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Când eøti numit sæ vorbeøti 
la finalul ultimei sesiuni a
Conferinflei Generale, asculfli

fiecare cuvânt, întrebându-te care
dintre pærflile mesajului tæu vor fi ros-
tite de cei care vorbesc înaintea ta.
Nu sunt repartizate subiecte øi tema-
ticile nu sunt stabilite prin coopera-
re. Calea Domnului este bineînfleles,
întotdeauna, cea mai bunæ cale. El fli-
ne seama de eforturile individuale,
însoflite de rugæciune ale fiecærui 
vorbitor øi orchestreazæ o simfonie
spiritualæ, plinæ de revelaflie øi forflæ.
Tematici care s-au repetat, principii
expuse pe baza altor principii, averti-
zæri profetice, promisiuni pline de 
inspiraflie – armonia divinæ este un
miracol! Depun mærturie cæ, în
aceastæ conferinflæ, am auzit øi am
simflit gândul øi voinfla Domnului.

Preøedintele Thomas S.Monson a
descris aceastæ generaflie care se ridicæ
ca fiind „[cea mai bunæ din câte] au
existat vreodatæ”1 øi le-a spus tinerilor:
„Voi afli venit pe acest pæmânt într-un
moment glorios. Oportunitæflile care
væ aøteaptæ sunt aproape nelimitate”2.
Dar el ne-a atras, de asemenea, aten-
flia: „Am fost trimiøi pe pæmânt în 

vremuri tulburi”3. „Este un timp în care
se tolereazæ fapte nepermise, într-o 
societate care, în general, nesocoteøte
øi încalcæ legile lui Dumnezeu cu regu-
laritate”4. Suntem înconjurafli de atât
de multe lucruri menite sæ ne distragæ
atenflia. „Duømanul foloseøte toate mij-
loacele posibile pentru a ne atrage în
plasa înøelæciunii”5.

Ræspundem de generaflia care se ri-
dicæ. Cei din generaflia care se ridicæ
vin pe acest pæmânt având responsabi-
litæfli importante øi aptitudini spirituale
minunate. Nu putem neglija felul în ca-
re îi pregætim. Provocarea ce ne revine
ca pærinfli øi învæflætori nu este aceea de
a crea un nucleu spiritual în sufletele
lor, ci de a înlesni creøterea continuæ a
spiritualitæflii lor care deja existæ datori-
tæ credinflei ce øi-au dezvoltat-o în viafla
premuritoare.

În aceastæ dupæ-amiazæ, doresc sæ
pun accentul pe cererea unui copil ce
o gæsim într-un cântec al Societæflii
Primare:

Despre dragul meu Isus tu-mi pofli
povesti,

Lucruri ce L-aø întreba eu aici 
de-ar fi 6.

Vârstnicul Neil L. Andersen,
din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Pentru a preda mai eficient lucruri-
le legate de dreptate, este important
sæ înflelegem cæ, pe lângæ împærtæøirea
informafliilor, noi trebuie sæ facem po-
sibilæ primirea revelafliei. În acest fel,
persoana cæreia i se propovæduieøte
poate simfli ea însæøi dorinfla de a cu-
noaøte aceste principii.

Domnul i-a revelat lui Hyrum
Smith, prin intermediul fratelui sæu,
profetul Joseph Smith: 

„Îfli voi da din Spiritul Meu, care va
lumina mintea ta, care va umple sufle-
tul tæu cu bucurie;

Øi atunci, tu vei cunoaøte… toate 
lucrurile pe care le doreøti de la Mine,
care se referæ la lucrurile drepte, cre-
zând cu credinflæ în Mine cæ le vei
primi” (D&L 11:13-14).

În concluzie, scripturile ne averti-
zeazæ de pericolul de a muri faflæ de lu-
crurile legate de dreptate øi de gravele
consecinfle pe care le are asupra acelo-
ra care au fost iluminafli de Spiritul lui
Dumnezeu øi care cad în pæcat øi încal-
cæ poruncile.

Propovæduirea lucrurilor legate de
dreptate este un element important
pentru a-i ajuta pe oameni sæ ajungæ la
cunoaøterea adeværului, sæ fie conver-
tifli øi sæ ræmânæ fermi în Biserica lui
Hristos pânæ la sfârøit.

Pærinflii au datoria sacræ de a-øi înve-
fla copiii în privinfla lucrurilor legate de
dreptate. Conducætorii øi învæflætorii îi
pot veghea øi hræni pe membrii de care
se îngrijesc, învæflându-i cu sârguinflæ
toate lucrurile legate de dreptate.

