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Recunoaşte, aminteşte-ţi  
şi mulţumeşte

Dumnezeu ne-a cerut să-I mulţumim pentru 
toate binecuvântările pe care le primim de la 
El. Este uşor pentru noi să repetăm mecanic în 

rugăciunile noastre de recunoştinţă, deseori, repetând 
aceleaşi cuvinte, dar fără intenţia de a aduce mulţumi-
rile noastre lui Dumnezeu, ca pe un dar din inimă. Noi 
trebuie să „[mulţumim] lui Dumnezeu… potrivit Spiritu-
lui” (D&L 46:32), astfel încât să putem simţi o adevărată 
recunoştinţă pentru ceea ce ne-a dat Dumnezeu.

Cum ne putem aminti măcar o parte dintre toate lucru-
rile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi? Apostolul 
Ioan a consemnat ceea ce Salvatorul ne-a învăţat despre 
darul aducerii aminte care este primit prin darul Duhului 
Sfânt. „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va 
trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi 
vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26). 

Duhul Sfânt ne aminteşte ceea ce ne-a învăţat Dum-
nezeu. Una dintre căile prin care Dumnezeu ne învaţă 
este cea a binecuvântărilor; şi astfel, dacă alegem să dăm 
dovadă de credinţă, Duhul Sfânt ne va aminti de bunăta-
tea lui Dumnezeu. 

Puteţi testa acest lucru, astăzi, rugându-vă. Puteţi urma 
porunca: „Mulţumeşte-I Domnului, Dumnezeului tău, 
pentru toate lucrurile” (D&L 59:7).

Preşedintele Ezra Taft Benson (1899–1994) ne-a amin-
tit că rugăciunea este o ocazie pentru a face aceasta. El a 

spus: „Profetul Joseph Smith a spus odată că unul dintre 
cele mai mari păcate de care sfinţii din zilele din urmă 
vor fi vinovaţi este păcatul nerecunoştinţei. Presupun că 
cei mai mulţi dintre noi nu s-au gândit că nerecunoştinţa 
este un păcat serios. Există o mare tendinţă din partea 
noastră de a cere binecuvântări suplimentare în rugă-
ciunile şi implorările adresate Domnului. Dar, uneori, 
am sentimentul că este necesar să dedicăm o mai mare 
parte din rugăciunile noastre exprimării recunoştinţei 
şi mulţumirilor pentru binecuvântările deja primite. Noi 
suntem foarte binecuvântaţi”.1

Puteţi avea o asemenea experienţă cu darul Duhului  
Sfânt astăzi. Puteţi începe o rugăciune personală cu mul-
ţumiri. Puteţi începe să număraţi binecuvântările dum-
neavoastră şi, apoi, să faceţi o pauză. Dacă vă exercitaţi  
credinţa, cu darul Duhului Sfânt, veţi găsi că amintirile al-
tor binecuvântări se vor revărsa în mintea dumneavoastră. 
Dacă începeţi să vă manifestaţi recunoştinţa pentru fiecare 
dintre binecuvântările pe care le-aţi primit, rugăciunea 
dumneavoastră poate va dura puţin mai mult decât în 
mod obişnuit. Amintirile vor veni, şi la fel şi recunoştinţa. 

Puteţi încerca acelaşi lucru când faceţi o consemnare 
în jurnalul dumneavoastră. Duhul Sfânt i-a ajutat pe oa-
meni cu această aducere-aminte de la începutul lumii.  
Vă amintiţi că în cartea lui Moise scrie: „Şi o carte de adu-
cere-aminte a fost ţinută, în care s-a înregistrat, în limba 
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lui Adam, pentru că ea a fost dată tuturor acelora care Îl 
chemau pe Dumnezeu să scrie prin spiritul inspiraţiei” 
(Moise 6:5).

