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În 1995, Prima Preøedinflie øi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli au publicat:
„Familia: o declaraflie oficialæ cætre lume”. Aceastæ proclamaflie este o declaraflie
øi o reafirmare a doctrinelor øi practicilor pe care profeflii le-au declarat, în mod
repetat, de-a cursul istoriei Bisericii. Cuprinde principii vitale pentru fericirea øi
bunæstarea fiecærei familii. Membrii familiei trebuie sæ studieze proclamaflia øi
sæ træiascæ în acord cu preceptele acesteia. 

„Familia: o declaraflie oficialæ cætre lume” 

„Noi, Prima Preøedinflie øi Consiliul
celor Doisprezece Apostoli ai Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele
din Urmæ, declaræm cu solemnitate
cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie
ca fiind rânduitæ de Dumnezeu, fami-
lia fiind esenflialæ pentru planul
Creatorului cu privire la destinul
etern al copiilor Lui. 

Toate fiinflele umane – bærbat øi
femeie – sunt fæcute dupæ chipul lui
Dumnezeu. Fiecare este în spirit un
fiu sau o fiicæ iubitæ ai unor pærinfli
cereøti øi, datoritæ acestui lucru, fie-
care are o naturæ øi un destin divin.
Faptul cæ o persoanæ este bærbat sau
femeie reprezintæ o caracteristicæ fun-
damentalæ pentru scopul øi identita-
tea individului în existenfla lui
premuritoare, muritoare øi eternæ. 

În existenfla lor premuritoare, fiii øi
fiicele de spirit L-au cunoscut øi L-au
venerat pe Dumnezeu ca Tatæl lor
Etern øi au acceptat planul Lui prin
care copiii Lui puteau obfline un trup
fizic ca sæ câøtige experienflæ pæmân-
teascæ pentru a progresa cætre perfec-
fliune øi, în final, pentru a împlini
destinul lor divin ca moøtenitori ai
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vieflii eterne. Planul divin al fericirii
face posibil ca relafliile de familie sæ
continue øi dupæ moarte. Rânduielile
øi legæmintele sacre ce se fac în sfin-
tele temple dau posibilitatea fiecærei
persoane sæ se întoarcæ în prezenfla
lui Dumnezeu, iar familiile lor sæ fie
unite pentru eternitate. 

Prima poruncæ pe care Dumnezeu a
dat-o lui Adam øi Evei, a fost cu privire
la capacitatea lor de a deveni pærinfli ca
sofl øi soflie. Noi declaræm cæ porunca
lui Dumnezeu cætre copiii Lui de a se
înmulfli øi de a umple pæmântul, este
încæ valabilæ. Declaræm în continuare
cæ Dumnezeu a poruncit ca sacrele
puteri de procreare sæ fie întrebuinflate
numai între bærbat øi femeie, cæsætorifli
legal ca sofl øi soflie. 

Declaræm cæ viafla pe pæmânt este
creatæ prin îndrumare divinæ. Noi
afirmæm cæ viafla este sfântæ øi afir-
mæm despre importanfla ei în planul
etern al lui Dumnezeu. 

Soflul øi soflia au o responsabilitate
sacræ, aceea de a se iubi øi de a se
îngriji unul de celælalt øi de copiii lor.
‘Fiii, sunt o moøtenire de la Domnul’
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(Psalmii 127:3). 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 slujeascæ unul pe
altul, sæ respecte poruncile lui
Dumnezeu øi sæ respecte legile flærii în
care sunt cetæfleni, oriunde ar træi. Soflii
øi sofliile – mamele øi taflii – vor fi fæcufli
ræspunzætori în fafla lui Dumnezeu
pentru neîmplinirea acestor responsa-
bilitæfli. 

Familia este rânduitæ de Dumnezeu.
Cæsætoria dintre un bærbat øi o femeie
este esenflialæ pentru planul Lui etern.
Copiii au dreptul de a se naøte din
pærinfli cæsætorifli øi au dreptul de a fi
crescufli de un tatæ øi o mamæ care-øi
onoreazæ juræmintele cæsætoriei cu
toatæ fidelitatea. Fericirea în viafla de
familie poate fi obflinutæ cel mai bine
atunci când aceasta se bazeazæ pe
învæflæturile Domnului Isus Hristos.
Cæsætoriile øi familiile reuøite se stabi-
lesc øi se menflin pe principiile credin-
flei, rugæciunii, pocæinflei, iertærii,
respectului, dragostei, milei, muncii
øi ale activitæflilor de recreere sænæ-
toase. Planul divin pentru tafli este
de a conduce familiile lor cu dragoste
øi dreptate øi ei sunt ræspunzætori de

satisfacerea nevoilor pentru viafla øi
protejarea familiilor lor. Mamele sunt
în primul rând responsabile pentru
îngrijirea copiilor. În aceste responsa-
bilitæfli sacre, taflii øi mamele sunt
obligafli sæ se ajute unii pe ceilalfli ca
parteneri egali. Invaliditatea, moartea
sau alte situaflii pot duce la adaptarea
sau schimbarea rolurilor în familie.
Rudele trebuie sæ ofere ajutor atunci
când este nevoie. 

Noi avertizæm pe acele persoane care
încalcæ legæmintele castitæflii, care abu-
zeazæ de parteneri sau de copii sau
care nu reuøesc sæ-øi îndeplineascæ res-
ponsabilitæflile faflæ de familie, cæ vor
da socotealæ într-o bunæ zi în fafla lui
Dumnezeu. Mai departe, avertizæm cæ
dezintegrarea familiei va aduce asupra
persoanelor, comunitæflilor øi nafliuni-
lor, nenorocirile prevestite de profeflii
din vechime, precum øi de cei
moderni. 

Facem un apel cætre tofli cetæflenii res-
ponsabili øi cætre guvernanflii de pre-
tutindeni, sæ promoveze acele mæsuri
menite sæ menflinæ øi sæ întæreascæ
familia ca unitate fundamentalæ a
societæflii” (Ensign, noiembrie 1995,
pag. 102).





Organizarea
Familia este sacræ în Biserica lui
Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele
din Urmæ øi este cea mai importantæ
unitate socialæ în timp øi în veønicie.
Dumnezeu a instituit familiile pentru
a aduce fericire copiilor Sæi, pentru a
le permite sæ învefle principii corecte

Organizarea øi scopul familiei
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într-o atmosferæ iubitoare øi pentru
a-i pregæti pentru viafla veønicæ. 

Cæminul este cel mai bun loc pentru
a preda, a învæfla øi a pune în practicæ
principiile Evangheliei. Este locul în
care persoanele învaflæ sæ procure
hranæ, îmbræcæminte, adæpost øi sæ-øi
asigure alte lucruri de care au nevoie.
Tatæl øi mama, ca parteneri egali,
trebuie sæ ajute pe fiecare membru
al familiei: 

• sæ caute adeværul øi sæ-øi dezvolte
credinfla în Dumnezeu; 

• sæ se pocæiascæ de pæcate, sæ fie
botezat pentru iertarea pæcatelor,
sæ devinæ un membru al Bisericii
lui Isus Hristos a Sfinflilor din Zilele
din Urmæ øi sæ primeascæ Duhul
Sfânt; 
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• sæ se supunæ poruncilor lui
Dumnezeu, sæ studieze scripturile
cu sârguinflæ, sæ se roage zilnic øi
sæ slujeascæ altora; 

• sæ împærtæøeascæ Evanghelia altora; 

• sæ fie înzestrat øi sæ se cæsætoreascæ
în templu pentru veønicie cu o pere-
che demnæ, sæ creeze un cæmin feri-
cit pentru familie øi sæ sprijine
familia prin dragoste øi sacrificiu; 

• sæ caute informaflii despre stræmoøii
decedafli øi sæ înfæptuiascæ pentru ei
rânduielile templului; 

• sæ ofere hrænirea necesaræ pentru
sænætatea spiritualæ, socialæ, fizicæ
øi emoflionalæ. 

Tatæl prezideazæ în familie, este respon-
sabil sæ-i învefle pe copii øi sæ procure
familiei cele necesare traiului. Un tatæ
demn øi eligibil din Bisericæ are ocazia

de a defline preoflia, care este puterea øi
autoritatea de a acfliona în numele lui
Dumnezeu. Cu aceastæ putere øi autori-
tate, tatæl devine conducætorul preofliei
din familia sa. Îøi conduce familia în
pregætirea de a se întoarce în prezenfla
Tatælui nostru Ceresc. Soflia sa este
tovaræøa, partenera øi consiliera lui cea
mai importantæ. Soflul øi soflia trebuie
sæ se sfætuiascæ unul cu celælalt despre
toate lucrurile care afecteazæ familia
øi cæminul. 

