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Prieteni 
credincioşi

Unul dintre marile omagii pe care Salvatorul ni-l 
poate aduce este să ne numească „prieteni”. 
Ştim că El îi iubeşte cu o dragoste perfectă pe 

toţi copiii Tatălui Său Ceresc. Totuşi, pentru cei care au 
fost credincioşi în slujirea lor faţă de El, acestora le re-
zervă acest titlu deosebit. Vă aduceţi aminte de cuvintele 
din secţiunea 84 din Doctrină şi legăminte: „Şi din nou, 
Eu vă spun vouă, prietenii Mei, pentru că de acum îna-
inte vă voi numi prieteni, este necesar ca Eu să vă dau 
această poruncă, pentru ca să deveniţi chiar ca prietenii 
Mei din zilele în care eram cu ei, călătorind pentru a 
predica Evanghelia cu puterea Mea” (D&L 84:77).

Devenim prietenii Lui pe măsură ce slujim altora 
în numele Său. El este exemplul perfect de ce fel de 
prieten urmează să devenim. El doreşte doar ceea ce-i 
mai bun pentru copiii Tatălui Său Ceresc. Fericirea lor 
este fericirea Sa. El simte suferinţa lor ca şi când ar fi a 
Sa, deoarece El a plătit preţul pentru păcatele lor, a luat 
asupra Sa infirmităţile lor, a purtat toate greutăţile lor şi 
a simţit toate dorinţele lor. Motivele Lui sunt clare. El nu 
caută o recunoaştere a propriei Sale persoane, ci El Îi 
atribuie toată gloria Tatălui Său Ceresc. Prietenul perfect, 
Isus Hristos, este complet altruist oferind fericire altora. 

Fiecare dintre noi, care am făcut legăminte la botez, 
am promis să urmăm exemplul Lui de a purta poverile 

unul altuia la fel ca El (vezi Mosia 18:8). 
În următoarele câteva zile, veţi avea multe ocazii 

să fiţi unul dintre prietenii Lui. Ar putea fi în timp ce 
mergeţi pe un drum prăfuit. Ar putea fi în timp ce staţi 
într-un compartiment din tren. Ar putea fi în timp ce 
căutaţi un loc să vă aşezaţi la o adunare a Bisericii. Dacă 
vă uitaţi, veţi vedea pe cineva care duce o povară mare. 
Ar putea fi povara unei tristeţi sau a unei singurătăţi 
ori a unui sentiment de ranchiună. Ar putea fi vizibilă 
doar dacă v-aţi rugat ca Spiritul să vă dea ochi să vedeţi 
înlăuntrul inimii şi dacă aţi promis să ridicaţi mâinile 
obosite căzute. 

Răspunsul la rugăciunea dumneavoastră poate fi 
chipul unui prieten vechi, unul pe care nu l-aţi văzut 
de ani de zile, ale cărui nevoi v-au venit instantaneu 
în minte şi inimă şi simţiţi că ar fi ale dumneavoastră. 
Mi s-a întâmplat acest lucru. Prieteni vechi mi-au dat o 
mână de ajutor de la mare depărtare în timp şi spaţiu 
oferindu-mi încurajare atunci când doar Dumnezeu 
le-ar fi spus de poverile mele. 

Profeţii în viaţă ai lui Dumnezeu ne-au rugat să fim 
prieteni credincioşi acelora care se alătură Bisericii prin 
convertire şi să mergem să-i salvăm pe cei care s-au 
îndepărtat de Biserică. Putem face acest lucru şi îl vom 
face dacă ne vom aminti mereu de Salvator. Atunci când 
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dăm o mână de ajutor şi ridicăm o povară, El ne ajută. El 
ne va conduce către cei în nevoie. Ne va binecuvânta să 
simţim ceea ce simt ei. Pe măsură ce stăruim şi depunem 
efort să le slujim, vom primi, din ce în ce mai mult, darul 
de a simţi dragostea Lui pentru ei. Acest lucru ne va da 
curajul şi puterea de a da o mână de ajutor iar şi iar, prin 
credinţă. 

Şi acum şi pe vecie, vom simţi bucuria de a fi bine-
veniţi în compania prietenilor Lui credincioşi. Mă rog 
pentru această binecuvântare pentru noi, toţi, şi pentru 
cei pe care îi vom sluji. 