Preşedintele Spencer W. Kimball (1895–1985) a descris 
acel proces de scriere inspirată: „Este mult mai probabil 
ca cei care ţin o carte de aducere-aminte să-L păstreze pe 
Domnul în memorie, zilnic, în viaţa lor. Jurnalele sunt o 
cale de numărare a binecuvântărilor şi un mod de a lăsa 
un inventar al acestor binecuvântări urmaşilor noştri”.2

Când începeţi să scrieţi, puteţi să vă întrebaţi: „Cum 
m-a binecuvântat Dumnezeu, astăzi, pe mine şi pe cei pe 
care îi iubesc?”. Dacă faceţi acest lucru, deseori şi cu cre-
dinţă, veţi constata că vă amintiţi binecuvântările. Uneori 
vă veţi aduce aminte de binecuvântări pe care nu le-aţi 
observat în timpul zilei şi atunci veţi şti că aţi avut parte 
de influenţa lui Dumnezeu în viaţa dumneavoastră.

Mă rog să puteţi face un efort continuu să recunoaş-
teţi, să vă amintiţi şi să mulţumiţi pentru ceea ce Tatăl 
nostru Ceresc şi Salvatorul nostru au făcut şi fac pentru 
a deschide drumul spre Ei, spre casă.

NOTE
1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 

(1974), p. 199.
2. Spencer W. Kimball, „Listen to the Prophets”, Ensign, mai 1978, p. 77.

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

În acest mesaj, preşedintele Eyring ne invită să ne 
amintim în rugăciunile noastre de bunătatea Tatălui  
Ceresc. Discutaţi cu cei cărora le predaţi despre modul 
în care rugăciunea făcută cu recunoştinţă ne poate 
ajuta să recunoaştem influenţa lui Dumnezeu în viaţa 
noastră. Aveţi în vedere să îngenunchiaţi pentru a vă 
ruga cu cei cărora le predaţi şi să propuneţi oricăruia 
spune rugăciunea să exprime doar mulţumiri.

De asemenea, puteţi studia importanţa recunoştinţei 
citind, pe lângă versetele pe care le-a menţionat preşe-
dintele Eyring, următoarele versete: Psalmii 100; Mosia 
2:19–22; Alma 26:8; 34:38; Doctrină şi legămine 59:21; 
78:19; 136:28.

TINERI
Faceţi un inventar

Preşedintele Eyring îl citează pe preşedintele Spencer W.  
Kimball (1895–1985) care spune: „jurnalele sunt o 

cale de numărare a binecuvântărilor şi un mod de a lăsa 
un inventar al acestor binecuvântări urmaşilor noştri”. 
În conferinţa generală din octombrie 2012, preşedintele 
Thomas S. Monson a depus mărturia dânsului despre 
scrierea în jurnal. Dânsul a împărtăşit câteva experienţe 
din viaţa sa, adăugând: „Jurnalul meu zilnic, pe care l-am 
păstrat toţi aceşti ani, m-a ajutat să-mi amintesc câteva 
amănunte pe care, probabil, altfel, nu mi le-aş putea 
aminti”. El ne-a sfătuit: „[gândiţi-vă] cu atenţie la viaţa 
dumneavoastră şi [căutaţi], anume, binecuvântările mari 
sau mici pe care le-aţi primit” („Să ne gândim la binecu-
vântări”, Liahona şi Ensign} nov. 2012, p. 86). Urmaţi sfatul 
acestor profeţi şi stabiliţi obiective pentru a scrie în jurnal.

COPII
Multe moduri de a spune „Mulţumesc”.

„În fiecare seară-n toată lumea,
Copiii, toţi îşi spun rugăciunea,
Mulţumesc într-un fel al lor special.”

„Copiii din toată lumea”, Children’s Songbook, 16.
Folosiţi o hartă pentru a identifica ţările diferite 

unde se vorbesc aceste limbi. Unele dintre aceste limbi 
se vorbesc în mai mult decât o singură ţară! 

