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Dragoste în casă – 
SFAT DIN PARTEA PROFETULUI NOSTRU

Viaţă de familie binecuvântată
 „Trecând prin multe experienţe oferite de lume şi 

văzând cât de efemere şi, uneori, superficiale sunt multe 
lucruri din lume, creşte recunoştinţa noastră pentru 
privilegiul de a face parte din ceva în care ne putem 
încrede – cămin, familie şi loialitatea din partea celor 
pe care îi iubim. Ajungem să cunoaştem ce înseamnă să 
fim uniţi prin datorie, respect şi sentimentul că aparţi-
nem unei familii.  Învăţăm că nimic nu poate înlocui, în 
întregime, relaţia binecuvântată a vieţii de familie.” 1

Să împărtăşim dragostea noastră
„Lăudaţi-l pe copilul dumneavoastră şi îmbrăţişaţi-l; 

spuneţi-i «Te iubesc» mai des; exprimaţi-vă întotdeauna 
mulţumirile. Nu lăsaţi niciodată o problemă care trebuie 
rezolvată să devină mai importantă decât o persoană 
care are nevoie să fie iubită. Prietenii se mută, copiii 
cresc, cei dragi trec în veşnicie. Este atât de uşor să 
considerăm de la sine înţeleasă prezenţa cuiva, până în 
ziua în care a ieşit din viaţa noastră şi noi am rămas cu 
întrebarea: «Cum ar fi fost dacă?» şi «Ce bine ar fi fost» …

 Să ne bucurăm de viaţă în timp ce-o trăim, să găsim 
bucurie în a trăi şi să împărtăşim iubirea noastră cu 
prietenii şi familia. Într-o zi, fiecare dintre noi va pleca 
din această viaţă. Să nu ignorăm ceea ce este mai 
important.” 2

Să ne arătăm dragostea 
„Fraţii mei, să ne tratăm soţiile cu demnitate şi cu 

respect. Ele sunt tovarăşele noastre eterne. Surori, 
cinstiţi-vă soţii. Ei au nevoie să audă un cuvânt bun. Au 
nevoie de un zâmbet prietenos. Au nevoie de expresia 
caldă a iubirii adevărate …

Dumneavoastră, celor care sunteţi părinţi, vă spun 
arătaţi-le dragoste copiilor dumneavoastră. Dumnea-
voastră ştiţi că îi iubiţi, dar asiguraţi-vă că şi ei ştiu acest 
lucru. Ei sunt atât de preţioşi pentru noi. Lăsaţi-i să ştie 
acest lucru. Rugaţi-L pe Tatăl Ceresc să vă ajute în timp 
ce vă îngrijiţi de nevoile lor în fiecare zi şi în timp ce 
vă confruntaţi cu provocările care vin inevitabil odată 
cu această calitate de părinte. Aveţi nevoie de mai mult 
decât propria înţelepciune în creşterea lor.” 3

Să ne exprimăm dragostea
„Dumneavoastră, părinţilor, vă spun: exprimaţi-vă 

dragostea faţă de copiii dumneavoastră. Rugaţi-vă 
pentru ei, pentru ca ei să fie capabili să se opună relelor 
lumii. Rugaţi-vă ca ei să crească în credinţă şi mărturie. 
Rugaţi-vă ca ei să ducă vieţi pline de bunătate şi slujire 
în folosul celorlalţi. 

Copii, lăsaţi-i pe părinţi să ştie că îi iubiţi. Spuneţi-le 
cât de mult apreciaţi tot ce au făcut şi continuă să facă 
pentru voi.” 4
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Ce este cel mai important
 „Ceea ce este cel mai important aproape întotdeauna 

sunt oamenii din jurul nostru. Deseori, presupunem că 
ei trebuie să ştie cât de mult îi iubim. Dar nu trebuie să 
presupunem niciodată; trebuie să le spunem. William 
Shakespeare scria: «Nu iubesc aceia care nu-şi arată iu-
birea». Nu vom regreta niciodată cuvintele blânde rostite 
sau afecţiunea arătată. Dar vom avea regrete dacă astfel 
de lucruri vor fi omise din relaţia noastră cu cei care 
înseamnă cel mai mult pentru noi.” 5 

Să aducem cerul mai aproape
 „Sperăm că familiile şi căminele noastre vor fi pline 

de dragoste: dragoste unul faţă de celălalt, dragoste faţă 
de Evanghelie, dragoste faţă de aproapele nostru şi dra-
goste faţă de Salvatorul nostru. Drept rezultat, cerul va fi 
puţin mai aproape de pământ.

