecte gândirea profundæ, efortul spiritual øi
afectiv, nopflile albe øi zilele prelungite, cerinfle care
depæøesc limitele øi care câteodatæ sunt necesare în
încercarea øi în dorinfla ei de a fi o mamæ aøa cum
speræ Dumnezeu sæ fie.

Dar un singur lucru“, a spus ea, „mæ face sæ merg
mai departe: De bine, de ræu øi din când în când, cu
toate greutæflile, cu toate lacrimile trecætoare, øtiu în

adâncul sufletului meu cæ fac lucrarea lui Dumnezeu.
Øtiu cæ în calitatea mea de mamæ sunt într-un parte-
neriat veønic cu El. Sunt foarte miøcatæ de faptul cæ
Dumnezeu are ca ultim scop øi însemnætate sæ fii
pærinte, chiar dacæ unii dintre copiii Sæi Îl mai fac sæ
verse lacrimi.

„Chiar acest lucru pe care l-am înfleles“, spune ea,
„încerc sæ mi-l amintesc în acele inevitabile zile
grele, când totul poate fi un pic copleøitor. Poate este
exact aceastæ incapacitate øi neræbdare care ne
îndeamnæ sæ ne îndreptæm cætre El, øi de aici, capaci-
tatea Lui de a ajunge înapoi la noi. Poate, în secret,
El speræ cæ vom fi neræbdætoare“ a spus ea, „øi cæ Îi
vom cere ajutorul. Apoi, cred, cæ El poate sæ-Øi învefle
copiii direct, prin noi, øi færæ nici o rezistenflæ care sæ
I se opunæ. Îmi place aceastæ idee“, încheie ea. „Îmi
dæ speranflæ. Dacæ voi fi dreaptæ în fafla Tatælui meu
Ceresc, poate îndrumarea Lui cætre copiii noøtri nu
poate fi împiedicatæ. Poate atunci, lucrarea Lui øi
gloria Lui pot exista într-un sens foarte real“7.

Copiii dumneavoastræ væ vor socoti binecuvântatæ

În lumina acestei expresii de bunætate, este clar
cæ unele dintre cearcænele acelea mari nu vin doar
de la schimbatul scutecelor øi de la împinsul cæru-
ciorului, ci de la cel puflin câteva nopfli nedormite
petrecute în cercetarea sufletului, cercetare sinceræ
pentru a gæsi capacitatea de a creøte aceøti copii pen-
tru a deveni ceea ce Dumnezeu doreøte ca ei sæ
devinæ. Impresionat de acest fel de devotament øi
hotærâre, permitefli-mi sæ spun tuturor mamelor, în
numele Domnului, suntefli extraordinare. Væ descur-
cafli extrem de bine. Chiar faptul cæ vi s-a dat
aceastæ responsabilitate este o dovadæ nepieritoare
a încrederii Tatælui Ceresc în dumneavoastræ. El øtie
cæ faptul de a da naøtere unui copil nu væ împinge
imediat în cercul atotcunoscætorilor. Dacæ dumnea-
voastræ øi soflii dumneavoastræ væ vefli strædui sæ-L
iubifli pe Dumnezeu øi sæ træifli conform Evangheliei;
dacæ vefli implora îndrumarea øi alinarea Spiritului
Sfânt, promiflând sæ fifli credincioøi; dacæ vefli merge
la templu atât pentru a face, cât øi pentru a cere
promisiunile legæmintelor cele mai sfinte pe care un
bærbat øi o femeie le pot face în aceastæ lume; dacæ
vefli aræta celorlalfli, inclusiv copiilor dumneavoastræ,
aceeaøi inimæ grijulie, miloasæ, iertætoare, ca cea pe
care o dorifli din partea cerului; dacæ væ stræduifli sæ
fifli cei mai buni pærinfli, vefli fi fæcut tot ce este
omeneøte posibil øi tot ce Dumnezeu aøteaptæ de la
dumneavoastræ.

Câteodatæ decizia unui copil sau a unui nepot væ
va rupe inima. Câteodatæ, speranflele nu vor fi înde-
plinite imediat. Fiecare mamæ øi fiecare tatæ îøi face
griji din aceastæ cauzæ. Chiar øi acel iubit pærinte cu
succese minunate, preøedintele Joseph F. Smith a
implorat: „O, Dumnezeule, nu permite sæ-i pierd pe



dumneavoastræ sau pe copiii dumneavoastræ. Sæ øtifli
cæ în credinflæ lucrurile vor fi îndreptate în ciuda
faptelor dumneavoastræ sau, mai corect spus, dato-
ritæ dumneavoastræ.

Nu putefli sæ facefli acest lucru singure, dar primifli
cu adeværat ajutor. Stæpânul cerurilor øi al pæmântului
este gata sæ væ binecuvânteze – El este Cel care cu
fermitate merge dupæ oaia rætæcitæ, care mæturæ cu
atenflie sæ gæseascæ moneda pierdutæ, care aøteaptæ la
nesfârøit întoarcerea fiului rætæcitor. A dumneavoas-
træ este lucrarea de salvare øi de aceea, vefli fi întærite,
vefli primi compensaflii, væ vefli depæøi øi vefli deveni
mai bune decât afli fost vreodatæ, pe mæsuræ ce încer-
cafli sæ facefli un efort onest, oricât de slabe v-afli simfli
câteodatæ.

Amintifli-væ, amintifli-væ toate zilele de materni-
tate: „Cæci voi nu afli fi ajuns atât de departe, decât
dacæ nu ar fi fost prin cuvântul lui Hristos, cu cre-
dinflæ nestræmutatæ în El, bazându-væ cu totul pe
meritele Lui care are puterea de a salva“10.

Bazafli-væ pe El. Bazafli-væ mult pe El. Bazafli-væ
mereu pe El. Øi „înaintafli cu fermitate în Hristos,
având o strælucire perfectæ a speranflei“11. Facefli lucra-
rea lui Dumnezeu. O facefli extraordinar de bine. El
væ binecuvânteazæ øi væ va binecuvânta, chiar – nu,
mai ales – atunci când zilele øi nopflile vi se par cele
mai grele. La fel ca femeia care anonim, cu smerenie
øi poate, chiar cu ezitare øi jenæ, a luptat sæ-øi facæ loc
prin mulflime doar pentru a atinge poalele veømântu-
lui Învæflætorului, la fel øi Hristos va spune femeilor
care se îngrijoreazæ øi ne întreabæ øi câteodatæ plâng
din cauza responsabilitæflilor lor ca mame:
„Îndræzneøte, fiicæ! Credinfla ta te-a tæmæduit“12. 
Øi-i va tæmædui øi pe copiii tæi, de asemenea.

Din cuvântul adresat de elder Holland la conferinfla generalæ
a Bisericii din aprilie 1997 (vezi Conference Report, apr. 1997,
pag. 46–49; sau Ensign, mai 1997, pag. 35–37).
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ai mei“8. Acesta este strigætul fiecærui pærinte øi în el
se gæseøte ceva din teama fiecærui pærinte. Dar nimeni
nu dæ greø atunci când continuæ sæ încerce øi conti-
nuæ sæ se roage. Avefli tot dreptul sæ primifli încurajæri
øi sæ øtifli cæ, în cele din urmæ, copiii dumneavoastræ
væ vor numi binecuvântate, la fel cum generafliile
mamelor dinaintea dumneavoastræ au sperat øi au
avut aceleaøi sentimente de teamæ ca ale dumnea-
voastræ.

Dumneavoastræ continuafli marea tradiflie a Evei,
mama întregii familii omeneøti, cea care a înfleles cæ
ea øi Adam trebuia sæ cadæ pentru ca „oamenii sæ
poatæ fi“9 øi sæ poatæ avea bucurie. Dumneavoastræ
continuafli marea tradiflie a Sarei, a Rebecii øi a
Rahelei, færæ de care nu ar fi putut exista acele pro-
misiuni patriarhale minunate date lui Avraam,
Isaac øi Iacov, care ne binecuvânteazæ pe noi tofli.
Dumneavoastræ continuafli marea tradiflie a lui Lois
øi a Eunicei øi a mamelor celor 2.000 de soldafli
tineri. Dumneavoastræ continuafli marea tradiflie a
Mariei, aleasæ øi rânduitæ, dinaintea existenflei acestei
lumi, sæ-L zæmisleascæ, sæ-L poarte în pântec øi sæ-L
nascæ chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Væ mulflumim
tuturor, inclusiv mamelor noastre, øi væ spunem cæ
nimic nu este mai important în aceastæ lume decât
participarea atât de directæ la lucrarea øi slava lui
Dumnezeu de a înfæptui viafla pæmânteascæ a fiicelor
øi a fiilor Sæi, astfel încât nemurirea øi viafla veønicæ
sæ poatæ veni în acele tærâmuri celestiale din înalturi.

Bazafli-væ mereu pe Salvator 

Când venifli la Domnul cu umilinflæ øi smerenia
inimii øi, aøa cum a spus o mamæ, „ciocænifli la uøa
cerurilor pentru a cere, a implora, a solicita îndru-
mare, înflelepciune øi ajutor pentru aceastæ sarcinæ
minunatæ“, acea uøæ se deschide larg pentru a væ
oferi influenfla øi ajutorul întregii veønicii. Solicitafli
promisiunile Salvatorului lumii. Cerefli balsamul
vindecætor al Ispæøirii pentru orice væ necæjeøte pe

NOTE

1. „Mântuitorul Israelului“, Imuri øi cântece pentru copii, pag. 6;
vezi, de asemenea, 3 Nefi 22:1.

2. Vezi Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, compilat de
Bruce R. McConkie, vol. 3, (1954–1956), 2:76; Harold B. Lee,
Ye Are the Light of the World: Selected Sermons and Writings of
President Harold B. Lee (1974), pag. 292; øi Gordon B. Hinckley,
din Conference Report, apr. 1991, pag. 94.

3. Tom Lowe, „Fatherlessness: The Central Social Problem of Our
Time“, Claremont Institute Home Page Editorial, ian. 1996.

4. 2 Timotei 1:5.
5. 2 Timotei 3:15.
6. Eclesiastul 3:1.
7. Corespondenflæ personalæ.
8. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, a 5-a ed. (1939), pag. 462.
9. 2 Nefi 2:25.

10. 2 Nefi 31:19.
11. 2 Nefi 31:20.
12. Matei 9:22.
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Rolul sfânt al taflilor øi al mamelor

MAMELOR DIN SION

Preøedintele Ezra Taft Benson
al treisprezecelea preøedinte al Bisericii

Mame din Sion, rolurile dumneavoastræ date de
Dumnezeu sunt esenfliale pentru propria dumnea-
voastræ exaltare, dar øi pentru salvarea øi exaltarea
familiei dumneavoastræ. Un copil are nevoie de
mamæ mai mult decât de toate lucrurile care se pot
cumpæra cu bani. Petrecerea timpului cu copiii dum-
neavoastræ este cel mai mare dar dintre toate.

Cu dragoste în inimæ pentru mamele din Sion, aø
dori, acum, sæ sugerez zece modalitæfli specifice prin
care mamele pot sæ-øi petreacæ timpul cu folos
împreunæ cu copiii lor.

Sæ fifli în miezul lucrurilor. În primul rând, facefli-væ
timp sæ fifli în miezul lucrurilor când copiii vin sau
pleacæ – când pleacæ sau se întorc de la øcoalæ, când
pleacæ øi se întorc de la întâlniri, când aduc prieteni
acasæ. Sæ fifli în miezul lucrurilor indiferent cæ avefli
copii de øase sau de øaisprezece ani. În Proverbe
citim: „Copilul læsat de capul lui face ruøine mamei
sale“ (Proverbe 29:15). Printre cele mai mari griji în
societatea noastræ sunt miile de copii cu cheia de gât
care vin acasæ zilnic în case goale, nesupravegheafli,
pærinflii fiind plecafli la muncæ.

Sæ fifli cu adeværat o prietenæ. În al doilea rând,
mame, facefli-væ timp sæ fifli cu adeværat o prietenæ
pentru copiii dumneavoastræ. Ascultafli la ce spun
copiii dumneavoastræ, ascultafli cu atenflie. Vorbifli
cu ei, râdefli øi glumifli cu ei, cântafli cu ei, jucafli-væ
cu ei, plângefli cu ei, îmbræfliøafli-i, læudafli-i cu since-
ritate. Da, cu regularitate petrecefli un timp liniøtit
cu fiecare dintre copii. Fifli cu adeværat o prietenæ
pentru copiii dumneavoastræ.

Sæ citifli copiilor dumneavoastræ. În al treilea rând,
facefli-væ timp sæ citifli copiilor dumneavoastræ. Chiar
de când sunt în leagæn, citifli-le fiilor øi fiicelor dum-
neavoastræ. Aducefli-væ aminte de ce a spus poetul:

Putefli avea nespuse bogæflii;
Cufere cu aur, casete cu bijuterii.
Mai bogat ca mine, niciodatæ, nu vefli fi -
Cæ am avut o mamæ ce mult i-a plæcut a-mi citi.
(Strickland Gillilan, „The Reading Mother“)

Vefli sædi dragostea pentru o literaturæ de calitate
øi dragostea pentru scripturi, dacæ le vefli citi copiilor
dumneavoastræ cu regularitate.

Sæ væ rugafli cu copiii dumneavoastræ. În al patrulea
rând, facefli-væ timp sæ væ rugafli cu copiii dumnea-
voastræ. Rugæciunile cu familia, sub îndrumarea tatæ-
lui, trebuie sæ se facæ dimineafla øi seara. Facefli în aøa
fel încât copiii dumneavoastræ sæ simtæ credinfla
dumneavoastræ când implorafli binecuvântærile ceru-

lui asupra lor. Parafrazând cuvintele lui Iacov:…
„Mare putere are rugæciunea fierbinte a celui nepri-
hænit“ (Iacov 5:16). Rugafli copiii sæ participe la rugæ-
ciunile din familie øi la cele personale øi bucurafli-væ
de exprimærile lor drægælaøe faflæ de Tatæl Ceresc.

Sæ flinefli sæptæmânal serile de familie. În al cincilea
rând, facefli-væ timp pentru a avea seri de familie
bogate în conflinut. Împreunæ cu soflul care prezi-
deazæ, participafli la o searæ de familie spiritualæ înæl-
flætoare în fiecare sæptæmânæ. Implicafli copiii în
activitæfli. Învæflafli-i principii corecte. Facefli din seara
de familie una din minunatele tradiflii de familie.
Amintifli-væ de extraordinara promisiune fæcutæ de
preøedintele Joseph F. Smith, când s-au introdus serile
de familie în Bisericæ pentru prima datæ: „Dacæ sfinflii
ascultæ sfatul acesta, noi promitem cæ vor rezulta
mari binecuvântæri. Dragostea în casæ øi supunerea
faflæ de pærinfli va creøte. Credinfla se va dezvolta în
inimile tinerilor din Israel øi ei vor acumula putere
ca sæ combatæ influenflele rele øi ispitele care îi vor
asalta“ (din James R. Clark, comp., Messages of the
First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, vol. 6, [1965–1975], 4:339). Aceastæ pro-
misiune minunatæ este încæ valabilæ øi astæzi.

Sæ fifli împreunæ la timpul meselor. În al øaselea
rând, facefli-væ timp sæ fifli împreunæ la timpul mese-
lor cât de des este posibil. Acest lucru este din ce în
ce mai greu pe mæsuræ ce copiii cresc øi devin mai
ocupafli. Dar o conversaflie veselæ, împærtæøirea pla-
nurilor øi activitæflilor zilnice øi momentele speciale
de învæflare au loc la masæ pentru cæ mamele øi taflii
îøi dau silinfla în acest sens.

Sæ citifli zilnic din scripturi. În al øaptelea rând,
facefli-væ timp sæ citifli din scripturi zilnic cu familia.
Citirea individualæ din scripturi este importantæ, dar
citirea din scripturi cu familia este esenflialæ. Cititul
din Cartea lui Mormon împreunæ cu familia, va
aduce, în mod special, o spiritualitate mai mare în
cæmin øi va da atât pærinflilor, cât øi copiilor, puterea
de a rezista tentafliilor, iar Duhul Sfânt va fi însoflito-
rul lor permanent. Væ promit cæ cititul din Cartea lui
Mormon va schimba vieflile familiei dumneavoastræ.

Sæ facefli lucruri împreunæ cu familia. În al optulea
rând, gæsifli timp sæ facefli lucruri împreunæ cu fami-
lia. Ieøifli la plimbare øi la picnic cu familia, særbæto-
rifli zilele de naøtere, facefli excursii împreunæ øi
aceste ocazii vor constitui amintiri minunate. Ori de
câte ori este posibil, luafli parte cu întreaga familie la
evenimente în care un membru al familiei este pro-
tagonistul, cum ar fi o piesæ de teatru, un joc sportiv,
o cuvântare sau un recital. Mergefli la Bisericæ
împreunæ øi stafli alæturi întreaga familie, atunci când
este posibil. Mamele care ajutæ membrii familiei sæ se
roage øi sæ se joace împreunæ vor ræmâne împreunæ
øi vor binecuvânta vieflile copiilor pentru totdeauna.



Sæ væ învæflafli copiii. În al nouælea rând, rezervafli-væ
timp sæ væ învæflafli copiii. Profitafli de momentele de
învæflare. Acest lucru se poate realiza în orice parte a
zilei – în timpul meselor, în situaflii obiønuite sau spe-
ciale când stafli împreunæ, la capætul patului, la sfârøi-
tul zilei sau dis-de-dimineaflæ la o plimbare împreunæ.
Mame, dumneavoastræ suntefli cea mai bunæ învæflæ-
toare a copiilor dumneavoastræ. Nu trecefli aceastæ
responsabilitate preflioasæ cæminelor øi grædiniflelor
sau bonelor. Dragostea øi grija unei mame pentru
copiii ei, realizate prin rugæciuni, sunt cele mai
importante componente ale procesului ei de predare.

Învæflafli copiii principiile Evangheliei. Învæflafli-i cæ
meritæ sæ fie buni. Învæflafli-i cæ nu existæ nici o sigu-
ranflæ în pæcat. Învæflafli-i iubirea pentru Evanghelia
lui Isus Hristos øi mærturia despre divinitatea ei.

Învæflafli-væ fiii øi fiicele sæ fie modeøti, învæflafli-i
sæ respecte pe cei maturi. Învæflafli-væ copiii despre
puritatea sexualæ, despre standardele adecvate la
întâlniri, despre cæsætoria în templu, despre slujirea
misionaræ, precum øi despre importanfla acceptærii
øi muncii sârguincioase în chemærile din Bisericæ.

Învæflafli-i dragostea de muncæ øi valoarea unei
bune educaflii.

Învæflafli-i importanfla unei distracflii de bunæ cali-
tate, incluzând filmele, casetele video, muzica, cærflile
øi revistele potrivite. Discutafli despre relele pornogra-
fiei øi drogurilor, învæflafli-i valoarea unei viefli pure.

Da, mame, învæflafli-væ copiii Evanghelia în cæmi-
nul dumneavoastræ, în propriul dumneavoastræ
locaø. Aceasta este cea mai eficientæ educaflie pe care
copiii dumneavoastræ o vor primi vreodatæ. Acesta
este modul de învæflare al Domnului. Biserica nu væ
poate învæfla copiii precum o facefli dumneavoastræ.
Nici øcoala. Nici cæminul sau grædinifla. Dar dumnea-
voastræ putefli øi Domnul væ va sprijini. Copiii dum-
neavoastræ îøi vor aduce aminte de învæflæturile
dumneavoastræ mereu øi când vor fi maturi nu se vor
îndepærta de ele. Ei væ vor socoti binecuvântatæ –
mama lor, un înger, cu adeværat.

