
Scrisorile pe care le primim în pe-
rioada Paøtelui sau Cræciunului
ne oferæ amintiri revigorante de-

spre prieteni øi rude dragi. Unele din-
tre aceste scrisori sunt însoflite de
fotografii preflioase de familie. Iatæ una
care, într-adevær, mi-a captat atenflia.

Ea este una dintre strænepoatele
noastre. Eu îi spun „scumpa Ruby”.
Aceastæ pozæ mi-a amintit de mama ei
când ea avea aproximativ aceeaøi vârs-
tæ. Din albumele mele, am scos aceastæ
pozæ cu mama „scumpei Ruby” – una
dintre nepoatele noastre.

Am fæcut aceastæ pozæ cu mama
„scumpei Ruby” în urmæ cu aproxima-
tiv 29 de ani. Ochii ei au ræmas la fel de
albaøtri.

Ne-au venit în minte amintiri dragi,
de acum jumætate de secol, pe vremea
când bunica „scumpei Ruby” – una din-
tre fiicele noastre – era cea mai nouæ
membræ a familiei noastre. Aceasta este
una dintre pozele cu ea când era micæ.
Acum, ea este o bunicæ iubitoare, iar eu
sunt stræbunicul „scumpei Ruby”. (Nu
væ voi aræta poza cu mine când eram
mic. Nu mi-ar fi de ajutor.) Aceste 

fotografii aratæ dragostea care leagæ cele
patru generaflii ale noastre.

Când mæ gândesc la dragostea pe
care o simt faflæ de fiecare membru al
familiei noastre, percep, într-o micæ
mæsuræ, dragostea pe care Tatæl nostru
Ceresc o are faflæ de copiii Sæi. În timp
ce familia este atacatæ în întreaga lume,
Biserica lui Isus Hristos a Sfinflilor din
Zilele din Urmæ proclamæ, promoveazæ
øi protejeazæ adeværul cæ familia este
esenflialæ pentru planul Creatorului cu
privire la destinul etern al copiilor Lui.
Familia:o declaraflie oficialæ cætre lu-
me øi eforturile noastre uriaøe depuse
pentru realizarea istoriei familiei sunt
doar douæ dintre dovezile legate de
modul în care aceastæ Bisericæ oferæ
speranflæ øi ajutor institufliei sacre a 
familiei.

Noi predicæm cæ dragostea lui
Dumnezeu pentru copiii Sæi este infini-
tæ. Indiferent de rasæ, naflionalitate sau
sex, El îi iubeøte pe tofli1. El a fæcut aøa
de la început øi va continua sæ facæ la
fel. El îi invitæ pe tofli sæ dobândeascæ
exaltare eternæ pentru familia lor.
Lucrarea Lui øi slava Lui este de a realiza

Generaflii legate 
în dragoste
Dorinflele noastre înnæscute pentru legæturi de familie sunt
îndeplinite atunci când suntem legafli de stræmoøii noøtri
prin intermediul rânduielilor sacre înfæptuite în templu.
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Vârstnicul Russell M. Nelson,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli
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„Scumpa Ruby”, strænepoata
vârstnicului Nelson.

Bunica „scumpei Ruby”, fiica
vârstnicului Nelson.

Mama „scumpei Ruby”, nepoata
vârstnicului Nelson.



nemurirea øi viafla veønicæ – exaltarea –
copiilor Sæi2. „Fiindcæ atât de mult a iu-
bit Dumnezeu lumea, cæ a dat pe singu-
rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El, sæ nu piaræ, ci sæ aibæ viafla veønicæ”3.

Ispæøirea Preaiubitului Sæu Fiu a fæ-
cut ca ambele obiective ale Tatælui sæ
fie realizate. Færæ ispæøire, nu ar exista
nemurire. Færæ ispæøire, nu ar fi nicio
întoarcere în prezenfla Tatælui øi nicio
continuare a relafliilor de familie dupæ
moarte.

