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Puterea preoţiei de a uni familiile pentru totdeauna 
este unul din cele mai mari daruri de la Dumnezeu. 
Fiecare persoană care înţelege planul salvării tânjeşte 

după această binecuvântare eternă. Doar în ceremoniile de 
pecetluire desfăşurate în templele dedicate ale Bisericii lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, Dumnezeu pro-
mite că familiile pot fi unite pentru totdeauna. 

Cheile preoţiei care fac posibil acest lucru au fost 
restaurate pe pământ de profetul Ilie prin Joseph Smith în 
Templul Kirtland. Aceste chei ale preoţiei au fost transmise 
printr- o linie neîntreruptă profeţilor în viaţă din Biserica lui 
Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă până în prezent. 

În slujirea Sa din viaţa muritoare, Salvatorul i- a vorbit lui 
Petru, apostolul Său senior, despre puterea de a pecetlui 
familiile: „Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, 
va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ, va fi 
dezlegat în cer” (Matei 18:18).

Numai în împărăţia celestială putem trăi veşnic în familii 
unite. Acolo putem trăi în familii în prezenţa Tatălui nostru 
Ceresc şi a Salvatorului. În Doctrină şi legăminte, profetul 
Joseph Smith a descris această experienţă minunată în 
modul următor:

„Când Salvatorul va apărea Îl vom vedea aşa cum este. 
Vom vedea că este un om la fel ca şi noi.

Şi aceeaşi sociabilitate care există între noi aici va exista 
printre noi acolo, numai că va fi însoţită de slava veşnică, 
slavă de care acum nu ne bucurăm” (D&L 130:1- 2).

Aceste versete sugerează că ne putem stabili, cu încre-
dere, ca ţel atingerea standardului ceresc în relaţiile din 
cadrul familiei noastre. Ţinem foarte mult la membrii fami-
liilor noastre, care sunt în viaţă sau au murit, de aceea le 
oferim rânduielile preoţiei care ne vor uni cu ei în ceruri. 

Mulţi dintre dumneavoastră, tineri şi bătrâni, faceţi acest 
lucru. Aţi căutat numele strămoşilor dumneavoastră care 
încă nu au primit rânduielile care vă pot pecetlui împreună.

Aproape fiecare dintre dumneavoastră are rude în viaţă 
care nu au fost pecetluite ca familie prin puterea preoţiei. 
Mulţi au rude în viaţă care au primit rânduielile preoţiei, 
dar nu ţin legămintele făcute cu Dumnezeu. Dumnezeu 
vă va binecuvânta cu credinţa de a ajuta toate acele rude 
să- şi ţină legămintele. Aveţi promisiunea pe care a făcut- o 
Domnul ucenicilor Săi care merg să- i aducă pe alţii la El:

„Şi acolo unde vă primeşte pe voi, Eu, de asemenea, voi 
fi, pentru că Eu voi merge în faţa voastră. Voi fi la dreapta 
voastră şi la stânga voastră şi Spiritul Meu va fi în inima 
voastră şi îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susţine” 
(D&L 84:88).

De la fereastra biroului meu, văd zilnic miri şi mirese 
făcând poze printre florile frumoase şi fântânile arteziene. 
Mirele poartă adesea mireasa în braţe, cel puţin pentru 
câţiva paşi, în timp ce fotograful face pozele de nuntă. De 
fiecare dată când văd acest lucru, mă gândesc la cuplurile 
pe care le- am cunoscut, care cu timpul – uneori într- un timp 
foarte scurt după ziua nunţii – au trebuit să se poarte unul 
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pe altul în alte moduri, când viaţa a devenit grea. Locurile 
de muncă pot fi pierdute. Copiii pot fi născuţi cu mari încer-
cări. Pot apărea boli. Şi atunci, obiceiurile de a face altora la 
fel cum am fi dorit ca ei să ne facă nouă – când era mai uşor 
– ne vor face eroi şi eroine în acele momente de încercare, 
când este nevoie de mai multă tărie decât credeam că avem. 

Suntem datori familiilor noastre cu o relaţie pe care o 
putem duce în prezenţa lui Dumnezeu. Trebuie să încer-
căm să nu jignim sau să ne simţim jigniţi. Putem alege să 
iertăm rapid şi complet. Putem să ne străduim să- i facem 
pe alţii fericiţi mai mult decât ne străduim pentru fericirea 
noastră. Putem să ne adresăm altora cu amabilitate. În 
timp ce încercăm să facem toate aceste lucruri, vom invita 
Duhul Sfânt în familiile şi vieţile noastre.