Acest lucru poate fi realizat mai efi-
cient dacæ revelaflia este facilitatæ în
timpul procesului de predare, creân-
du-se, astfel, în oameni dorinfla de a fi
iluminafli de Spiritul lui Dumnezeu.
Apoi, pe mæsuræ ce îøi exercitæ credin-
fla, Spiritul poate sæ le facæ cunoscute
lucrurile legate de dreptate. Despre
aceste lucruri væ mærturisesc în nume-
le lui Isus Hristos, amin. ■

Spune-mi poveøti
despre Isus
O credinflæ personalæ mai puternicæ în Isus Hristos îi va
pregæti [pe copiii dumneavoastræ] pentru provocærile pe
care, cu siguranflæ, le vor întâmpina.



În lumea noastræ de azi, fiecare co-
pil, fiecare tânær bæiat øi tânæræ fatæ
are nevoie de propria sa convertire la
adevær. Fiecare dintre ei are nevoie
de lumina proprie, de credinfla lor
„[statornicæ øi neclintitæ]”7 în Domnul
Isus Hristos, dincolo de acelea ale pæ-
rinflilor, ale conducætorilor tinerilor
sau ale prietenilor care îi susflin.

Poveøtile despre Isus pot duce la
creøterea credinflei în inimile copiilor
noøtri. Isus a spus: „Eu sunt calea, ade-
værul øi viafla”8. Poveøtile despre Isus,
împærtæøite de multe ori, dezvoltæ cre-
dinfla în Domnul Isus Hristos øi întæ-
resc temelia mærturiei. Væ putefli gândi
la un dar mai preflios pentru copiii
noøtri?

Sunt viafla øi învæflæturile lui Isus
Hristos întipærite în minflile øi sufletele
copiilor noøtri? Se gândesc ei la viafla
Salvatorului atunci când se întreabæ ce
sæ facæ cu propriile viefli? Acest lucru va
fi din ce în ce mai important în anii ce
vor urma.

Øi-au imaginat copiii noøtri consiliul
ce a avut loc în viafla premuritoare9,
când Isus – cel mai mærefl dintre tofli –
a declarat: „Aici sunt, trimite-Mæ pe
Mine”10? Îøi væd ei dorinfla de a sluji
atunci când Îi urmeazæ exemplul?

Se gândesc ei la naøterea Sa ce a 
avut loc în condiflii umile11, la Salvatorul

lumii „culcat într-o iesle”12? Îi ajutæ me-
diul în care a træit El sæ înfleleagæ mai bi-
ne locul cuvenit al posesiunilor
materiale?

Øtiu ei cæ Isus ne-a învæflat adesea sæ
„[cerem] øi [vom] primi”13? Trec prin
minflile copiilor noøtri rugæciunile Sale
de recunoøtinflæ14 øi cererile Sale adre-
sate Tatælui Sæu15 în timp ce ei înge-
nuncheazæ, prezentând în rugæciune
propriile neliniøti?

Le-am spus noi despre dragostea pe
care o are Isus pentru copii, despre fe-
lul în care El i-a flinut în brafle, S-a rugat
pentru ei øi a plâns16? Øtiu copiii noøtri
cæ Isus e pregætit „cu braflele deschise
ca sæ [îi] primeascæ”17?

Sunt ei întærifli de povestirile despre
felul în care a postit Isus18 – în timp ce
îi învæflæm legea postului?

În singurætatea lor, øtiu copiii noøtri
despre sentimentul de singurætate pe
care l-a avut Salvatorul când prietenii
Sæi L-au pæræsit øi când i-a întrebat pe
apostolii Sæi: „Voi nu vrefli sæ væ
ducefli”19?

Au simflit copiii noøtri puterea mi-
racolelor înfæptuite de Salvator? Isus
l-a vindecat pe lepros20, a redat orbu-
lui vederea21. I-a hrænit pe cei 500022,
a domolit marea23 øi l-a ridicat pe
Lazær din morfli24. Cred copiii noøtri
cæ „prin credinflæ se fac miracolele”25

øi se roagæ ei ca în propriile viefli sæ
aibæ loc miracole?

Au fost copiii noøtri încurajafli de 
cuvintele Salvatorului spuse fruntaøu-
lui sinagogii: „Nu te teme, crede nu-
mai!”26?

Øtiu copiii noøtri despre viafla Sa
perfectæ27, despre slujirea Sa altruistæ,
despre faptul cæ a fost trædat øi despre
ræstignirea Sa nemiloasæ28? Le-am mær-
turisit despre certitudinea învierii
Sale29, despre vizita Sa fæcutæ nefiflilor
pe pæmântul american30, despre apari-
flia Sa profetului Joseph Smith în dum-
brava sacræ31?

Aøteaptæ ei cu neræbdare revenirea
Sa maiestuoasæ, când dreptatea va
domni øi când fiecare genunchi se va
pleca øi fiecare limbæ va mærturisi cæ
Isus este Hristosul32?