Datoritæ ispæøirii, aceste binecu-
vântæri supreme pot fi dobândite de
fiecare copil al lui Dumnezeu care 
se supune legilor Sale eterne. De-a
lungul epocilor, mulfli dintre copiii
Sæi au avut acces la binecuvântærile
Evangheliei, însæ øi mai mulfli nu 
au avut. Înainte de întemeierea lu-
mii, Tatæl nostru Ceresc a instituit
rânduiala botezului pentru aceia 
care mor færæ sæ aibæ o cunoaøtere 
a Evangheliei.4 El îi iubeøte øi pe 
acei copii.

El oferæ, de asemenea, o cale pen-
tru ca ei sæ facæ parte dintr-o familie
veønicæ. Fiecare fiinflæ umanæ care vine
pe acest pæmânt este rezultatul a gene-
raflii de pærinfli. Avem o dorinflæ puter-
nicæ fireascæ de a avea legæturi cu
stræmoøii noøtri. Aceastæ dorinflæ se aflæ
în inima noastræ, indiferent de vârstæ.

Sæ ne gândim la legæturile spiritua-
le care se formeazæ atunci când o tâ-
næræ fatæ îøi ajutæ bunica sæ introducæ
în calculator informaflii despre familie
sau când un tânær bæiat vede numele
stræbunicului sæu pe un formular de
recensæmânt. Când inima noastræ es-
te îndreptatæ cætre stræmoøii noøtri,
ceva se schimbæ în interiorul nostru.
Simflim cæ facem parte din ceva mai
mærefl decât noi înøine. Dorinflele
noastre înnæscute pentru legæturi de
familie sunt îndeplinite atunci când
suntem legafli de stræmoøii noøtri prin
intermediul rânduielilor sacre înfæp-
tuite în templu.

Datoritæ importanflei acestei lucræri,

Biserica a construit temple mai aproa-
pe de oameni5, iar cercetarea istoriei
familiei este facilitatæ cum nu a mai
fost vreodatæ pânæ acum. De aseme-
nea, metodele de a gæsi øi de a pregæti
nume pentru rânduielile din templu se
îmbunætæflesc. În cadrul conferinflei ge-
nerale din octombrie 2005, preøedinte-
le Gordon B. Hinckley a anunflat cæ s-a
fæcut un emoflionant pas înainte în ce-
ea ce priveøte lucrarea de realizare a is-
toriei familiei øi munca din templu. El
a spus: „Unul dintre cele mai neplæcu-
te aspecte ale activitæflii pe care o des-
fæøuræm în templu este acela cæ, pe
mæsuræ ce avem mai multe temple ræs-
pândite pe fafla pæmântului, munca
pentru o persoanæ decedatæ se face 
de mai multe ori… Ca urmare, ne con-
fruntæm cu o misiune grea în ultima
vreme… Soluflia o reprezintæ comple-
xa tehnologie a calculatoarelor”6.

Începând de atunci, nu numai cæ 
s-a micøorat numærul situafliilor în care
munca pentru o persoanæ decedatæ a
fost fæcutæ de mai multe ori, dar øi pro-
cedurile au fost simplificate în aøa fel în-
cât, în principiu, fiecare membru al
Bisericii sæ poatæ lua parte la munca din
templu øi la lucrarea de realizare a isto-
riei familiei. S-au dus zilele când aceastæ
lucrare sacræ era fæcutæ numai de spe-
cialiøti. Indiferent de situaflia dumnea-
voastræ, putefli face ca, începând de
acum, lucrarea de realizare a istoriei 
familiei sæ facæ parte din viafla dumnea-
voastræ. Copiii de la Societatea Primaræ
pot desena un arbore genealogic.
Tinerii pot face botezuri pentru cei
morfli. Ei pot, de asemenea, sæ ajute ge-
neraflia mai în vârstæ sæ lucreze la calcu-
lator. Pærinflii le pot relata copiilor lor
povestiri din viafla lor. Membrii adulfli
demni pot defline o recomandare pen-
tru templu øi pot înfæptui rânduielile
din templu pentru rudele lor decedate.