PrEdarEa acEstui mEsaj

Membrii familiei vor participa mai activ dacă vor fi 
rugaţi să caute ceva anume atunci când cercetează 

scripturile şi cuvintele profeţilor (vezi Predarea, nu este 
chemare mai mare [1999], p. 55). Pe măsură ce citiţi arti-
colul, rugaţi membrii familiei să identifice principiile care 
îi vor ajuta să fie demni de a fi numiţi prietenii domnului. 

În Predarea, nu este chemare mai mare se declară: 
„dacă aveţi dragoste ca a lui Hristos, veţi fi mai bine 
pregătiţi să predaţi evanghelia. Veţi fi inspiraţi să-i 
ajutaţi pe alţii să-l cunoască pe salvator şi să-l urmeze” 
(12). identificaţi din articol principiile care ar putea să 
vă ajute să fiţi un învăţător de acasă mai bun. discutaţi 
despre acest lucru cu colegul dumneavoastră şi cu evla-
vie gândiţi-vă cum să fiţi „prieteni credincioşi” acelora 
pe care îi slujiţi.  

tinErEt
nou venit
de matthew Okabe

aveam probleme mari că simţeam că nu mă adaptez. 
Familia mea se mutase de curând în partea cealaltă 

a ţării. episcopia în care ne-am mutat avea un grup mare 
de tineri, dar aceasta era prima dată când eu urmam să 
fiu „noul venit”. Partea cea mai rea era că trebuia sa 
merg la o şcoală nouă şi imediat mi-a trecut prin minte: 
„Cu cine urma să stau la masă la prânz?”. Poate voi 
vedea pe cineva de la Biserică, dar nu doream să mă 
duc la masa unora, mai ales că nu ştiam dacă ei m-ar fi 
vrut printre ei la masă! 

Prima zi la şcoală mi s-a părut că a durat o veşnicie. 

În cele din urmă, a sunat clopoţelul la prânz. În timp ce 
intram încet în sala de mese, m-am rugat Tatălui Ceresc 
să mă ajute să găsesc pe cineva cunoscut. am aruncat o 
privire în jur să văd dacă puteam recunoaşte pe cineva. 
nimeni. aşa că mi-am croit drum către o masă în partea 
cealaltă a încăperii şi am mâncat acolo. 

Mai târziu în acea zi, la ora de matematică, am recunos-
cut un chip familiar. Îl mai văzusem pe david la seminar 
în acea dimineaţă. el m-a rugat să-i arăt programul şi a 
descoperit că amândoi aveam aceeaşi oră de a servi prân-
zul. „Hei, unde ai fost la prânz azi?”, a spus el. 

„am mâncat în partea îndepărtată a încăperii”, am 
răspuns. 

„ei bine, mâine să vii şi să te aşezi lângă mine la 
prânz”, a spus el. 

sunt recunoscător pentru un Tată Ceresc iubitor care 
cunoaşte nevoile fiecăruia dintre noi şi care răspunde 
la rugăciunile noastre. sunt recunoscător, de asemenea, 
faţă de cineva care a dorit să-mi dea o mână de ajutor 
cu prietenie. Ceva atât de simplu ca o invitaţie poate 
conta atât de mult. 

cOPii
isus Hristos, Prietenul nostru perfect

Preşedintele eyring a spus că isus este Prietenul 
nostru perfect. iată unele exemple prin care isus ne 

arată prietenia lui perfectă. 
el doreşte cei mai bun pentru noi. 
este fericit când noi suntem fericiţi. 
se întristează atunci când noi suntem trişti sau jigniţi. 
suferă pentru păcatele noastre ca noi să putem să ne 

întoarcem la Tatăl Ceresc. 

să fim prietenul lui isus
Preşedintele eyring a spus că putem deveni prietenul 

lui isus fiind prieteni cu alţii în locul lui. desenaţi ima-
gini ale acestor patru căi prin care puteţi fi un prieten. 