Tatæl trebuie sæ se îngrijeascæ de
nevoile spirituale ale familiei sale.
El trebuie sæ se asigure cæ ei sunt
învæflafli Evanghelia lui Isus Hristos
øi trebuie sæ facæ tot ce poate pentru
a-i încuraja øi a-i ajuta sæ se supunæ
poruncilor Domnului. 

Un tatæ care defline preoflia poate sæ-i
binecuvânteze pe membrii familie sale
øi poate sæ se îngrijeascæ de nevoile lor
spirituale. Prin autoritatea preofliei res-
pective øi fiind autorizat de conducætorul
preofliei sale, tatæl poate: 

1. sæ numeascæ øi sæ binecuvânteze
copii; 

2. sæ boteze copii (øi alte persoane); 

3. sæ confirme copii (øi alte persoane)
ca membri ai Bisericii øi sæ le con-
fere Duhul Sfânt; 

4. sæ confere preoflia fiilor sæi (øi altora)
øi sæ-i rânduiascæ în oficiile preofliei; 

5. sæ binecuvânteze øi sæ administreze
împærtæøania; 

6. sæ dedice morminte.

Færæ a fi autorizat de conducætorul preo-
fliei sale, un tatæ care defline Preoflia lui



Melhisedec poate sæ consacre uleiul,
poate sæ-i binecuvânteze pe membrii
familiei sale øi pe alflii atunci când
sunt bolnavi øi sæ le dea binecuvântæri
speciale când este necesar. (Vezi pag.
18–25 din acest îndrumar pentru
instrucfliuni despre înfæptuirea rându-
ielilor øi binecuvântærilor preofliei).

Tatæl trebuie sæ se asigure cæ familia
sa este implicatæ activ în îndeplinirea
celor trei responsabilitæfli de bazæ:

1. pregætirea spiritualæ øi temporalæ
proprie øi a familiei;

2. împærtæøirea Evangheliei;

3. istoria familiei øi rânduielile din
templu pentru cei vii øi cei morfli.

Mama este partener egal øi consilier
pentru soflul ei. Ea îl ajutæ sæ-øi învefle
copiii legile lui Dumnezeu. Dacæ în
casæ nu existæ un tatæ, mama prezi-
deazæ în familie.

Tatæl øi mama trebuie sæ fie unul în
ceea ce priveøte scopul. Obiectivul
lor trebuie sæ fie acela de a-i pregæti
pe tofli membrii familiei sæ se întoarcæ
la Tatæl nostru Ceresc. Ei trebuie sæ
fie unifli în timp ce lucreazæ pentru
a îndeplini acest obiectiv. Domnul
a stabilit Biserica pentru a ajuta taflii
øi mamele sæ-øi învefle øi sæ aibæ grijæ
de familiile lor.

Când apar copii în familie, pærinflii
trebuie sæ-i iubeascæ, sæ-i învefle ade-
værurile Evangheliei øi sæ fie exemple
de viaflæ neprihænitæ. Copiii trebuie
sæ învefle øi sæ flinæ poruncile lui
Dumnezeu. Ei trebuie sæ-øi respecte
øi sæ-øi asculte pærinflii.

Tæria Bisericii depinde de familiile
øi de persoanele care træiesc potrivit
Evangheliei lui Isus Hristos. Mæsura
în care o familie se bucuræ de binecu-
vântærile Evangheliei depinde în mare
mæsuræ de cât de bine tatæl øi mama
îøi înfleleg øi îøi îndeplinesc responsa-
bilitæflile de bazæ ca pærinfli. Biserica
nu intenflioneazæ niciodatæ sæ le dea
taflilor øi mamelor programe sau res-
ponsabilitæfli care sæ-i copleøeascæ,
sæ-i descurajeze sau sæ-i facæ sæ-øi
neglijeze aceste îndatoriri esenfliale.

Scop
Deoarece Tatæl nostru Ceresc ne
iubeøte, El vrea ca noi sæ devenim
exaltafli, aøa cum este El. Pentru a
ne ajuta, ne-a dat un plan pentru a-l
urma, bazat pe legi divine ale adevæ-
rului. Cei care învaflæ despre plan øi-l
urmeazæ cu credinflæ, vor putea într-o
zi sæ devinæ asemænætori Tatælui nos-
tru din Cer øi sæ se bucure de modul
de viaflæ pe care o træieøte El.

O parte a planului a fost ca noi sæ
pæræsim cerul øi sæ venim pe pæmânt.
Aici dobândim un trup fizic, învæflæm
prin experienfle øi ne dovedim demni
de a træi din nou în prezenfla lui
Dumnezeu. Ne dovedim demni ale-
gând, din propria voinflæ, sæ flinem
legile Sale. (Vezi Avraam 3:23–25;
2 Nefi 2:27).

Pentru a ne ajuta sæ ne pregætim pen-
tru viafla în prezenfla Sa, Tatæl nostru
Ceresc ne-a organizat în familii. Prin
rânduieli øi legæminte sacre, familiile
noastre pot fi unite pentru veønicie.
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Sæ le predæm copiilor cu
bunætate øi cu dragoste
Domnul le-a poruncit pærinflilor sæ pre-
dea Evanghelia copiilor lor. El a spus:

„Øi din nou, dacæ sunt pærinfli care
au copii în Sion sau în oricare dintre
flæruøii lui organizafli, care nu îi învaflæ,
când au opt ani, sæ înfleleagæ doctrina
pocæinflei, a credinflei în Hristos, Fiul
Dumnezeului cel Viu, øi a botezului øi
a darului Duhului Sfânt prin aøezarea
mâinilor, pæcatul va fi asupra capete-
lor pærinflilor.

Pentru cæ aceasta va fi lege pentru
aceia care locuiesc în Sion sau în
vreunul dintre flæruøii lui care sunt
organizafli.

4

Øi copiii lor vor fi botezafli pentru
iertarea pæcatelor la vârsta de opt
ani øi vor primi aøezarea mâinilor.

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

Pærinflii trebuie sæ predea cu bunætate
øi cu dragoste, amintindu-øi de sfatul
apostolului Pavel de „[a-øi creøte
copiii] în mustrarea øi învæflætura
Domnului” (Efeseni 6:4).

Studiul scripturilor în familie
Putem sæ devenim ca Tatæl nostru
Ceresc øi sæ ne bucuræm de modul de
viaflæ pe care El o træieøte numai prin
flinerea legilor pe care se bazeazæ
aceastæ binecuvântare (vezi D&L

Predarea Evangheliei în propriul cæmin



130:20–21). Înainte de a putea sæ træim
în acord cu ele, trebuie sæ øtim care
sunt aceste legi. „Este imposibil ca
un om sæ fie salvat în ignoranflæ”
(D&L 131:6).

Isus Hristos este conducætorul øi
Legiuitorul nostru. El cunoaøte calea
øi legile pe care trebuie sæ le flinem øi
El ne-a invitat pe fiecare sæ-L urmæm.
El a spus: „Eu sunt calea, adeværul øi
viafla. Nimeni nu vine la Tatæl decât
prin Mine” (Ioan 14:6). Pentru a
deveni ca Tatæl nostru Ceresc øi a ne
întoarce în prezenfla Sa, trebuie sæ
cunoaøtem învæflæturile lui Isus øi sæ le
urmæm. Avem scripturile sæ ne ajute
sæ învæflæm despre viafla, învæflæturile
øi poruncile lui Isus Hristos.

Cele patru cærfli pe care Biserica le
acceptæ ca fiind scripturi sunt Biblia,
Cartea lui Mormon, Doctrinæ øi legæ-
minte øi Perla de mare prefl. Ele explicæ
legile Evangheliei øi standardele prin
care ne putem mæsura toate gândurile,
faptele øi învæflæturile. Ele ne ajutæ sæ
învæflæm despre viafla øi învæflæturile
lui Isus Hristos øi ne dau exemple
de oameni care au avut credinflæ în
Hristos øi au flinut poruncile Sale.

Isus ne-a învæflat sæ cercetæm øi sæ stu-
diem scripturile (vezi Ioan 5:39; 3 Nefi
23:1; D&L 88:118).

Familiile trebuie sæ studieze scriptu-
rile împreunæ, în mod regulat, pentru
a învæfla øi pentru a urma învæflæturile
Domnului. Pærinflii trebuie sæ-øi adune
familiile împreunæ în fiecare zi la o
oræ fixatæ pentru a citi øi a discuta
scripturile. Fiecare membru al familiei

care øtie sæ citeascæ trebuie sæ aibæ
ocazia de a citi din scripturi.