Profetul Joseph Smith a spus: „Cea
mai mare responsabilitate pe care
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Dumnezeu ne-a dat-o în aceastæ lume
este aceea de a ne cæuta morflii”7. Noua
tehnologie uøureazæ mai mult ca nicio-
datæ îndeplinirea acestei responsabili-
tæfli. Munca din templu øi lucrarea de
realizare a istoriei familiei sunt facilitate
acum printr-un sistem cunoscut sub
denumirea „new FamilySearch”8. Acest
sistem online îi ajutæ pe membri sæ-øi
gæseascæ stræmoøii, sæ determine ce
rânduieli trebuiesc fæcute pentru ei øi
sæ le pregæteascæ numele pentru tem-
plu. Sistemul poate fi accesat de acasæ,
dintr-un Centru de Istorie a familiei9,
sau de oriunde se poate accesa
Internetul. Paøii sunt uøor de urmat10.

Mai intâi, identificafli persoanele
pentru care dorifli sæ facefli munca în
templu.

Apoi, tipærifli formularul Family
Ordinance Request (Cerere de înfæp-
tuire rânduialæ pentru membrul famili-
ei). Acest document oferæ informafliile
necesare la templu øi eliminæ nevoia
de a lua cu dumneavoastræ dischete
sau CD-uri.

Pe baza informafliilor din Family
Ordinance Request (Cerere de înfæptui-
re rânduialæ pentru membrul familiei),
la templu sunt tipærite cartonaøe pentru
rânduieli. Dupæ ce o rânduialæ este în-
fæptuitæ, aceasta este consemnatæ øi 
introdusæ în noul sistem FamilySearch
chiar în aceeaøi zi.

Dar ce se întâmplæ cu aceia dintre
dumneavoastræ care nu au acces la cal-
culator sau care preferæ sæ nu foloseas-
cæ aceastæ tehnologie? Nu væ facefli griji!
Înaintafli pas cu pas. Începefli acasæ.
Începefli cu o cutie goalæ de carton, aøa
cum a sugerat preøedintele Boyd K.
Packer.11 Punefli în acea cutie informaflii
importante despre dumneavoastræ øi 
familia dumneavoastræ. Adæugafli infor-
maflii strânse de la ceilalfli membri ai fa-
miliei dumneavoastræ. Dupæ aceea,
cerefli ajutorul consultantului pe pro-
bleme de istorie a familiei din episcopia

sau ramura dumneavoastræ. Noul sistem
FamilySearch îi permite unui consultant
sæ realizeze pentru dumneavoastræ pe
calculator toate operafliunile necesare,
inclusiv pregætirea numelor pentru
templu. În întreaga lume slujesc aproxi-
mativ 60.000 de consultanfli. Cel din
episcopia sau ramura dumneavoastræ
væ poate fi de mare ajutor.

Noul sistem FamilySearch schimbæ
modul de realizare al lucrærii de realiza-
re a istoriei familiei facilitând crearea
unui arbore genealogic comun. În tre-
cut, o persoanæ lucra separat, flinându-
øi înregistrærile de familie. Deseori,
cineva lucra færæ sæ øtie ce fæceau cei-
lalfli membri ai familiei. Acum, fiecare
persoanæ poate sæ contribuie cu infor-
maflii în timp ce se coreleazæ cu alflii la
extinderea arborelui lor genealogic.