Mame, acest fel de educaflie cereascæ prin mame ia
timp – mult timp. Nu poate fi fæcutæ eficient cu o
jumætate de normæ. Trebuie fæcutæ tot timpul pentru
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a væ salva øi exalta copiii. Aceasta este chemarea
dumneavoastræ divinæ.

Sæ væ iubifli copii cu adeværat. În al zecelea rând øi
ultimul, mame, sæ væ facefli timp sæ væ iubifli copiii cu
adeværat. Dragostea unei mame neinstruite se apropie
de dragostea asemænætoare cu cea a lui Hristos.

Iatæ un omagiu frumos adus unei mame de cætre
bæiatul ei: „Nu-mi aduc aminte multe despre pærerile
ei la vot, nici de prestigiul ei social; øi nici nu-mi pot
aminti despre ideile ei despre educarea copilului,
dietæ øi teoria despre creøterea copilului. Principalul
lucru care acum mi se strecoaræ în minte din ceafla
groasæ a anilor trecufli este cæ m-a iubit. Îi fæcea plæ-
cere sæ stea întinsæ în iarbæ cu mine øi sæ-mi spunæ
poveøti sau sæ se joace de-a v-afli ascunselea cu noi,
copiii. Întotdeauna mæ strângea în brafle. Øi mie îmi
fæcea plæcere. Avea o faflæ zâmbitoare. Pentru mine
era precum Dumnezeu, aøa cum tofli sfinflii fericifli
spun despre El. Øi cântæ! Dintre toate senzafliile plæ-
cute din viafla mea, nimic nu se poate compara cu
încântarea de a mæ ghemui în poala ei øi sæ adorm în
timp ce se legæna în scaun øi îmi cânta. Gândindu-
mæ la acest lucru, mæ întreb dacæ femeia din zilele
noastre, cu toate cunoøtinflele øi planurile ei nemai-
pomenite, îøi dæ seama ce factor atotputernic este în
modelarea copilului ei la bine øi la ræu. Mæ întreb
dacæ îøi dæ seama cât de mult conteazæ dragostea øi
atenflia acordatæ pentru viafla unui copil“.

Mame, øi copiii dumneavoastræ adolescenfli au
nevoie de acelaøi fel de dragoste øi atenflie. Pentru
multe mame øi tafli pare mai uøor sæ-øi exprime dra-
gostea pentru copiii lor când aceøtia sunt mici, dar
mai dificil când ei au crescut. Stæruifli prin rugæciuni
sæ væ arætafli dragostea. Nu trebuie sæ fie nici o præ-
pastie între generaflii. Øi cheia este dragostea. Tinerii
noøtri au nevoie de dragoste øi atenflie, nu de indul-
genflæ. Au nevoie de empatie øi înflelegere, nu de
indiferenflæ din partea mamelor øi taflilor. Ei au
nevoie de timpul acordat de pærinfli. Învæflæturile
fæcute cu bunætatea øi dragostea mamei, precum øi
încrederea ei în fiul sau fiica adolescenfli îi pot salva
literalmente din ghearele lumii rele.

Din cuvântul adresat de preøedintele Benson la activitatea
„La gura sobei“ pentru pærinfli, la 22 februarie 1987.



ÎNVÆfiAREA COPIILOR PRIN
EXEMPLU ØI EDUCAfiIE

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:
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• Cugetafli la nevoile copiilor dumneavoastræ sau la
nevoile nepoflilor, nepoatelor sau ale altor copii pe
care îi cunoaøtefli. Planificafli ocaziile de a învæfla
copiii pe prin fapte øi cuvinte.

• Revedefli materialul despre învæflarea în familie
care se gæseøte în Teaching, No Greater Call
(36123), pag. 127–143 øi în Family Guidebook
(31180), pag. 4–10. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli
øi discutafli despre acest material cu soflul sau soflia.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolele de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

CEA MAI MARE ÎNCERCARE DIN LUME – A FI UN
PÆRINTE BUN

Elder James E. Faust
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

A fi pærinte este o chemare divinæ

Simt imboldul de a discuta despre un subiect pe
care l-am numit cea mai mare încercare din lume.
Este vorba de privilegiul øi responsabilitatea de a fi
pærinfli buni. Despre acest subiect, sunt aproape tot
atâtea pæreri cât pærinfli, øi totuøi, puflini sunt cei care
pretind cæ deflin toate ræspunsurile. Cu siguranflæ, eu
nu sunt unul dintre aceøtia.

Simt cæ în prezent, sunt mai mulfli tineri øi tinere
remarcabile printre membrii noøtri decât în orice
altæ perioadæ a vieflii mele. Acest lucru presupune cæ
cei mai mulfli dintre aceøti tineri minunafli provin
din cæmine bune øi au pærinfli buni, devotafli. Chiar
øi aøa, cei mai conøtiincioøi pærinfli simt cæ au fæcut
unele greøeli. Odatæ, când am fæcut un lucru negân-
dit, îmi aduc aminte chiar de mama mea cæ exclama:
„Unde am greøit?“

Domnul ne-a îndrumat: „Creøtefli copiii în luminæ
øi adevær“ (D&L 93:40). Pentru mine, nu existæ efort
omenesc mai important.

Sæ fii tatæ sau mamæ nu este numai o mare încer-
care, este o chemare divinæ. Este un efort care nece-
sitæ consacrare. Preøedintele David O. McKay a
declarat cæ a fi pærinfli este „cea mai mare încredere
care a fost datæ oamenilor“ (The Responsibility of
Parents to Their Children [broøuræ, n.d.], pag. 1).

Crearea cæminelor de succes

În timp ce pufline sunt încercærile umane mai mari
decât acelea de a fi pærinfli buni, pufline sunt ocaziile

care oferæ un potenflial mai mare de bucurie. Desigur,
nu existæ o lucrare mai importantæ de fæcut în aceastæ
lume decât pregætirea copiilor noøtri sæ fie temætori de
Dumnezeu, fericifli, cinstifli øi productivi. Pærinflii nu
vor afla o fericire mai satisfæcætoare decât sæ aibæ copii
care sæ-i cinsteascæ pe ei øi învæflæturile lor. Aceasta este
gloria pærinteascæ. Ioan a mærturisit: „Eu n-am bucurie
mai mare decât sæ aud despre copiii mei cæ umblæ în
adevær“ (3 Ioan 1:4). Dupæ pærerea mea, învæflarea,
creøterea øi instruirea copiilor necesitæ mai multæ inte-
ligenflæ, înflelegere intuitivæ, umilinflæ, putere, înflelep-
ciune, spiritualitate, perseverenflæ øi muncæ grea decât
oricare altæ încercare pe care am putea-o avea în viaflæ.
Mai ales atunci când bazele morale ale cinstei øi
decenflei sunt erodate în jurul nostru. Pentru a avea
cæmine de succes, trebuie predate valori øi trebuie sæ
fie reguli, trebuie sæ fie standarde øi ele trebuie sæ fie
categorice. Multe societæfli dau pærinflilor un sprijin
foarte mic în predarea øi cinstirea valorilor morale.
În multe nafliuni, pur øi simplu, nu mai existæ valori
øi mulfli dintre tinerii din aceste societæfli devin cinici
din punct de vedere moral.

Deoarece societæfli în întregime au decæzut øi øi-au
pierdut identitatea moralæ øi foarte multe cæmine s-
au dezmembrat, cea mai bunæ speranflæ este sæ dæm
o atenflie mai mare øi sæ depunem un efort mai mare
pentru învæflarea urmætoarei generaflii – copiii noøtri.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie, în primul rând,
sæ fortificæm învæflætorii copiilor de la Societatea
Primaræ. Importanfli sunt pærinflii øi alfli membri ai
familiei øi cel mai bun mediu de învæflare trebuie sæ
fie cæminul. Într-un anumit fel, trebuie sæ ne stræ-
duim mai mult sæ întærim cæminele noastre, astfel
încât ele sæ fie sanctuare împotriva pecinginei
morale nesænætoase care se ræspândeøte în jurul nos-
tru. Armonia, fericirea, pacea øi dragostea din cæmin
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pot da copiilor puterea interioaræ necesaræ sæ facæ
faflæ încercærilor vieflii. Barbara Bush, soflia preøedin-
telui [Statelor Unite] George Bush Sr., acum câteva
luni a spus absolvenflilor de la Wellesley College:

„Dar indiferent de epocæ, indiferent de timpuri, un
lucru nu se va schimba niciodatæ: Tafli øi mame, dacæ
avefli copii, ei trebuie sæ fie pe prim plan. Trebuie sæ
le citifli copiilor dumneavoastræ øi trebuie sæ-i îmbræ-
fliøafli øi trebuie sæ væ iubifli copiii. Succesul dumnea-
voastræ în familie, succesul nostru în societate, nu
depinde de ceea ce se întâmplæ la Casa Albæ, ci de
ceea ce se întâmplæ în interiorul cæminului dumnea-
voastræ“ (Washington Post, 2 iunie 1990, pag. 2).

Pentru a fi buni ca mamæ øi tatæ, este nevoie ca
pærinflii sæ renunfle la multe din propriile lor necesi-
tæfli øi dorinfle în favoarea necesitæflilor copiilor lor.
Ca urmare a acestui sacrificiu, pærinflii devotafli dez-
voltæ un caracter nobil øi învaflæ sæ punæ în practicæ
adeværurile altruiste propovæduite chiar de Salvator.

Am cel mai mare respect pentru pærinflii singuri care
se luptæ øi se sacrificæ, încercând cu eforturi supraome-
neøti sæ menflinæ familia laolaltæ. Ei ar trebui cinstifli øi
ajutafli în eforturile lor eroice. Dar datoria mamei sau a
tatælui este mult mai uøoaræ dacæ cei doi pærinfli îøi
aduc aportul în cæmin. Deseori, copiii pun la încercare
øi suprasolicitæ puterea øi înflelepciunea ambilor pærinfli.

Cât de des facefli rugæciuni cu familia?

Acum câfliva ani, episcopul Stanley Smoot a fost
intervievat de preøedintele Spencer W. Kimball.
Preøedintele Kimball l-a întrebat: „Cât de des facefli
rugæciuni cu familia?“.

Episcopul Smoot a ræspuns: „Încercæm sæ avem
rugæciuni cu familia de douæ ori pe zi, dar în medie
avem cam o datæ pe zi“.

Preøedintele Kimball a ræspuns: „În trecut, sæ faci
o rugæciune cu familia o datæ pe zi ar fi fost în
regulæ. Dar în viitor, nu va fi de ajuns dacæ intenflio-
næm sæ ne salvæm familiile“.

Mæ întreb dacæ serile de familie ocazionale, puflin
frecvente, vor fi suficiente, în viitor, pentru a-i forti-
fica pe copiii noøtri cu destulæ tærie moralæ. În viitor,
studiul rar al scripturilor cu familia va fi neadecvat
pentru a ne înarma copiii cu virtuflile necesare sæ
reziste la decadenfla moralæ a mediului în care vor
træi. Unde în lume vor învæfla copiii despre castitate,
integritate, cinste øi decenfla elementaræ, dacæ nu
acasæ? Aceste valori vor fi, desigur, întærite la
Bisericæ, dar învæflæturile pærinteøti sunt permanente.

Pærinflii trebuie sæ dea exemplu

Când pærinflii încearcæ sæ-øi învefle copiii sæ evite
pericolul, este un ræspuns nepotrivit sæ spunæ copii-
lor: „Noi avem experienfla øi înflelepciunea acumu-

latæ de-a lungul vieflii øi putem sæ ne apropiem mai
mult de marginea præpastiei decât voi“. Ipocrizia
pærinflilor poate sæ-i facæ pe copii cinici øi sæ nu mai
creadæ în ceea ce sunt învæflafli acasæ. De exemplu,
când pærinflii stau la filme pe care le interzic copiilor,
credibilitatea pærinflilor este diminuatæ. Dacæ ne
aøteptæm sæ avem copii cinstifli, pærinflii trebuie sæ fie
cinstifli. Dacæ ne aøteptæm sæ avem copii virtuoøi,
pærinflii trebuie sæ fie virtuoøi. Dacæ væ aøteptafli sæ
avefli copii de onoare, dumneavoastræ trebuie sæ
avefli onoare.

Printre alte valori, copiii trebuie învæflafli respectul
pentru ceilalfli, începând cu proprii lor pærinfli øi rude;
respectul pentru simbolurile credinflei øi a sentimente-
lor patriotice ale celorlalfli; respectul faflæ de lege øi
ordine; respectul faflæ de proprietatea celorlalfli; respec-
tul pentru autoritæfli. Pavel ne aminteøte cæ ar trebui
sæ-i învæflæm pe copii „sæ se deprindæ sæ fie evlavioøi
întâi faflæ de cei din casa lor“ (1 Timotei 5:4).

Disciplinarea copiilor

Una dintre cele mai dificile încercæri ale pærinflilor
este disciplinarea copiilor într-un mod corespunzæ-
tor. Creøterea copiilor este foarte individualizatæ.
Fiecare copil este diferit øi unic. Ceea ce este potrivit
pentru unul poate sæ nu fie potrivit pentru altul. Nu
øtiu cine este destul de înflelept sæ spunæ cæ disci-
plina este prea duræ sau cæ este prea îngæduitoare în
afaræ de pærinflii copiilor respectivi, care îi iubesc cel
mai mult. Este o chestiune de discernæmânt din par-
tea pærinflilor care se obfline prin rugæciune. Cu sigu-
ranflæ, principiul general este cæ disciplinarea copiilor
trebuie sæ fie motivatæ mai mult cu dragoste decât
prin pedeapsæ. Brigham Young ne-a sfætuit: „Dacæ
suntefli chemat vreodatæ sæ pedepsifli o persoanæ,
niciodatæ sæ n-o pedepsifli mai mult decât putefli
repara cu leacul pe care îl avefli pentru a-l vindeca“.
Johm A. Widtsoe [1954], pag. 278). Îndrumarea øi
disciplina sunt, totuøi, cu siguranflæ indispensabile
pentru creøterea copiilor. Dacæ pærinflii nu-øi discipli-
neazæ copiii, atunci societatea îi va disciplina într-un
fel neplæcut pærinflilor. Færæ disciplinæ, copiii nu vor
respecta nici regulile de acasæ, nici pe cele din socie-
tate.

Un scop principal al disciplinei este învæflarea
supunerii. Preøedintele David O. McKay a menflio-
nat: „Pærinflii care nu reuøesc sæ-i învefle pe copii
supunerea, dacæ în cæminele lor nu se dezvoltæ supu-
nerea, societatea o va cere øi o va obfline. De aceea,
este mai bine ca acasæ, cu blândefle, duioøie øi înflele-
gere sæ obiønuim copilul cu supunerea, decât sæ-l
læsæm cu cruzime în seama disciplinærii brutale øi
neplæcute pe care societatea o va impune, dacæ cæmi-
nul nu øi-a îndeplinit aceastæ obligaflie“ (The
Responsability of Parents to Their Children, pag. 3).



mai pot face nimic cu copiii lor. Foarte multor copii
li s-a dat atât de mult, încât acum sunt distruøi“ (din
Conference Report, apr. 1975, pag. 150; sau Ensign,
mai 1975, pag. 101). Se pare cæ fline de natura umanæ
ca sæ nu apreciem pe deplin lucrurile materiale pe
care nu le-am câøtigat noi înøine.

Este, cu siguranflæ, o ironie faptul cæ unii pærinfli
doresc mult ca sæ aibæ copii care sunt acceptafli øi
renumifli printre colegii lor; totuøi aceiaøi pærinfli se
tem ca lucrurile pe care le fac colegii sæ nu le facæ øi
copiii lor.

Sæ ajutæm copiii sæ-øi însuøeascæ valorile

În general, acei copii care decid ei înøiøi, ajungând
la concluzia cæ trebuie sæ se abflinæ de la droguri,
bæuturi alcoolice øi sex ilegal sunt aceia care au adop-
tat øi însuøit valorile solide ale cæminului lor în timp
ce au locuit cu pærinflii lor. În perioadele în care tre-
buie sæ ia hotærâri dificile, probabil, ei vor urma
învæflæturile pærinflilor lor, mai degrabæ decât exem-
plul colegilor sau ale reclamelor mediatizate care slæ-
vesc consumul de bæuturi alcoolice, sexul ilegal,
infidelitatea, necinstea øi alte vicii. Ei sunt precum
cei douæ mii de tineri ai lui Helaman care „fuseseræ
învæflafli de cætre mamele lor cæ dacæ ei nu se vor
îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera“ de la moarte
(Alma 56:47). „Øi ei mi-au repetat mie cuvintele
mamelor lor, zicând: Noi nu ne îndoim cæ mamele
noastre au øtiut aceasta“(Alma 56:48).

Ceea ce pare sæ ajute la cimentarea învæflæturilor øi
valorilor pærinflilor în vieflile copiilor este o credinflæ
fermæ în Dumnezeire. Când aceastæ credinflæ devine
parte chiar din sufletele lor, ei au putere læuntricæ.
Deci, dintre toate lucrurile importante de învæflat,
ce ar trebui pærinflii sæ-i învefle? Scripturile ne spun
cæ pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii „credinfla în
Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu, øi a botezului øi a
darului Duhului Sfânt“ øi „doctrina pocæinflei“ (D&L
68:25). Aceste adeværuri trebuie sæ fie învæflate acasæ.
Acestea nu pot fi învæflate în øcolile publice, nici nu
vor fi încurajate de guvern sau de societate. Desigur,
programele Bisericii pot fi de ajutor, dar învæflarea
cea mai eficientæ are loc în cæmin.

O mie de fire de iubire

Nu e necesar ca timpul de predare al pærinflilor sæ
fie lung, dramatic sau autoritar. Învæflæm acest lucru de
la Marele Învæflætor. Charles Henry Parkhurst a spus:

„Întreaga frumusefle a vieflii lui Hristos este doar
frumuseflea adunatæ a faptelor mici frumoase care
nu sar în ochi – discuflia cu femeia la fântânæ;…
Dovedirea ambifliei secrete din inima tânærului con-
ducætor care îl îndepærta de împæræflia Cerurilor;…
învæflarea unui grup mic de discipoli cum sæ se
roage;… Întreflinerea focului øi frigerea peøtelui pen-
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Învæflarea copiilor prin exemplu øi educaflie

Sæ-i învæflæm pe copii sæ munceascæ

O parte esenflialæ în învæflarea copiilor sæ fie disci-
plinafli øi responsabili este sæ-i punefli sæ învefle sæ
munceascæ. Pe mæsuræ ce creøtem, mulfli dintre noi
suntem ca omul care a spus: „Îmi place munca; mæ
fascineazæ. Pot sæ stau øi sæ mæ uit la ea ore în øir“.
(Jerome Klapka Jerome, în The International
Dictionary of Thoughts, comp. John P. Bradley, Leo F.
Daniels øi Thomas C. Jones [1969], pag. 782). Din
nou, cei mai buni învæflætori ai principiului muncii
sunt chiar pærinflii. Pentru mine, munca a devenit o
bucurie când am muncit pentru prima datæ alæturi
de tata, de bunicul, unchii øi fraflii mei. Sunt sigur cæ
deseori am fost mai mult o piedicæ decât un ajutor,
dar amintirile sunt plæcute øi lecfliile învæflate sunt
valoroase. Copiii au nevoie sæ învefle ce este respon-
sabilitatea øi independenfla. Îøi iau pærinflii din tim-
pul lor pentru a aræta, demonstra øi explica astfel
încât copiii sæ poatæ învæfla, aøa cum Lehi a spus:
‚a acfliona pentru ei înøiøi, øi nu… pentru a se
acfliona asupra lor’? (2 Nefi 2:26).