Un membru al familiei poate sæ spunæ
o rugæciune înainte de citirea scriptu-
rilor øi sæ-I cearæ Tatælui Ceresc sæ
binecuvânteze pe fiecare sæ înfleleagæ
ceea ce se citeøte øi sæ dobândeascæ o
mærturie despre aceasta. Familiile pot
sæ rosteascæ rugæciunea lor de familie
imediat dupæ cititul scripturilor. 

Pe mæsuræ ce familiile vor citi øi cân-
tæri scripturile, ele vor dori sæ devinæ
mai asemænætoare Salvatorului øi vor
gæsi o fericire øi o pace mai mare în
vieflile lor.

Rugæciunile personale øi
în familie
Fiecare dintre noi trebuie sæ învefle
sæ vorbeascæ prin rugæciune cu Tatæl
nostru din Cer. El ne iubeøte øi vrea
ca noi sæ vorbim cu El. Vrea ca noi
sæ-I mulflumim pentru binecuvântærile
noastre øi sæ-I cerem ajutorul øi îndru-
marea. El ne va ajuta atunci când
cerem. Majoritatea rugæciunilor sunt
spuse cu capetele plecate øi cu ochii
închiøi în timp ce îngenunchem, stæm
pe scaun sau în picioare.

5
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Când ne rugæm, trebuie sæ ne amin-
tim patru principii importante:

1. Ne începem rugæciunile
adresându-ne Tatælui nostru din
Cer: „Tatæl nostru din Cer...”

2. Îi mulflumim Tatælui nostru din Cer
pentru lucrurile pe care ni le dæ:
„Îfli mulflumim...”

3. Îi cerem ajutorul de care avem
nevoie: „Te rugæm...”

4. Ne încheiem rugæciunea în numele
Salvatorului: „În numele lui Isus
Hristos, amin.”

Rugæciunile noastre nu trebuie sæ
urmeze întotdeauna tofli aceøti patru
paøi, însæ faptul de a-i avea în minte
ne va ajuta sæ învæflæm sæ ne rugæm.
Întotdeauna, trebuie sæ ne începem øi
sæ ne încheiem rugæciunile cu primul
øi ultimul pas, iar ceea ce spunem la
mijloc va depinde de ceea ce simflim cæ
este important. Câteodatæ, vom dori ca,
în cea mai mare parte a rugæciunii, 
sæ-I mulflumim Tatælui nostru Ceresc.

În alte ocazii, putem sæ alocæm cea mai
mare parte a rugæciunii faptului de a-I
cere ajutorul.

Rugæciuni personale

Fiecare persoanæ trebuie sæ se roage
personal cel puflin în fiecare dimineaflæ
øi searæ. Pærinflii trebuie sæ-i învefle pe
copii sæ se roage personal de îndatæ
ce încep sæ vorbeascæ. Pærinflii îi pot
învæfla pe copii cum sæ se roage înge-
nunchind cu ei øi cerându-le sæ repete,
pe rând, câte o propoziflie. În scurt
timp, copiii vor putea sæ-øi spunæ
propriile rugæciuni.

Rugæciuni în familie

Fiecare familie trebuie sæ rosteascæ,
zilnic, rugæciunea în familie. Întreaga
familie îngenuncheazæ împreunæ, iar
capul familiei spune rugæciunea sau
îi cere unui membru al familiei s-o
spunæ. Toatæ lumea trebuie sæ aibæ,
periodic, prilejul de a spune rugæciu-
nea. Copiii mici pot sæ facæ acest lucru
cu rândul, primind ajutorul pærinflilor



lor. Timpul rugæciunii în familie este o
ocazie deosebitæ de a-i învæfla pe copii
cum sæ se roage, precum øi pentru a-i
învæfla principii, cum ar fi, credinfla în
Dumnezeu, umilinfla øi dragostea.

Rugæciuni speciale

Pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii
faptul cæ Dumnezeu este întotdeauna
pregætit sæ le audæ rugæciunile. În plus
faflæ de rugæciunile lor personale øi în
familie fæcute în mod regulat, ei se pot
ruga oricând au nevoie de un ajutor
special sau când doresc sæ-øi exprime
recunoøtinfla.

Binecuvântarea mâncærii

Pærinflii trebuie sæ se asigure cæ mem-
brii familiei învaflæ sæ-I mulflumeascæ
lui Dumnezeu pentru hrana lor øi sæ-I
cearæ s-o binecuvânteze înainte de a
o consuma. Fiecare persoanæ, inclusiv
copiii mici, trebuie sæ binecuvânteze,
pe rând, hrana. Rostirea rugæciunii
pentru binecuvântarea mâncærii îi ajutæ
pe pærinfli øi pe copii sæ învefle sæ-I fie
recunoscætori Tatælui nostru Ceresc.

Seara în familie
Seara în familie este pentru toatæ
lumea, inclusiv cuplurile proaspæt

cæsætorite, taflii øi mamele cu copii,
pærinflii singuri cu copii, pærinflii care
nu au nici un copil acasæ, adulflii sin-
guri ce participæ la seri în familie øi
cei care locuiesc singuri sau cu colegi
de cameræ. Toatæ lumea, indiferent de
circumstanflele lor, va fi binecuvântatæ
prin flinerea serilor în familie. Biserica
pæstreazæ seara de luni liberæ de alte
activitæfli pentru ca familiile sæ poatæ
fi împreunæ pentru serile în familie.

Prima Preøedinflie a declarat: „Væ pro-
mitem mari binecuvântæri dacæ vefli
urma sfatul Domnului øi vefli fline în
mod constant seri în familie. Noi ne
rugæm, în mod constant, ca pærinflii din
Bisericæ sæ-øi accepte responsabilitatea
de a le preda øi de a le exemplifica pro-
priilor copii principiile Evangheliei. Fie
ca Dumnezeu sæ væ binecuvânteze sæ
fifli sârguincioøi în cea mai importantæ
responsabilitate” („Message from the
First Presidency”, Family Home Evening
Resource Book [1983], pag. iv).

Ca patriarh al familiei sale, tatæl prezi-
deazæ seara în familie. În absenfla tatæ-
lui, mama prezideazæ. Pærinflii conduc
sau numesc un membru al familiei sæ
conducæ seara în familie. Ei predau
lecflia sau deleagæ predarea copiilor
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care sunt suficient de mari pentru a
preda. Tofli membrii familiei care sunt
suficient de mari trebuie sæ aibæ ocazii
de a participa. Copiii mai mici pot sæ
ajute în moduri cum ar fi: dirijarea
muzici, citarea scripturilor, ræspun-
zând întrebærilor, flinând ilustraflii, ser-
vind dulciuri øi ræcoritoare øi rostind
rugæciunile.

În cele ce urmeazæ, væ sugeræm un
plan de desfæøurare a serii în familie:

• Imn de deschidere (cântat de familie)

• Rugæciune de deschidere (rostitæ de
un membru al familiei)

• Citirea unei poezii sau a unei scrip-
turi (de cætre un membru al familiei)

• Lecflie (prezentatæ de cætre tatæl,
mama sau un alt copil mai mare)

• Activitate (condusæ de un membru
al familiei øi cu participarea tuturor
membrilor familiei)

• Imn de încheiere (cântat de familie)

• Rugæciune de încheiere (rostitæ de
un membru al familiei)

• Dulciuri, ræcoritoare

O familie poate sæ flinæ seara în familie
în multe alte feluri. Orice activitate
care reuneøte familia, care întæreøte
dragostea pe care membrii ei o au unul
faflæ de altul, care-i ajutæ sæ se apropie
de Tatæl Ceresc øi care-i încurajeazæ sæ
træiascæ în neprihænire poate sæ fie o
searæ în familie. Exemple de astfel de
activitæfli includ citirea scripturilor,
discutarea Evangheliei, împærtæøirea
mærturiilor, realizarea unui proiect de
slujire, cântatul împreunæ, mersul la

un picnic, un joc de familie øi excur-
siile la munte. Toate serile în familie
trebuie sæ cuprinde o rugæciune.

Lecfliile serilor în familie pot sæ se
bazeze pe scripturi, pe cuvintele pro-
feflilor din zilele din urmæ, pe anumite
cuvântæri din conferinfla generalæ, pre-
cum øi pe experienfle øi mærturii perso-
nale. Majoritatea lecfliilor trebuie sæ se
axeze pe naøterea, viafla, învæflæturile
øi ispæøirea Salvatorului. Principiile
Evangheliei, Gospel Fundamentals, Fideli
credinflei, Pentru întærirea tineretului øi
revistele Bisericii cuprind articole øi
alte informaflii despre multe subiecte
care pot fi incluse în lecfliile serilor în
familie. 

