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Cu toţii dorim fericire pentru cei pe care îi iubim şi 
le dorim să aibă parte de cât mai puţină suferinţă. 
Când citim relatările despre fericire – şi suferinţă – 

din Cartea lui Mormon, inimile ne sunt tulburate în timp 
ce ne gândim la cei dragi. Iată o relatare adevărată despre 
o perioadă de fericire:

„Şi s- a întâmplat că nu era niciun conflict în ţară datorită 
dragostei lui Dumnezeu care trăieşte în inimile oamenilor.

Şi nu erau nici invidie, nici certuri, nici tumulturi, nici 
curvii, nici minciuni, nici crime sau alte feluri de necură-
ţenii; şi cu siguranţă nu a putut să fie niciun popor mai 
fericit printre toate popoarele care au fost făcute de către 
mâna lui Dumnezeu”.

Apoi, citim:
„Şi cât erau ei de binecuvântaţi! Căci Domnul i- a 

binecuvântat pe ei în toate faptele lor; da, şi anume, 
au fost binecuvântaţi şi au prosperat până când o sută 
zece ani au trecut; iar cei din prima generaţie de după 
Hristos au murit, iar în ţară nu era niciun conflict” 
(4 Nefi 1:15- 16, 18).

Ucenicii iubitori ai lui Hristos se roagă şi acţionează 
pentru ca o astfel de binecuvântare să fie primită de alţii şi 
de ei înşişi. Din relatările din Cartea lui Mormon şi, pentru 
mulţi dintre noi, din propria experienţă, ştim că darul 
fericirii poate fi dobândit. Ştim că această cale către feri-
cire este clar marcată. Ştim, de asemenea, că menţinerea 
fericirii nu este uşoară, decât dacă, aşa cum a fost în cazul 

nefiţilor după vizita Salvatorului, „dragostea lui Dumne-
zeu” trăieşte în inimile noastre.

Acea dragoste exista în inimile nefiţilor pentru că ei au 
ţinut legea care făcea posibil acest lucru. Rezumatul acelei 
legi se găseşte în rugăciunile de împărtăşanie, care încep 
cu o cerere sinceră către Tatăl nostru Ceresc iubitor. Ne 
rugăm cu inima plină de credinţă în Salvatorul nostru per-
sonal şi având o dragoste profundă faţă de El. Ne luăm an-
gajamentul în mod sincer, să luăm asupra noastră numele 
Lui, să ne amintim de El şi să ţinem toate poruncile Sale. 
În cele din urmă, ne exercităm credinţa ca Duhul Sfânt, al 
treilea membru al Dumnezeirii, să poată fi întotdeauna cu 
noi şi să depună mărturie inimilor noastre despre Tatăl şi 
Fiul Său Preaiubit (vezi D&L 20:77, 79).

Datorită însoţirii Duhului Sfânt, inimile noastre se pot 
schimba în aşa măsură încât ajungem să dorim şi acceptăm 
dragostea Tatălui nostru Ceresc şi a Domnului Isus Hristos. 
Modul în care dragostea lui Dumnezeu poate să ajungă în 
inimile noastre este simplu, tot aşa cum este şi cel în care 
putem ajunge să n- o mai simţim în inimile noastre. De 
exemplu, o persoană poate să aleagă să se roage mai rar 
Tatălui Ceresc sau să nu plătească o zeciuială integrală sau 
să înceteze să se ospăteze din cuvântul lui Dumnezeu ori 
să ignore pe cei săraci şi nevoiaşi.

Orice alegere de a nu ţine poruncile Domnului poate 
face ca Spiritul să se retragă din inima noastră. Din cauza 
acestei pierderi, fericirea scade.
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Fericirea pe care o dorim pentru cei dragi ai noştri de-
pinde de alegerile lor. Oricât de mult am iubi un copil, un 
simpatizant sau ne- am iubi prietenii, nu- i putem forţa să 
ţină poruncile pentru a ajunge să fie demni ca Duhul Sfânt 
să le atingă inimile şi să producă schimbări în ele.

