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Alegerea de a fi 
recunoscător

Tatăl nostru din Cer ne porunceşte să fim recu-
noscători pentru toate lucrurile (vezi 1 Tesalo-
niceni 5:18) şi El ne cere să mulţumim pentru 

binecuvântările pe care le primim (vezi D&L 46:32). 
Ştim că toate poruncile Sale sunt menite să ne facă feri-
ciţi şi, de asemenea, ştim că încălcarea poruncilor duce 
la nefericire. 

Astfel, pentru a fi fericiţi şi a evita nefericirea, trebuie 
să avem o inimă recunoscătoare. Am văzut în vieţile 
noastre legătura dintre recunoştinţă şi fericire. Deşi noi, 
toţi, am vrea să simţim recunoştinţă, nu este totuşi uşor 
să fim în mod constant recunoscători pentru toate lucru-
rile de-a lungul încercărilor vieţii. Boala, dezamăgirea şi 
pierderea oamenilor pe care-i iubim apar uneori în vie-
ţile noastre. Necazurile noastre pot face să ne fie greu să 
ne vedem binecuvântările şi să apreciem binecuvântă-
rile pe care Dumnezeu le păstrează pentru noi în viitor. 

Deoarece avem tendinţa de a considera că lucrurile 
bune care se întâmplă ni se cuvin, este o provocare să 
ne numărăm binecuvântările. Când ne pierdem casa, 
hrana sau căldura prietenilor şi a familiei, înţelegem 
cât de recunoscători ar fi trebuit să fim atunci când le 
aveam. 

Mai presus de toate, uneori ne este greu să fim îndea-
juns de recunoscători pentru cele mai minunate daruri 

pe care le primim: naşterea lui Isus Hristos, ispăşirea 
Sa, promisiunea învierii, ocazia de a ne bucura de viaţa 
eternă împreună cu familiile noastre, restaurarea Evan-
gheliei, preoţia şi cheile sale. Numai cu ajutorul Duhului 
Sfânt putem începe să simţim ce înseamnă aceste bi-
necuvântări pentru noi şi pentru cei pe care-i iubim. Şi 
numai atunci putem spera să fim recunoscători pentru 
toate lucrurile şi să evităm să-L ofensăm pe Dumnezeu 
prin nerecunoştinţa noastră. 

 Trebuie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu, prin 
puterea Duhului Sfânt, să ne ajute să ne vedem în mod 
clar binecuvântările, chiar în timp ce trecem prin încer-
cări. El ne poate ajuta, prin puterea Spiritului, să recu-
noaştem şi să fim recunoscători pentru binecuvântările 
pe care nu le apreciem. Ceea ce m-a ajutat pe mine cel 
mai mult a fost să-L întreb pe Dumnezeu în rugăciune: 
„Vei vrea, Te rog, să mă îndrumi către cineva pe care 
să-l pot ajuta în numele Tău?”. Ajutându-L pe Dumnezeu 
să-i binecuvânteze pe alţii, mi-am văzut propriile mele 
binecuvântări mai îndeaproape. 

Odată, mi s-a răspuns la rugăciunea mea atunci când 
un cuplu, pe care nu-l cunoşteam dinainte, m-a invitat 
să merg la un spital. Acolo, am găsit un bebeluş atât de 
mic încât îl puteam ţine în mână. În doar câteva săptă-
mâni de viaţă avusese mai multe operaţii. Doctorii le 
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spuseseră părinţilor că era nevoie de o operaţie mai di-
ficilă pentru ca inima şi plămânii să susţină viaţa acelui 
copilaş al lui Dumnezeu. 

La cererea părinţilor, i-am dat bebeluşului o binecu-
vântare a preoţiei. Binecuvântarea a inclus promisiunea 
că viaţa îi va fi prelungită. Mai mult decât darea unei 
binecuvântări, eu însumi am primit binecuvântarea unei 
inimi mai recunoscătoare. 