Vă asigur că, având ajutorul Domnului şi inimi smerite, 
putem întrezări în această viaţă felul de viaţă pe care vrem să 
o avem întotdeauna. Tatăl Ceresc ne iubeşte. El vrea ca noi 
să ne întoarcem la El. Salvatorul, prin puterea ispăşirii Sale, 
face posibilă schimbarea din inimile noastre de care avem 
nevoie pentru a intra în templele sfinte, pentru a face legă-
minte pe care le putem păstra şi, în cele din urmă, pentru a 
trăi veşnic în familii, în împărăţia celestială – acasă din nou. 

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

În timp ce împărtăşiţi doctrina familiei eterne, 
gândiţi- vă la ceea ce a spus vârstnicul Richard G. Scott, 
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Încercaţi în-
totdeauna să întăriţi familiile. Când predaţi, gândiţi- vă 
la perspectiva eternă a pecetluirii familiilor în templu… 
Când aveţi perspectiva rânduielilor pentru pecetlui-
rile din templu, veţi ajuta la construirea împărăţiei lui 
Dumnezeu” („Eu v- am dat o pildă,” Liahona, mai 2014, 
p. 34). Cum îi puteţi ajuta pe cei cărora le predaţi să- şi 
dezvolte o viziune cu privire la importanţa faptului de 
a fi pecetluiţi în templu? Invitaţi- i pe cei care nu au fost 
încă pecetluiţi să discute despre paşii pe care i- ar putea 
face pentru această rânduială. Invitaţi- i pe cei care au 
fost pecetluiţi să discute despre modul în care îşi pot 
păstra viziunea despre familia lor eternă şi lucra pentru 
a îmbunătăţi relaţiile dintre ei. 

TINERI
Unită etern cu familia mea
Laura Burton

Când am fost adoptată la vârsta de trei ani, mama 
mea biologică a permis ca adopţia să fie finalizată 

cu condiţia ca părinţii mei adoptivi să fie de acord să pri-
mesc rânduielile din Biserică după ce voi împlini 12 ani. 
Ea a crezut că trebuie să fiu destul de mare ca să pot lua 
o decizie singură, dar a fost foarte dificil să aştept. 

Da, a fost foarte greu să îi văd pe mulţi dintre prietenii 
mei cum erau botezaţi când împlineau opt ani, dar şi mai 
greu era să ştiu că nu puteam fi pecetluită cu părinţii mei 
adoptivi şi cu cei cinci fraţi şi surori înainte de a împlini 
vârsta de 12 ani. Eram speriată de faptul că s- ar putea în-
tâmpla ceva cu mine şi că nu voi putea fi pecetluită cu ei. 

În timp ce mă apropiam de vârsta de 12 ani, am înce-
put să planificăm botezul meu şi pecetluirea cu familia 
mea. Părinţii mei m- au lăsat să aleg templul în care do-
ream să fim pecetluiţi. Am crezut mereu că Templul San 
Diego din California era cel mai frumos, aşa că întreaga 
familia a fost de acord să mergem în California pentru 
a fi pecetluiţi.

Abia aşteptam să devenim o familie eternă alături de 
părinţii, fraţii şi surorile mele. În timpul rânduielii de pe-
cetluire, am simţit Spiritul atât de puternic încât îmi este 
greu să descriu în cuvinte. Acum, fiind în sfârşit pecet-
luită cu familia mea, sentimentele mele de îngrijorare 
s- au transformat în alinare şi pace, ştiind că sunt unită 
etern cu ea.
Autoarea articolului locuieşte în Utah, SUA.

COPII
Privind către templu

Preşedintele Eyring a explicat că, datorită preoţiei, 
avem ocazia de a ne duce la templu şi de a fi pe-

cetluiţi cu familiile noastre pentru eternitate. Desenaţi 
sau găsiţi o fotografie cu templul vostru preferat şi 
păstraţi- o într- un loc în care o puteţi vedea în fiecare zi. 
Faceţi o listă cu lucruri care vă vor ajuta să vă pregătiţi 
ca într- o zi să mergeţi la templu.
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Acest mesaj face parte dintr- o serie de 
mesaje ale învăţătoarelor vizitatoare care 
prezintă calităţile divine ale Salvatorului.