Aşadar, cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi este 
orice lucru care- i determină pe cei pe care îi iubim să fie 
atenţi la alegerile pe care le fac. Alma a făcut acest lucru 
prin intermediul unei invitaţii pe care aţi putea s- o faceţi 
şi dumneavoastră:

„Să vă umiliţi înaintea Domnului şi să strigaţi numele Lui 
sfânt şi să vegheaţi şi să vă rugaţi fără răgaz pentru ca să nu 
fiţi ademeniţi mai presus decât ceea ce voi puteţi duce şi 
astfel să fiţi conduşi de către Spiritul Sfânt, devenind umili, 
blânzi, supuşi, răbdători, plini de dragoste şi de îndurare;

Având credinţă în Domnul; având speranţa că veţi primi 
viaţă veşnică; având întotdeauna dragostea de Dumnezeu 
în inimile voastre pentru ca să fiţi înălţaţi în ziua din urmă 
şi să intraţi în odihna Lui” (Alma 13:28- 29).

Mă rog ca cei pe care îi iubiţi să accepte invitaţia inspi-
rată de a alege calea către fericirea eternă.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Preşedintele Eyring ne învaţă că fericirea de care avem 
parte în viaţă depinde de hotărârile pe care le luăm. Pe 
măsură ce discutaţi acest mesaj, puteţi să vă concentraţi 
asupra lucrurilor pe care preşedintele Eyring a spus că 
putem alege să le facem (de exemplu: să ne rugăm, să 
muncim, să ne exercităm credinţa şi să ne luăm angaja-
mentul în mod sincer) pentru a ne conduce către acea cale 
a fericirii. Puteţi să invitaţi pe cei cărora le predaţi să scrie 
două sau trei lucruri pe care doresc să le facă, lucruri care- i 
pot îndruma mai bine spre „calea către fericirea eternă”.

TINERI
Lucruri care duc către fericire

Preşedintele Eyring ne învaţă că „fericirea pe care o do-
rim pentru cei dragi ai noştri depinde de alegerile lor”.

Puteţi citi despre efectul pe care alegerile le pot avea 
în exemplele lui Nefi, Laman şi Lemuel. Laman şi Lemuel 
au cârtit şi nu au dorit să ţină poruncile (vezi 1 Nefi 
2:12). Drept urmare, ei şi urmaşii lor au fost blestemaţi 
şi alungaţi din prezenţa Domnului (vezi 2 Nefi 5:20- 24). 
Nefi a ales să se supună poruncilor (vezi 1 Nefi 3:7) şi, 
datorită acestui lucru, el şi poporul său au „trăit în feri-
cire” (2 Nefi 5:27).

Puteţi alege să fiţi neprihăniţi şi fericiţi. Totuşi, 
oamenii din jurul vostru vor continua, probabil, să facă 
alegeri greşite care duc la nefericire sau nelinişte. Deşi 
ei sunt cei care trebuie să ia acele hotărâri, exemplul 
vostru poată să aibă o influenţă bună asupra alege-
rilor lor. Cum pot alegerile voastre să aducă fericire 
altora? Discutaţi cu membrii familiei voastre despre 
diferite moduri prin care puteţi să aveţi o influenţă 
pozitivă asupra celor din jurul vostru şi să- i ajutaţi să 
se simtă fericiţi.

COPII
Provocare la bunătate

Când Isus i- a vizitat pe oamenii de pe meleagurile 
americane, El i- a învăţat să se iubească unul pe altul 

şi să fie buni. Ce poţi să faci pentru a- L urma pe Isus şi 
a- i iubi pe ceilalţi? Iată câteva idei. Bifează fiecare pro-
vocare după ce ai îndeplinit- o.