Mai jos, sunt menflionate subiecte
propuse spre a fi discutate în cadrul
serilor în familie:

• Planul salværii

• Viafla øi învæflæturile lui Isus

• Pocæinfla

• Rugæciunea

• Postul

• Cuvântul de înflelepciune

• Standardul Domnului cu privire la
moralitate

• Însemnætatea împærtæøaniei

• Zeciuiala

• Recunoøtinfla

• Cinstea

• Pioøenia faflæ de Dumnezeu øi res-
pectul faflæ de creafliile Sale



• Pregætirea pentru botez, rânduirea
la preoflie sau cæsætoria

• Pregætirea pentru a intra în templu

• Citirea scripturilor

• fiinerea zilei de Sabat sfinte

• Sæ-i iertæm pe ceilalfli

• Dobândirea øi împærtæøirea mærturiei

• Împærtæøirea Evangheliei cu ceilalfli

• Compilarea istoriei familiei

• Înflelegerea øi acceptarea morflii

• Rezolvarea problemelor de familie

• Gestionarea finanflelor familiei

• Participarea la treburile casnice

• Aprecierea muzicii øi bucuria de a
o asculta

Særbætorile øi ocaziile
speciale
Særbætorile øi ocaziile speciale, cum ar
fi Cræciunul, Paøtele, aniversarea res-
taurærii preofliei, conferinflele, plecarea
în misiune a unui membru al familiei
sau naøterea, botezul sau rânduirea
unui membru al familiei pot fi ocazii
excelente de a preda adeværurile
Evangheliei.

Zeciuiala øi alte daruri
Domnul a poruncit poporului Sæu sæ
træiascæ legea zeciuielii øi sæ fie demn
de binecuvântærile promise (vezi
Maleahi 3:8–11). 

Un moment excelent pentru pærinfli de
a preda despre legea zeciuielii øi alte

donaflii este atunci când îøi plætesc
propria zeciuialæ. Copiii sunt influen-
flafli de ceea ce-i væd pe pærinfli cæ fac.
Copiii care primesc o indemnizaflie
trebuie sæ plæteascæ zeciuialæ din
aceasta. Fiecare copil poate sæ aibæ
pentru bani trei puøculifle diferite: una
pentru zeciuialæ, una pentru misiune
øi alta pentru bani de cheltuialæ. De
fiecare datæ când copiii primesc bani,
ei trebuie sæ învefle sæ punæ, întâi, zece
procente în puøculifla pentru zeciuialæ
apoi, o anumitæ sumæ în puøculifla
pentru misiune øi restul în cea pentru
banii de cheltuialæ.

Când copiii plætesc zeciuialæ, pærinflii
trebuie sæ-i învefle sæ completeze un
formular de zeciuialæ, sæ-l punæ în plic
alæturi de bani øi sæ dea sau sæ trimitæ
plicul unui membru al episcopatului
sau al preøedinfliei ramurii. Familiile
care locuiesc într-o zonæ izolatæ tre-
buie sæ dea zeciuiala conducætorilor
lor desemnafli ai preofliei.

Discufliile din timpul mesei
Timpul mesei poate oferi ocazii bune
pentru a discuta despre Evanghelie.
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Copiilor mici le place sæ adreseze sau
sæ ræspundæ la întrebæri din Evanghelie.
Când ei nu øtiu ræspunsurile, tatæl sau
mama pot sæ ofere ræspunsuri scurte øi
sæ predea Evanghelia. Nu toate mesele
trebuie sæ includæ o discuflie despre
Evanghelie, dar astfel de discuflii de
douæ sau trei ori pe sæptæmânæ pot
sæ ajute familia sæ învefle Evanghelia.

Poveøtile de dinainte
de culcare
Deoarece majoritatea copiilor iubesc
poveøtile de dinainte de culcare, aces-
tea oferæ o ocazie excelentæ pentru
predarea Evangheliei prin relatarea
sau citirea povestirilor din scripturi,
din publicafliile Bisericii sau a expe-
rienflelor personale. Povestiri despre
cinste, împærtæøire øi bunætate predau
principii importante ale Evangheliei.

Sæ lucræm împreunæ

Apar multe oportunitæfli de predare
a Evangheliei în timp ce familiile
lucreazæ împreunæ în cadrul cæminu-
lui. În timpul curæfleniei în casæ sau a
muncii în grædinæ, de exemplu, pærin-
flii trebuie sæ fie atenfli la ocaziile de

a vorbi despre Evanghelie. Un copil
adreseazæ deseori întrebæri. Pærinflii
trebuie sæ-øi facæ întotdeauna timp
pentru a-i oferi ræspunsuri simple.
Comentarii de genul: „Eøti un munci-
tor bun. Sunt sigur cæ Tatæl Ceresc
este mândru de tine” sau „Uitæ-te la
frumoøii nori pe care i-a fæcut Tatæl
Ceresc” le pot oferi copiilor un senti-
ment de recunoøtinflæ faflæ de Tatæl
nostru Ceresc øi siguranfla cæ El existæ.

Consiliile de familie

Pærinflii pot sæ adune membrii familiei
împreunæ într-un consiliu de familie.
Familiile pot sæ foloseascæ aceste
consilii pentru a stabili obiective ale
familiei, pentru a rezolva problemele
familiei, pentru a discuta despre
finanfle, pentru a face planuri, pentru
a se sprijini øi a se întæri unul pe altul,
pentru a mærturisi øi pentru a se ruga
unul pentru celælalt. Consiliul poate
sæ fie flinut ori de câte ori este nevoie.
Pærinflii pot dori sæ flinæ consiliul de
familie în fiecare duminicæ sau în
corelaflie cu seara în familie. Respectul
faflæ de opiniile øi de sentimentele
celorlalfli este esenflial pentru succesul
consiliilor de familie.



Interviuri personale

Mulfli pærinfli constatæ cæ interviurile
personale, desfæøurate periodic cu
fiecare copil, îi ajutæ sæ se apropie
de copii, sæ-i încurajeze øi sæ-i învefle
Evanghelia. Astfel de interviuri pot
sæ fie oficiale sau neoficiale øi pot fi
flinute des.

Pærintele trebuie sæ-øi exprime dragos-
tea øi încrederea în copil, iar copilul
trebuie sæ aibæ ocazia de a-øi exprima
sentimentele în legæturæ cu orice
subiect, problemæ sau experienflæ.
Pærintele trebuie sæ asculte cu atenflie
øi trebuie sæ trateze problemele øi
confidenflele copilului cu seriozitate.
Pærintele øi copilul pot sæ se roage
împreunæ. Problemele dezvæluite în
timpul interviului øi care implicæ alfli
membri ai familiei pot sæ fie discutate
în urmætoarea searæ în familie.

Activitæfli în cadrul familiei
Pærinflii trebuie sæ planifice des
momente în care toatæ familia sæ facæ
lucruri împreunæ. Picnicurile, ieøirile
cu cortul, proiectele familiale, munca
în casæ øi în grædinæ, înotul, excursiile
la munte, filmele øi alte distracflii adec-
vate sunt câteva dintre multele activi-
tæfli de care familiile se pot bucura
împreunæ.

O familie cæreia îi plac activitæflile des-
fæøurate împreunæ va simfli o dragoste
øi o armonie mai mare. Copiii vor
deveni mai dornici sæ-øi asculte pærin-
flii øi sæ le urmeze sfatul atunci când
îi simt aproape. Pærinflii vor putea sæ
predea Evanghelia mult mai eficient.
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Misiunea Bisericii Domnului este de
a-i ajuta pe tofli oamenii sæ vinæ la
Hristos. Familiile pot sæ ajute la reali-
zarea acestei misiuni în timp ce:

1. îndeplinesc propriile nevoi spiri-
tuale øi materiale øi ajutæ la satisfa-
cerea nevoilor altora;

2. împærtæøesc Evanghelia altora;

3. se asiguræ cæ membrii familiei pri-
mesc rânduielile din templu øi ajutæ
la oferirea acestor binecuvântæri
pentru stræmoøii lor care au murit.

Nevoi spirituale øi materiale

Nevoi spirituale

Secfliunea anterioaræ a acestui îndru-
mar, „Predarea Evangheliei în cadrul

Sæ îndeplinim responsabilitæfli în familie
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cæminului”, cuprinde informaflii
despre cum pot familiile sæ-øi împli-
neascæ nevoile spirituale.

Nevoi materiale

Familiile trebuie sæ ajungæ sæ se
bazeze pe forflele proprii pentru a
putea sæ-øi asigure cele necesare din
punct de vedere material øi pentru
a-i ajuta pe alflii. Pentru a ajunge sæ
se bazeze pe forflele proprii, membrii
familiei trebuie sæ doreascæ sæ mun-
ceascæ. Munca este fizicæ, mentalæ sau
este un efort spiritual. Este o sursæ de
realizare, de fericire, de respect de sine
øi de prosperitate. Pærinflii trebuie sæ
se stræduiascæ sæ se bazeze pe forflele
proprii øi trebuie sæ-øi învefle copiii sæ
facæ la fel. Bizuirea pe forflele proprii
le va permite sæ-i ajute pe cei nevoiaøi.