Luther Burbank, unul dintre cei mai mari horticul-
tori din lume, a spus: „Dacæ nu am fi acordat mai
multæ atenflie plantelor noastre aøa cum am acordat
copiilor noøtri, am fi træit acum într-o junglæ de buru-
ieni“ (din Elbert Hubbard’s Scrap Book [1923], pag. 227).

Încercæri speciale pentru pærinfli

Copiii sunt, de asemenea, beneficiarii libertæflii
de a alege datoritæ cæreia ne putem bucura cu toflii
de oportunitatea de a progresa, creøte øi dezvolta.
Aceastæ libertate de a alege le permite, de asemenea,
copiilor sæ urmeze alegeri alternative cum ar fi egois-
mul, risipa, îngæduinfla prea mare faflæ de sine øi
autodistrugerea. Deseori, copiii îøi exprimæ aceastæ
libertate când sunt foarte mici.

Pærinflii, care au fost devotafli, iubitori øi preocu-
pafli, care au træit conform principiilor dreptæflii cât
de bine au putut, sæ fie alinafli prin a øti cæ sunt
pærinfli buni, în ciuda unor fapte reprobabile ale
unora dintre copiii lor. Chiar copiii au responsabilita-
tea de a asculta, de a se supune, de a învæfla ceea ce li
s-a predat. Pærinflii nu pot, întotdeauna, sæ ræspundæ
pentru comportamentul greøit al copiilor lor, pentru
cæ ei nu pot garanta buna comportare a copiilor lor.
Câfliva copii ar putea pune la încercare chiar øi înfle-
lepciunea lui Solomon øi ræbdarea lui Iov.

Adesea, este o încercare specialæ pentru acei
pærinfli care sunt avufli sau exagerat de indulgenfli.
În acest sens, unii copii, în aceste situaflii, îi fac pe
pærinfli ostatecii lor prin refuzul de a sprijini regulile
pærinflilor, dacæ pærinflii nu cedeazæ la cererile copii-
lor. Elder Neal A. Maxwell a spus: „Cei care fac prea
mult pentru copiii lor, în scurt timp, vor afla cæ nu



Copiii næscufli dupæ pecetluirea eternæ pot beneficia
de promisiunile divine fæcute bravilor lor stræmoøi
care øi-au flinut legæmintele. Legæmintele flinute de
pærinfli vor fi flinute øi de Dumnezeu. Copiii pot
deveni astfel beneficiarii øi moøtenitorii acestor
mærefle legæminte øi promisiuni. Acest lucru se întâm-
plæ pentru cæ ei sunt copiii legæmântului (vezi Orson
F. Whitney, în Conference Report, apr. 1929, pag.
110–111).

Dumnezeu binecuvânteazæ lupta øi sacrificiul
pærinflilor cinstifli din aceastæ lume. Fie ca El sæ cin-
steascæ în special legæmintele flinute de pærinflii cre-
dincioøi dintre membrii noøtri øi sæ vegheze asupra
acestor copii ai legæmântului.

Din cuvântul adresat de elder Faust la conferinfla generalæ a
Bisericii din octombrie 1990 (vezi Conference Report, oct. 1990,
pag. 39–43; sau Ensign, nov. 1990, pag. 32–35).
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tru ca ucenicii Sæi sæ aibæ pregætitæ o masæ când vor
veni la flærm înfrigurafli, obosifli øi descurajafli dupæ o
noapte de pescuit. Toate aceste lucruri, ne permit sæ
intræm în lumea realæ a calitæflii øi nuanflelor intere-
selor [lui Hristos] atât de specifice, foarte la obiect,
uøor de încadrat în fapte mærunte, foarte legate de
detalii mici“ (“Kindness and Love“, în Leaves of Gold
[1938], pag. 177).

Øi la fel se întâmplæ øi cu pærinflii. Lucrurile mici
fac lucrurile mari flesute în tapiseria familiei prin mii
de fire de iubire, credinflæ, disciplinæ, sacrificiu, ræb-
dare øi muncæ.

Copiii legæmântului

Sunt unele promisiuni spirituale minunate care
pot ajuta pe pærinflii credincioøi din aceastæ Bisericæ.

O MASÆ ÎNCONJURATÆ CU DRAGOSTE

Elder LeGrand R. Curtis
din Cei Øaptezeci

S-a scris mult despre importanfla cæminului. Elder
Marion G. Romney ne-a spus cæ „la baza bolii fatale
a societæflii este instabilitatea familiei“1. Recunoaøtem
cæ unele cæmine sunt mari, elegant mobilate, chiar
luxoase. Altele sunt foarte mici øi umile, cu mobilæ
puflinæ. Totuøi fiecare „cæmin poate fi un rai pe
pæmânt când suntem plini de dragoste,… unde
dorim sæ fim“, aøa cum unul dintre imnurile noastre
îndrægite ne aminteøte2.

Piesa cea mai importantæ din cele mai multe
cæmine este masa din bucætærie. Acum ea poate fi
micæ, poate fi mare sau sub forma unui bar în care
abia ai unde sæ pui mâncarea øi tacâmurile. Funcflia
sa principalæ pare sæ fie un loc unde diferifli membri
ai familiei primesc hrana.

Cu aceastæ ocazie specialæ, dorinfla mea este sæ væ
atrag atenflia la funcflia mai profundæ, mai impor-
tantæ a mesei de bucætærie, unde putem primi mult
mai mult decât hranæ pentru bunæstarea noastræ
fizicæ.

Discufliile despre Evanghelie în jurul mesei

În general, o familie are doi sau mai mulfli membri
de vârste diferite, dar familia trebuie sæ se întâl-
neascæ – de preferat nu doar ca sæ mænânce, ci øi
ca sæ se roage, sæ discute, sæ asculte, sæ povesteascæ,
sæ învefle øi sæ se dezvolte împreunæ. Preøedintele
Gordon B. Hinckley a declarat acest lucru foarte
bine:

„Rugæmintea mea – øi aø fi dorit sæ fiu mai eloc-
vent în a o spune – este o rugæminte de a salva
copiii. Prea mulfli dintre ei trec prin suferinflæ øi
fricæ, singurætate øi disperare. Copiii au nevoie de
lumina soarelui. Au nevoie de fericire. Ei au nevoie
de iubire øi îngrijire. Au nevoie de bunætate, hranæ
øi afecfliune. Fiecare cæmin, indiferent de costul
casei, poate oferi o ambianflæ de iubire care va fi o
ambianflæ salvatoare“3.

Cei mai mulfli membri ai familiei sunt supuøi mul-
tor influenfle din lumea exterioaræ cæminului, cât øi
influenflei puternice a radioului, televiziunii, casete-
lor video øi a multor lucruri pe care le aducem acasæ.

Imaginafli-væ o familie adunatæ în jurul mesei,
poate masa de bucætærie, vorbind despre Evanghelie,
despre adunærile de împærtæøanie, despre mesaje,
despre ediflia actualæ a revistei Liahona sau a ziarului
New Era, vorbind despre øcoalæ cu toate conexiunile
posibile, vorbind despre conferinfla generalæ, despre
lecfliile de la Øcoala de duminicæ, despre audierea de
muzicæ bunæ, despre Isus Hristos øi învæflæturile Lui.
Aceastæ listæ ar putea fi extinsæ. Ar fi înflelept ca nu
doar pærinflii, ci tofli membrii familiei sæ se asigure cæ
fiecare persoanæ prezentæ are øansa sæ vorbeascæ øi
ocazia sæ participe intens.

Rugæciunea cu familia în jurul mesei

Gândifli-væ la potenflialul unei familii care înge-
nuncheazæ în jurul mesei (færæ televizor), rugându-
se, implorând ajutor, mulflumind Tatælui pentru
binecuvântæri – învæflând pe cei de toate vârstele
importanfla unui Tatæ iubitor în Cer. Rugæciunea cu
familia împreunæ cu cei mici poate sæ fie un exem-
plu pentru ca atunci când vor fi mai în vârstæ, sæ se
roage cu membrii familiilor lor proprii.



decât sæ ræspundæ doleanflei adolescentului. Copilul
ocupat s-a plâns: „Sæ nu mæ mai excluzi“.

Studiul scripturilor în jurul mesei

Imaginafli-væ o familie în jurul unei mese cu scrip-
turile deschise, discutând despre multele adeværuri øi
lecflii de acumulat. Într-adevær aceasta este o masæ
înconjuratæ de dragoste!

Educatorii sunt de pærere cæ tofli copiii trebuie sæ
citeascæ mai mult în afara øcolii. Noi putem sæ bine-
cuvântæm pe copiii noøtri citind din scripturi
împreunæ cu ei în fiecare zi – la masa din bucætærie.

A rezerva timp pentru ca familia sæ se întâlneascæ
la masa din bucætærie necesitæ o considerabilæ siste-
matizare øi planificare cu grijæ, dar ce ar putea fi mai
important decât unitatea familiei, decât creøterea spi-
ritualæ a familiei, decât legæturile dintre membrii
familiei care se stabilesc în timp ce ei discutæ, ascultæ
øi ræspund, înconjurafli de dragoste? Succesul nostru
depinde, pur øi simplu, de a încerca – iar øi iar.

Întærirea legæturilor de familie

Sunt multe forfle în lumea de astæzi care cautæ sæ
distrugæ familia øi cæminul. Pærinflii înflelepfli se vor
strædui sæ întæreascæ legæturile de familie, sæ creascæ
spiritualitatea în cæmin øi sæ-øi concentreze atenflia
asupra lui Isus Hristos øi a activitæflii din templu.
Preøedintele Howard W. Hunter ne-a spus:

„Mæ rog ca sæ putefli sæ væ tratafli cu mai multæ
bunætate, mai multæ politefle, mai multæ umilinflæ øi
ræbdare øi iertare… 

În al doilea rând øi în acelaøi spirit, invit membrii
Bisericii sæ stabileascæ templul Domnului ca minuna-
tul simbol al calitæflii lor de membru øi locul divin
pentru legæmintele lor cele mai sacre. Dorinfla mea
cea mai arzætoare ar fi ca fiecare membru al Bisericii
sæ fie demn de a intra în templu.

Îndrumarea datæ de preøedintele Hunter poate fi
accentuatæ mai mult prin ceea ce are loc în jurul
mesei de bucætærie.

Ar trebui sæ exersæm în cæminele noastre cum sæ-i
tratæm pe ceilalfli. Dupæ cum Goethe a spus atât de
bine: „Dacæ tratezi pe cineva aøa cum este, el va
ræmâne aøa cum este, dar dacæ îl tratezi aøa… cum ar
putea fi, el va deveni [ceea ce ar trebui sæ fie]“7.

Sæ facefli din cæmine locuri de rugæciuni

Elder Boyd K. Packer a declarat: „Sæ aduci câteva
lucruri din cer în cæmin înseamnæ sæ te asiguri cæ
membrii familiei vor trece clasa la participarea la
adunærile Bisericii. Seara de familie este, desigur, per-
fectæ pentru acest lucru – o adunare acasæ care poate
fi organizatæ dupæ nevoi øi este la fel ca o adunare la
Bisericæ, sau poate fi ca cele flinute la capelæ“8.
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Învæflarea copiilor prin exemplu øi educaflie

Elder Thomas S. Monson a menflionat acest lucru
foarte bine:

„Domnul ne-a îndrumat sæ avem rugæciuni cu
familia atunci când a spus: ‚Rugafli-væ în familiile
voastre la Tatæl, întotdeauna în numele Meu, pentru
ca nevestele øi copiii voøtri sæ poatæ fi
binecuvântafli‘ “ (3 Nefi 18:21).

Vrefli sæ mæ însoflifli øi sæ ne uitæm la o familie
tipicæ de sfinfli din zilele din urmæ care se roagæ
Domnului? Tatæl, mama øi fiecare copil îngenun-
cheazæ, îøi apleacæ capul øi îøi închid ochii. Un spirit
dulce de iubire, unitate øi pace umple cæminul.
Atunci când un tatæ ascultæ cum fiul lui micufl se
roagæ la Dumnezeu ca tæticul lui sæ facæ lucrurile
bine øi sæ fie supus faflæ de rugæminflile Domnului,
credefli cæ acest tatæ va gæsi dificil sæ onoreze rugæciu-
nea scumpului sæu fiu? Când o fiicæ adolescentæ
ascultæ pe scumpa ei mæmicæ cæ se roagæ Domnului
ca fiica ei sæ fie inspiratæ în alegerea prietenilor ei, ca
ea sæ fie pregætitæ pentru cæsætoria în templu, nu cre-
defli cæ o astfel de fiicæ va cæuta sæ cinsteascæ aceastæ
implorare umilæ a mamei ei, pe care o iubeøte atât de
mult? Când tatæl, mama øi fiecare copil se roagæ cu
sinceritate ca aceøti fii buni din familie sæ træiascæ
demn ca sæ poatæ primi la momentul potrivit o che-
mare de a sluji ca ambasadori ai Domnului în câm-
pul misionar al Bisericii, nu începem noi sæ vedem
cum aceøti fii cresc pânæ la vârsta majoratului cu o
copleøitoare dorinflæ de a sluji ca misionari?

Aøa dupæ cum mulfli au spus: „Cum afli putea oare
sæ trimitefli pe pærinflii voøtri øi pe copiii voøtri în
lume, în fiecare zi, færæ a-i fi adunat laolaltæ øi færæ sæ
fi discutat cu Domnul?“ Pærinflii înflelepfli vor exa-
mina programele lor øi vor planifica cel puflin o datæ
pe zi sæ adune familia pentru a primi binecuvântærile
rugæciunii. În scurt timp, membrii tineri vor învæfla
cum sæ spunæ pe rând rugæciunea øi vor învæfla valo-
rile preflioase ce se gæsesc în rugæciunea cu familia.

Facefli din cæmin un loc fericit

Am mai menflionat înainte cæ acest „cæmin tre-
buie sæ fie un loc fericit pentru cæ tofli muncesc sæ-l
pæstreze în acest fel. Se spune cæ fericirea se face
acasæ øi ar trebui sæ ne stræduim sæ avem cæmine feri-
cite øi locuri plæcute pentru noi øi copiii noøtri. Un
cæmin fericit este cel ce pivoteazæ în jurul învæflæturi-
lor Evangheliei. Acest lucru necesitæ un efort atent
permanent din partea tuturor celor implicafli“5.

Un adolescent ocupat dintr-o familie cam mare 
s-a plâns cæ timpul dedicat rugæciunii cu familia era
prea lung. Când mama înfleleaptæ s-a rugat a doua zi,
ea nu l-a menflionat în mod intenflionat pe adoles-
cent în rugæciune. La încheierea rugæciunii, copilul
ocupat a spus: „Mamæ, nu m-ai inclus în rugæ-
ciune!“. Mama iubitoare a explicat cæ ea nu fæcuse



de declaraflia importantæ a preøedintelui Harold B.
Lee: „Amintifli-væ cæ cea mai importantæ parte din
lucrarea Domnului pe care dumneavoastræ øi cu
mine o vom face vreodatæ va fi… între pereflii cæmi-
nelor noastre proprii“10.

Rugæmintea mea, astæzi, este ca fiecare dintre noi
sæ se uite cu atenflie la cæminul propriu øi la masa de
bucætærie øi sæ continue sæ se stræduiascæ sæ aducæ
raiul în cæmin øi sæ vinæ la Isus Hristos.

Din cuvântul adresat de elder Curtis la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1995 (vezi Conference Report, apr. 1995, pag.
109–111; sau Ensign, mai 1995, pag. 82–83).
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Acest sfat este în concordanflæ cu ceea ce ne-a spus
elder Dean L. Larsen: „Clædirile Bisericii noastre nu
sunt singurul loc unde ne putem ruga. Cæminele
noastre trebuie sæ fie, de asemenea, locuri de rugæ-
ciuni. Ar fi foarte bine dacæ în fiecare zi am putea
‚merge acasæ la bisericæ‘. Nu ar mai fi alte locuri
unde Spiritul Domnului este mai bine primit øi mai
uøor accesibil decât în propriile noastre cæmine“9.

Pe mæsuræ ce ne stræduim sæ realizæm acest lucru
în cæminele noastre, vom face bine sæ ne amintim
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1. „Scriptures As They Relate to Family Stability“, Ensign, febr.
1972, pag. 57.

2. „Home Can Be a Heaven on Earth“, Hymns, nr. 298.
3. Din Conference Report, oct. 1994, pag. 74–75; sau Ensign,
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SÆ PREDÆM COPIILOR
PRINCIPIILE EVANGHELIEI
PARTEA 1

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:
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• Citifli Doctrinæ øi legæminte 68:25–28. Pe mæsuræ
ce citifli, identificafli principiile øi rânduielile pe
care Domnul le-a poruncit pærinflilor sæ-i învefle
pe copiii lor. Planificafli câteva lucruri pe care le
putefli face pentru a preda aceste principii øi rân-
duieli copiilor sau nepoflilor øi nepoatelor dum-
neavoastræ sau altor copii pe care îi cunoaøtefli.

• Când citifli urmætorul articol, concentrafli-væ atenflia
asupra a cel mult douæ sugestii date de elder Robert
D. Hales. Pe mæsuræ ce se ivesc diferite ocazii, con-
centrafli-væ atenflia asupra altor sugestii din articol.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

ÎNTÆRIREA FAMILIILOR: DATORIA NOASTRÆ SFÂNTÆ

Elder Robert D. Hales
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Spiritul ne întæreøte familiile

Întærirea familiilor este datoria noastræ sfântæ ca
pærinfli, copii, rude, conducætori, învæflætori øi
membri individuali ai Bisericii.

Importanfla întæririi spirituale a familiilor este pro-
povæduitæ clar în scripturi. Tatæl Adam øi mama Eva 
øi-au învæflat fiii øi fiicele despre Evanghelie. Sacrificiile
lui Abel au fost acceptate de Domnul, pentru cæ el L-a
iubit. Cain, pe de altæ parte, „l-a iubit mai mult pe
Satana decât pe Dumnezeu“ øi a sævârøit pæcate grave.
Adam øi Eva „se jeleau înaintea Domnului din cauza
lui Cain øi a fraflilor lui“, dar ei nu au încetat niciodatæ
sæ le propovæduiascæ Evanghelia copiilor lor (vezi
Moise 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58).

Trebuie sæ înflelegem cæ fiecare dintre copiii noøtri
are daruri øi talente diferite. Unii, la fel ca Abel, par
sæ fi primit darurile credinflei la naøtere. Alflii se luptæ
la fiecare hotærâre pe care trebuie s-o ia. Ca pærinfli,
n-ar trebui sæ permitem ca lupta øi cæutærile copiilor
noøtri sæ ne slæbeascæ sau sæ ne facæ sæ pierdem cre-
dinfla în Domnul.

Alma cel Tânær, când era „sfâøiat de chin, în timp
ce era chinuit de aducerea aminte a pæcatelor [sale]
multe“, øi-a amintit cæ l-a auzit pe tatæl sæu propovæ-
duind despre venirea lui „Isus Hristos, un Fiu al lui
Dumnezeu, ca sæ ispæøeascæ pentru pæcatele lumii“

(Alma 36:17). În mod asemænætor, copiii noøtri îøi
vor aminti de învæflæturile øi mærturia noastræ.