1. gracias (spaniolă)

2. malo (tongană)

3. thank you (engleză)

4. shukriyaa (hindi)

5. spaseba (rusă)

6. arigatō (japoneză)

7. obrigado (portugheză)

8. asante (swahili)

9. merci (franceză)
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Bunăstare
Studiaţi, rugându-vă, acest material şi, în funcţie de fiecare situaţie, discutaţi-l 
împreună cu surorile pe care le vizitaţi.  Folosiţi întrebările pentru a vă ajuta să le 
întăriţi pe surori şi pentru a face ca Societatea de Alinare să devină o parte activă în 
propria dumneavoastră viaţă. Pentru mai multe informaţii vizitaţi reliefsociety.lds.org.
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Credinţă, familie, alinare

Scopurile programului de bu-
năstare al Bisericii sunt acelea 

de a-i ajuta pe membri să ajungă 
să se bizuie pe forţele proprii, să 
aibă grijă de cei săraci şi nevoiaşi 
şi să slujească. Bunăstarea este un 
element esenţial în munca Societăţii 
de Alinare. Preşedintele Henry B. 
Eyring, primul consilier în Prima 
Preşedinţie, a spus:

„[Domnul] a oferit, încă de la în-
ceputurile timpului, modalităţi prin 
care ucenicii Săi pot ajuta. El i-a in-
vitat pe toţi copiii Săi să-şi consacre 
timpul, bunurile şi să se consacre ei 
înşişi pentru a I se alătura în slujirea 
altora…

El ne-a invitat şi ne-a poruncit să 
ne implicăm în lucrarea Sa pentru 
a-i înălţa pe cei nevoiaşi. În apele 
botezului şi în templele sfinte ale 
lui Dumnezeu, noi facem legământ 
să facem aceasta. Reînnoim acest 
legământ duminica, atunci când 
luăm din împărtăşanie”.1

Sub conducerea episcopului sau 
a preşedintelui de ramură, conducă-
torii locali ajută lucrarea de bunăs-
tare spirituală şi temporală. Ocaziile 
de a sluji încep, deseori, cu învăţăto-
rele vizitatoare care caută inspiraţie 

pentru a şti să răspundă nevoilor 
fiecărei surori pe care o vizitează.

Din scripturi
Luca 10:25–37; Iacov 1:27; Mosia 

4:26; 18:8–11; Doctrină şi legăminte 
104:18

Din istoria noastră
La 9 iunie 1842, profetul Joseph  

Smith le-a cerut surorilor din So-
cietatea de Alinare să „aline pe cei 
nevoiaşi” şi să „salveze suflete”. 2 
Aceste obiective sunt încă în cen-
trul atenţiei Societăţii de Alinare  
şi sunt exprimate în motto-ul nos-
tru: „Caritatea niciodată nu piere” 
(1 Corinteni 13:8). 

A cincea preşedintă a Societăţii 
de Alinare, Emmeline B. Wells şi 
consilierele ei au lansat acest motto 
în 1923 ca o aducere-aminte a prin-
cipiilor noastre de bază: „Noi decla-
răm scopul nostru de… a respecta 
cu stricteţe învăţăturile inspirate ale 
profetului Joseph Smith atunci când 
a revelat planul prin care femeile 
urmau să fie împuternicite prin  
îndrumarea preoţiei să fie grupate  
în organizaţii potrivite în scopul 
slujirii bolnavilor, sprijinirea celor 

Ce pot face eu?
1. Cum mă pregătesc pentru a 
avea grijă de mine şi de familia 
mea din punct de vedere spiri-
tual şi temporal?

2. Cum pot urma exemplul 
Salvatorului când vin în întâmpi-
narea nevoilor surorilor pe care 
le vizitez?

nevoiaşi, alinarea celor în vârstă, 
prevenirea celor care nu sunt atenţi 
şi ajutorarea orfanilor”.3

Astăzi, Societatea de Alinare are 
o influenţă internaţională, surorile 
extinzându-şi caritatea, dragostea 
pură a lui Hristos, celor din jurul 
lor. (vezi Moroni 7:46–47).
NOTE
1. Henry B. Eyring, „Ocazii de a face bine”, 

Liahona şi Ensign, mai 2011, p. 22.
2. Joseph Fielding Smith, în Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), p. 63.

3. Daughters in My Kingdom, p. 63.