Taflii au responsabilitatea sæ asigure
cele necesare traiului øi protecfliei
familiilor lor. Mamele au ca principalæ
responsabilitate îngrijirea copiilor lor.
Pærinflii se asiguræ cæ familia are parte
de un cæmin curat, de hranæ sænæ-
toasæ, de îmbræcæminte, de îngrijire
medicalæ øi stomatologicæ, de ocazii
educaflionale, de lecflii despre admi-
nistrarea resurselor financiare øi, dacæ
este posibil, de instruire referitoare la
modul în care pot creøte øi cultiva în
propria gospodærie hrana necesaræ.
Pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii cum
sæ-øi pregæteascæ mâncarea øi cum s-o
pæstreze pentru a o consuma ulterior.

Pærinflii trebuie sæ fie dornici sæ
lucreze din greu pentru a asigura cele
necesare din punct de vedere material.
„Øi nu vefli îngædui copiilor voøtri ca ei
sæ umble flæmânzi sau goi” (Mosia
4:14). Pærinflii trebuie sæ planifice øi
sæ se pregæteascæ pentru a asigura cele
necesare familiei în cazul îmbolnævirii,
producerii de dezastre, øomajului sau
altor greutæfli. Dacæ tatæl are probleme
în a asigura cele necesare din punct de
vedere material pentru familia sa øi
dacæ ceilalfli membri ai familiei nu pot
sæ ajute, el poate sæ caute ajutor prin
intermediul conducætorilor preofliei.

Copiii pot sæ ajute la asigurarea celor
necesare familiilor lor ajutându-øi
pærinflii cu munca lor, învæflând bine
la øcoalæ, având grijæ de hainele øi de
lucrurile lor, menflinându-se curafli øi
arætoøi, pæstrând curæflenia în casele
lor øi menflinându-øi o sænætate bunæ.

Membrii familiei trebuie sæ-øi îmbu-
nætæfleascæ deprinderea de a citi, de a

scrie, de face calcule elementare øi
trebuie sæ profite de orice ocazie de a
dobândi cunoaøtere øi de a-øi perfec-
fliona deprinderile. Ei trebuie sæ se
supunæ Cuvântului de înflelepciune
øi sæ mænânce alimente sænætoase. 

Acolo unde este posibil, familiile tre-
buie sæ depoziteze, pentru un an de
zile sau pentru cât de mult este posi-
bil, produse necesare supraviefluirii.

Membrii familiei trebuie sæ evite sæ
facæ datorii inutile, trebuie sæ economi-
seascæ pentru viitor, sæ-øi îndeplineascæ
obligafliile øi sæ-øi foloseascæ resursele
cu înflelepciune, evitând risipa.

Pærinflii trebuie sæ-øi învefle copiii sæ
împartæ cu alflii. Aproape oricine poate
sæ ofere ceva, indiferent cât de puflin
are. O modalitate de a-i ajuta pe cei
nevoiaøi este de a posti în fiecare lunæ
øi de a da darurile de post, daruri care
sunt folosite pentru a-i hræni pe cei flæ-
mânzi, pentru a-i adæposti pe cei færæ
case, pentru a-i îmbræca pe cei goi øi
pentru a-i alina pe cei necæjifli. Ne aræ-
tæm dragostea faflæ de Domnul atunci
când îi ajutæm pe alflii. El a spus: „Ori
de câte ori afli fæcut aceste lucruri unuia
din aceøti foarte neînsemnafli frafli ai
Mei, Mie mi le-afli fæcut” (Matei 25:40).

Sæ împærtæøim Evanghelia
Domnul, prin profeflii Sæi din zilele din
urmæ, ne-a învæflat cæ fiecare membru
al Bisericii are responsabilitatea de a
împærtæøi Evanghelia altora. „Se cuvine
ca fiecare om care a fost prevenit sæ-l
avertizeze pe aproapele sæu” (D&L
88:81). Alma, un profet din Cartea lui

13



14

Mormon, a explicat cæ, atunci când
suntem botezafli, trebuie sæ fim dornici
sæ „fim martorii lui Dumnezeu în toate
timpurile øi în toate lucrurile øi în toate
locurile” (Mosia 18:9).

Membrii familiei trebuie sæ facæ tot
ceea ce pot pentru a-øi ajuta rudele,
prietenii øi vecinii sæ învefle despre
Evanghelia lui Isus Hristos øi despre
binecuvântærile pe care aceasta le
poate aduce în vieflile lor. Împærtæøind
Evanghelia, pærinflii øi copiii îøi pot
întæri mærturiile øi le pot aduce celor-
lalfli binecuvântærile Evangheliei.
Familiile pot:

• sæ fie exemple bune, flinând toate
poruncile (vezi Matei 5:16);

• sæ fie recunoscætoare pentru calitatea
lor de membre ale Bisericii (vezi
Romani 1:16) øi le pot spune celorlalfli
oameni faptul cæ ele sunt membre;

• sæ-øi întrebe cunoøtinflele dacæ ar
dori sæ cunoascæ mai multe despre
Bisericæ;

• sæ-L roage pe Domnul sæ le ajute sæ
aleagæ o familie sau o persoanæ care
este pregætitæ sæ audæ Evanghelia;

• sæ prezinte familiei sau persoanei
respective Biserica øi pot face
aceasta prin a o invita la o searæ
în familie sau la o adunare sau
la o activitate a Bisericii, prin a le
da sæ citeascæ broøuri sau cærfli ale
Bisericii sau prin a le vorbi despre
binecuvântærile Evangheliei;

• sæ invite familia sau persoana res-
pectivæ în casa lor pentru a fi învæ-
flatæ de cætre misionari.

Pærinflii au responsabilitatea de a
se pregæti ei înøiøi øi de a-øi pregæti
copiii sæ slujeascæ în misiuni cu timp
deplin. Pentru a-i pregæti pe copii, în
special pe fii, pærinflii trebuie sæ pre-
dea Evanghelia în cadrul cæminului,
sæ desfæøoare studiul individual øi în
familie, sæ rosteascæ rugæciunile per-
sonale øi în familie øi sæ vorbeascæ des
despre responsabilitæflile øi binecuvân-
tærile împærtæøirii Evangheliei. Îøi pot
învæfla copiii sæ economiseascæ bani
pentru misiuni, sæ munceascæ din
greu, sæ se bazeze pe forflele proprii,
sæ-i iubeascæ pe alfli oameni øi sæ le
slujeascæ.

Rânduielile din templu pentru
cei vii øi pentru cei morfli
În temple, membrii demni ai Bisericii
primesc rânduieli sacre øi fac legæ-
minte cu Dumnezeu. Ei participæ, de
asemenea, la munca rânduielilor pen-
tru stræmoøii lor decedafli. Acolo unde
este posibil, tatæl øi mama trebuie sæ
obflinæ fiecare o recomandare pentru
templu de la conducætorii lor de preo-
flie øi sæ meargæ la templu pentru a-øi
primi rânduielile din templu. Dacæ nu



cât de des le permit timpul, posibilitæ-
flile øi disponibilitatea templului pentru
a efectua rânduieli pentru stræmoøii lor. 

Taflii øi mamele trebuie sæ adune
înregistræri scrise ale evenimentelor
importante din vieflile lor øi din vie-
flile copiilor lor, incluzând certificate
de binecuvântæri, de botezuri, de rân-
duieli, de cæsætorie øi de deces, scri-
sori importante, fotografii, articole
decupate din ziare øi lucruri similare.
Ei trebuie sæ compileze istoriile per-
sonale øi sæ încurajeze pe fiecare
membru al familiei sæ flinæ o istorie
personalæ. Ei trebuie sæ-i ajute pe
copiii mai mici sæ-øi înceapæ propriile
istorii personale.

Familiile trebuie sæ adune informaflii
despre stræmoøii lor øi sæ le introducæ
în istoria familiei. Ele trebuie sæ
înceapæ prin punerea împreunæ a
informafliilor despre ultimele patru
generaflii.
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pot merge la templu, trebuie sæ træ-
iascæ demni de recomandarea pentru
templu.