Cei 2.000 de tineri luptætori din armata lui
Helaman au mærturisit cæ mamele lor neprihænite 
i-au învæflat cu tærie principiile Evangheliei (vezi
Alma 56:47–48).

Într-o perioadæ de mari cæutæri spirituale, Enos a
spus: „Cuvintele pe care le-am auzit deseori spuse de
tatæl meu despre viafla veønicæ… au coborât adânc în
inima mea“ (Enos 1:3).

În Doctrinæ øi legæminte, Domnul spune cæ pærin-
flii trebuie sæ-øi învefle copiii „când au opt ani, sæ
înfleleagæ doctrina pocæinflei, a credinflei în Hristos,
Fiul lui Dumnezeului cel Viu øi a botezului øi a daru-
lui Duhului Sfânt prin aøezarea mâinilor“… 

„Øi ei îøi vor învæfla, de asemenea, pe copiii lor sæ
se roage øi sæ umble în dreptate înaintea Domnului“
(D&L 68:25, 28).

Propovæduirea Evanghelia întæreøte familiile

Pe mæsuræ ce îi vom învæfla pe copiii noøtri
Evanghelia prin cuvinte øi exemple, familiile noastre
se vor întæri øi fortifica spiritual.

Cuvintele profeflilor în viaflæ sunt clare în legæturæ
cu datoria noastræ sfântæ de a întæri spiritual fami-
liile noastre. În 1995, Prima Preøedinflie øi Consiliul
celor Doisprezece au declarat lumii cu solemnitate
spunând „familia este esenflialæ pentru planul
Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor
Lui… Soflul øi soflia au o responsabilitate sacræ, aceea
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de a se iubi øi de a se îngriji unul pe altul øi pe copiii
lor… Pærinflii au datoria sacræ de a-øi creøte copiii cu
dragoste øi dreptate, de a satisface nevoile lor fizice 
øi spirituale, de a-i învæfla sæ se iubeascæ øi sæ se slu-
jeascæ unul pe altul, sæ respecte poruncile lui
Dumnezeu“ („Familia – O declaraflie oficialæ cætre
lume“, Liahona, oct. 1998, pag. 24).

În luna februarie 1999, Prima Preøedinflie a adresat
o chemare tuturor pærinflilor „sæ depunæ toate efortu-
rile de a-i învæfla øi creøte pe copiii lor conform prin-
cipiilor Evangheliei care îi vor fline aproape de
Bisericæ. Cæminul este baza unei viefli drepte øi nimic
altceva nu-i poate lua locul, nici nu-i poate îndeplini
funcfliile principale în a duce pe mai departe aceastæ
responsabilitate datæ de Dumnezeu“.

În scrisoarea din luna februarie 1999, Prima
Preøedinflie ne-a învæflat cæ prin învæflarea øi creøterea
copiilor conform principiilor Evangheliei, pærinflii
pot sæ-øi protejeze familiile împotriva elementelor
distrugætoare. În continuare, pærinflii øi copiii au fost
sfætuifli „sæ acorde cea mai mare prioritate rugæciunii
în familie, serilor de familie, studiului Evangheliei øi
educafliei în spiritul Evangheliei øi în general, tuturor
activitæflilor cu familia. Oricât de demne øi corecte ar
fi alte necesitæfli sau activitæfli, ele nu trebuie sæ înlo-
cuiascæ însærcinærile primite de la Dumnezeu pe care
doar pærinflii øi familiile le pot face în mod corespun-
zætor“ (scrisoarea Primei Preøedinflii, 11 febr. 1999;
citat în ziarul Church News, 27 febr. 1999, pag. 3).

Cu ajutorul Domnului øi a doctrinei Lui, toate
efectele dureroase ale încercærilor pe care familia le
poate avea pot fi înflelese øi depæøite. Oricare ar fi
nevoile membrilor familiei, noi putem sæ ne întærim
familiile pe mæsuræ ce urmæm sfatul dat de profefli.

Cheia prin care întærim familiile noastre este
sæ avem Spiritul Domnului în cæminele noastre.
Scopul familiilor noastre este de a fi pe calea
strâmtæ øi îngustæ.

Idei pentru a întæri familiile

Nenumærate lucruri se pot face înæuntrul pereflilor
cæminului nostru pentru a întæri familia. Permitefli-mi
sæ væ împærtæøesc câteva idei care sæ væ ajute sæ identi-
ficafli domeniile din familiile noastre care necesitæ
întærire. Le ofer drept încurajare, øtiind cæ fiecare
familie este unicæ – øi fiecare membru al familiei –
este unic.

Cæminele trebuie sæ fie un loc sigur

• Sæ facem din cæminele noastre un loc sigur unde
fiecare membru sæ se simtæ iubit, având sentimen-
tul cæ îi aparfline. Conøtientizafli cæ fiecare copil
are diferite daruri øi capacitæfli; fiecare are nevoie
de o iubire øi o îngrijire specialæ.

• Amintifli-væ, „un ræspuns blând potoleøte mânia“
(Proverbe 15:1). Când eu øi iubita mea am fost
pecetluifli în templul Salt Lake City, elder Harold B.
Lee ne-a dat un sfat înflelept: „Când ridicafli glasul
la mânie, Spiritul pleacæ din cæminul dumneavoas-
træ“. Niciodatæ nu trebuie, ca la mânie, sæ zævorâm
uøa cæminului sau a inimilor noastre faflæ de copii.
La fel ca fiul risipitor, copiii noøtri au nevoie sæ øtie
cæ atunci când îøi revin, ei se pot întoarce la noi
dupæ iubire øi sfaturi.

• Petrecefli un timp singuri cu copiii [dumneavoas-
træ], læsându-i sæ aleagæ activitatea øi subiectul con-
versafliei. Izolafli-væ pentru ca sæ nu fifli deranjafli.

Sæ învæflafli copiii sæ se roage, sæ citeascæ scripturi
øi sæ asculte muzicæ de calitate

• Încurajafli-væ copiii sæ aibæ un comportament
religios personal, cum ar fi studiul personal din
scripturi, rugæciuni øi postul cu un anumit scop.
Mæsurafli creøterea lor spiritualæ prin observarea
conduitei, a limbajului øi comportærii lor faflæ de
alflii.

• Sæ ne rugæm zilnic cu copiii noøtri.

• Sæ citim din scripturi împreunæ. Îmi aduc aminte
de mama øi tata cæ ne citeau din scripturi în timp
ce noi stæteam pe jos øi ascultam. Câteodatæ între-
bau: „Ce înseamnæ aceastæ scripturæ pentru voi?“
sau „Ce sentimente væ stârneøte aceastæ scrip-
turæ?“. Apoi, ne ascultau cum ræspundeam cu
propriile noastre cuvinte.

• Citifli copiilor, tinerilor øi adulflilor din cuvintele
profeflilor în viaflæ øi din alte articole înælflætoare
din revistele Bisericii.

• Putem sæ facem cæminul nostru sæ ræsune de
muzicæ bunæ în timp ce noi cântæm cu toflii din
cartea de imnuri øi din Children’s Songbook (Cartea
de cântece pentru copii).

Sæ flinefli seri de familie øi consilii de familie

• fiinefli seri de familie în fiecare sæptæmânæ. Ca
pærinfli, câteodatæ, suntem prea intimidafli sæ le
propovæduim sau mærturisim copiilor noøtri. Øi eu
m-am simflit vinovat de acest lucru în viafla mea.
Copiii noøtri au nevoie sæ le împærtæøim senti-
mentele noastre spirituale, învæflându-i øi spu-
nându-le mærturia noastræ.

• fiinefli consilii de familie pentru a discuta despre
planurile øi grijile familiei. Unele dintre cele mai
eficiente consilii de familie sunt cele flinute cu fie-
care membru al familiei în parte. Sæ ne ajutæm
copiii sæ øtie cæ ideile lor sunt importante.
Ascultafli-i øi învæflafli de la ei.



Sfânt, despre împærtæøanie, despre cinstirea preofliei
øi despre a face legæminte în templu øi de a le pæstra.
Ei trebuie sæ øtie importanfla de a træi demn pentru a
obfline o recomandare de templu øi de a se pregæti
pentru cæsætoria în templu.

• Dacæ nu afli fost încæ pecetluifli în templu cu soflia
sau soflul øi copiii, lucrafli împreunæ pentru a primi
binecuvântærile din templu. Stabilifli-væ scopul de
a merge la templu cu întreaga familie.

• Frafli, fifli demni de preoflia pe care o deflinefli øi
folosifli-o pentru a binecuvânta vieflile celor din
familia dumneavoastræ… 

Sæ cunoaøtefli activitæflile din comunitate, de la
øcoalæ øi de la Bisericæ

Surse de inspiraflie sunt disponibile øi în afara
cæminului. Sæ le folosim cu înflelepciune pentru a ne
întæri familiile.

• Sæ ne încurajæm copiii sæ slujeascæ în Bisericæ øi în
comunitate.

• Sæ discutæm cu învæflætorii, antrenorii, consilierii
copiilor noøtri, precum øi cu conducætorii din
Bisericæ despre grijile noastre øi necesitæflile copiilor
noøtri.

• Sæ aflæm ce fac copiii noøtri în timpul lor liber. 
Sæ-i influenflæm în alegerea filmelor, a programelor
TV øi a casetelor video. Dacæ sunt pe Internet, sæ
øtim ce fac. Sæ-i ajutæm sæ conøtientizeze impor-
tanfla distracfliilor în general.

• Sæ încurajæm activitæflile øcolare meritorii. Sæ
cunoaøtem ce studiazæ copiii noøtri. Sæ-i ajutæm la
teme. Sæ-i ajutæm sæ-øi dea seama de importanfla
educafliei øi a pregætirii pentru a fi angajafli în
serviciu øi pentru a deveni independenfli.

• Tinere fete: Sæ participafli la Societatea de Alinare
când afli împlinit vârsta de 18 ani. Poate unele
dintre dumneavoastræ væ împotrivifli acestei tranzi-
flii. Sæ nu væ temefli cæ nu væ vefli gæsi locul acolo.
Tinerele mele surori, nu este cazul. Sunt multe
lucruri pentru dumneavoastræ în Societatea de
Alinare. Acest lucru poate fi o binecuvântare pen-
tru dumneavoastræ de-a lungul vieflii.

• Tineri bæiefli: Sæ cinstifli Preoflia Aaronicæ. Ea
este preoflia care væ pregæteøte pentru Preoflia lui
Melhisedec. Sæ fifli activi la cvorumurile vârstnici-
lor, atunci când suntefli rânduifli la Preoflia lui
Melhisedec. Fræflia, îndrumærile cvorumului øi
ocaziile de a sluji pe alflii væ vor binecuvânta pe
dumneavoastræ øi familia dumneavoastræ de-a
lungul vieflii.
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Sæ predæm copiilor principiile Evangheliei

Sæ împærtæøifli Evanghelia, sæ susflinefli
conducætorii Bisericii øi sæ acflionafli ca o familie

• Sæ invitæm misionarii în cæminele noastre sæ pro-
povæduiascæ unor membri mai puflin activi sau
unor prieteni care nu sunt membri.

• Sæ arætæm cæ susflinem øi sprijinim conducætorii
Bisericii.

• Sæ mâncæm împreunæ øi sæ avem discuflii semnifi-
cative în timpul mesei.

• Sæ lucræm împreunæ cu familia, chiar dacæ ar fi
mai rapid øi mai uøor sæ facem lucrarea noi înøine.
Sæ vorbim cu fiii øi fiicele noastre în timp ce
lucræm împreunæ. Am avut aceastæ ocazie cu tatæl
meu în fiecare sâmbætæ.

Sæ ne învæflæm copiii sæ fie prieteni buni øi sæ se
pregæteascæ pentru viitor

• Sæ ne ajutæm copiii sæ învefle cum se dezvoltæ prie-
tenii bune øi cum sæ-øi facæ prietenii sæ se simtæ
binevenifli în cæminele noastre. Sæ cunoaøtem
pærinflii prietenilor copiilor noøtri.

• Sæ ne învæflæm copiii prin exemplu cum sæ-øi
dræmuiascæ timpul øi banii. Sæ-i ajutæm sæ învefle
sæ se bizuie pe propriile lor puteri, precum øi
importanfla pregætirii pentru viitor.

Sæ împærtæøifli moøtenirea øi tradifliile familiei

• Sæ ne învæflæm copiii despre istoria stræmoøilor
noøtri øi cea a propriei noastre familii.

• Sæ înscæunæm tradiflii în familie. Sæ facem planuri
de vacanfle împreunæ øi sæ le îndeplinim, luând în
considerare nevoile, talentele øi posibilitæflile
copiilor noøtri. Sæ-i ajutæm sæ-øi creeze amintiri
frumoase, sæ-øi îmbunætæfleascæ talentele øi sæ
dezvolte o pærere bunæ despre sine.

Sæ-i învæflæm importanfla de a se supune
poruncilor øi de a primi rânduieli

• Prin cuvinte øi exemplu, învæflafli-i valorile morale
øi datoria de a se supune poruncilor.

• Dupæ botezul øi confirmarea mea, mama m-a tras
deoparte øi m-a întrebat: „Ce simfli?“. Am descris
cât de bine am putut sentimentul cald de pace,
alinare øi fericire ce-l aveam. Mama mi-a explicat
cæ ceea ce simfleam era darul pe care tocmai îl pri-
misem, darul Duhului Sfânt. Ea mi-a spus cæ dacæ
træiam demn de el, voi avea acel dar cu mine per-
manent. Acela a fost un moment de predare pe
care l-am avut cu mine toatæ viafla.

Sæ ne învæflæm copiii despre semnificaflia botezului
øi a confirmærii, despre primirea darului Duhului
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Sæ urmæm exemplul de iubire al Domnului

Fiecare familie poate fi întæritæ într-un anume fel,
dacæ Spiritul Domnului este adus în cæminul nostru
øi noi propovæduim conform exemplului Sæu.

• Acflionafli cu credinflæ; nu acflionafli cu teamæ.
Când adolescenflii noøtri încep sæ punæ la încer-
care valorile familiei, pærinflii trebuie sæ se adre-
seze Domnului pentru îndrumare în ceea ce
priveøte nevoile specifice ale fiecærui membru al
familiei. Acum este momentul pentru mai multæ
dragoste øi sprijin, de a pune mai mult accentul
pe învæflæturile despre cum se fac alegerile. Este
înspæimântætor sæ læsæm copiii noøtri sæ învefle din
greøelile pe care le pot face, dar dorinfla lor de a
alege calea Domnului øi valorile familiei este mai
mare atunci când alegerea vine din interiorul lor,
decât când încercæm noi sæ le impunem aceste
valori. Calea Domnului de iubire øi acceptare este
mai bunæ decât calea Satanei de forflæ øi constrân-
gere, în special în creøterea adolescenflilor.

• Amintifli-væ de cuvintele profetului Joseph Smith:
„Nimic nu este mai potrivit pentru a determina
oamenii sæ se lepede de pæcat decât faptul de a-i
lua de mânæ øi de a veghea asupra lor cu blândefle.
Când persoanele manifestæ bunætate øi iubire faflæ
de mine, fie øi în cel mai mic grad, o, ce putere
are asupra minflii mele, în timp ce opusul are ten-
dinfla de a aduna toate sentimentele dezagreabile
øi de a mæ deprima“ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, selecflii deJoseph Fielding Smith
[1976], pag. 240).

Copiii care o apucæ pe un drum greøit se vor
întoarce

• Dupæ ce am fæcut tot posibilul, s-ar putea sæ fim
disperafli cæ unii dintre copiii noøtri deviazæ de la
calea dreptæflii øi atunci cuvintele lui Orson F.
Whitney ne pot alina: „Deøi este posibil ca unele
dintre oi sæ se rætæceascæ, ochiul Pæstorului le
vegheazæ øi, mai devreme sau mai târziu, ele vor
simfli cæ mâinile Providenflei Divine ajung la ele øi
le trag înapoi la turmæ. Fie în aceastæ viaflæ, fie în
viafla viitoare, ele se vor întoarce. Ele vor trebui sæ
plæteascæ pentru pæcate conform dreptæflii; vor
suferi pentru pæcatele lor øi este posibil sæ meargæ
pe o cale spinoasæ, dar dacæ aceasta îi va duce, ca
pe un fiu risipitor plin de pocæinflæ, cætre inima øi
cæminul unui tatæ iubitor øi iertætor, dureroasa
experienflæ nu va fi fost în zadar. Rugafli-væ pentru
copiii dumneavoastræ iresponsabili øi neascultæ-
tori, flinefli-væ aproape de ei cu credinfla dumnea-
voastræ. Continuafli sæ sperafli, pânæ când vefli
dobândi salvarea lui Dumnezeu“ (citat din Joseph
Smith, raport la conferinfla din apr. 1929, pag.
110).

Adulflii necæsætorifli øi rudele pot ajuta la întærirea
familiilor

• Ce facefli dacæ suntefli necæsætorit sau necæsætoritæ
sau dacæ nu afli fost binecuvântafli cu copii?
Trebuie sæ væ preocupe sfaturile referitoare la fami-
lii? Da. Este ceva ce cu toflii avem nevoie sæ învæ-
flæm în aceastæ viaflæ pæmânteanæ. Membrii adulfli
necæsætorifli pot oferi un anumit fel de tærie fami-
liei, devenind o sursæ extraordinaræ de sprijin,
acceptare øi dragoste pentru familiile lor øi pentru
familiile celor din jurul lor.

• Mulfli membri adulfli din familia lærgitæ fac multe
acfliuni pærinteøti în felul lor corect. Bunicii, mætu-
øile øi unchii, fraflii øi surorile, nepoatele øi nepoflii,
verii øi veriøoarele, precum øi alfli membri ai fami-
liei pot avea o mare influenflæ asupra familiei.
Doresc sæ-mi exprim aprecierea faflæ de cei din
familia mea lærgitæ care m-au îndrumat prin
exemplul øi mærturia lor. Câteodatæ, membrii
familiei lærgite pot spune lucruri pe care pærinflii
nu le pot spune færæ sæ dea naøtere la o ceartæ.
Dupæ o îndelungatæ discuflie sinceræ cu mama ei,
o tânæræ a spus: „Ar fi îngrozitor sæ væ spun flie øi
tatei cæ am fæcut ceva ræu. Dar ar fi øi mai ræu sæ-i
spun mætuøii Susan. N-aø putea s-o dezamægesc“.

Nu sunt familii perfecte

Øtiind cæ suntem în viafla pæmânteanæ pentru a
învæfla øi pentru a ne dezvolta credinfla, trebuie sæ
înflelegem cæ trebuie sæ fie o opoziflie în toate lucru-
rile. În timpul unui consiliu de familie din propriul
meu cæmin, soflia a spus: „Dacæ ai impresia cæ cineva
are o familie perfectæ, înseamnæ cæ n-o cunoøti des-
tul de bine“.

Sæ facefli ordine în casæ øi în familie

Dragi frafli øi surori, ca pærinfli, permitefli-ne sæ
atragem atenflia asupra avertismentului, chiar a mus-
trærii, date de Domnul lui Joseph Smith øi conducæ-
torilor Bisericii în 1833: „pune-fli în ordine casa ta“
(D&L 93:43). „V-am poruncit sæ væ creøtefli copiii în
luminæ øi în adevær“ (D&L 93:40). „Sæ punæ în
ordine familia sa øi sæ vadæ ca ea sæ fie mai sârguin-
cioasæ øi preocupatæ acasæ øi sæ se roage totdeauna,
sau ea va fi mutatæ din locul ei“ (D&L 93:50).