Puteţi ajuta pe cineva care este trist. 
Puteţi fi prieten cu cineva care este singur. 
Puteţi invita pe cineva să vină la Biserică. 
Puteţi să vă amintiţi mereu de isus. 
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Întărirea familiilor şi căminelor 
Studiaţi acest material şi, după caz, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi întrebările 
pentru a ajuta la întărirea surorilor dumneavoastră şi pentru a face din Societatea de Alinare o 
parte activă din viaţa dumneavoastră. 

Din scripturi: Genesa 18:19; Mosia 
4:15; D&L 93:40; Moise 6:55–58

Să întărim, indiferent  
de ocazia ivită

„Fiecare dintre noi se află într-o 
situaţie familială diferită. Unele 
familii au o mamă, un tată şi copii 
acasă. Unele cupluri nu mai au 
copiii acasă. Mulţi membri ai Bisericii 
sunt necăsătoriţi şi unii sunt părinţi 
divorţaţi. Alţii sunt văduve şi văduvi 
şi locuiesc singuri. 

Indiferent cum arată familia 
noastră, fiecare dintre noi se poate 
strădui pentru a întări familiile noas-
tre sau pentru a ajuta la întărirea 
familiilor altora. 

[Odată] am stat acasă la nepoata 
mea şi la familia ei. În seara aceea, 
înainte de a se duce la culcare 
copiii, am avut o scurtă seară în 
familie şi o istorisire din scripturi. 
Tatăl lor le-a povestit despre familia 
lui Lehi şi despre modalitatea în 
care el i-a învăţat pe copiii săi că 
trebuie să se ţină tare de bara de 
fier care reprezintă cuvântul lui 
Dumnezeu. Dacă se ţin de bara de 
fier vor fi în siguranţă şi conduşi 
spre bucurie şi fericire. Dacă ar da 
drumul barei de fier, ar exista peri-
colul ca ei să se înece în râul cu apă 
murdară. 
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Pentru a demonstra acest lucru 
copiilor, mama a devenit «bara de 
fier» de care trebuia să se agaţe 
copiii şi tatăl a jucat rolul diavolu-
lui, care încerca să-i tragă pe copii 
departe de siguranţa şi fericirea lor. 
Copiilor le-a plăcut povestirea şi au 
învăţat cât de important este să te ţii 
strâns de bara de fier. După istori-
sirea din scriptură, a venit timpul 
pentru rugăciunea în familie.

Scripturile, serile în familie şi 
rugăciunile în familie vor întări 
familiile. Trebuie să folosim orice 
ocazie să ne întărim familiile şi să 
ne ajutăm unul pe celălalt pentru  
a rămâne pe calea cea dreaptă.” 1

Barbara Thompson, a doua consilieră 
în preşedinţia generală a Societăţii de 
Alinare. 

Din istoria noastră
De la început, Societatea de 

Alinare a avut sarcina să întărească 
familiile şi căminele. La una dintre 
primele adunări, profetul Joseph 
Smith le-a învăţat pe surori: „Atunci 
când mergeţi acasă, nu contraziceţi, 
nici să nu spuneţi un cuvânt rău 
soţilor, ci lăsaţi bunătatea, caritatea 
şi dragostea să încununeze lucrările 
voastre de acum înainte”. 2 

În anul 1914, preşedintele Joseph F.  
Smith le-a spus surorilor de la 

Societatea de Alinare: „Oriunde  
este neştiinţă sau cel puţin o lipsă  
de înţelegere în privinţa familiei …  
acolo există această organizaţie 
sau este la îndemână şi, prin înzes-
trare firească sau prin inspiraţia 
care aparţine organizaţiei, surorile 
sunt pregătite şi dispuse să dea 
sfaturi referi toare la acele lucruri 
importante”. 3

Note
 1. Barbara Thompson, „Braţul Său îi opreşte”, 

 Liahona, mai 2009, p. 84. 
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), p. 482. 
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), p. 186. 
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Ce putem face? 
1. Ce idei pentru întărirea famili-
ilor şi căminelor veţi împărtăşi 
cu surorile dumneavoastră? Pe 
măsură ce analizaţi situaţiile lor 
individuale, spiritul vă poate 
inspira idei. 

2. Care dintre priorităţi le  
puteţi schimba în această lună 
pentru a întări mai mult pro-
priile dumneavoastră familii  
şi cămine? 

Pentru mai multe informaţii, con-
sultaţi www.reliefsociety.lds.org.