Spun copiii noøtri: „Despre dragul
meu Isus tu-mi pofli povesti”33?

Mæ adresez tinerilor øi copiilor: træifli
în acord cu mæreflele voastre responsa-
bilitæfli spirituale øi cu marea voastræ ca-
pacitate spiritualæ. Cæutafli sæ învæflafli
mai mult despre Isus; deschidefli scrip-
turile. O idee bunæ ar fi sæ recitifli
Evanghelia dupæ Ioan øi, apoi, sæ discu-
tafli despre ea împreunæ cu pærinflii øi în-
væflætorii voøtri, precum øi unii cu alflii.

Mæ adresez taflilor øi mamelor, buni-
cilor øi tuturor celor care nu au copii,
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dar care creøtefli øi îngrijifli cu dragoste
copii øi tineri, iar sfatul meu este sæ
vorbifli mai des despre Isus Hristos. Se
regæseøte multæ putere spiritualæ în
numele Sæu sfânt. „Nu… [existæ] ni-
ciun alt nume dat, precum… [nicio]
altæ cale prin care salvarea sæ poatæ
veni pentru copiii oamenilor, ci numai
prin øi în numele lui Hristos”34.

Mæ adresez mamelor care îøi cresc
copiii færæ un tatæ în cæminele lor. Væ
promit cæ, în timp ce vorbifli despre
Isus Hristos, vefli simfli cum puterea 
cerului væ va binecuvânta.

Dupæ ce soflul ei a decedat, sora
Stella Oaks øi-a crescut singuræ cei trei
copilaøi ai sæi (inclusiv pe vârstnicul
Dallin H. Oaks35). Odatæ, ea a spus:
„Am øtiut cæ Domnul mæ iubeøte øi 
cæ mæ voi ridica la înælflimea misiunii

mele. Am simflit o dragoste ce mæ în-
conjura… [øi am øtiut] cæ El [ne va 
susfline] de-a lungul încercærilor ce 
[urmau sæ] aparæ”36.

Fac un apel special cætre tafli: væ rog
sæ avefli un rol important în a vorbi cu
propriii copii despre Salvator. Ei au ne-
voie atât de confirmarea credinflei dum-
neavoastræ, cât øi de cea a mamei lor.

Deøi ar putea exista momente în ca-
re un copil nu ascultæ cu o inimæ plinæ
de credinflæ, mærturia dumneavoastræ
despre Isus va ræmâne în mintea øi su-
fletul sæu. Væ aducefli aminte de poves-
tea lui Alma care alesese o cale greøitæ?
Revenindu-øi, el a spus: 

„Mi-am amintit cæ am auzit… [pe 
tatæl] meu [vorbind]… în legæturæ cu
venirea… [lui] Isus Hristos… ca sæ is-
pæøeascæ pentru pæcatele lumii…

în timp ce mintea mea prinsese
acest gând, am implorat în inima mea:
«O, Isuse, Tu, Fiu al lui Dumnezeu, ai
milæ de mine»”37.

Dacæ un copil nu ascultæ, nu dispe-
rafli. Timpul øi adeværul sunt de partea
dumneavoastræ. La momentul potrivit,
cuvintele dumneavoastræ vor fi aduse
în memoria lor cu o aøa intensitate ca
øi cum li s-ar vorbi din cer. Mærturia
dumneavoastræ nu-i va pæræsi niciodatæ
pe copiii dumneavoastræ.

Când vorbifli cu pioøenie despre
Salvator – în maøinæ, în autobuz, la ci-
næ, când îngenuncheafli în rugæciune,
în timpul studiului din scripturi sau
în timpul conversafliilor târzii din
noapte – Spiritul Domnului væ va în-
sofli cuvintele38.

Pe mæsuræ ce facefli tot ce putefli,
mærturia despre Isus va pætrunde trep-
tat øi cu blândefle în inimile copiilor
dumneavoastræ. Ei vor veni înaintea
Tatælui lor Ceresc în rugæciune umilæ 
øi Îi vor simfli influenfla prin puterea
Duhului Sfânt. O credinflæ personalæ
mai puternicæ în Isus Hristos îi va pre-
gæti pentru provocærile pe care, cu si-
guranflæ, le vor întâmpina39.

I-am cunoscut pe Bill Forrest øi
Debbie Hutchings pe când eram stu-
denfli la Universitatea Brigham Young.
Bill se întorsese din misiune. El øi
Debbie s-au îndrægostit øi s-au cæsætorit
în templul Oakland, California. Øi-au
stabilit cæminul în Mesa, Arizona, øi au
fost binecuvântafli cu cinci fii øi douæ
fiice. Bill øi Debbie øi-au învæflat copiii
sæ-L iubeascæ pe Domnul Isus Hristos
aøa cum Îl iubeau ei. Fiul lor, vârstnicul
Daniel Forrest, care slujeøte în prezent
în misiunea Mexic, Oaxaca, a spus: „În
fiecare dimineaflæ, færæ excepflie, ne
adunam în jurul mesei înainte de a
pleca la øcoalæ, pentru a citi din scrip-
turi øi a discuta despre acestea”.