Cu ajutorul Tatălui nostru, noi, toţi, putem alege să 
simţim mai multă recunoştinţă. Îl putem ruga pe El să 
ne ajute să ne vedem mai clar binecuvântările, indi-
ferent de împrejurări. În acea zi, eu am apreciat, ca 
niciodată, miracolul prin care lucrau propria mea inimă 
şi plămânii. Am mulţumit pe drumul spre casă pentru 
binecuvântările copiilor mei, despre care, puteam vedea 
mai clar că erau miracole ale bunătăţii lui Dumnezeu şi 
a oamenilor buni din jurul lor. 

Mai presus de toate, am simţit recunoştinţă pentru 
dovada că ispăşirea lucra în vieţile acelor părinţi îngrijo-
raţi şi în mine. Am văzut speranţa şi dragostea pură a lui 
Hristos strălucind pe feţele lor, chiar în timpul teribilei 
lor încercări. Şi am simţit dovada pe care dumneavoas-
tră o puteţi avea dacă Îl rugaţi pe Dumnezeu să vă 
arate că ispăşirea vă poate permite să simţiţi speranţă şi 
dragoste. 

Noi, toţi, putem alege să aducem mulţumiri în rugă-
ciune şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne îndrume pen-
tru a sluji celorlalţi pentru El – mai ales în acest moment 
al anului când sărbătorim naşterea Salvatorului. Dumne-
zeu, Tatăl, L-a dat pe Fiul Său, iar Isus ne-a dat ispăşirea, 
cel mai mare dar dintre toate (vezi D&L 14:7).

A aduce mulţumiri prin rugăciune ne poate permite 
să vedem măreţia acestor binecuvântări şi a tuturor 
celorlalte binecuvântări ale noastre şi, astfel, să primim 
darul unei inimi mai recunoscătoare.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Scrierea experienţelor şi a binecuvântărilor ne poate 
ajuta să ni le amintim şi ne asigură ceva la care să ne 
raportăm în trecut. Gândiţi-vă să le cereţi celor cărora le 
predaţi să scrie lucrurile pentru care sunt recunoscători 

– pentru a-i ajuta să-şi amintească binecuvântările pe 
care le-au primit, să recunoască binecuvântările din 
prezent şi să aştepte binecuvântările din viitor. 

De asemenea, puteţi să-i încurajaţi pe cei cărora le 
predaţi, să urmeze exemplul preşedintelui Eyring şi să-L 
roage pe Tatăl Ceresc să-i îndrume către cineva pe care 
să-l poată ajuta sau sluji. 

TINERET

Îndepliniţi o sarcină care să 
dovedească recunoştinţă
de John Hilton III şi Anthony Sweat

Nu numai să vorbim despre numărarea binecuvân-
tărilor – ci să o şi facem! Scrieţi o listă cu 100 de 

lucruri pentru care sunteţi recunoscători. Dacă vi se pare 
prea mult, încercaţi următoarele: 

 1. scrieţi zece calităţi fizice pentru care sunteţi  
 recunoscători; 

 2. scrieţi zece posesiuni materiale pentru care sunteţi  
 recunoscători; 

 3. scrieţi numele a zece oameni care sunt în viaţă şi  
 cărora le sunteţi recunoscători; 

 4. scrieţi numele a zece oameni decedaţi cărora le  
 sunteţi recunoscători; 

 5. scrieţi zece lucruri legate de natură pentru care  
 sunteţi recunoscători; 

 6. scrieţi zece lucruri legate de ziua de azi pentru care  
 sunteţi recunoscători; 

 7. scrieţi zece lucruri de pe pământ pentru care sunteţi  
 recunoscători; 

 8. scrieţi zece invenţii moderne pentru care sunteţi  
 recunoscători; 

 9. scrieţi zece alimente pentru care sunteţi  
 recunoscători; 

10. scrieţi zece lucruri legate de Evanghelie pentru care  
 sunteţi recunoscători. 

