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Dintre toate darurile pe care Tatăl nostru Ceresc 
iubitor le oferă copiilor Săi, cel mai mare este 
viaţa eternă (vezi D&L 14:7). Darul este de a trăi 

în prezenţa lui Dumnezeu Tatăl şi a Preaiubitului Său Fiu, 
pentru totdeauna, ca familii. Doar în cea mai înaltă împără-
ţie a lui Dumnezeu, cea celestială, legăturile de iubire din 
viaţa de familie continuă.

Toţi sperăm să avem bucuria de a trăi în familii iubitoa-
re. Pentru unii dintre noi, acesta este un sentiment pe care 
nu l- am trăit – un sentiment care ştim că este posibil, dar 
pe care nu l- am obţinut încă. Este posibil să- l fi văzut în 
vieţile altora. Pentru alţii, dragostea în familie a devenit mai 
reală şi mai preţioasă atunci când moartea ne- a separat de 
un copil, o mamă, un tată, un frate, o soră sau de un bunic 
iubitor şi îndrăgit.

Cu toţii am avut speranţa că, într- o zi, vom putea simţi 
din nou afecţiunea blândă a acelui membru al familiei pe 
care l- am iubit atât de mult şi pe care acum ne dorim să- l 
îmbrăţişăm din nou.

Tatăl nostru Ceresc iubitor cunoaşte ce este în inima 
noastră. Scopul Său este de a ne oferi bucurie (vezi 2 Nefi 
2:25). Şi, astfel, El a oferit darul Fiului Său pentru a face 
posibil ca bucuria legăturilor de familie să continue pentru 
totdeauna. Deoarece Salvatorul a rupt legăturile morţii, 
noi vom fi înviaţi. Deoarece El a ispăşit pentru păcatele 
noastre, noi putem, prin credinţa şi pocăinţa noastră, să 

devenim demni de a intra în împărăţia celestială, unde 
familiile sunt unite în dragoste pentru totdeauna.

Salvatorul l- a trimis pe profetul Ilie la Joseph Smith 
pentru a restaura cheile preoţiei (vezi D&L 110). Odată cu 
acele chei a venit puterea de a pecetlui, care oferă cel mai 
mare dar al lui Dumnezeu pentru copiii Săi – viaţa eternă 
în familii unite pentru totdeauna.

Este un dar pe care fiecare copil al lui Dumnezeu, care 
vine în această lume, îl poate revendica. O treime dintre 
copiii Săi de spirit au refuzat darul Său în lumea spiritelor. 
Din cauza lipsei de credinţă şi a răzvrătirii, ei au ales să 
nu cunoască niciodată bucuria darului Tatălui Ceresc de 
a avea familii eterne.

Aceia dintre noi care au trecut testul crucial din viaţa 
premuritoare şi, astfel, s- au calificat pentru a primi darul 
de a avea trupuri muritoare, pot să facă alegerea importan-
tă de a primi viaţa veşnică. Dacă suntem binecuvântaţi să 
găsim Evanghelia restaurată, putem să alegem să facem şi 
să ţinem legămintele cu Dumnezeu, care ne califică pentru 
viaţa eternă. În timp ce îndurăm cu credinţă, Duhul Sfânt 
va confirma speranţa şi încrederea noastră că suntem pe 
calea ce duce la viaţa eternă, pentru a trăi pentru totdeau-
na în familii, în împărăţia celestială.

Unii oameni nu au multă speranţă în ceea ce priveş-
te bucuria eternă. Este posibil ca părinţii, copiii, fraţii şi 
surorile să fi făcut alegeri care, se pare, nu îi califică pentru 
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viaţa eternă. Se poate chiar să vă întrebaţi dacă dumnea-
voastră v- aţi calificat prin ispăşirea lui Isus Hristos.

Un profet a lui Dumnezeu mi- a oferit odată un sfat care 
m- a liniştit. Eram îngrijorat de faptul că alegerile altora pot 
face să fie imposibil ca familia noastră să fie împreună pen-
tru totdeauna. Dânsul a spus: „Te îngrijorezi dintr- un motiv 
greşit. Tu doar trăieşte demn pentru împărăţia celestială şi 
situaţia familială va fi mai bună decât îţi poţi imagina”.