Sperăm să facem din căminele noastre sanctuare în 
care membrii familiei noastre să dorească întotdeauna 
să se întoarcă.” 6

O rugăciune pentru familii
 „Având în vedere că, în zilele noastre, unitatea 

familiei este atacată şi multe lucruri, care au fost timp 
îndelungat considerate sacre, sunt acum ridiculizate, Te 
rugăm, Tatăl nostru, să ne ajuţi să fim în stare să apărăm 
cu tărie adevărul şi neprihănirea. Fie ca în căminele 
noastre să găsim un refugiu de pace, de dragoste şi de 
spiritualitate.” 7

NOTE
1. „A Sanctuary from the World”, Worldwide Leadership Training  

Meeting, 9 februarie 2008, p. 29.  
2.  „Joy in the Journey” (Brigham Young University Women’s Conference,  

2 mai 2008), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive 
/transcripts.cfm.

3.  „Binecuvântaţi din abundenţă”, Liahona, mai 2008, p.112. 
4.  „Până ce ne vom revedea”, Liahona, mai 2009, p. 113.
5.  „Să găseşti bucuria de a trăi”, Liahona, noiembrie 2008, p. 86. 
6.  „A Sanctuary from the World”, p. 30–31. 
7. Rugăciunea de dedicare a Templului Gila Valley, Arizona, 23 mai 2010; 

în „The Gila Valley Arizona Temple: «Wilt Thou Hallow This HouseD”, 
Church News, 29 mai, 2010, p. 5.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

 „Într-o activitate cu întrebări stimulative, învăţătorul 
prezintă o întrebare sau o situaţie şi le acordă cursanţi-
lor un timp scurt pentru a sugerea în mod liber sugestii 
sau idei” (Predarea, nu este chemare mai mare [1999], 

p. 160). Când citiţi acest mesaj cu membrii familiei, 
rugaţi-i să asculte cu atenţie sfatul sau ideile care îi im-
presionează. Apoi, membrii familiei pot sugera idei care 
să contribuie la dezvoltarea dragostei în căminele lor. 
Puteţi invita familia să recapituleze acestei idei într-o 
viitoare seară în familie. 

TINERET
Mama ne-a salvat
de Patricia Auxier

Când aveam şase ani, sora mea mai mică şi cu mine 
priveam cum juca baschet sora noastră mai mare. 

Tatăl meu a plecat, şi, atunci, noi ne-am hotărât să 
mergem acasă cu el, astfel că am alergat după el în 
ploaie.  Negăsindu-l, ne-am întors înapoi la sala de 
gimnastică pentru a merge acasă cu mama noastră, 
dar, până când am intrat în sala gimnastică, toţi pleca-
seră din clădire. 

Mi-amintesc că ne-am ghemuit una lângă alta în 
pragul uşii de la intrare, încercând să o feresc pe sora 
mea mai mică cât şi pe mine de ploaie, rugându-mă ca 
cineva să vină. Apoi, îmi amintesc că am auzit zgo-
motul uşii trântite de la maşina noastră roşie şi am 
alergat către locul de unde venea sunetul. A urmat, 
apoi, una dintre amintirile cele mai vii pe care le am 
din timpul copilăriei: mama noastră cuprinzându-ne 
în braţele ei „aşa cum o găină îşi adună puii sub aripa 
sa” (3 Nefi 10:4). Mama mea ne-a salvat şi eu nu m-am 
simţit niciodată mai în siguranţă decât am fost în acel 
moment.

Când mă gândesc la influenţa pe care a avut-o 
asupra mea, eu văd că viaţa mamei mele m-a îndreptat 
către Salvator şi mi-a arătat ce înseamnă să „[înalţi] 
mâinile obosite şi să [întăreşti] genunchii care se cla-
tină” (D&L 81:5). Ea s-a bazat pe Isus Hristos care i-a dat 
putere „şi-astfel [s-a întărit]” („Doamne, Îţi voi urma 
calea”, Imnuri nr. 138). 

COPII
Să clădim un cămin fericit

Preşedintele Monson sugerează câteva căi prin care 
putem clădi un cămin fericit. Citiţi întregul mesaj 
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pentru a găsi modalităţi prin care dumneavoastră  
şi familia dumneavoastră puteţi avea un cămin  
fericit. 

De fiecare dată când găsiţi ceva ce puteţi face,  
notaţi-l. Găsiţi cel puţin cinci căi prin care puteţi clădi 

un cămin fericit şi desenaţi o casă cu familia dumnea-
voastră în ea. 