Când facem o astfel de listă, descoperim că o listă cu 
100 de lucruri este doar începutul tuturor lucrurilor 

pe care Dumnezeu ni le-a dat. 
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Domnul, Biserica Sa, familiile 
şi comunităţile au nevoie de 

influenţa femeilor neprihănite. De 
fapt, vârstnicul M. Russell Ballard, 
din Cvorumul celor Doisprezece 
Apostoli, ne-a învăţat că „fiecare 
soră din această Biserică, după ce 
a făcut legămintele cu Domnul, 
are un mandat divin de a ajuta la 
salvarea sufletelor, de a conduce 
femeile lumii, de a întări căminele 
Sionului şi de a clădi împărăţia lui 
Dumnezeu” 1.

Unele surori se pot întreba dacă 
ele pot îndeplini asemenea obiec-
tive înalte. Dar, aşa cum Eliza R. 
Snow (1804–1887), a doua preşe-
dintă generală a Societăţii de Ali-
nare, a explicat: „Nu este nicio soră 
atât de izolată şi cu o sferă atât de 
îngustă, încât să nu poată face foarte 
mult pentru stabilirea împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ” 2. Sora Snow 
ne-a învăţat, de asemenea, că So-
cietatea de Alinare a fost organizată 
„pentru îndeplinirea oricărei lucrări 
bune şi nobile” 3. 

Participarea la Societatea de 
Alinare măreşte sfera noastră de 
influenţă, oferindu-i fiecărei surori 
ocazia de a clădi credinţa, de a 
întări familiile şi căminele şi de a 
oferi slujire atât acasă, cât şi peste 
tot în lume. Şi, din fericire, eforturile 
noastre ca persoane individuale şi 
în cadrul Societăţilor de Alinare nu 
trebuie să fie mari şi copleşitoare, 
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O sferă extinsă de acţiune
Studiaţi acest material şi, dacă este potrivit, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi 
întrebările pentru a vă ajuta să vă întăriţi surorile şi să faceţi ca Societatea de Alinare să 
devină o parte activă în propria dumneavoastră viaţă. 

ci ele trebuie să fie bine chibzuite şi 
consecvente. Practicile, obiceiurile 
drepte, cum ar fi rugăciunea per-
sonală şi în familie, studiul zilnic al 
scripturii şi îndeplinirea cu conştiin-
ciozitate a chemărilor Bisericii, vor 
ajuta la mărirea credinţei şi construi-
rea împărăţiei Domnului. 

Surorilor care se întreabă dacă 
aceste contribuţii aparent neîn-
semnate schimbă ceva, vârstnicul 
Ballard le declară: „Fiecare soră care 
susţine adevărul şi neprihănirea 
diminuează influenţa răului. Fiecare 
soră care îşi întăreşte şi protejează 
familia face lucrarea lui Dumnezeu. 
Fiecare soră care trăieşte ca o fe-
meie a lui Dumnezeu devine un far 
care-i călăuzeşte pe alţii şi plantează 
seminţele unei influenţe neprihănite 
care vor fi recoltate în deceniile care 
vin” 4.

Din istoria noastră
Eliza R. Snow, care a slujit ca se-

cretară atunci când a fost organizată 
Societatea de Alinare în Nauvoo,  
a fost chemată de preşedintele  
Brigham Young (1801–1887) să călă-
torească peste tot unde era Biserica, 
ajutând episcopii să organizeze So-
cietatea de Alinare în episcopiile lor. 

Sora Snow ne-a învăţat: „Dacă 
oricare dintre fiicele şi mamele din 
Israel se simte puţin limitată în sfera 
ei prezentă de influenţă, va găsi 
acum un scop amplu pentru fiecare 

putere şi abilitate de a face bine, 
cu care ea este înzestrată cu ge-
nerozitate… Preşedintele Young a 
creat posibilitatea unei mari şi utile 
capacităţi de acţiune” 5. 
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Ce pot face eu? 
1. În ce mod pot eu să ajut 
surorile pe care le vizitez să recu-
noască şi să acţioneze conform 
capacităţii lor de a fi o influenţă 
neprihănită? 

2. În ce mod îmi pot folosi 
darurile şi talentele mele unice 
pentru a-i binecuvânta pe alţii? 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi 
reliefsociety .lds .org.
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Din scripturi
1 Corinteni 12:4–18; 1 Timotei 

6:18–19; Mosia 4:27; Articolele de 
credinţă 1:13