Profeflii din zilele noastre au dat o povaflæ øi un aver-
tisment similar pærinflilor de a-øi pune ordine în familii.
Putem fi binecuvântafli cu inspiraflie øi iubire pentru a
înfrunta cu credinflæ opoziflia în propriile noastre fami-
lii. Atunci vom cunoaøte cæ avem încercæri pentru a
ne apropia mai mult faflæ de Domnul øi unul faflæ de
celælalt. Sæ ascultæm de glasul profetului øi sæ punem
ordine în propriile noastre cæmine (vezi D&L
93:41–49). Familia este întæritæ pe mæsuræ ce ne



membru al familiei noastre sæ poatæ ræmâne pe
„calea strâmtæ øi îngustæ care duce la viafla veønicæ“
(2 Nefi 31:18).

Din cuvântul adresat de elder Hales la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1999 (vezi Conference Report, apr. 1999,
pag. 39–44; sau Ensign, mai 1999, pag. 32–34).
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apropiem de Domnul øi fiecare membru al familiei este
întærit pe mæsuræ ce ne înælflæm, ne întærim, ne iubim
øi ne îngrijim unul de celælalt. „Înalflæ-mæ øi te voi
înælfla øi împreunæ ne vom ridica“ (proverb quaker).

Fie ca noi sæ fim în stare sæ uræm bun-venit
Spiritului Domnului øi sæ-L pæstræm în cæminele
noastre pentru a ne întæri familiile. Mæ rog ca fiecare
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• Împreunæ cu familia, planificafli o activitate în
care væ vefli sluji reciproc.

• Facefli o treabæ în gospodærie cu unul dintre copiii
dumneavoastræ sau cu un nepot, o nepoatæ sau cu
alt copil din familia dumneavoastræ. Vorbifli cu
copilul în timp ce lucrafli. Profitafli de ocaziile de
predare færæ a fi critici faflæ de eforturile copilului
de a væ ajuta.

• Citifli urmætoarele secfliuni din broøura Pentru întæ-
rirea tineretului (34285): „Divertismentul øi Mass-
media“ (pag. 17–19), „Muzica øi dansul“ (pag.
20–21) øi „Puritate sexualæ“ (pag. 26–28). Dupæ ce
afli revæzut acest material, hotærâfli care dintre
copiii dumneavoastræ ar beneficia dacæ afli citi øi
afli discuta împreunæ despre acest material.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli urmætorul articol: Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

ÎNVÆfiAfiI-VÆ COPIII

Preøedintele Boyd K. Packer
Preøedinte în exercifliu al Cvorumului celor
Doisprezece Apostoli

Numærul de oameni adunafli aici øi în alte pærfli
dovedesc setea de nestævilit dupæ adevær care este
printre membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ.

Pe când mæ rugam ca sæ aflu despre ce sæ vorbesc
ca sæ væ fie cât mai de folos, m-am gândit cæ în trei
sæptæmâni voi împlini 75 de ani øi voi trece în ceea
am ales sæ numesc vârsta medie superioaræ.

Am fost învæflætor mai mult de 50 de ani. Cu sigu-
ranflæ cæ am învæflat ceva care sæ væ fie de ajutor.

Am învæflat acest lucru din experienflæ: Viafla ne va
învæfla unele lucruri pe care nu credeam cæ vrem sæ
le cunoaøtem. Aceste lecflii dure pot fi dintre cele
mai valoroase.

Am aflat øi altceva despre învæflæturæ în drumul
meu cætre vârsta medie superioaræ. Gândifli-væ la
aceastæ conversaflie dintre un doctor øi un pacient:

Doctorul: „Cu ce væ pot ajuta? Ce vi se pare cæ
este în neregulæ?“

Pacientul: „E vorba de memoria mea, domnule
doctor. Citesc ceva øi nu-mi pot aminti. Nu pot sæ-mi
amintesc de ce intru într-o cameræ. Nu pot sæ-mi
amintesc unde pun lucrurile“.

Doctorul: „Ei bine, spune-mi, de câtæ vreme te
deranjeazæ acest lucru?“

Pacientul: „De câtæ vreme mæ deranjeazæ care
lucru?“

Øi dacæ acest lucru v-a amuzat, ori suntefli sub 60
de ani, ori râdefli de dumneavoastræ.

Învæflarea copiilor când sunt mici

Pe mæsuræ ce îmbætrânifli, nu putefli învæfla,
memora sau studia la fel ca la tinerefle. Oare nu din
acest motiv profetul Alma a dat acest sfat: „Învaflæ
înflelepciune în tinereflea ta; da, învaflæ în tinereflea
ta sæ flii poruncile lui Dumnezeu“1

Pentru mine este din ce în ce mai greu sæ memo-
rez scripturi øi versuri din poezii. În tinerefle, puteam
repeta o datæ sau de douæ ori øi îmi aminteam. Dacæ
spuneam acel lucru de multe ori, în special dacæ îl
notam, mi se înregistra în minte pentru totdeauna.

Tinereflea este timpul pentru a învæfla cu uøurinflæ.
De aceea, învæflætorii copiilor øi tinerilor au fost aleøi
cu grijæ de conducætorii Bisericii încæ de la începutu-
rile ei.

Este extrem de important sæ propovæduifli
Evanghelia øi sæ dafli lecflii de viaflæ copiilor øi
tineretului.

Domnul le dæ pærinflilor în primul rând aceastæ
responsabilitate øi îi avertizeazæ:

„Dacæ sunt pærinfli care au copii în Sion… Care
nu îi învaflæ, când au opt ani, sæ înfleleagæ doctrina
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pocæinflei, a credinflei în Hristos, Fiul Dumnezeului
cel Viu, øi a botezului øi a darului Duhului Sfânt
prin aøezarea mâinilor, pæcatul va fi asupra capetelor
pærinflilor“2.

Scopul principal al acestei Biserici este sæ-i învefle
pe tineri: întâi acasæ øi apoi la Bisericæ.

Înmagazinarea de cunoøtinfle

Un alt lucru pe care l-am învæflat are de-a face cu
aducerea aminte a ceea ce am învæflat când am fost
tineri. Cunoøtinflele înmagazinate în minflile tinere pot
aøtepta mulfli ani momentul în care este nevoie de ele.

Permitefli-mi sæ dau un exemplu. Sunt foarte preo-
cupat de tendinfla membrilor de a trece cu vederea
sfatul episcopului sau în cealaltæ extremæ, sæ devinæ
dependent de acesta.

M-am hotærât sæ vorbesc la conferinfla generalæ
despre episcop.

M-am pregætit rugându-mæ øi mi-a venit în minte
o conversaflie de acum 50 de ani. Era potrivitæ nevoii
mele de învæflætor – se potrivea perfect. Citez acum
acea conversaflie aøa cum am fæcut øi la conferinfla
generalæ:

„Cu ani în urmæ, am slujit într-un înalt consiliu
de flæruø împreunæ cu Emery Wight. De 10 ani,
Emery slujise ca episcop în episcopia Harper de la
flaræ. Soflia lui, Lucille, devenise preøedinta Societæflii
noastre de Alinare la nivel de flæruø.

Lucille mi-a spus cæ într-o dimineaflæ de primæ-
varæ, un vecin a venit la uøa ei øi a întrebat de
Emery. Ea i-a spus cæ el era la arat. Atunci vecinul a
vorbit foarte îngrijorat. Mai devreme în acea dimi-
neaflæ, el trecuse pe câmp øi observase atelajul de cai
a lui Emery stând pe o brazdæ pe jumætate termi-
natæ, cu frâiele peste plug. Emery nu putea fi væzut.
Vecinul nu a dat atenflie la asta pânæ când mai târ-
ziu, el a trecut din nou pe câmp øi atelajul nu se
deplasase. El s-a cæflærat pe gard øi s-a dus pe câmp
la cai. Emery nu era de gæsit nicæieri. El s-a græbit sæ
ajungæ acasæ sæ verifice situaflia cu Lucille.

Lucille i-a ræspuns calm: ‚O, nu væ alarmafli. Færæ
îndoialæ, cineva are probleme øi a venit sæ-l ia pe
episcop‘.

Imaginea atelajului de cai stând pe câmp simboli-
zeazæ cât de dedicafli sunt episcopii Bisericii øi cât de
apropiafli de ei sunt consilierii lor. Fiecare episcop øi
fiecare consilier, figurativ vorbind, îøi lasæ atelajul
sæ ræmânæ pe brazda pe jumætate terminatæ când
cineva are nevoie de ajutor“3.

Nu mai folosisem niciodatæ acea experienflæ într-o
cuvântare – niciodatæ nu m-am gândit la ea.

Am vrut s-o fixez în minte înainte de a vorbi la
conferinflæ, aøa cæ am localizat o fiicæ lui Emery

Wight. Ea a fost de acord sæ se întâlneascæ cu mine
la casa lor veche øi sæ-mi arate câmpul pe care tatæl
ei l-a arat în acea zi.

Unul dintre fiii mei m-a condus acolo într-o
duminicæ, dis-de-dimineaflæ. El a fæcut câteva foto-
grafii.

Era o dimineaflæ frumoasæ de primævaræ. Câmpul
era proaspæt arat, la fel cum fusese cu mulfli ani în
urmæ. Pescæruøii ciuguleau în pæmântul proaspæt
ræsturnat.

Acea revenire a amintirilor rapid în memorie, aøa
cum a fost amintirea acelei conversaflii, nu este un
lucru neobiønuit pentru mine. Ea afirmæ din nou
adeværul din scriptura, pe care am memorat-o, din
întâmplare, în tinerefle:

„Nu væ îngrijorafli mai dinainte cu privire la ceea
ce vefli vorbi; dar, pæstrafli continuu în inima voastræ
ca pe o comoaræ, cuvintele vieflii øi væ va fi datæ
chiar în ceasul acela partea care trebuie atribuitæ fie-
cærui om“4.

Apoi, urmeazæ o promisiune pentru cei care preflu-
iesc cunoøtinflele:

„Øi acolo unde væ primeøte pe voi, Eu, de aseme-
nea, voi fi, pentru cæ Eu voi merge în fafla voastræ.
Voi fi la dreapta voastræ øi la stânga voastræ øi
Spiritul Meu va fi în inima voastræ øi îngerii Mei
în jurul vostru pentru a væ susfline“5.

A fost o lecflie bunæ pentru mine, dar lecflia mea
nu s-a încheiat acolo.

În tinerefle, am pictat øi am sculptat în lemn.
În mare mæsuræ am fost un autodidact. În timp ce
copiii creøteau, mi-am devotat timpul sæ-i învæfl
lucruri pe care le învæflasem despre viaflæ øi despre
sculptat øi pictat când eram copil.

Dupæ ce ei au crescut, am continuat sculptatul
în lemn ca un mijloc de relaxare. Am sculptat
pæsæri øi mi-am petrecut multe ore la o sculpturæ.
Când eram întrebat: „Câte ore fli-a luat sæ sculptezi
asta?“. Ræspundeam mereu: „Nu øtiu. Dacæ aø afla,
aø renunfla“.

În timpul acelor ore lucrând cu mâinile, am cuge-
tat la minunæfliile creafliei øi inspiraflia îmi venea din
abundenflæ. În timp ce modelam lemnul, îmi mode-
lam discursurile.

Sculptatul era odihnitor pentru mine. Câteodatæ,
când eram cam stresat øi irascibil, soflia mea îmi spu-
nea: „Ei, mai bine te-ai apuca de o altæ sculpturæ“.

Presupun cæ dacæ memoria vârstei mele medii supe-
rioare s-ar ascufli un pic, aø putea indica una dintre
acele sculpturi øi v-aø spune ce cuvântare reprezintæ.
Am învæflat cæ în acele momente de liniøte puteam
face douæ lucruri deodatæ.
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Culegerea roadelor datorate învæflæturii

Nu mai sunt în stare sæ fac astfel de sculpturi.
Lucrul acesta este acum prea delicat pentru mine
care am ochelari trifocali, iar articulafliile încheieturi-
lor sunt anchilozate puflin din cauza unei poliomie-
lite din copilærie. În plus, presiunea crescândæ a
chemærii mele îmi limiteazæ timpul pe care îl pot
devota atât sculpturii, cât øi pregætirii discursurilor
mele.

Abilitatea de a sculpta am pierdut-o în mare
mæsuræ, dar ea continuæ prin copiii noøtri. I-am
învæflat când erau tineri.

Imaginea acelui atelaj stând pe câmp mi-a ræmas
întipæritæ în minte. M-am gândit cæ poate aø putea
sæ fac o picturæ a atelajului episcopului stând pe
câmp cu frâiele puse pe plug.

Am ezitat pentru cæ trecuseræ nouæ ani de când
fæcusem un tablou. Doi prieteni cu talent øi inspira-
flie neobiønuite s-au oferit sæ mæ ajute sæ pictez atela-
jul episcopului øi deoarece în luna iulie am avut o
pauzæ de cælætorii, am început.

Am învæflat multe de la acei doi prieteni øi într-un
mod real ei sunt în tabloul meu. Dar am primit mai
mult ajutor de la fiii mei. Un fiu a fæcut fotografii ale
câmpului arat, pentru cæ întotdeauna încerc sæ fiu
foarte precis când descriu ceva în lemn, pe pânzæ sau
în cuvinte.

Aceasta este o altæ lecflie. Aø putea prelua ceva de
la copiii noøtri, ceea ce au învæflat când erau tineri.

Celælalt fiu s-a hotærât sæ facæ o sculpturæ a atela-
jului episcopului pentru a fi turnatæ în bronz, ca sæ
fie alæturi de pictura mea. Am petrecut multe ore
valoroase, ajutându-ne unul pe celælalt.

El a luat din grajdul nostru un harnaøament care
atârna acolo neatins de peste 50 de ani. L-a øters de
praf øi l-a adus acasæ. A pus harnaøamentul pe un cal
de cælærie foarte cuminte. Acesta a stat liniøtit în timp
ce i s-a aranjat harnaøamentul în ordinea adecvatæ,
precum øi în timpul efectuærii detaliate a schiflelor.

Vecinul lui strânsese niøte pluguri vechi. Printre
ele era un plug de o vechime corespunzætoare pe
care l-a schiflat, de asemenea.

Øi astfel, s-a întors ceea ce dædusem acelor fii în
tinerefle. Aøa cum s-a întâmplat øi cu ceilalfli copii ai
noøtri, ei au progresat în ceea ce noi ca pærinfli i-am
învæflat când erau foarte tineri. Øi dacæ ni se prelun-
gesc zilele pe pæmânt, va veni a doua recoltæ – nepo-
flii noøtri – øi poate øi o a treia.

Redeøteptarea talentelor latente

Am mai învæflat ceva. Odatæ, mai de mult, picta-
sem un tablou inspirat de comentariile pe care le
auzisem când eram copil. Reprezenta Willard Peaks
(Vârfurile Willard). Auzisem pe oamenii bætrâni refe-
rindu-se la ele ca la Preøedinflia. Aceste trei uriaøe vâr-
furi masive, profilate pe fundalul cerului simbolizau
conducætorii Bisericii.

Acest lucru s-a întâmplat cu nouæ ani în urmæ.
Fiul meu mæ dusese la Willard, Utah øi fotografiase
vârfurile. Am mai revenit øi a doua oaræ când erau
mai multe umbre øi un contrast mai mare.

Dupæ acei ani, a trebuit sæ trezesc în mine ceea ce
læsasem sæ dormiteze. La început, a fost o luptæ teri-
bilæ. Am ameninflat de mai multe ori cæ renunfl. Unul
dintre prietenii mei m-a îndemnat spunându-mi:
„Mergi înainte! Sunt destui cei care ræmân în urmæ“.

Nu am renunflat, pur øi simplu, pentru cæ soflia
mea nu m-a læsat sæ fac acest lucru. Acum, mæ bucur
cæ n-am fæcut-o. Poate, cæ acum, datoritæ faptului cæ
am revenit, voi face o altæ picturæ în viitor – cine øtie.

Presupun cæ încercarea de a reveni la picturæ nu
este diferitæ de situaflia în care cineva inactiv în
Bisericæ de mulfli ani, se hotæræøte sæ se întoarcæ la
turmæ. Este perioada aceea de luptæ pentru a avea
sentimentul cæ ceea ce a ræmas latent nu s-a pierdut
cu adeværat. Øi este de ajutor sæ ai unul sau doi prie-
teni.

Acesta este un alt principiu al învæflærii – primim
lecflii din experienfle obiønuite de viaflæ.

Pictura aceea a Atelajului episcopului va fi în
curând terminatæ. Sculptura fiului meu este la turnæ-
torie în stadiul de turnare în bronz.

Sculptura lui, pentru cæ veni vorba, este mult mai
bunæ decât pictura mea. Aøa øi trebuie sæ fie.
Degetele øi mintea sa tânæræ ræspund mult mai
repede decât ale mele.

Pe mæsuræ ce înaintæm spre vârsta medie supe-
rioaræ, învæflæm cæ oasele bætrâne nu se îndoaie cu
uøurinflæ, articulafliile bætrâne nu se miøcæ aøa de
repede. Nu este uøor sæ-fli legi pantofii, odatæ ce ai
trecut de vârsta de 60 de ani – atunci se fac podele
mai joase.

Din nou vine lecflia aceea: „Învaflæ înflelepciune în
tinereflea ta; da, învaflæ în tinereflea ta sæ flii poruncile
lui Dumnezeu“6.

„Slava lui Dumnezeu este inteligenfla sau, cu alte
cuvinte, lumina øi adeværul“7.

„V-am poruncit sæ væ creøtefli copiii în luminæ øi
în adevær“8.



lui Isus Hristos este adeværatæ. Astfel de revelaflii vin
atunci când noi propovæduim.

Odatæ, l-am auzit pe preøedintele Marion G.
Romney (1897–1988) zicând: „Întotdeauna øtiu când
vorbesc sub influenfla Duhului Sfânt, pentru cæ întot-
deauna învæfl ceva din ceea ce am spus“.

Domnul le-a spus vârstnicilor:

„Voi nu suntefli trimiøi pentru a fi instruifli, ci pentru
a-i învæfla pe copiii oamenilor lucrurile pe care Eu le-
am pus în mâinile voastre prin puterea Spiritului Meu;

Øi voi trebuie sæ fifli învæflafli de sus. Sfinflifli-væ voi
înøivæ øi vefli fi înzestrafli cu putere, pentru ca sæ
putefli da chiar aøa cum am spus“12.

Chiar atunci când recolta de convertifli este slabæ
pentru misionari, o putere spiritualæ vine asupra lor
øi asupra Bisericii, pentru cæ ei învaflæ din propovæ-
duirea lor.

Preøedintele cvorumului diaconilor trebuie sæ
facæ parte din consiliu øi sæ-i învefle pe diaconi13.
Preøedintele cvorumului vârstnicilor trebuie sæ-i
învefle pe membrii cvorumului în conformitate cu
legæmintele14.

Pavel i-a spus lui Timotei: „Øi ce-ai auzit de la
mine, în fafla multor martori, încredinfleazæ la
oameni de încredere, care sæ fie în stare sæ învefle
øi pe alflii“15.

El a explicat în pufline cuvinte cum procesul de
propovæduire devine o ræsplatæ pentru sine:

„Tu deci, care învefli pe alflii, pe tine însufli nu te
învefli? Tu, care propovæduieøti: ‚Sæ nu furi‘, furi?