Deøi noul sistem FamilySearch este
un imens pas înainte, totuøi acesta nu 
este decât un pas. Mai sunt multe de
fæcut. Deoarece sistemul faciliteazæ ac-
cesul la informaflii care au fost trimise
Bisericii de-a lungul a multor decenii
de la numeroase surse, este posibil ca
noul sistem FamilySearch sæ prezinte
mai multe înregistræri de date sau erori
care nu au fost recunoscute anterior.
Aceastæ caracteristicæ este utilæ în spe-
cial pentru aceia care-i au ca stræmoøi

pe primii pionieri. Duplicærile øi erori-
le trebuiesc corectate øi nimeni nu o
poate face mai bine decât fiecare per-
soanæ pentru propria-i familie.

Este posibil sæ avefli sentimente de
frustrare în timp ce avefli parte de aces-
te provocæri. Væ rog sæ fifli siguri cæ în-
grijorærile dumneavoastræ sunt bine
înflelese. Biserica, sub conducerea in-
spiratæ a preøedintelui Thomas S.
Monson, lucreazæ cu sârguinflæ pentru
a væ ajuta la rezolvarea acestor proble-
me. Împreunæ, încercæm sæ organizæm
arborele genealogic pentru tofli copiii
lui Dumnezeu. Acesta este un efort
uriaø cu recompense uriaøe.

Aceasta este o lucrare a bucuriei.
Uitafli-væ la aceastæ fotografie cu noi
convertifli care fac munca în templu
pentru rudele lor decedate. Aceøti
sfinfli dragi sunt din flæruøul Ilopango,
El Salvador, San Salvador øi se aflæ
pentru prima datæ la templul din
Guatemala City. Ei au cartonaøele lor
de templu, fiecare cu numele rudei
decedate pentru care ei au înfæptuit
botezul pentru cei morfli.

Pentru ca eforturile Bisericii de reali-
zare a istoriei familiei sæ aibæ succes, în-
drumarea øi conducerea preofliei sunt
esenfliale. Conducætorii predicæ øi mær-
turisesc despre doctrina care sprijinæ
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Sfinflii din flæruøul Ilopango, El Salvador, San Salvador, merg la templul Guatemala
din oraøul Guatemala.



aceastæ lucrare sacræ.12 Ei oferæ chemæri
øi se asiguræ cæ sunt disponibile in-
strucfliuni.13 Ei privesc templul øi activi-
tatea de realizare a istoriei familiei ca
pe o cale de a ridica nivelul spiritualitæ-
flii din episcopia lor, de a întæri rædæcini-
le spirituale ale noilor convertifli øi de a
binecuvânta viafla tuturor membrilor.

Chiar dacæ munca din templu øi lu-
crarea de realizare a istoriei familiei au
puterea de a-i binecuvânta pe cei de
dincolo de væl, acestea au aceeaøi pute-
re de a-i binecuvânta øi pe cei în viaflæ.
Au o influenflæ purificatoare asupra ace-
lora care iau parte la ele. Ele ajutæ lite-
ralmente la exaltarea familiilor acestora.

Noi vom fi exaltafli atunci când vom
putea locui împreunæ cu familia noas-
træ extinsæ în prezenfla Dumnezeului
cel Atotputernic. Profetul Joseph Smith
a prevæzut responsabilitatea noastræ:
„Ziua mæreaflæ a Domnului este aproa-
pe…”, a spus el. „De aceea, noi, ca
Bisericæ øi ca oameni, øi ca sfinfli din zi-
lele din urmæ, sæ-I oferim Domnului o
ofrandæ în dreptate; øi sæ prezentæm în
templul Sæu sfânt… o carte conflinând

înregistrærile pentru morfli, care vor fi
în întregime demne de acceptare”14.