Pentru toţi aceia ale căror experienţe personale sau ale 
căror căsnicii şi copii – sau absenţa lor – le diminuează 
speranţa pentru viaţa eternă, îmi depun mărturia că Tatăl 
Ceresc vă cunoaşte şi vă iubeşte în calitate de copii de 
spirit ai Săi. Înainte de această viaţă, în timp ce eraţi cu El 
şi cu Fiul Său Preaiubit, Ei au pus în inima dumneavoastră 
speranţa vieţii eterne. Prin puterea ispăşirii lui Isus Hristos 
şi cu îndrumarea Duhului Sfânt, puteţi simţi acum şi veţi 
simţi în viaţa viitoare dragostea familiei pe care Tatăl vostru 
şi Preaiubitul Său Fiu îşi doresc atât de mult să o primiţi. 

Depun mărturie că, atâta timp cât veţi trăi demni pentru 
împărăţia celestială, profetica promisiune conform căreia 
„situaţia familială va fi mai bună decât îţi poţi imagina” va 
fi a dumneavoastră.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Puteţi să începeţi lecţia din cadrul învăţământului 
de acasă povestindu- le celor cărora le predaţi despre un 
moment în care aţi fost recunoscători pentru speranţa 
că veţi avea o familie eternă. Invitaţi- i să cugete asupra 
momentelor în care au fost recunoscători pentru fami-
liile eterne. Întrebaţi- i dacă doresc să- şi împărtăşească 
gândurile. Îi puteţi îndemna să se gândească la moduri 
de a se îmbunătăţi şi de a trăi demni de împărăţia celes-
tială, pentru ca promisiunea profetică, „situaţia familia-
lă va fi mai bună decât îţi poţi imagina”, să fie a lor.

TINERI
Să împărtăşim bucuria eternă

Unul dintre cele mai bune lucruri cu privire la 
Evanghelie este cunoaşterea planului salvării. Noi 

avem ocazia minunată de a fi cu familia noastră pentru 

eternitate. Această cunoaştere ne ajută să avem speran-
ţă atunci când ne simţim copleşiţi de lume. Preşedintele 
Eyring ne învaţă: „Tatăl nostru Ceresc iubitor cunoaşte 
ce este în inima noastră. Scopul Său este de a ne oferi 
bucurie (vezi 2 Nefi 2:25). Şi, astfel, a oferit darul Fiului 
Său pentru a face posibil ca bucuria legăturilor de fami-
lie să continue pentru totdeauna… Este un dar pe care 
fiecare copil a lui Dumnezeu, care vine în această lume, 
îl poate revendica”.

Această binecuvântare este disponibilă acelora care 
trăiesc acum şi acelora care au murit – dar numai cu 
ajutorul nostru. Strămoşii noştri se află în lumea spi-
ritelor acum, aşteptând ca noi să le pregătim numele 
pentru ca rânduielile din templu să fie făcute pentru ei. 
Dar, uneori, este greu să facem munca pentru ei. Poate 
suntem prea ocupaţi sau poate locuim prea departe de 
templu pentru a merge foarte des.

Din fericire, există alte moduri prin care îi putem 
ajuta pe strămoşii noştri, cum ar fi să facem munca de 
istorie a familiei, indexarea sau să avem grijă de fraţii 
noştri în timp ce părinţii merg la templu. Ajutând, noi Îl 
slujim pe Domnul şi aducem speranţa de a avea familii 
eterne celor care se află de partea cealaltă a vălului.

COPII
Familiile sunt veşnice

Datorită ispăşirii lui Isus Hristos şi a restaurării cheilor 
preoţiei, noi putem trăi alături de familiile noastre 

pentru totdeauna! Ce iubeşti la familia ta? Urmează 
instrucţiunile pentru a face acest lanţ de hârtie pentru 
a celebra familia ta.

1. Îndoaie o bucată de hârtie în jumătate, de două ori, 
pentru a obţine o fâşie lungă.

2. Desenează o persoană ale cărei mâini ajung la marginile 
îndoite.

3. Decupează persoana. Nu decupa locul în care mâinile 
ajung la marginile îndoite.

4. Despătureşte hârtia. Scrie sau desenează ceva ce iubeşti 
la fiecare membru al familiei.

5. Dacă ai o familie mai mare, uneşte mai multe lanţuri!
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„Soţul şi soţia au o responsabili-
tate sacră, aceea de a se iubi şi 

a se îngriji unul de altul şi de copiii 
lor.” 1 „Căminul este locul în care 
Dumnezeu doreşte ca noi să învă-
ţăm cum să iubim şi cum să [slu-
jim]”, a spus preşedintele Russell M. 
Nelson, preşedintele Cvorumului 
celor Doisprezece Apostoli.