Tu care zici: ‚Sæ nu preacurveøti‘, preacurveøti?“16.

Sæ învefli cu tragere de inimæ

Zilele trecute, am primit o scrisoare de scuze, aøa
cum primesc cu diferite ocazii. A venit de la cineva
necunoscut. Aceastæ scrisoare îmi spunea cât de jig-
nit øi supærat fusese pe mine acel membru timp de o
mare perioadæ de timp din cauza unei cuvântæri
flinute de mine. Scrisoarea era o cerere de iertare.

Eu iert repede. Sunt doar un intermediar, atât
atunci când flin o cuvântare, cât øi când dau iertare.

Scripturile conflin multe referinfle care dezvæluie
cât de „greu“17 de suportat au fost învæflæturile profe-
flilor øi apostolilor pentru evrei øi pentru nefifli. Este
uøor sæ te împotriveøti învæflæturii øi sæ te simfli jignit
de învæflætor. Cu acest gen de lucruri s-au confruntat
profeflii øi apostolii de la început.
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Darul ceresc al Duhului Sfânt este conferit copiilor
când au doar opt ani.

„Dar Mângâietorul, adicæ Duhul Sfânt, pe care-L va
trimite Tatæl, în Numele Meu, væ va învæfla toate lucru-
rile øi væ va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu“9.

Observafli cuvintele învæfla øi aduce aminte.

A învæfla copiii aduce cu sine propria ræsplatæ. Nu
afli învæflat deja cæ atunci când propovæduifli învæflafli
mai mult decât învaflæ copiii?

Învæflarea din amintirile spirituale

Este o diferenflæ între a acumula cunoøtinfle
lumeøti øi a acumula cunoøtinfle spirituale. Studenflii
învaflæ acest lucru în ziua de examen. Este extrem de
greu sæ-fli aminteøti ceva ce nu ai învæflat mai întâi.

Acest lucru este adeværat în privinfla cunoøtinflelor
trecætoare, dar din punct de vedere spiritual, putem
readuce în memorie ceea ce a fost înainte de naøtere.
Putem dezvolta o sensibilitate la lucrurile care nu au
fost înflelese când eram mai tineri.

Poetul Wordsworth a intuit ceva despre viafla pre-
muritoare când a scris:

Naøterea noastræ e doar un somn øi o uitare:
Sufletul care se ridicæ cu noi, Steaua vieflii noastre,
Îøi are în altæ parte locul,
Øi vine de departe:
Nu într-o totalæ uitare,
Øi nu într-o totalæ lipsæ de apærare, 
Ci pe nori ai gloriei trecætori 
De la Dumnezeu venim, Casa noastræ eternæ cinstim10.

Am extras aceste versuri din memorie, acolo unde
le-am înmagazinat în timpul orei de literaturæ
englezæ, din anii de liceu.

Cele mai importante lecflii vin din evenimentele
obiønuite ale vieflii.

Unii aøteaptæ experienfle spirituale ieøite din comun
pentru a le confirma mærturia lor. Nu se întâmplæ
astfel. Imboldurile liniøtite øi impresiile din lucrurile
obiønuite ne dau siguranfla identitæflii noastre drept
copii ai lui Dumnezeu. Avem mult mai multe binecu-
vântæri decât meritæm ca sæ mai cæutæm semne øi eve-
nimente minunate, pentru cæ nu suntem decât „un
abur, care se aratæ puflinel“11.

Suntem copiii lui Dumnezeu, pentru cæ am træit
cu El în existenfla premuritoare. Din când în când,
perdeaua se desparte. Prin ea ne apare înflelegerea a
cine suntem øi a locului nostru în schema veønicæ a
lucrurilor. Numifli acest lucru memorie sau percepflie
spiritualæ, este una dintre mærturiile cæ Evanghelia
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Una din fericiri ne învaflæ:

„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oame-
nii væ vor ocærî, væ vor prigoni øi vor spune tot felul
de lucruri rele øi neadeværate împotriva voastræ!

Bucurafli-væ øi veselifli-væ, Pentru cæ ræsplata voas-
træ este mare în ceruri; cæci tot aøa au prigonit pe
proorocii care au fost înainte de voi“18.

De obicei aceste scrisori de cerere a iertærii spun:
„Nu am putut înflelege de ce afli simflit nevoia sæ mæ
facefli sæ mæ simt atât de stingherit øi de vinovat“.
Apoi, din lupta interioaræ iese o intuiflie, o inspiraflie,
o înflelegere a cauzelor øi efectelor. În cele din urmæ,
ajung sæ-øi dea seama øi sæ înfleleagæ de ce
Evanghelia este aøa cum este.

Menflionez pe unul dintre aceøti câfliva membri.
O soræ poate ajunge, în sfârøit, sæ-øi dea seama de ce
noi accentuæm importanfla ca mamele sæ stea acasæ
cu copiii lor. Ea înflelege cæ nici un serviciu nu ega-
leazæ ølefuirea înælflætoare care vine din munca
mamei care nu este egoistæ. Ea nu trebuie sæ renunfle
nici la rafinamentele intelectuale, nici la cele cultu-
rale sau sociale. Aceste lucruri îøi au rostul lor – la
timpul lor – pentru cæ ele participæ la virtutea nepie-
ritoare care vine din învæflarea copiilor.

Nici o învæflæturæ nu egaleazæ, nu este ræsplætitæ
spiritual mai mult øi nici nu este mai înælflætoare
decât cea a unei mame care îøi învaflæ copiii. O
mamæ se poate simfli nelalocul ei în studiul scripturi-
lor pentru cæ este ocupatæ cu învæflarea familiei ei. Ea
nu va primi însæ o ræsplatæ mai micæ.

Preøedintele Grant Bangerter a avut o conversaflie
despre doctrinæ cu preøedintele Joseph Fielding
Smith, care fæcea un circuit în misiunea lui din
Brazilia. Sora Bangerter a ascultat øi la urmæ a spus:
„Domnule preøedinte Smith, am crescut copii øi nu
am avut timp sæ devin un as în scripturi ca el. Voi
ajunge în împæræflia celestialæ cu Grant?“

Preøedintele Smith a cugetat cu seriozitate o clipæ
øi apoi a spus: „Ei bine, poate, dacæ îi faci o plæcintæ“.

Un bærbat va fi foarte presat sæ egaleze mæsura rafi-
namentului spiritual care se adunæ firesc la soflia sa
atunci când aceasta îøi învaflæ copiii. Øi dacæ el înflelege
Evanghelia cât de cât, øtie cæ el nu poate fi exaltat færæ
ea19. Speranfla lui cea mai bunæ este sæ conducæ ca un
partener atent, responsabil de învæflarea copiilor lor.

Binecuvântærile învæflætorilor

Acum, gândifli-væ la aceastæ promisiune:

„Propovæduifli cu sârguinflæ øi harul Meu va fi cu
voi ca sæ putefli fi instruifli mult mai bine în teorie, în

principii, în doctrinæ, în legea Evangheliei, în toate
lucrurile care aparflin împæræfliei lui Dumnezeu, pe
care este necesar [ca voi mame øi tafli] sæ le
înflelegefli“20.

Observafli cæ promisiunea este mai mult pentru
învæflætor, decât pentru student.

„Propovæduifli cu sârguinflæ øi harul Meu va fi cu voi
[cei care væ învæflafli copiii sau care predafli la Societatea
Primaræ, la Øcoala de duminicæ, la Tinerele Fete øi
Tinerii Bæiefli la preoflie, la seminar, la Societatea de
Alinare]“, ca sæ putefli ajunge sæ cunoaøtefli:

„Despre lucruri care sunt atât în cer, cât øi pe
pæmânt øi sub pæmânt; lucruri care au fost, lucruri
care sunt, lucruri care trebuie sæ se întâmple curând;
lucruri care sunt acasæ, lucruri care sunt în stræinæ-
tate; ræzboaie øi nedumeriri ale nafliunilor øi judecæ-
flile care sunt în flaræ; øi, de asemenea, o cunoaøtere a
flærilor øi a împæræfliilor –

Pentru ca sæ fifli pregætifli în toate lucrurile când væ
voi trimite, din nou, sæ væ îndeplinifli cu credinflæ øi
sârguinflæ chemarea în care v-am chemat øi misiunea
pe care v-am încredinflat-o“21.

Pavel a profetizat tânærului Timotei: „Sæ øtii cæ în
zilele din urmæ vor fi vremuri grele“22. El a spus: „Dar
oameni ræi øi înøelætori vor merge din ræu în mai ræu,
vor amægi pe alflii øi se vor amægi øi pe ei înøiøi“23.

Dar încæ mai putem fi în siguranflæ. Siguranfla
noastræ este în învæflarea copiilor:

„Învaflæ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze:
øi când va îmbætrâni nu se va abate de la ea“24.

Pavel l-a sfætuit pe Timotei:

„Tu sæ ræmâi în lucrurile, pe care le-ai învæflat øi de
care eøti deplin încredinflat, cæci øtii de la cine le-ai
învæflat:

Din pruncie cunoøti sfintele scripturi, care pot sæ-fli
dea înflelepciunea care duce la mântuire, prin cre-
dinfla în Hristos Isus“25.

Aceasta este Biserica lui Isus Hristos. Este Biserica
Lui. El este Exemplul nostru, Mântuitorul nostru.
Nouæ ni se porunceøte sæ fim „cum El Însuøi este“26.

El a fost Învæflætorul copiilor. El a poruncit ucenici-
lor Sæi la Ierusalim: „Læsafli copilaøii sæ vinæ la Mine øi
nu-i oprifli, cæci Împæræflia cerurilor este a celor ca ei“27.

În relatarea despre Salvator slujind printre nefifli,
poate, putem pætrunde mai adânc în sufletul Lui
decât în oricare alt loc din scripturi:

„Øi s-a întâmplat cæ El le-a poruncit sæ fie aduøi
pruncii lor.



în mijlocul focului; øi ei au coborât øi i-au înconjurat
pe cei mici øi erau înconjurafli de foc; iar îngerii le-au
slujit lor.

Iar mulflimea a væzut øi a auzit øi a depus mærturie;
øi ei øtiu cæ mærturia lor este adeværatæ, cæci ei tofli au
væzut øi au auzit“28.

Øtiu cæ aceastæ cronicæ este adeværatæ. Depun mær-
turie despre El øi væ binecuvântez pe tofli cei care væ
învæflafli copiii în numele Lui.

Din cuvântul adresat la o slujbæ de devofliune la Universitatea
Brigham Young cu ocazia „Sæptæmânii Educafliei“ din 17 august
1999 (vezi Ensign, febr. 2000, pag. 10–17).
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Iar ei øi-au adus pruncii øi i-au aøezat jos pe pæmânt
în jurul Lui øi Isus a stat în mijloc; øi mulflimea s-a dat
deoparte pânæ când tofli au fost aduøi la El… 

„… El a plâns, iar mulflimea a depus mærturie des-
pre aceasta, iar El i-a luat pe pruncii lor, unul câte
unul, øi i-a binecuvântat øi S-a rugat Tatælui pentru ei.

Øi atunci când El a fæcut aceasta, El iaræøi a plâns;

Øi a spus mulflimii, zicându-le: Iatæ-i pe cei mici ai
voøtri.

Øi cum ei s-au uitat ca sæ vadæ, ei øi-au aruncat
ochii cætre cer øi au væzut cerul deschizându-se øi au
væzut îngeri pogorându-se din cer ca øi cum ar fi fost
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26. 1 Ioan 3:7.
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IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau ambele sugestii:
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• În materialul de citit de mai jos, elder M. Russell
Ballard ne dæ patru sugestii pentru a ne ajuta „sæ
zidim o fortæreaflæ de credinflæ în cæminele noastre
øi… sæ pregætim tinerii noøtri sæ fie curafli, caøti øi
puri, pe deplin demni sæ intre în templu“.

Revedefli sugestiile lui øi facefli anumite planuri sæ
urmafli aceste sugestii în cæminul dumneavoastræ.

• Gândifli-væ la deciziile cu care fiecare copil din
familie s-ar putea confrunta la øcoalæ øi în alte
ocazii. Nu pierdefli din vedere ce putefli face pen-
tru a pregæti fiecare copil sæ ia decizii corecte.

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolul de mai jos: Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre acest articol.

CA O FLACÆRÆ DE NESTINS

Elder M. Russell Ballard
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Bucuria cæsætoriei în templu

Din când în când, am privilegiul de a oficia în
templu când doi tineri demni se cæsætoresc øi se
pecetluiesc în casa Domnului. Întotdeauna, aceste
momente sunt deosebite pentru familie øi prieteni.
În acest timp, sentimentul cald, de satisfacflie este un
amestec de fericire lumeascæ øi bucurie eternæ perce-
put în ochii plini de lacrimi ai mamelor care s-au
rugat din toatæ inima pentru aceastæ zi. Se poate
vedea øi în ochii taflilor care, pentru prima datæ de
luni de zile, se gândesc øi la altceva decât cum sæ
achite toate cheltuielile. Dar cel mai mult se vede în
ochii miresei øi ai ginerelui virtuoøi care au træit cu
adeværat conform învæflæturilor Evangheliei, rezis-
tând ispitelor lumeøti. Este un sentiment special de
netægæduit, rezervat celor care au ræmas curafli, puri
øi caøti.

Standardele moralitæflii sunt categorice

Prea mulfli dintre tinerele øi tinerii noøtri au cedat
la presiunile impuse de o lume saturatæ de mesaje
rele øi comportament imoral. Satana duce o luptæ
incorectæ pentru câøtigarea de suflete tinere øi
bætrâne, de asemenea, øi numærul celor pierdufli este
în creøtere. Standardele lumii s-au schimbat precum
nisipul spulberat de vânt în deøert. Ceea ce a fost,
odatæ, de neauzit sau de neconceput este acum obiø-
nuit. Perspectiva lumii a fost atât de dramatic modi-
ficatæ, încât cei care aleg sæ adere la standardele
tradiflionale ale moralitæflii sunt considerafli ciudafli,

ca øi când ei ar trebui sæ-øi justifice dorinfla de a pæs-
tra poruncile lui Dumnezeu.

Dar un lucru este sigur: poruncile nu s-au schimbat.
Sæ nu ne înøelæm în aceastæ privinflæ. Ce-i corect este
încæ corect. Ce-i ræu este încæ ræu, indiferent cât de
ingenios este ascuns sub haina corectitudinii respecta-
bile sau politice. Credem în castitatea dinaintea cæsæto-
riei øi în totala fidelitate dupæ cæsætorie. Acest standard
este un standard absolut al adeværului. Nu este supus
sondajelor opiniei publice, nici nu este în funcflie de
situaflii sau circumstanfle. Nu este cazul sæ fie dezbætut,
precum nici alte standarde din Evanghelie.

Sæ zidim o fortæreaflæ de credinflæ în cæmin

Dar este o nevoie disperatæ de pærinfli, conducætori
øi învæflætori pentru a-i ajuta pe tineri sæ învefle sæ
înfleleagæ, sæ iubeascæ, sæ prefluiascæ øi sæ træiascæ în
conformitate cu standardele Evangheliei. Pærinflii øi
tinerii trebuie sæ stea împreunæ în apærare împotriva
unui adversar deøtept øi prefæcut. Noi trebuie sæ fim
la fel de destoinici, eficienfli øi hotærâfli în eforturile
noastre de a træi conform Evangheliei, precum este
el în eforturile lui de a o distruge, ca øi pe noi.

Încercarea ce ne aøteaptæ este mare. Riscæm sufle-
tele nemuritoare ale celor pe care îi iubim. Permitefli-
mi sæ væ sugerez patru modalitæfli prin care sæ zidim
o fortæreaflæ a credinflei în cæminele noastre øi, mai
ales, sæ ajutæm la pregætirea tinerilor noøtri sæ fie
curafli, caøti øi puri, pe deplin demni sæ intre în
templu.

Propovæduifli Evanghelia copiilor

În primul rând sunt enunflurile din Evanghelie.
Cel mai important enunfl, schimbætor de viaflæ, pe
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care îl deflin este cunoaøterea cæ noi suntem cu ade-
værat copiii lui Dumnezeu, Tatæl nostru Veønic. Acest
lucru nu este numai corect din punct de vedere doc-
trinal, ci øi vital din punct de vedere spiritual. În
rugæciunea Sa puternicæ, Salvatorul a spus: „Øi viafla
veønicæ este aceasta: sæ Te cunoascæ pe Tine, singurul
Dumnezeu adeværat øi pe Isus Hristos, pe care L-ai
trimis Tu“ (Ioan 17:3). Sæ-L cunoaøtem pe Tatæl
Ceresc øi sæ înflelegem relaflia noastræ cu El ca Tatæl
nostru øi Dumnezeul nostru înseamnæ sæ descoperim
sensul acestei viefli øi speranfla în viafla care va veni.
Familiile noastre au nevoie sæ cunoascæ cæ El este
real, cæ de fapt, noi suntem fiii øi fiicele Lui øi moøte-
nitorii a tot ce El are acum øi în veci. Ancorafli în
aceastæ cunoaøtere, membrii familiei vor fi mai puflin
predispuøi sæ caute distracflii diavoleøti øi vor fi mai
predispuøi sæ caute pe Dumnezeu øi sæ træiascæ (vezi
Numeri 21:8).

Træifli conform legæmântului øi nu interesului

Cumva, trebuie sæ picuræm în inimile noastre
mærturia puternicæ despre Evanghelia lui Isus Hristos
aøa cum au fæcut stræmoøii noøtri, pionierii. Aducefli-
væ aminte de Nauvoo care a cæzut în septembrie
1846 øi de condifliile de nesuportat ale sfinflilor în
taberele amærâte. Când vestea a ajuns la Winter
Quarters, Brigham Young i-a chemat imediat pe frafli
laolaltæ. Dupæ ce le-a explicat situaflia øi le-a adus
aminte de legæmântul fæcut în templul Nauvoo, ca
nici unul care dorea sæ vinæ, indiferent cât de særac
era, sæ nu fie læsat în urmæ, el le-a fæcut urmætoarea
provocare remarcabilæ:

„Acum este timpul sæ lucræm“, a spus el. „Læsafli
focul legæmântului pe care l-afli fæcut în Casa
Domnului, sæ ardæ în inimile voastre, ca o flacæræ de
nestins“ (To the High Council at Council Point,
27 sept. 1846, Brigham Young Papers, Historical
Department Archives, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, pag. 1; s-a adæugat sublierea). În
câteva zile, în ciuda condifliilor limitate de la Winter
Quarters, multe cærufle au purces la drum spre est
pentru a salva pe sfinflii din amærâtele tabere de-a
lungul fluviului Mississippi.

Cât de des auzim de suferinflele øi sacrificiile îndu-
rate de acei sfinfli øi ne întrebæm: Cum au reuøit? Ce
le-a dat o asemenea putere? O parte din ræspuns se
aflæ în cuvintele puternice ale preøedintelui Young.
Acei sfinfli din zilele din urmæ fæcuseræ un legæmânt
cu Dumnezeu øi acele legæminte ardeau în inimile
lor ca o flacæræ de nestins.