„Virtutea să înfrumuseţeze, fără 
încetare, gândurile tale; atunci 

încrederea ta va creşte puternic în 
prezenţa lui Dumnezeu; şi doc-
trina preoţiei va cădea deasupra 
sufletului tău ca roua din cer” 
(D&L 121:45).

Ce este virtutea? Preşedintele 
James E. Faust (1920 - 2007) a spus: 
„Virtutea, în sensul ei deplin, cu-
prinde toate trăsăturile dreptăţii care 
ne ajută să ne formăm caracterul”.1 
Preşedintele Gordon B. Hinckley 
(1910 - 2008) a adăugat: „Dragostea 
lui Dumnezeu este rădăcina tuturor 
virtuţilor, a tuturor lucrurilor bune, 
a întregii tării de caracter”.2

Vârstnicul D. Todd Christofferson, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a spus: „Femeile se nasc 
cu o anumită virtute, un dar divin 
care le face capabile să insufle cali-
tăţi precum credinţă, curaj, empatie 
şi rafinament în relaţii şi culturi. …

Dragi surori, în toate relaţiile 
dumneavoastră, relaţia personală 
cu Dumnezeu, Tatăl dumneavoastră 

Calităţile divine ale lui Isus Hristos: 
virtutea

Ceresc, sursa forţei dumneavoastră 
morale, este cea pe care trebuie 
s- o puneţi întotdeauna pe primul 
loc în viaţă. Aduceţi- vă aminte că 
tăria lui Isus a fost rezultatul su-
punerii Sale totale faţă de voinţa 
Tatălui… Străduiţi- vă să fiţi acel 
fel de ucenic al Tatălui şi al Fiului, 
iar influenţa dumneavoastră nu 
va slăbi niciodată”.3

Scripturi suplimentare
Psalmii 24:35; Filipeni 4:8; 2 Petru 
1:3- 5; Alma 31:5; D&L 38:23- 24

Din scripturi
Astăzi, femeile virtuoase, pline de 

credinţă se îndreaptă spre Salvator 
pentru ajutor. În Luca 8, citim de-
spre o femeie care avea o scurgere 
de sânge de la vârsta de 12 ani şi 
nu putea fi vindecată. Ea a căutat 
vindecarea când „ea s- a apropiat pe 
dinapoi [de Hristos], şi s- a atins de 
poala hainei lui Isus. Îndată, scurge-
rea de sânge s- a oprit… Şi Isus a zis: 
«S- a atins cineva de Mine, căci am 
simţit că a ieşit din Mine o putere»”.4 
Această femeie virtuoasă s- a aruncat 
jos înaintea Sa şi a declarat „în faţa 

întregului norod” că „se atinsese 
de El” şi „fusese vindecată numai-
decât”. „Isus i- a zis: «Îndrăzneşte, 
fiică; credinţa ta te- a mântuit, 
du- te în pace»” (vezi Luca 8:43- 48; 
vezi, de asemenea, 6:17- 19).

Prin virtutea Sa,5 Isus poate să 
vindece, să dea putere, să întă-
rească, să ofere confort şi bucurie 
când alegem, având curaj şi cre-
dinţă, să îi cerem ajutorul.
NOTE.
1. James E. Faust, „The Virtues of Righteous 

Daughters of God”, Liahona, mai 2003, 
p. 108.

2. Gordon B. Hinckley, ”Excerpts from 
Recent Addresses of President Gordon B. 
Hinckley”, Ensign , apr. 1996, p. 73.

3. D. Todd Christofferson, „Forţa morală a 
femeilor”, Liahona, nov. 2013, p. 29, 31.

4. Virtutea are putere (vezi Marcu 5:30).
5. În Ghidul pentru scripturi, „Preoţia” este 

definită ca: „Autoritatea şi puterea pe care 
Dumnezeu le dă omului, pentru a acţiona 
în toate lucrurile pentru salvarea omului” 
(D&L 50:26- 27).
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Aveţi în vedere  
următoarea întrebare:
Cum ne dă putere şi ne întăreşte 
virtutea?

Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea divină a calităţilor divine ale Salvatorului sporeşte credinţa dumneavoastră 
în El şi le binecuvântează pe cele cărora le purtaţi de grijă prin învăţământul prin 
vizite? Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Credinţă, familie, alinare