Familiile au responsabilitatea sacræ de
a se asigura cæ rânduielile templului
sunt efectuate pentru stræmoøii lor care
au murit færæ sæ le primeascæ. Membrii
Bisericii care øi-au primit propriile rân-
duieli trebuie sæ se întoarcæ la templu

Instruirea conducerii

Sub îndrumarea conducætorilor de
flæruø, de misiune sau de district, con-
ducætorii preofliei øi cei ai organizafliilor
auxiliare trebuie sæ-i învefle pe pærinfli
sæ înfleleagæ øi sæ înfæptuiascæ cele trei
responsabilitæfli familiale de bazæ (vezi
pag. 12–15). Conducætorii trebuie 
sæ-i învefle pe tafli øi mame cum sæ-øi
conducæ familiile. Dacæ o familie locu-
ieøte într-o zonæ izolatæ, conducætorii
de flæruø, de misiune sau de district tre-
buie sæ se asigure cæ pærinflii îøi învaflæ
øi îøi îndeplinesc responsabilitæflile.



Unele familii locuiesc în zone izolate
øi nu pot sæ participe regulat la adu-
nærile episcopiei sau ramurii. Cu auto-
rizaflia din partea preøedintelui de flæruø,
de misiune sau de district, astfel de
familii trebuie sæ flinæ, duminica,
slujbe de preaslævire în casa lor. În
zonele în care nu sunt stabilite unitæfli
ale Bisericii, familiile au nevoie de
autorizaflia preøedintelui de zonæ.

Tatæl sau un alt deflinætor al preofliei
poate sæ pregæteascæ øi sæ binecuvân-
teze împærtæøania dacæ este demn,
dacæ este preot în Preoflia aaronicæ sau
dacæ defline Preoflia lui Melhisedec øi
dacæ are permisiunea conducætorilor sæi
ai preofliei. Orice deflinætor al preofliei
poate sæ împartæ împærtæøania.
Instrucfliunile pentru distribuirea
împærtæøaniei se gæsesc la paginile 
21–23 ale acestui îndrumar.

fiinerea slujbelor de preaslævire acasæ
(pentru familiile din zonele izolate)
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O slujbæ de preaslævire din cursul
zilei de duminicæ trebuie sæ fie sim-
plæ, pioasæ øi respectuoasæ. Poate sæ
constea din:

1. Imn de deschidere

2. Rugæciune de deschidere

3. Binecuvântarea øi administrarea
împærtæøaniei

4. Unul sau mai multe dintre lucrurile
urmætoare:

• una sau douæ cuvântæri sau mær-
turii scurte;

• citirea øi discutarea scripturilor ca
o familie;

• o lecflie oferitæ de cætre un mem-
bru al familiei.

5. Imn de încheiere

6. Rugæciune de încheiere



Pentru a planifica o slujbæ de preaslæ-
vire, pærinflii trebuie sæ caute øi sæ
urmeze îndrumarea Spiritului
Domnului. Oamenii din Cartea lui
Mormon au dat un exemplu de astfel
de slujbæ: „Iar adunærile lor au fost
conduse... dupæ felul øi lucrærile
Spiritului øi prin puterea Duhului
Sfânt; cæci dupæ cum puterea Duhului
Sfânt i-a condus pe ei cum sæ predice
sau sæ sfætuiascæ, sau sæ se roage, sau
sæ implore, sau sæ cânte, chiar aøa s-a
fæcut” (Moroni 6:9).

Familia trebuie sæ foloseascæ scriptu-
rile ca ghid de bazæ. În plus, membrii
ei pot folosi cuvântærile conferinflei
generale, Gospel Fundamentels,
Principiile Evangheliei, Fideli credinflei,
Pentru întærirea tineretului, broøurile
misionare, revistele Bisericii øi alte
publicaflii øi materiale audiovizuale
ale Bisericii. 

Dacæ nimeni din familie nu defline
oficiul corespunzætor al preofliei, tatæl
sau mama îi pot aduna împreunæ
pe membrii familiei pentru a cânta

imnuri, pentru a studia scripturile,
pentru a se ruga øi pentru a se
apropia împreunæ de Tatæl Ceresc.
Conducætorul preofliei din familie,
desemnat, trebuie sæ organizeze
primirea, periodicæ, a împærtæøaniei
de cætre familie.

Pærinflii trebuie sæ organizeze activitæfli
sæptæmânale de o zi cum ar fi, excur-
siile la munte, picnicurile, filmele edu-
cative, vizitarea rudelor, sporturile,
programele muzicale øi înotul.

Familiile trebuie sæ le plæteascæ con-
ducætorilor lor desemnafli ai preofliei
zeciuiala, darurile de post øi celelalte
contribuflii.

Familia nu trebuie sæ trimitæ Bisericii
un raport scris, însæ conducætorul
preofliei care le este desemnat îl inter-
vieveazæ periodic pe tatæ, rugându-l
sæ raporteze despre situaflia familiei.
Acolo unde este necesar, conducætorii
pot sæ realizeze aceste interviuri prin
telefon.
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Rânduielile preofliei sunt acte sacre
stabilite de Domnul øi efectuate prin
autoritatea preofliei. Binecuvântærile
preofliei sunt date prin autoritatea
preofliei pentru vindecare, alinare øi
încurajare. Fraflii care înfæptuiesc rân-
duieli øi dau binecuvântæri trebuie sæ
se pregæteascæ ei înøiøi træind în acord
cu principiile Evangheliei øi stræ-
duindu-se sæ fie îndrumafli de cætre
Spiritul Sfânt. Ei trebuie sæ înfæptu-
iascæ fiecare rânduialæ øi sæ dea fiecare
binecuvântare într-o manieræ respec-
tuoasæ øi sæ se conformeze cu cerinflele
urmætoare; rânduielile trebuie sæ fie:

1. efectuate în numele lui Isus Hristos;

2. efectuate prin autoritatea preofliei;

3. efectuate cu toate procedurile nece-
sare, cum ar fi folosirea cuvintelor
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specifice sau folosirea uleiului con-
sacrat;

4. autorizate de conducætorul desem-
nat al preofliei care defline cheile
potrivite, dacæ este necesar.

Rânduielile care trebuie sæ fie autorizate
de cætre conducætorii preofliei sunt numi-
rea øi binecuvântarea copiilor, efectuarea
botezurilor øi confirmærilor, conferirea
preofliei øi rânduirea la un oficiu al preo-
fliei, binecuvântarea øi administrarea
împærtæøaniei øi dedicarea mormintelor.

Când la o rânduialæ sau la o binecu-
vântare participæ mai mulfli frafli, fie-
care îøi pune mâna stângæ uøor pe
umærul fratelui din stânga sa. Nu se
încurajeazæ obiceiul de a invita sæ
asiste un numær mare de deflinætori
ai preofliei.

Rânduieli øi binecuvântæri ale preofliei



Rânduielile øi binecuvântærile explicate
în aceastæ secfliune îi vor ajuta pe tafli
sæ slujeascæ în calitate de patriarhi în
familiile lor.

Numirea øi binecuvântarea
copiilor

„Fiecare membru al Bisericii lui
Hristos care are copii trebuie sæ-i
aducæ pe ei în fafla Bisericii, la vârst-
nici, care trebuie sæ-øi aøeze mâinile
pe ei în numele lui Isus Hristos øi
sæ-i binecuvânteze în numele Sæu”
(D&L 20:70). Conform acestei revela-
flii, numai bærbaflii demni, care deflin
Preoflia lui Melhisedec, pot sæ parti-
cipe la numirea øi binecuvântarea
copiilor. Rânduiala numirii øi binecu-
vântærii copiilor trebuie sæ fie autorizatæ
de cætre autoritatea care prezideazæ.

Când binecuvânteazæ un bebeluø, bær-
baflii care deflin Preoflia lui Melhisedec
se adunæ în cerc øi flin bebeluøul în
mâinile lor. Când binecuvânteazæ un
copil mai mare, fraflii îøi aøeazæ mâi-
nile uøor pe capul copilului. Persoana
care dæ binecuvântarea:

1. se adreseazæ Tatælui Ceresc;

2. declaræ cæ binecuvântarea este
datæ prin autoritatea Preofliei lui
Melhisedec;

3. îi dæ copilului un nume;

4. dæ o binecuvântare a preofliei aøa
cum este îndrumat de Spirit;

5. încheie în numele lui Isus Hristos.