Câteodatæ, suntem tentafli sæ læsæm vieflile noastre
sæ fie conduse mai mult de interese decât de legæ-

minte. Nu întotdeauna este convenabil sæ træim în
conformitate cu standardele Evangheliei øi sæ apæræm
adeværul øi sæ mærturisim despre restaurare. De obi-
cei, nu este convenabil sæ împærtæøim Evanghelia cu
alflii. Nu întotdeauna este convenabil sæ ræspundem
la o chemare în Bisericæ, în special la una care ne
pune la încercare abilitæflile noastre. Ocaziile de a
sluji pe alflii în moduri semnificative, aøa cum am
fæcut legæminte cæ vom face, rareori apar în
momente convenabile. Dar nu existæ putere spiri-
tualæ în a træi conform intereselor. Puterea vine
atunci când ne flinem legæmintele. Când ne uitæm la
vieflile acelor sfinfli din vremurile de început, vedem
cæ legæmintele lor au constituit forfla principalæ în
vieflile lor. Exemplul øi mærturia lor au fost destul de
puternice pentru a-øi influenfla copiii, generaflie dupæ
generaflie.

Învæflafli copiii principii morale

Pe mæsuræ ce cresc copiii, ei au nevoie de informa-
flii date de pærinfli într-un mod mai direct øi deschis
despre ceea ce se cuvine øi ceea ce nu se cuvine.
Pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii sæ evite orice foto-
grafii sau povestiri pornografice. Copiii øi tinerii tre-
buie sæ øtie de la pærinfli cæ pornografia de orice fel
este o unealtæ a diavolului; øi dacæ cineva cocheteazæ
cu ea, aceasta are puterea sæ provoace dependenflæ,
indiferenflæ øi chiar distrugerea spiritului uman. Ei
trebuie sæ fie învæflafli sæ nu foloseascæ un limbaj vul-
gar øi niciodatæ sæ nu ia numele Domnului în deøert.
Glumele deocheate auzite nu trebuie sæ fie repetate.
Învæflafli membrii familiei sæ nu asculte muzicæ care
ræscoleøte simflurile. Vorbifli cu ei deschis despre sex
øi învæflafli-i ce spune Evanghelia referitor la castitate.
Aceste informaflii sæ vinæ din partea pærinflilor în
cæmin într-un mod potrivit. Tofli membrii familiei
trebuie sæ cunoascæ regulile øi sæ fie întærifli spiritual
astfel încât sæ le poatæ fline. Øi când se fac greøeli,
minunata ispæøire a Domnului Isus Hristos trebuie sæ
fie înfleleasæ øi acceptatæ, astfel încât prin întreg pro-
cesul oarecum dificil de pocæinflæ, sæ se poatæ obfline
iertarea øi speranfla continuæ pentru viitor. Nu tre-
buie sæ renunflæm vreodatæ la cæutarea vieflii veønice
individuale øi a familiei noastre.

Din pæcate, prea mulfli pærinfli din zilele noastre
au abdicat de la responsabilitatea de a propovædui
familiei aceste valori, precum øi alte doctrine ale
Bisericii, crezând cæ alflii vor face acest lucru: alte
persoane de aceeaøi vârstæ, øcoala, conducætorii
øi învæflætorii Bisericii sau chiar mass-media. În fie-
care zi, copiii noøtri învaflæ, umplându-øi mintea øi
inima cu experienfle øi percepflii care influenfleazæ
profund sistemele personale de valori.
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Sæ ne întærim unul pe celælalt împotriva ræului

Frafli øi surori, trebuie sæ ne instruim unul pe celæ-
lalt øi sæ picuræm o credinflæ mai adâncæ în inimi
pentru a ne întæri øi pentru a fline cu curaj poruncile,
într-o lume în care ræutatea este mereu în creøtere.
Trebuie sæ aderæm atât de mult la Evanghelia lui
Hristos, încât focul legæmântului sæ ardæ în inimile
noastre ca o flacæræ de nestins. Øi cu acest fel de cre-
dinflæ vom face ceea ce este necesar pentru a ræmâne
devotafli øi demni.

Comunicafli deschis cu copiii

În al doilea rând este comunicarea. Nimic nu este
mai important pentru relaflia dintre membrii familiei
decât o comunicare deschisæ, onestæ. Acest lucru este
valabil mai ales pentru pærinflii care încearcæ sæ-i
învefle pe copiii lor principiile Evangheliei øi standar-
dele de comportare. Abilitatea de a væ sfætui tinerii –
øi poate mai important, de a asculta cu atenflie pro-
blemele lor – este baza pe care se construieøte o rela-
flie plinæ de succes. Deseori, ceea ce vedem în ochii
lor øi ceea ce simflim în inima lor va comunica cu
mult mai mult decât ceea ce auzim sau spunem. Un
cuvânt pentru voi, copii: Niciodatæ sæ nu fifli nepoli-
ticoøi cu pærinflii voøtri. Trebuie sæ învæflafli, de ase-
menea, sæ ascultafli, în special, sfaturile mamei øi ale
tatælui, precum øi imboldurile Spiritului. Trebuie sæ
aøteptæm øi sæ folosim momentele speciale de învæ-
flare care au loc permanent în cadrul relafliilor noas-
tre de familie øi trebuie sæ ne hotærâm acum sæ
flinem seri de familie în fiecare luni seara.

Momente bune de comunicare apar în rugæciunile
regulate cu familia øi în studiul scripturilor cu fami-
lia. Scripturile vor ajuta la definirea valorilor øi sco-
purilor familiei øi discutând cu toflii despre ele
membrii familiei vor fi ajutafli sæ învefle sæ capete
siguranflæ, putere spiritualæ øi încredere în forflele
proprii. Acest lucru necesitæ timp øi astfel, avem
nevoie sæ ne consultæm cu toflii despre cât timp se
acordæ pentru vizionarea programelor TV, pentru
filme, casete video, jocuri video, pentru navigarea pe
Internet sau pentru alte activitæfli în afara cæminului.

Pærinflii øi conducætorii trebuie sæ intervinæ

În al treilea rând este intervenflia. Este de datoria
pærinflilor sæ intervinæ atunci când væd cæ se iau deci-
zii greøite. Acest lucru nu înseamnæ cæ pærinflii le
iau copiilor darul preflios al libertæflii de alegere.
Deoarece libertatea de a alege este un dar de la
Dumnezeu, în cele din urmæ, alegerea a ceea ce vor
face, cum se vor comporta øi ce vor crede va fi mereu
a lor. Dar ca pærinfli, trebuie sæ ne asiguræm cæ ei înfle-
leg comportamentul corespunzætor øi consecinflele

dacæ continuæ pe o cale greøitæ. Amintifli-væ, nu
existæ ceva de genul o cenzuræ nedreaptæ acasæ.
Filmele, revistele, programele de televiziune, video,
Internetul øi alte mijloace mass-media sunt conside-
rate ca musafiri øi vor fi binevenite când sunt adec-
vate pentru distracflia familiei. Facefli din cæmin un
rai al pæcii øi dreptæflii. Nu permitefli ca influenflele
rele sæ contamineze mediul dumneavoastræ spiritual
special. Fifli buni, atenfli, amabili øi politicoøi în ceea
ce spunefli øi în modul în care væ comportafli unul cu
celælalt. Atunci, scopurile familiei bazate pe standar-
dele Evangheliei vor face sæ fie mai uøor de a lua
decizii bune.

Acelaøi principiu se aplicæ episcopilor, învæflætorilor
øi altor conducætori din Bisericæ când lucreazæ în aju-
torarea familiilor. Nu trebuie sæ stafli inactivi atunci
când cei asupra cærora avefli responsabilitate fac ale-
geri greøite. Atunci când unul dintre tinerii dumnea-
voastræ se aflæ la o ræscruce de alegeri morale în viaflæ,
aproape întotdeauna este cineva – un pærinte, un
conducætor, un învæflætor – care ar putea schimba
ceva prin intervenflia lui cu dragoste øi bunætate.

Sæ fifli un exemplu bun pentru copii

În al patrulea rând este exemplul. Tot aøa cum îi
este greu unui marinar epuizat sæ gæseascæ drumul
peste mæri necartografiate færæ ajutorul unei busole,
este aproape imposibil pentru copii øi tineret sæ-øi
gæseascæ drumul peste mærile vieflii færæ lumina
îndrumætoare a unui exemplu bun. Nu ne putem
aøtepta ca ei sæ evite acele lucruri care sunt inadec-
vate, dacæ ei væd pe pærinflii lor cæ fac compromisuri
faflæ de principii øi nu reuøesc sæ træiascæ în confor-
mitate cu Evanghelia.

Ca pærinfli, învæflætori øi conducætori, datoria noas-
træ solemnæ este sæ dæm un exemplu personal puter-
nic de tærie a neprihænirii, curaj, sacrificiu, slujire
altruistæ øi autocontrol. Acestea sunt træsæturile care
vor ajuta pe tinerii noøtri sæ se flinæ de bara de fier a
Evangheliei øi sæ ræmânæ pe calea strâmtæ øi îngustæ.

Sæ træim conform Evangheliei ne ajutæ sæ evitæm
greøelile

Aø dori sæ væ pot spune cæ accentul pus pe informa-
flii, comunicare, intervenflie øi exemplu are mereu ca
rezultat o familie perfectæ cu copii perfecfli care nicio-
datæ nu se îndepærteazæ de la standardele Evangheliei.
Din nefericire, acesta nu este cazul. Dar familiile care
cunosc, propovæduiesc øi træiesc în conformitate cu
principiile øi standardele Evangheliei au toate øansele
sæ evite durerea unor greøeli grave. Când predominæ
modele bine stabilite de comunicare pozitivæ øi de
exemplu de credinflæ, este mult mai uøor sæ ne consul-



pierifli. Øi acum, o, omule, adu-fli aminte øi nu pieri“
(Mosia 4:29–30).

Dragi frafli øi surori, fie ca Dumnezeu sæ binecuvân-
teze pe fiecare dintre noi ca focul legæmintelor noastre
sæ ardæ în inimile noastre cu o flacæræ de nestins. Sæ
fim pregætifli spiritual sæ reînnoim legæmintele noastre
sfinte în fiecare sæptæmânæ când luæm din împærtæøa-
nie. Ca sæ-L cinstim pe Domnul øi sæ fim neræbdætori
sæ ne facem partea noastræ în aceste zile foarte palpi-
tante øi grele, sæ întærim Biserica Sa prin întærirea
familiilor noastre este rugæciunea mea umilæ.

Din cuvântul adresat de elder Ballard la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1999 (vezi Conference Report, apr. 1999,
pag. 111–115; sau Ensign, mai 1999, pag. 85–87).
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Îndrumarea copiilor sæ ia decizii

tæm cu toflii despre problemele personale øi sæ gæsim
schimbærile necesare care vor binecuvânta pe fiecare
membru al familiei.

Ascultafli sfatul semnificativ al regelui Beniamin:

„Nu pot sæ væ spun toate lucrurile prin care putefli
pæcætui; cæci sunt diferite cæi øi mijloace, chiar atât
de multe încât nu le pot numæra.

Dar atât væ pot spune cæ, dacæ nu vegheafli asupra
voastræ øi a gândurilor voastre, øi a cuvintelor voas-
tre, øi a faptelor voastre, øi nu respectafli poruncile
lui Dumnezeu, øi nu continuafli în credinfla a ceea ce
voi afli auzit despre venirea Domnului nostru, chiar
pânæ la sfârøitul vieflilor voastre, atunci va trebui sæ



RUGÆCIUNEA ÎN FAMILIE, 
STUDIUL SCRIPTURILOR ÎN
FAMILIE ØI SEARA DE FAMILIE

IDEI DE APLICAT ÎN PRACTICÆ

În funcflie de nevoile øi situafliile proprii, urmafli una sau mai multe din urmætoarele sugestii:
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• Dacæ familia dumneavoastræ face rugæciuni cu
familia în mod regulat, dacæ studiazæ scripturile
cu familia øi dacæ fline serile de familie, gândifli-væ
la modalitæfli de a îmbunætæfli una sau mai multe
din aceste activitæfli. Dacæ familia nu face aceste
lucruri, gândifli-væ ce vefli face pentru a ajuta la
stabilirea acestor activitæfli în cæminul dumnea-
voastræ.

• Împreunæ cu familia, planificafli o activitate pe
care putefli s-o facefli împreunæ. Dacæ dispunefli de
cartea pentru seara de familie Family Home Evening
Resource Book (31106), gândifli-væ cum sæ facefli
referinfle la ideile de la paginile 265–340.

• Revedefli materialul de la paginile 137–139 din
Teaching, No Greater Call (36123).

MATERIAL DE CITIT

Studiafli articolele de mai jos. Dacæ suntefli cæsætorifli, citifli øi discutafli cu soflul sau soflia despre aceste articole.

BINECUVÂNTÆRILE RUGÆCIUNII CU FAMILIA

Preøedintele Gordon B. Hinckley
Preøedintele Primei Preøedinflii

Apotolul Pavel i-a declarat lui Timotei:

„Sæ øtii cæ în zilele din urmæ vor fi vremuri grele.

Cæci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de
bani, læudæroøi, trufaøi, hulitori, neascultætori de
pærinfli, nemulflæmitori, færæ evlavie,

færæ dragoste fireascæ, neînduplecafli, clevetitori,
neînfrânafli, neîmblânzifli, neiubitori de bine,

vânzætori, obraznici, îngâmfafli; iubitori mai mult
de plæceri decât iubitori de Dumnezeu“ (2 Timotei
3:1–4).

Este nevoie de o nouæ accentuare pe cinste, carac-
ter øi integritate în vremea noastræ. Numai dupæ ce
vom introduce din nou în structura vieflii noastre
virtuflile care formeazæ esenfla adeværatei civilizaflii,
tiparul vremurilor noastre se va schimba. Întrebarea
cu care ne confruntæm este: De unde sæ începem?

Sunt mulflumit cæ trebuie sæ începem cu recunoaø-
terea lui Dumnezeu ca Tatæl nostru Veønic, relaflia
noastræ cu El fiind de copii ai Sæi, în comunicarea cu
El recunoaøtem poziflia Lui suveranæ øi în rugæciunile
noastre zilnice cerem îndrumarea Lui în toate trebu-
rile noastre.

Îndræznesc sæ afirm cæ o întoarcere la vechiul
model de rugæciune, rugæciunea cu familia în cæmi-
nele oamenilor, este unul dintre medicamentele
principale care ar controla maladia înfricoøætoare
care distruge caracterul societæflii noastre. Nu ne
putem aøtepta la un miracol într-o zi, dar într-o
generaflie am putea avea un miracol.

Cu o generaflie sau douæ în urmæ, rugæciunea cu
familia în cæminele creøtinilor din toatæ lumea fæcea
parte din activitatea zilnicæ, la fel ca servirea mesei.
Pe mæsuræ ce aceastæ activitate s-a redus, a apærut
decæderea moralæ despre care a vorbit apostolul
Pavel.

Sunt mulflumit cæ nu existæ nici un înlocuitor
potrivit pentru obiceiul de a îngenunchea împreunæ
– tatæ, mamæ øi copii – în rugæciunea de dimineaflæ øi
de searæ. Aceasta, mai mult decât covoarele moi, mai
mult decât frumoasele draperii, mai mult decât sche-
mele inteligente de îmbinare echilibratæ a culorilor,
este lucrul care va face cæminele noastre mai bune øi
mai frumoase.

Este ceva chiar în actul de a îngenunchea care
contrazice atitudinile descrise de Pavel: „trufaøi,…
obraznici, îngâmfafli“.

Este ceva chiar în actul de a îngenunchea
împreunæ, tatæ, mamæ øi copii, care face sæ disparæ
toate celelalte calificative pe care le-a descris: „neas-
cultætori de pærinfli,… færæ dragoste fireascæ“.
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Este ceva în actul de a te adresa lui Dumnezeu
care îndepærteazæ tendinfla de a huli øi de a deveni
„iubitori mai mult de plæceri decât de Dumnezeu“.

Înclinaflia de a fi „færæ evlavie“, „nemulflæmitori“,
dupæ cum descrie Pavel, dispare în momentul în care
familia împreunæ mulflumeøte Domnului pentru
viaflæ, pace øi tot ce are. Øi pe mæsuræ ce se mulflu-
meøte Domnului pentru un lucru, apare în familie o
apreciere nouæ, un respect nou, o iubire reciprocæ
nouæ.

Scriptura spune: „Mulflumeøte-I Domnului,
Dumnezeului tæu, pentru toate lucrurile“ (D&L
59:7). Øi din nou: „Øi cu nimic nu Îl supæræ omul pe
Dumnezeu sau împotriva nimænui nu este aprinsæ
mânia Sa, decât împotriva acelora care nu mærturi-
sesc mâna Lui“ (D&L 59:21).

Când ne amintim împreunæ în fafla Domnului de
cei særaci, nevoiaøi øi oprimafli, se dezvoltæ inconøtient,
dar real, o iubire pentru ceilalfli mai presus de propria
persoanæ, un respect pentru ceilalfli, o dorinflæ de a
sluji nevoile celorlalfli. Nu pofli cere lui Dumnezeu sæ
ajute un vecin aflat în necaz færæ sæ te simfli motivat sæ
faci tu însufli ceva pentru a-fli ajuta vecinul. Ce mira-
cole s-ar întâmpla în vieflile copiilor din toatæ lumea
dacæ ei ar pune deoparte egoismul øi s-ar pierde în slu-
jirea celorlalfli. Sæmânfla care adæposteøte øi din care
creøte pomul roditor se planteazæ øi se îngrijeøte cel
mai bine prin rugæciunile zilnice ale familiei.

Nu cunosc o cale mai bunæ de a insufla iubirea de
flaræ decât cea în care pærinflii se roagæ în fafla copii-
lor lor pentru flara în care træiesc, invocând binecu-
vântærile Atotputernicului asupra ei ca sæ fie pæstratæ
în libertate øi pace. Nu cunosc o cale mai bunæ de a
zidi în inimile copiilor noøtri respectul atât de nece-
sar pentru autoritæfli decât amintirea în rugæciunile
zilnice ale familiei a conducætorilor flærilor noastre
care duc povara guvernærii.

Îmi aduc aminte cæ am væzut pe o tablæ un anunfl
care zicea: „O nafliune care se roagæ este o nafliune în
relaflii paønice“. Cred în acest lucru.

Cred cæ nimic nu va ajuta mai mult la detensiona-
rea relafliilor din familie, cred cæ nu este un mod mai
subtil de a face ca pærinflii sæ fie respectafli, ceea ce
duce la supunere, cred cæ nimic nu va influenfla mai
mult spiritul de pocæinflæ care în mare mæsuræ va
øterge supærarea din cæminele dezbinate, decât rugæ-
ciunea cu familia, în care se mærturisesc slæbiciunile
în fafla Domnului øi în care se cer binecuvântærile
Domnului asupra cæminului øi asupra celor care
locuiesc în el.

Am fost foarte impresionat de o declaraflie fæcutæ
odatæ de un om care este mort demult. James H.
Moyle a scris nepoflilor sæi despre rugæciunea cu

familia în propriul sæu cæmin. El a spus: „Nu ne-am
dus la culcare înainte de a îngenunchea în rugæciune
pentru a implora îndrumarea øi aprobarea divinæ.
Divergenflele pot apærea øi în familiile cele mai bune,
dar ele vor fi aplanate de… spiritul rugæciunii…
Chiar psihologia ei tinde sæ promoveze o viaflæ mai
neprihænitæ între oameni. Tinde spre unitate, dra-
goste, iertare, slujire“.