□ Pot îmbrăţişa pe cineva care este trist.
□ Pot sluji cuiva în secret.
□ Pot citi sau viziona o cuvântare, din cadrul conferinţei, 

despre faptul de a fi bun.
□ Pot cânta familiei mele un cântec de la Societatea 

Primară.
□ Pot să zâmbesc cuiva care pare să se simtă singur. 
□ Eu pot _____________________________________________.
□ Eu pot _____________________________________________.
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Vorbind despre Adunarea Gene-
rală a Societăţii de Alinare din 

anul 1995, în cadrul căreia preşedin-
tele Gordon B. Hinckley (1910-2008) 
a citit pentru prima dată „Familia: 
o declaraţie oficială către lume”, 
Bonnie L. Oscarson, preşedinta 
generală a Tinerelor Fete, a spus: 
„Am fost recunoscători şi am preţuit 
claritatea, simplitatea şi adevărul 
acestui document inspirat… Decla-
raţia oficială despre familie a devenit 
etalonul nostru pentru judecarea 
filosofiilor lumii şi eu depun mărturie 
că principiile enunţate în această de-
claraţie sunt la fel de adevărate astăzi 
cum au fost când ne- au fost prezen-
tate de un profet al lui Dumnezeu cu 
20 de ani în urmă” 1.

„Din declaraţia despre fami-
lie”, spune mai departe Carole M. 
Stephens, prima consilieră în cadrul 
preşedinţiei generale a Societăţii de 
Alinare, „noi învăţăm: «În existenţa 
lor premuritoare, fiii şi fiicele de spi-
rit L- au cunoscut şi L- au preaslăvit pe 
Dumnezeu ca Tată al lor Etern» 2…

Familia: o declaraţie  
oficială către lume

Noi aparţinem familiei lui Dumne-
zeu şi această familie are nevoie de 
noi.” 3

Trăim într- o perioadă în care pă-
rinţii trebuie să- şi protejeze căminele 
şi familiile. „Familia: o declaraţie ofi-
cială către lume” ne poate îndruma.

Scripturi suplimentare
Mosia 8:16- 17;  
Doctrină şi legăminte 1:38

Povestiri despre oameni în viaţă
„Lee Mei Chen Ho din Episco-

pia a treia Tao Yuan, Ţăruşul Tao 
Yuan, Taiwan, a spus că declaraţia a 
învăţat- o că relaţiile de familie ajută 
la dezvoltarea caracteristicilor divine, 
cum ar fi credinţa, răbdarea şi dra-
gostea. «Când încerc să mă perfecţio-
nez conform declaraţiei, am parte de 
fericire adevărată», a spus dânsa” 4.

Barbara Thompson, care a fost 
prezentă când declaraţia a fost citită 
pentru prima dată, iar ulterior a slujit 
în calitate de consilieră în cadrul 
Preşedinţiei Generale a Societăţii 

de Alinare, a spus: „Am crezut 
pentru o clipă că [declaraţia despre 
familie] nu prea mi se adresa, deoa-
rece nu eram căsătorită şi nu aveam 
copii. Dar, aproape instantaneu, 
m- am gândit: «De fapt, mi se adre-
sează. Sunt membră a unei familii. 
Sunt fiică, soră, mătuşă, verişoară, 
nepoată şi strănepoată… Chiar 
dacă aş fi singura membră în viaţă 
a familiei mele, sunt totuşi membră 
a familiei lui Dumnezeu»” 5.
NOTE
 1. Bonnie L. Oscarson, „Apărătoare ale 

declaraţiei oficiale”, Liahona, mai 2015, 
p. 14- 15.

 2. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 
Liahona, nov. 2010, p. 129.

 3. Carole M. Stephens, „Dumnezeu ne- a dat 
o familie”, Liahona, mai 2015, p. 11.

 4. Nicole Seymour, „«Familia: o declaraţie 
oficială către lume» împlineşte 10 ani, 
Liahona, nov. 2005, p. 127.

 5. Barbara Thompson, în Daughters in 
My Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), p. 148.
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Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea doctrinei despre familie le binecuvântează pe cele cărora le purtaţi de grijă 
prin învăţământul prin vizite? Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety.lds.org.

Credinţă, familie, alinare

Gândiţi- vă
În ce mod este „Familia: o declara-
ţie oficială către lume” un docu-
ment valabil pentru zilele noastre?