© 2011 Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Germa-
nia. Aprobarea versiunii în limba engleză:  6/10. Aprobarea traducerii: 8/10. 
Titlul original First Presidency Message, August 2011. Romanian. 09768 171



1

Eliza R. Snow, a doua preşedintă 
generală a Societăţii de Alinare, 

ne-a învăţat: „Pavel, apostolul din 
vechime a vorbit despre femeile 
sfinte. Este datoria fiecăreia dintre 
noi să fie o femeie sfântă. Trebuie 
să avem ţeluri înalte, dacă suntem 
femei sfinte. Trebuie să simţim că 
suntem chemate să înfăptuim sarcini 
importante. Niciuna nu este scutită 
de sarcini. Nu există nicio soră atât 
de izolată şi sfera ei de influenţă atât 
de limitată încât ea să nu poată fi 
foarte activă în stabilirea împărăţiei 
lui Dumnezeu pe pământ.” 1

Dragi surori, noi nu suntem izo-
late şi nici sfera noastră de influenţă 
nu este limitată. Acceptând darul 
activităţii în Societatea de Alinare, 
noi devenim o parte din ceea ce 
profetul Joseph a descris ca fiind o 
societate de sfinţi „separaţi de toate 
relele lumii – aleşi, virtuoşi şi sfinţi”.2

Această societate ne ajută să ne 
întărim credinţa şi să creştem din 
punct de vedere spiritual acordân-
du-ne ocazii de conducere, de slujire 
şi de predare. În slujirea noastră, o 
nouă dimensiune este adăugată vie-
ţilor noastre. Noi progresăm spiritual 
şi sentimentul că suntem necesare, 
identitatea şi respectul de sine cresc.  
Noi ne dăm seama că întregul scop 
al planului Evangheliei este acela de 
a ne asigura ocazia de a atinge pe 
deplin potenţialul nostru. 

Societatea de Alinare ne ajută să 

O societate de femei sfinte
Studiaţi acest material şi, după cum este potrivit, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi  
Folosiţi întrebările pentru a vă ajuta să le întăriţi pe surorile dumneavoastră şi pentru a  
face din Societatea de Alinare o parte activă din propria dumneavoastră viaţă.
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primim binecuvântările templului, 
să onorăm legămintele pe care le 
facem şi să fim angajate în cauza 
Sionului. Societatea de Alinare ne 
ajută să ne sporim credinţa şi ne-
prihănirea personală, să ne întărim 
familiile, să-i căutăm şi să-i ajutăm 
pe cei care au nevoie.  

Lucrarea Societăţii de Alinare este 
sfântă, iar realizarea unei lucrări 
sfinte creează sfinţenie în noi înşine. 
Silvia H.  Allred, prima consilieră în 
Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare

Din scripturi
Exodul 19:5; Psalmii 24:3–4;  
1 Tesaloniceni 4:7; Tit 2:3–4; 
Doctrină şi legăminte 38:24; 46:33; 
82:14; 87:8; Moise 7:18

Din istoria noastră
Vorbind Societăţii de Alinare din 

Nauvoo, profetul Joseph Smith a 
pus accentul pe sfinţenie, explicând 
că atunci când surorile devin pure 
şi sfinte, ele vor avea o influenţă 
puternică în lume. El a explicat: 
„Milostenia, dragostea, puritatea – 
acestea sunt lucrurile care vă vor 
desăvârşi… Această Societate… va 
avea puterea să comande regine 
din cadrul societăţii… Regi şi regine 
de pe pământ vor veni în Sion să-şi 
arate respectul”. Surorile din So-
cietatea de Alinare, trăind potrivit 
legămintelor lor, impun respectul nu 
numai oamenilor nobili, dar, „dacă 

vă ridicaţi la nivelul privilegiilor 
dumneavoastră”, a promis Joseph 
Smith, „îngerii nu vor putea fi împie-
dicaţi să vă întovărăşească”.3 

Pe măsură ce surorile participă 
la lucrarea de slujire şi de salvare a 
celorlalţi, ele devin sfinţite personal.  
Lucy Mack Smith, mama profetului, 
a împărtăşit cum poate fi îndeplinit 
scopul Societăţii de Alinare: „Trebuie 
să ne preţuim una pe alta, să veghem 
una asupra celeilalte, să ne alinăm 
una pe alta şi să dobândim instruire 
pentru a putea fi împreună în cer”.4

NOTE
1. Eliza R.  Snow, „An Address”, Woman’s  

Exponent, 15 sept. 1873, p. 62.  
2. Joseph Smith, în History of the Church, 

4:570.
3. Joseph Smith, în History of the Church, 

4:605, 606. 
4. Lucy Mack Smith, citat în Relief Society,  

Minute Book, martie 1842–martie 1844,  
consemnare din 24 martie 1842, Church 
History Library, p. 18–19. 
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Ce pot să fac eu? 
1. Cum le ajut pe surorile de care 
am grijă să cultive şi să îndepli-
nească „ţeluri înalte”? 

2. Ce anume fac pentru ca viaţa 
mea să fie „aleasă, virtuoasă şi 
sfântă”? 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi 
www.reliefsociety.lds.org.