În 1872, colonelul Thomas L. Kane, marele prie-
ten al poporului nostru în zilele de suferinflæ la Iowa,
pe vremea sosirii armatei în valea Salt Lake, a venit
din nou în vest cu soflia øi cei doi fii. Ei au cælætorit la
St. George cu Brigham Young, oprindu-se în fiecare
noapte în cæminele membrilor Bisericii de-a lungul
drumului. Dna. Kane a scris o serie de scrisori tatælui
ei din Philadelphia. Într-una din ele, ea a spus:

„În fiecare loc unde am stat în timpul cælætoriei
noastre am fæcut rugæciuni imediat dupæ cinæ øi
rugæciuni din nou înainte de micul dejun. Nimeni
nu era absent… Mormonii… îngenuncheazæ imediat,
în timp ce capul familiei sau un oaspete de onoare
spune rugæciunea cu voce tare… Le ia puflin timp
spunerea ei, dar ei cer ceea ce au nevoie øi-I mulflu-
mesc Lui pentru ceea ce le-a dat… Ei consideræ cæ
Dumnezeu ne cunoaøte numele de familie øi titlurile
noastre øi cer o binecuvântare asupra [unei anumite
persoane pe numele ei],… Mi-a plæcut acest lucru
când numele meu a fost amintit“.

O, ce bine ar fi dacæ noi ca popor am cultiva pe
deplin acest obicei care a fost atât de important pen-
tru stræbunii noøtri pionieri. Rugæciunea cu familia a
fæcut parte din ritualul lor de venerare aøa cum adu-
nærile au fost convenite în Tabernacol. Cu credinfla
care venea din acele invocaflii zilnice, ei au desflelenit
pæmântul, au dus apa la pæmântul pârjolit, au fæcut
deøertul sæ înfloreascæ, øi-au condus familiile cu dra-
goste, au træit în pace unul cu altul øi au fæcut ca
numele lor sæ devinæ nemuritoare atunci când au
murit slujindu-L pe Dumnezeu.

Familia este unitatea esenflialæ a societæflii.
Rugæciunea cu familia este speranfla pentru o socie-
tate mai bunæ. „Cæutafli pe Domnul câtæ vreme se
poate gæsi“ (Isaia 55:6).

Putem face cæminele noastre mai frumoase? Da,
prin exprimarea noastræ ca familii cætre Izvorul tutu-
ror frumuseflilor adeværate. Putem sæ întærim societa-
tea øi sæ o facem un loc mai bun acolo unde træim?
Da, întærind virtutea vieflii noastre de familie prin
îngenuncherea împreunæ øi implorarea
Atotputernicului în numele Fiului Sæu Preaiubit.

Acest obicei, o întoarcere la rugæciunea în familie,
ræspândit în flaræ øi pe tot pæmântul, într-o generaflie,
ar îndepærta nenorocirea care ne distruge. Ar restaura
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integritatea, respectul reciproc øi spiritul de recunoø-
tinflæ din inimile oamenilor.

Învæflætorul a spus: „Cerefli øi vi se va da; cæutafli øi
vefli gæsi; batefli øi vi se va deschide“ (Matei 7:7).

Væ dau mærturia mea cæ dacæ facefli rugæciuni cu
familia cu sinceritate, nu vefli ræmâne færæ ræsplatæ.

Schimbærile, poate, nu vor fi vizibile imediat. Ele pot fi
extrem de subtile. Dar ele vor fi reale, cæci Dumnezeu
„ræsplæteøte pe cei ce-L cautæ“ (Evrei 11:6).

Sæ fim sinceri când dæm un exemplu în fafla lumii
în ceea ce priveøte acest obicei [de a ne ruga] øi sæ
încurajæm øi pe alflii sæ facæ la fel.

Din Ensign, februarie 1991, pag. 2–5.

„DECI AM FOST INSTRUIT“
Elder L. Tom Perry
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Pærinfli de seamæ

Cartea lui Mormon începe cu aceste cuvinte: „Eu,
Nefi, fiind næscut din pærinfli de seamæ, am fost deci
instruit întrucâtva în toate învæflæturile tatælui meu“
(1 Nefi 1:1). Cât de diferitæ ar fi lumea aceasta dacæ
jurnalele personale ale fiecæruia dintre copiii Tatælui
nostru Ceresc ar începe cu o frazæ similaræ – având
pærinfli de seamæ øi fiind instruit de ei.

Træim într-un timp special al istoriei, un timp
când Evanghelia Domnului a fost restauratæ în depli-
nætatea ei. Forfla noastræ misionaræ creøte în calitate
øi cantitate, astfel, Evanghelia este propovæduitæ în
mai multe limbi în multe flæri øi mai multor oameni
ca niciodatæ înainte. Pe mæsuræ ce episcopii øi flæruøi
se înfiinfleazæ în cele mai multe pærfli ale lumii, minfli
creatoare au fost inspirate sæ dezvolte instrumente
de comunicaflie care sunt capabile sæ aducæ îndrumæ-
rile profeflilor la urechile multor, multor oameni.
Veøtile bune ale Evangheliei pot fi ræspândite acum
mai rapid pentru a aduce speranfla pæcii nepieritoare
în inimile omenirii.

Viafla de familie în crizæ

Unul dintre mesajele mærefle ale Evangheliei este
doctrina naturii veønice a unitæflii familiei. Declaræm
lumii despre valoarea øi importanfla vieflii de familie,
dar în mare mæsuræ confuzia øi dificultatea pe care o
gæsim în lumea de azi îøi are originea în deteriorarea
familiei. Experienflele din cæminele în care copiii
sunt învæflafli øi educafli de pærinfli iubitori sunt în
descreøtere.

Viafla de familie în care copiii øi pærinflii interacflio-
neazæ împreunæ la studiu, joacæ øi muncæ a fost înlo-
cuitæ de o cinæ rapidæ, separatæ, încælzitæ la cuptorul
cu microunde øi o searæ în fafla televizorului. În
1991, Asociaflia Naflionalæ a Districtelor, care s-a
întâlnit la Salt Lake City, s-a gândit cæ lipsa de
influenflæ a cæminului ajunsese pe punctul de a
deveni o crizæ în nafliunea noastræ øi s-a stat mult
timp în adunæri pentru a se discuta despre aceste

îngrijoræri. S-au identificat cinci concepte care ar
putea duce la creøterea øansei fiecærei familii de a
avea succes.

În primul rând, întærirea relafliilor prin activitæfli
cu familia; în al doilea rând, stabilirea de reguli øi
aøteptæri; în al treilea rând, întærirea stimei perso-
nale; în al patrulea rând, stabilirea de scopuri realiza-
bile øi în al cincilea rând, evaluarea periodicæ a
punctelor forte øi slabe ale familiei.

Deodatæ, apelul stringent øi de avertizare al profe-
flilor noøtri chiar de la începutul timpului are o
importanflæ deosebitæ. Aøa cum am fost sfætuifli øi
încurajafli, trebuie sæ avem grijæ de propriile noastre
familii øi sæ acceleræm efortul nostru misionar de a
aduce øi pe alflii la cunoaøterea adeværului øi a impor-
tanflei unitæflii familiei.

Adam øi Eva învaflæ îndatoririle pærinteøti

Chiar de la început, instrucfliunile Domnului pen-
tru Adam øi Eva le-au clarificat responsabilitæflile lor
ca pærinfli. Rolurile lor au fost bine definite. Dupæ ce
au primit instrucfliuni de la Domnul, ei au urmat sfa-
tul Lui øi au zis aøa:

„Øi în acea zi, Adam L-a preamærit pe Dumnezeu
øi a fost plin øi a început sæ profetizeze cu privire la
toate familiile de pe pæmânt, spunând: Binecuvântat
fie numele lui Dumnezeu, pentru cæ, datoritæ încæl-
cærii mele, ochii mei s-au deschis øi în viafla aceasta
voi avea bucurii øi, din nou, Îl voi vedea pe
Dumnezeu în carne.

Øi Eva, nevasta lui, a auzit aceste lucruri øi a fost
fericitæ, spunând: Dacæ nu ar fi fost încælcarea noas-
træ, niciodatæ nu am fi avut seminflie øi niciodatæ nu
am fi cunoscut binele øi ræul øi bucuria mântuirii
noastre øi viafla veønicæ pe care Dumnezeu o dæ
tuturor supuøilor.

Øi Adam øi Eva au preamærit numele lui
Dumnezeu øi ei au fæcut cunoscute toate lucrurile
fiilor øi fiicelor lor“ (Moise 5:10–12).

Sæ învæflæm øi sæ educæm copiii

Da, chiar de la început, responsabilitatea pærinfli-
lor de a-øi învæfla copiii a fæcut parte dintre instruc-
fliunile Domnului date primilor noøtri pærinfli
pæmânteni.



dacæ am fi avut ocazia sæ træim acea perioadæ din
nou. Sunt douæ domenii pe care aø dori sæ le îmbu-
nætæflesc dacæ mi s-ar oferi prilejul sæ am copii mici
acasæ din nou.

În primul rând, ar fi sæ petrecem mai mult timp ca
sofl øi soflie într-o familie cu un comitet executiv care
sæ se adune sæ învefle, sæ comunice, sæ planifice øi sæ
se organizeze pentru a realiza mai bine rolurile noas-
tre de pærinfli.

În al doilea rând, dacæ aø avea din nou vârsta
aceea, aø dori sæ petrec mai mult timp cu familia.
Acest lucru ar include mai multe seri de familie
consecvente øi pline de conflinut.

Tinerii contribuie la succes

Întreaga povaræ a planificærii øi pregætirii serilor
de familie nu trebuie læsatæ doar pærinflilor. Cele mai
reuøite seri la care am fost martor sunt cele în care
tinerii familiei iau parte activæ.

Væ chem pe voi minunafli diaconi, învæflætori øi
preofli, voi fete albinufle, margarete øi lauri contribuifli
în mare mæsuræ la succesul serilor de familie. În multe
cæmine putefli fi conøtiinfla familiei. De fapt, voi avefli
cel mai mare câøtig din aceastæ experienflæ. Dacæ dorifli
sæ træifli într-o lume a pæcii, siguranflei øi oportunitæfli-
lor, familia din care facefli parte îøi poate aduce contri-
buflia la bunæstarea voastræ, chiar øi a întregii lumi.

Îmi aduc aminte de un exemplu, în aceastæ pri-
vinflæ, care a avut loc într-un an, dupæ særbætorile
de Cræciun când ne-am luat nepoflii la o plimbare.
Pentru a avea o experienflæ semnificativæ împreunæ,
am aranjat sæ avem un microbuz cu care sæ cælætorim
împreunæ. În microbuz erau bunicul øi bunica øi fiul
meu cu cei trei copii mai mari ai lui. Soflia fiului meu
ræmæsese acasæ cu cei mai mici membri ai familiei.
Era rândul meu la volan øi soflia mea era aøezatæ
lângæ mine, slujind drept copilot. Din spatele micro-
buzului, am auzit-o pe Audrey, cel mai mare copil,
sfætuindu-se cu tatæl ei. Ea spunea: „Tati, unul din
scopurile acestui an a fost sæ terminæm Cartea lui
Mormon la studiul nostru cu familia. Aceasta este
ultima zi a anului. De ce nu o terminæm acum pen-
tru a respecta programarea?“

Ce experienflæ deosebitæ a fost sæ aud pe fiul meu
øi pe cei trei copii ai sæi citind tare pe rând ultimele
capitole din Moroni øi realizându-øi scopul de a citi
toatæ Cartea lui Mormon. Notafli, o tânæræ fatæ a
fæcut aceastæ propunere, nu unul dintre pærinfli.

Punefli la încercare pe tineri

Facefli parte dintr-o generaflie aleasæ – pæstratæ pen-
tru acest timp special din istoria omenirii. Avefli atât
de multe de dat pentru a sprijini creøterea øi dezvol-
tarea familiilor din care facefli parte. Væ provoc sæ
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Rugæciunea în familie, studiul scripturilor în familie øi seara de familie

Revelafliile primite pe mæsuræ ce Biserica a fost res-
tauratæ în acest timp, din nou, avertizeazæ pærinflii de
obligaflia lor de a-øi învæfla øi educa copiii. În secfliu-
nea nouæzeci øi trei din Doctrinæ øi legæminte, Îl
gæsim pe Domnul mustrând pe unii frafli cæ nu au
acordat atenflie responsabilitæflilor lor în familie.
Scriptura spune:

„Dar, v-am poruncit sæ væ creøtefli copiii în luminæ
øi în adevær… 

Tu nu i-ai învæflat pe copiii tæi lumina øi adeværul,
potrivit poruncilor; øi cel ræu are, încæ, putere asupra
ta øi aceasta este cauza suferinflei tale.

Øi acum îfli dau o poruncæ – dacæ vrei sæ fii eliberat,
pune-fli în ordine casa ta, pentru cæ sunt multe lucruri
care nu sunt drepte în casa ta“ (D&L 93:40, 42–43).

Importanfla serilor de familie

Cu ani în urmæ, Biserica a povæfluit pe tofli pærinflii
sæ flinæ seri de familie sæptæmânal. Astæzi acea povaflæ
a fost oficializatæ în cæminele membrilor Bisericii.
Seara de luni a fost pusæ deoparte ca o searæ în care
familiile sæ fie împreunæ. Nici un fel de activitæfli sau
întâlniri în societate nu trebuie sæ se facæ în aceastæ
searæ. Ni s-au promis mari binecuvântæri dacæ fami-
liile noastre vor respecta acest lucru.

Preøedintele Harold B. Lee ne-a sfætuit, odatæ:

„Acum, flinefli minte acest lucru; atunci când
misiunea lui Ilie este înfleleasæ, inimile copiilor se
vor întoarce cætre tafli øi ale taflilor cætre copii. Se
aplicæ la fel de bine de aceastæ parte a vælului ca øi
de cealaltæ parte a vælului. Dacæ ne neglijæm familiile
noastre în flinerea serilor de familie øi eøuæm în res-
ponsabilitatea noastræ aici, cum vom fi considerafli
în cer dacæ am pierdut pe unii dintre ei datoritæ
neglijenflei noastre? Raiul nu va fi rai pânæ când nu
am fæcut tot posibilul sæ salvæm pe cei pe care
Domnul ni i-a trimis prin descendenflæ“.

Apoi a continuat:

„Astfel, inimile taflilor øi mamelor trebuie sæ se
întoarcæ cætre copiii lor chiar acum, dacæ avefli adeværa-
tul spirit al lui Ilie øi nu credefli cæ el se aplicæ doar
celor care sunt dupæ væl. Sæ ne întoarcem inimile cætre
copiii noøtri øi sæ-i învæflæm; dar trebuie s-o facefli când
ei sunt destul de tineri ca sæ fie educafli corespunzætor.
Øi dacæ neglijafli serile de familie, neglijafli începutul
misiunii lui Ilie la fel de sigur cum afli neglija munca
de genealogie“ (din Relief Society Courses of Study,
1977–1978 [1977], pag. 2; s-a adæugat sublinierea).

Deseori m-am gândit la momentele de fericire pe
care le-am avut când familia noastræ era tânæræ øi
copiii noøtri erau acasæ. Am revæzut în minte acele
zile øi m-am gândit la schimbærile pe care le-aø fi
fæcut în organizarea øi administrarea familiei noastre
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pæøifli înainte în familia dumneavoastræ cu spiritul
vostru aparte, cu entuziasmul tinereflii pentru a face
ca Evanghelia sæ fie træitæ cu adeværat în cæminele
voastre. Amintifli-væ de sfatul preøedintelui Joseph F.
Smith când a spus:

„Aø dori ca tofli copiii din Sion, inclusiv ai mei, sæ
cunoascæ cæ nu existæ nimic în aceastæ lume de o
valoare atât de mare pentru ei, precum cunoøtinflele
din Evanghelia care a fost restauratæ pe pæmânt în
aceste zile din urmæ prin profetul Joseph Smith.
Nimic nu poate compensa lipsa lor. Nu este nimic pe
pæmânt care se poate compara cu minunæflia de a
cunoaøte pe Isus Hristos. De aceea, tofli pærinflii din
Sion sæ aibæ grijæ de copiii lor øi sæ-i învefle principiile
Evangheliei øi sæ se stræduiascæ cât de mult se poate
sæ-i facæ sæ-øi îndeplineascæ îndatoririle – nu mecanic,
pentru cæ au fost obligafli sæ le facæ, ci încercafli sæ le
picurafli în inimile lor spiritul adeværului øi o dragoste
solidæ pentru Evanghelie, sæ nu-øi îndeplineascæ înda-
toririle pentru a le face plæcere pærinflilor, ci pentru cæ
le face øi lor plæcere“ (din Brian H. Stuy, compilaflie
din Collected Discourses Delivered by President Wilford
Woodruff, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, volumul 5 [1987–1992], 5:436).

Revitalizafli serile de familie

Serile de familie sunt pentru toatæ lumea, fie cæ
este un cæmin cu doi pærinfli, un cæmin cu un
pærinte sau o unitate de familie cu un singur mem-
bru. Învæflætori de acasæ, væ chemæm ca în vizitele
dumneavoastræ periodice sæ încurajafli øi sæ revitali-
zafli flinerea serilor de familie.

Profetul Ezra Taft Benson ne-a amintit, din nou,
necesitatea de a fline seri de familie øi ne-a dat ingre-
dientele care duc la o searæ de familie reuøitæ. El a
spus:

„Proiectat pentru a întæri øi proteja familia, pro-
gramul serilor de familie al Bisericii este de a stabili o

searæ în fiecare sæptæmânæ care se rezervæ pentru ca
taflii øi mamele sæ se adune acasæ cu fiii øi fiicele lor
în jur. Se spune o rugæciune, se cântæ imnuri øi alte
cântece, se citesc scripturi, se discutæ despre pro-
bleme de familie, se prezintæ talente, se propovædu-
iesc principiile Evangheliei øi deseori, se fac jocuri øi
se servesc præjituri fæcute în casæ“ (din Conference
Report, din Zona Insulelor Filipine, 1975, pag. 10).

Avem speranfla cæ fiecare dintre dumneavoastræ
putefli nota aceste sugestii fæcute de profet despre ce
trebuie sæ conflinæ o searæ de familie.

Apoi el continuæ: „Acum, iatæ binecuvântærile
promise de un profet al lui Dumnezeu pentru cei
care vor fline sæptæmânal serile de familie: ‚Dacæ sfin-
flii ascultæ sfatul acesta, noi promitem cæ vor rezulta
mari binecuvântæri. Dragostea acasæ øi supunerea
faflæ de pærinfli va creøte. Credinfla se va dezvolta în
inimile tinerilor din Israel øi ei vor acumula putere
ca sæ combatæ influenflele rele øi ispitele care îi vor
asalta‘ “ (din Conference Report, din Zona Insulelor
Filipine 1975, pag. 10; vezi, de asemenea,
Improvement Era, iunie 1915, pag. 734).

Væ îndemnæm pe fiecare sæ urmafli sfatul profetu-
lui nostru. În toate familiile din toatæ Biserica, eva-
luafli din nou progresul pe care îl facefli în flinerea
serilor de familie cu regularitate. Aplicarea acestui
program va fi un scut øi o protecflie împotriva relelor
timpului nostru øi væ va aduce, personal øi la tofli,
bucurie mai mare øi mai multæ acum øi în vecii
vecilor.

Dumnezeu sæ væ binecuvânteze ca sæ putefli revita-
liza øi întæri acest program extrem de important pen-
tru a ne sfætui cu toflii ca membri ai familiei.

Din cuvântul adresat de elder Perry la conferinfla generalæ a
Bisericii din aprilie 1994 (vezi Conference Report, apr. 1994,
pag. 47–51; sau Ensign, mai 1994, pag. 36–38).
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