Botezul

Sub îndrumarea autoritæflii care prezi-
deazæ, un preot demn sau un bærbat
care defline Preoflia lui Melhisedec
poate sæ înfæptuiascæ un botez.
Pentru a face aceasta, el:

1. stæ în apæ cu persoana care va fi
botezatæ;

2. fline încheietura mâinii drepte a
persoanei care este botezatæ, cu
mâna sa stângæ, din motive de con-
fort øi de siguranflæ; persoana care
este botezatæ fline încheietura mâi-
nii stângi a celui care înfæptuieøte
botezul cu mâna sa stângæ;

3. îøi ridicæ mâna dreaptæ în unghi
drept;
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4. declaræ numele întreg al persoanei
øi spune: „Fiind împuternicit de
Isus Hristos, eu te botez în numele
Tatælui øi al Fiului øi al Duhului
Sfânt. Amin” (D&L 20:73);

5. îi cere persoanei care este botezatæ
sæ-øi flinæ nasul cu mâna dreaptæ,
din motive de confort; cel care
înfæptuieøte botezul îøi aøeazæ mâna
dreaptæ pe parte de sus a spatelui
persoanei care este botezatæ øi o
scufundæ complet, inclusiv îmbræ-
cæmintea persoanei;

6. ajutæ persoana sæ iasæ din apæ.

Doi preofli sau doi bærbafli care deflin
Preoflia lui Melhisedec sunt martori la
fiecare botez pentru a se asigura cæ
este fæcut aøa cum trebuie. Botezul
trebuie repetat în cazul în care cuvin-
tele nu sunt spuse exact aøa cum sunt
date în Doctrinæ øi legæminte 20:73
sau dacæ o parte a trupului persoanei
sau a îmbræcæmintei acesteia nu este
complet scufundatæ. Persoana care
este botezatæ øi persoana care înfæptu-
ieøte rânduiala trebuie sæ poarte haine
albe care nu sunt transparente atunci
când sunt ude.

Confirmarea
Convertiflii care sunt în vârstæ de
nouæ ani sau mai mari øi cei care au
opt ani øi ai cæror pærinfli, ambii, nu
sunt membri, sunt confirmafli în tim-
pul adunærii de împærtæøanie (vezi
D&L 20:41). Copiii în vârstæ de opt
ani pot sæ fie confirmafli imediat dupæ
botez în locul unde se face botezul, în
cazul în care cel puflin un pærinte este

membru al Bisericii øi dacæ ambii
pærinfli îi dau acordul pentru botez
øi pentru confirmare. Sub îndrumarea
episcopului sau a preøedintelui de ramuræ,
unul sau mai mulfli bærbafli care deflin
Preoflia lui Melhisedec pot sæ efectueze
aceastæ rânduialæ. Ei îøi aøeazæ mâinile
uøor pe capul persoanei. Cel care
înfæptuieøte rânduiala:

1. declaræ numele întreg al persoanei;

2. declaræ cæ rânduiala este efectuatæ
prin autoritatea Preofliei lui
Melhisedec;

3. confirmæ persoana ca membræ a
Bisericii lui Isus Hristos a Sfinflilor
din Zilele din Urmæ;

4. revarsæ darul Duhului Sfânt spu-
nând: „Primeøte Duhul Sfânt”;

5. dæ o binecuvântare a preofliei aøa
cum este îndrumat de Spirit;

6. încheie în numele lui Isus Hristos.



Conferirea preofliei øi
rânduirea la oficiile preofliei

Episcopul øi preøedintele de ramuræ
supravegheazæ conferirea Preofliei aaronice
øi a rânduirilor la oficiile de diacon, învæ-
flætor øi preot. Înainte ca un bærbat sæ fie
rânduit la un oficiu în cadrul Preofliei
aaronice, acesta trebuie sæ fie intervie-
vat de cætre episcop sau de cætre pre-
øedintele de ramuræ øi trebuie sæ fie
gæsit demn. De asemenea, el trebuie
susflinut la adunarea de împærtæøanie.
Cu autorizaflia episcopului sau a pre-
øedintelui de ramuræ, un preot poate
sæ confere Preoflia aaronicæ unui alt
bærbat øi sæ-l rânduiascæ la unul dintre
oficiile Preofliei aaronice.

Preøedintele de flæruø sau de misiune
supravegheazæ conferirea Preofliei lui
Melhisedec øi rânduirea la oficiile de
vârstnic øi de înalt preot.

Pentru a conferi preoflia sau pentru a
rândui un bærbat la un oficiu al preo-
fliei, unul sau mai mulfli bærbafli care
deflin preoflia necesaræ øi care au fost
autorizafli de cætre autoritatea care
prezideazæ îøi aøeazæ uøor mâinile pe

capul bærbatului. Cel care efectueazæ
rânduiala:

1. numeøte persoana pe numele sæu
întreg;

2. declaræ autoritatea (Preoflia aaro-
nicæ sau Preoflia lui Melhisedec)
prin care este efectuatæ rânduirea;

3. conferæ Preoflia aaronicæ sau Preoflia
lui Melhisedec, exceptând cazul în
care a fost conferitæ mai devreme;

4. rânduieøte bærbatul respectiv la
un oficiu din cadrul Preofliei aaro-
nice sau din cadrul Preofliei lui
Melhisedec øi îi dæ drepturile, pute-
rile øi autoritatea acelui oficiu;

5. dæ o binecuvântare a preofliei aøa
cum este îndrumat de Spirit;

6. încheie în numele lui Isus Hristos.

Împærtæøania

Împærtæøania este o rânduialæ foarte
sacræ. Luarea din împærtæøanie ne
oferæ ocazia de a ne aminti de viafla,
de învæflæturile øi de ispæøirea lui Isus
Hristos. Este timpul pentru a ne reîn-
noi legæmintele pe care le-am fæcut cu
Domnul la botez (vezi Mosia 18:8–10).
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Învæflætorii øi preoflii pot sæ pregæteascæ
împærtæøania; preoflii o pot binecu-
vânta; diaconii, învæflætorii øi preoflii
o pot împærfli. Fraflii care deflin Preoflia
lui Melhisedec pot sæ pregæteascæ, sæ
binecuvânteze øi sæ împartæ împærtæ-
øania, însæ de regulæ o vor face numai
când sunt disponibili prea puflini defli-
nætori ai Preofliei aaronice. Dacæ o per-
soanæ a pæcætuit grav, el nu trebuie sæ
pregæteascæ, sæ binecuvânteze sau sæ
împartæ împærtæøania pânæ când el s-a
pocæit øi øi-a rezolvat problema cu aju-
torul episcopului sau a preøedintelui
sæu de ramuræ.

Cei care pregætesc, binecuvânteazæ
sau împart împærtæøania, le adminis-
treazæ celorlalfli aceastæ rânduialæ în
locul Domnului. Fiecare dintre defli-
nætorii preofliei trebuie sæ abordeze
aceastæ responsabilitate cu o atitu-
dine solemnæ, pioasæ. Trebuie sæ
aibæ un aspect îngrijit, sæ fie curat øi
îmbræcat modest. Înfæfliøarea perso-
nalæ trebuie sæ reflecte caracterul
sacru al rânduielii. 

Fraflii care pregætesc împærtæøania
trebuie sæ facæ acest lucru înainte de
începerea adunærii. Ei aøeazæ pâine
neruptæ în tævi curate pentru pâine øi
pahare de împærtæøanie umplute cu
apæ proaspætæ, pe care le pun pe masa
de împærtæøanie. Acoperæ pâinea øi
apa cu o faflæ de masæ albæ, curatæ.

În timpul imnului de împærtæøanie, cei
de la masa de împærtæøanie îndepær-
teazæ fafla de masæ de pe tævile cu
pâine øi rup pâinea în bucæfli mici.

Dupæ imn, persoana care binecuvân-
teazæ pâinea, îngenuncheazæ øi spune
rugæciunea de împærtæøanie pentru
pâine. Fraflii împart apoi pâinea celor
prezenfli, într-o manieræ pioasæ øi ordo-
natæ. Autoritatea care prezideazæ adu-
narea primeøte împærtæøania prima.
Dupæ ce tofli cei prezenfli au avut ocazia
de a lua din pâine, cei care o împart se
întorc cu tævile la masa de împærtæøa-
nie. Cei care binecuvânteazæ împærtæøa-
nia acoperæ tævile din nou imediat
dupæ ce pâinea a fost împærflitæ.

Cei de la masa de împærtæøanie înde-
pærteazæ fafla de masæ de pe tævile cu
apæ. Persoana, care binecuvânteazæ
apa, îngenuncheazæ øi spune rugæciu-
nea de împærtæøanie pentru apæ. Fraflii
împart apoi apa celor prezenfli. Tævile
sunt aduse la masa de împærtæøanie øi
acoperite din nou. Fraflii care au bine-
cuvântat øi împærflit împærtæøania îøi
ocupæ atunci locurile în congregaflie.

Împærtæøania este pentru membrii
Bisericii, inclusiv pentru copii.
Persoana care conduce adunarea nu
trebuie sæ anunfle cæ va fi împærflitæ
numai membrilor; nu trebuie sæ se facæ
nimic pentru a-i opri pe nemembri sæ
ia din aceasta.