Pregætirea acelei înregistræri este
responsabilitatea noastræ personalæ øi
colectivæ. Lucrând împreunæ, o putem
face în întregime demnæ de acceptarea
Domnului. Acea înregistrare face posi-
bilæ înfæptuirea rânduielilor pentru
stræmoøii noøtri decedafli øi acceptarea
acestora de cætre ei, ca urmare a alege-
rii lor. Acele rânduieli pot aduce liber-
tate celor captivi aflafli de partea
cealaltæ a vælului.15

Copiii noøtri, nepoflii, „scumpa
Ruby” øi tofli strænepoflii noøtri sunt le-
gafli în dragoste. Ei sunt, de asemenea,
legafli în dragoste faflæ de stræmoøi.
Aceste legæturi, sudate prin interme-
diul rânduielilor sacre, duc la exaltarea
familiilor noastre.16 Rugæciunea mea
este ca acest obiectiv sacru sæ poatæ fi
realizat pentru fiecare dintre noi, în
numele lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Vezi 1 Corinteni 12:13; Galateni 3:28; 

2 Nefi 26:33.
2. Vezi Moise 1:39.

3. Ioan 3:16.
4. Vezi Doctrinæ øi legæminte 124:33.
5. Preøedintele Thomas S. Monson a spus re-

cent cæ 83% dintre membrii Bisericii din în-
treaga lume nu locuiesc acum la o distanflæ
mai mare de 320 km (200 mile) de un tem-
plu (vezi „Bine afli venit la conferinflæ”,
Liahona, noiembrie 2009, p. 4).

6. Gordon B. Hinckley, „Cuvânt de deschide-
re”, Liahona, noiembrie 2005, p. 4-6.

7. Învæflæturi ale preøedinflilor Bisericii:
Joseph Smith (2007), p. 502.

8. Disponibil în prezent în englezæ, spaniolæ,
portughezæ, francezæ øi germanæ. Mai târ-
ziu, în cursul acestui an, va fi disponibilæ în
japonezæ, chinezæ øi coreeanæ.

9. Avem peste 4.000 de Centre de istorie a 
familiei în întreaga lume.

10. Dacæ avefli acces la calculator, accesafli
new.familysearch.org. Pentru a væ putea
înregistra pentru prima datæ, vefli avea ne-
voie de numærul dumneavoastræ de mem-
bru øi de data dumneavoastræ de naøtere.
Putefli obfline aceste informaflii de la func-
flionarul episcopiei sau ramurii dumnea-
voastræ. Odatæ ce v-afli conectat la sistem,
putefli verifica dacæ informafliile despre
stræmoøii dumneavoastræ sunt în sistem,
precum øi ce rânduieli din templu sunt
necesare. Îi putefli identifica pe stræmoøii
pe care nu-i cunoaøtefli øi-i putefli adæuga
în arborele dumneavoastræ genealogic.
Tipærifli un formular Family Ordinance
Request pentru a-l duce la templu, des-
chizând astfel calea înfæptuirii rânduielilor
necesare.

11. Vezi Boyd K. Packer, „Your Family History:
Getting Started”, Liahona, august 2003, 
p. 12-17.

12. Sub conducerea preøedinfliei flæruøului, unul
sau mai mulfli înalfli consilieri supraveghea-
zæ munca în templu øi lucrarea de realizare
a istoriei familiei din cadrul flæruøului. La ni-
vel de episcopie sau ramuræ, conducætorul
grupului înalflilor preofli sau preøedintele
cvorumului vârstnicilor este cel care condu-
ce. Multe resurse, tipærite øi online, sunt
disponibile pentru a-i ajuta pe consultanflii
pe probleme de istorie a familiei øi pe con-
ducætorii preofliei sæ-øi îndeplineascæ res-
ponsabilitæflile.

13. Noile resurse utile includ Member’s Guide
to Temple and Family History Work (artico-
lul nr. 36795) øi Instructor’s Guide (artico-
lul nr. 35804) øi DVD-ul anexat. Aceste
îndrumare pot fi descærcate sau vizualizate
online ori comandate prin Distribution
Services.

14. Doctrinæ øi legæminte 128:24.
15. Vezi Isaia 61:1; Luca 4:18; Doctrinæ øi 

legæminte 138:18, 31, 42.
16. Vezi Doctrinæ øi legæminte 128:18.
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