„Tatăl nostru Ceresc doreşte ca 
soţii şi soţiile să fie credincioşi unul 
altuia şi să- i stimeze şi să- i trateze 
pe copiii lor ca pe o moştenire de 
la Domnul.” 2

În Cartea lui Mormon, Iacov a 
spus că iubirea pe care soţii o aveau 
pentru soţiile lor, iubirea pe care 
soţiile o aveau pentru soţii lor şi 
iubirea pe care amândoi o aveau 
pentru copiii lor era unul dintre 
motivele pentru care lamaniţii erau, 
la un moment dat, mai drepţi decât 
nefiţii (vezi Iacov 3:7).

Una dintre cele mai bune modali-
tăţi de a invita dragostea şi armonia 
în căminele noastre este de a vorbi 
cu amabilitate membrilor familiei 
noastre. Dacă vorbim cu amabilitate, 

Membrii familiei slujesc unul altuia

îi vom permite Duhului Sfânt să 
fie prezent. Sora Linda K. Burton, 
preşedinta generală a Societăţii de 
Alinare ne- a rugat să ne gândim: 
„Cât de des «folosim cuvinte frumoa-
se» în mod intenţionat?” 3.

Scripturi suplimentare
Romani 12:10; Mosia 4:15;  
Doctrină şi legăminte 25:5

Povestiri despre oameni în viaţă
Vârstnicul D. Todd Christofferson, 

din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, a împărtăşit o experienţă 
din copilărie care l- a învăţat impor-
tanţa unei familii iubitoare. Când dân-
sul şi fraţii dânsului erau mici, mama 
lor a suferit o intervenţie chirurgicală 
majoră pentru a înlătura cancerul, în 
urma căreia folosirea braţului drept 
îi cauza dureri mari. Într- o familie cu 
mulţi băieţi, era mult de călcat, iar 
când mama sa călca, se oprea deseori 
şi se ducea în dormitor unde plângea 
până durerea se diminua.

Când tatăl vârstnicului Christof-
ferson şi- a dat seama ce se întâmpla, 

el nu a mâncat la prânz timp de 
aproape un an pentru a econo-
misi destui bani pentru a cumpăra 
o maşină care făcea călcatul mai 
uşor. Din dragoste pentru soţia sa, 
el le- a oferit băieţilor săi un exem-
plu de slujire în familie. Vârstnicul 
Christofferson a spus despre acest 
exemplul de bunătate: „La acea 
vreme nu ştiam despre sacrificiul 
tatălui meu şi despre dovada lui de 
dragoste pentru mama, dar acum 
că am aflat, îmi spun: «Iată un băr-
bat adevărat»” 4.
NOTE
1. „Familia: o declaraţie oficială către lume”, 

Liahona, nov. 2010, p. 129.
2. Russell M. Nelson, „Salvare şi exaltare”, 

Liahona, mai 2008, p. 8.
3. Linda K. Burton, „Vom progresa 

împreună”, Liahona, mai 2015, p. 31.
4. D. Todd Christofferson, „Să fim bărbaţi”, 

Liahona, nov. 2006, p. 46.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Germania. Aprobarea versiunii în limba engleză: 6/16. Aprobarea traducerii: 6/16.  
Titlul original: Visiting Teaching Message, August 2016. Romanian. 12868 171

Studiaţi, rugându- vă, acest material şi căutaţi să aflaţi ce să împărtăşiţi. În ce mod 
înţelegerea declaraţiei „Familia: o declaraţie oficială către lume” va mări credinţa 
dumneavoastră în Dumnezeu şi le va binecuvânta pe cele cărora le purtaţi de grijă prin 
învăţământul prin vizite? Pentru mai multe informaţii, accesaţi reliefsociety. lds. org.

Credinţă, familie, alinare

Aveţi în vedere următoarea 
întrebare:
Cum invită faptul de a ne iubi şi 
a ne îngriji unul pe altul Spiritul 
în căminele noastre?