Rugæciunile de împærtæøanie trebuie
sæ fie rostite clar, cu acuratefle øi cu
respect. Dacæ persoana care binecu-
vânteazæ împærtæøania face o greøealæ
în rostirea cuvintelor øi nu se autoco-
recteazæ, episcopul sau preøedintele
de ramuræ îi cere sæ repete rugæciunea
øi s-o spunæ corect.



Rugæciunea pentru pâine este urmæ-
toarea:

„O Dumnezeule, Tatæ Veønic, noi Te
rugæm, în numele Fiului Tæu, Isus
Hristos, sæ binecuvântezi øi sæ sfin-
fleøti aceastæ pâine pentru sufletele
tuturor acelora care se împærtæøesc
din ea, pentru ca ei sæ mænânce în
amintirea trupului Fiului Tæu øi sæ-fii
mærturiseascæ fiie, o Dumnezeule,
Tatæ Veønic, cæ 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. Amin” (D&L 20:77
øi Moroni 4).

Rugæciunea pentru apæ este urmæ-
toarea:

„O Dumnezeule, Tatæ Veønic, noi Te
rugæm, în numele Fiului Tæu, Isus
Hristos, sæ binecuvântezi øi sæ sfin-
fleøti [aceastæ apæ] pentru sufletele
tuturor acelora care beau din ea, pen-
tru ca ei sæ facæ aceasta în amintirea
sângelui Fiului Tæu, care a fost værsat
pentru ei; ca ei sæ-fii mærturiseascæ
fiie, o Dumnezeule, Tatæ Veønic, cæ ei
îøi amintesc totdeauna de El, pentru
ca ei sæ poatæ avea Spiritul Sæu cu ei.
Amin” (D&L 20:79 øi Moroni 5).

Împærtæøania trebuie luatæ de pe masæ
imediat dupæ adunare. Pâinea ræmasæ
poate sæ fie mâncatæ.

Binecuvântarea øi împærflirea împærtæøa-
niei trebuie sæ fie autorizatæ de autoritatea
care prezideazæ.

Consacrarea uleiului
Un bærbat (sau mai mulfli) care defline
Preoflia lui Melhisedec consacræ ulei
de mæsline pur pentru scopul sfânt de
a-i vindeca pe cei bolnavi øi suferinzi.
Cel care consacræ uleiul:

1. fline un recipient deschis cu ulei;

2. se adreseazæ Tatælui nostru Ceresc;

3. declaræ cæ acflioneazæ prin autorita-
tea Preofliei lui Melhisedec;

4. consacræ uleiul (nu recipientul) øi îl
pune de-o parte pentru vindecarea
celor bolnavi øi suferinzi;

5. încheie în numele lui Isus Hristos.

Sæ le slujim bolnavilor

Doar bærbaflii care deflin Preoflia lui
Melhisedec pot sæ le slujeascæ celor
bolnavi sau suferinzi. În mod normal,
doi sau mai mulfli bærbafli slujesc
împreunæ, însæ poate s-o facæ øi unul
singur. Dacæ nu are la dispoziflie ulei
consacrat, un bærbat care defline
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Preoflia lui Melhisedec poate sæ dea o
binecuvântare prin autoritatea preofliei.

Un tatæ care defline Preoflia lui
Melhisedec trebuie sæ le slujeascæ
membrilor bolnavi din familia sa.
El îi poate cere unui alt bærbat care
defline Preoflia lui Melhisedec sæ-l
ajute.

Slujirea pentru cei bolnavi are douæ
pærfli: (1) ungerea cu ulei øi (2) pecet-
luirea ungerii.

Ungerea cu ulei

Un bærbat care defline Preoflia lui
Melhisedec unge persoana care este
bolnavæ. Pentru a face aceasta, el:

1. pune o picæturæ de ulei consacrat
pe capul persoanei;

2. îøi aøeazæ mâinile uøor pe capul
persoanei øi îi spune numele întreg;

3. declaræ cæ unge persoana prin auto-
ritatea Preofliei lui Melhisedec;

4. declaræ cæ unge cu ulei care a fost
consacrat pentru vindecarea øi
binecuvântarea celor bolnavi øi
suferinzi;

5. încheie în numele lui Isus Hristos.

Pecetluirea ungerii

De obicei, doi sau mai mulfli bærbafli
care deflin Preoflia lui Melhisedec îøi
aøeazæ uøor mâinile pe capul persoa-
nei care este bolnavæ. Unul dintre bær-
bafli pecetluieøte ungerea. Pentru a
face aceasta, el: 

1. Numeøte persoana pe numele sæu
întreg; 

2. declaræ cæ pecetluieøte ungerea prin
autoritatea Preofliei lui Melhisedec;

3. dæ o binecuvântare dupæ cum este
îndrumat de Spirit;

4. încheie în numele lui Isus Hristos.

Binecuvântærile taflilor øi alte
binecuvântæri de alinare øi
de îndrumare

Binecuvântærile taflilor øi alte binecu-
vântæri ale preofliei sunt date pentru a
oferi prin Spirit îndrumare øi confort.

Un tatæ care defline Preoflia lui
Melhisedec poate sæ le dea copiilor
sæi binecuvântæri de tatæ. Astfel de
binecuvântæri pot sæ ajute în special
atunci când copiii pleacæ de acasæ
pentru a merge la øcoalæ sau pentru
a merge în misiuni sau atunci când
încep o nouæ slujbæ, se cæsætoresc,
intræ în serviciul militar sau se con-
fruntæ cu încercæri personale neobiø-
nuite. Aceste binecuvântæri pot sæ
fie un mare sprijin pentru o familie.
O familie poate sæ înregistreze bine-
cuvântærile tatælui pentru evidenflele
familiei, însæ acestea nu sunt pæstrate



în evidenflele Bisericii. Pærinflii trebuie
sæ-øi încurajeze copiii sæ caute bine-
cuvântærile tatælui în momentele
grele.

Bærbaflii demni care deflin Preoflia lui
Melhisedec pot, de asemenea, sæ dea
binecuvântæri de alinare øi de îndru-
mare sofliilor lor, membrilor familiei
extinse øi celor care le cer. 

Pentru a da o binecuvântare de tatæ
sau alte binecuvântæri de alinare øi
de îndrumare, un bærbat care defline
Preoflia lui Melhisedec, indiferent dacæ
este singur sau dacæ este însoflit de
unul sau mai mulfli bærbafli demni care
deflin Preoflia lui Melhisedec, îøi aøeazæ
uøor mâinile pe capul persoanei care
primeøte binecuvântarea. Uleiul nu
este necesar pentru astfel de binecu-
vântæri. Cel care dæ binecuvântarea: 

1. Numeøte persoana pe numele sæu
întreg; 

2. declaræ cæ dæ binecuvântarea prin
autoritatea Preofliei lui Melhisedec; 

3. dæ o binecuvântare dupæ cum este
îndrumat de Spirit;

4. încheie în numele lui Isus Hristos.

Dedicarea mormintelor
O persoanæ care dedicæ un mormânt
trebuie sæ deflinæ Preoflia lui Melhisedec
øi trebuie sæ fie autorizatæ de cætre ofician-
tul preofliei care conduce programul.

Pentru a dedica un mormânt, el:

1. se adreseazæ Tatælui Ceresc;

2. declaræ cæ dedicæ mormântul prin
autoritatea Preofliei lui Melhisedec;

3. dedicæ øi consacræ locul de înmor-
mântare ca loc de odihnæ pentru
trupul persoanei decedate;

4. acolo unde este potrivit, se roagæ
pentru ca locul sæ fie sfinflit øi prote-
jat pânæ la înviere; 

5. Îi cere Domnului sæ aline familia
øi exprimæ alte gânduri aøa cum îl
îndrumæ Spiritul; 

6. încheie în numele lui Isus Hristos.

Dacæ familia preferæ, o persoanæ (de
preferat un bærbat care defline Preoflia
lui Melhisedec) poate sæ ofere o rugæ-
ciune la mormânt în locul unei rugæ-
ciuni de dedicare.
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Informaflii referitoare la munca de
istorie a familiei sunt disponibile pe
locaflia web de Internet a Bisericii
pentru istoria familiei, care se aflæ
la www.familysearch.org.

Sæ obflinem materiale ale Bisericii øi sæ
localizæm informafliile despre istoria familiei
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Conducætorii locali øi ceilalfli membrii
pot sæ obflinæ materialele Bisericii,
inclusiv scripturi, cursuri de studiu,
reviste ale Bisericii, veøminte øi haine
de templu de la centrul de distribuire
al Bisericii repartizat lor sau de la cen-
trul de slujire, de la Centrul de distri-
buire din Salt Lake City sau prin
intermediul locafliei de Internet oficiale
a Bisericii, care se aflæ la www.lds.org. 
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