Fiica lor, Kara, care acum este cæ-
sætoritæ øi are, la rândul ei, doi copii,
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încæ îøi aminteøte foarte bine cum ta-
tæl ei o ducea cu maøina la activitæflile
ei matinale din timpul liceului. Ea a
spus: „Tatælui meu îi plæcea sæ memo-
reze citate, pasaje din scripturi øi
poezii [iar în timpul acelor drumuri
matinale cu maøina] noi exersam re-
citându-le împreunæ. Unul dintre pa-
sajele sale preferate din scripturi era:
«Aducefli-væ aminte, aducefli-væ amin-
te cæ pe stânca Mântuitorului nostru,
care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
trebuie sæ væ clædifli voi temelia voas-
træ ca, atunci când diavolul îøi va tri-
mite vânturile lui puternice… [el] sæ
nu aibæ nicio putere asupra voastræ
ca sæ væ târascæ cætre adânc… datori-
tæ stâncii pe care voi suntefli zidifli»”40.

În vinerea dinaintea duminicii de
Paøte, în anul 2000, cu exact zece ani în
urmæ, Bill Forrest slujea ca episcop al
episcopiei Estate Groves din Arizona. În
timp ce conducea spre serviciu, la mai
puflin de doi kilometri de casæ, maøina
lui a fost lovitæ de un camion mare care
transporta pietriø. Debbie øi copiii au
plecat de acasæ la scurt timp dupæ Bill 
øi au dat, pe neaøteptate, de scena acci-
dentului. Bill nu supraviefluise acciden-
tului. Spiritul nemuritor al acestui sofl øi
tatæ preaiubit fusese luat pe neaøteptate
acasæ, la Cel care a biruit moartea, Fiul
lui Dumnezeu, a Cærui înviere glorioasæ
ar fi særbætorit-o împreunæ în acea du-
minicæ de Paøte.

Cum au gæsit Debbie øi cei øapte 

copii ai sæi (dintre care cel mai mic
avea numai cinci ani) tæria de care
aveau nevoie? Kara, care avea 15 
ani la momentul accidentului tatælui
sæu, mi-a spus recent: „Le sunt recu-
noscætoare [mamei øi tatælui meu]
pentru modurile în care m-au învæflat
[despre Salvator]. Ei au deschis scrip-
turile împreunæ cu mine, s-au rugat
alæturi de mine øi au fost exemple 
ale milosteniei, dragostei øi ræbdærii
[Salvatorului]… Paøtele [este] o pe-
rioadæ deosebitæ în viafla mea în fieca-
re an, când reflectez asupra vieflii,
misiunii øi învierii Salvatorului nostru
øi îmi amintesc de viafla tatælui meu
pæmântean.

Vârstnicul Daniel Forrest a spus:
„Aveam zece ani când a decedat tatæl
meu. A fost un moment dificil… Mama
mea a fost întotdeauna un exemplu al
învæflæturilor Salvatorului. Port cu mine
ecusonul tatælui meu din misiunea pe
care a slujit-o în Spania. [Douæ] dintre
citatele mele preferate ale tatælui meu
[sunt]: «Douæ persoane pot face orice,
atâta timp cât una dintre ele este
Domnul» øi «Salvatorul trebuie sæ fie
temelia noastræ. Færæ aceastæ temelie,
noi ne-am poticni»”.

Credinfla în Isus Hristos a umplut
inimile copiilor familiei Forrest. În
acest sfârøit de sæptæmânæ de Paøte, la
10 ani de la decesul tatælui lor, acesto-
ra le este foarte dor de el, dar durerea
morflii lui este înghiflitæ în Hristos41. Ei

øtiu cæ, datoritæ darului nemæsurat al
Salvatorului, ei pot fi din nou împreu-
næ cu tatæl lor pæmântean øi cu Tatæl 
lor Ceresc.

Spune-mi poveøti despre Isus.
În câteva clipe, îl vom auzi vorbind

pe profetul lui Dumnezeu. Vorbind de-
spre profetul Sæu, Domnul a spus:
„Cuvântul lui îl vefli primi, ca øi cum ar
fi din propria Mea guræ”42. Mærturisesc
cæ preøedintele Thomas S. Monson es-
te purtætorul de cuvânt al Domnului
pe pæmânt.

Mærturisesc cæ Isus este Hristosul,
Salvatorul întregii omeniri. Viafla Sa, is-
pæøirea Sa, învierea Sa øi revenirea Sa
aøteptatæ sunt la fel de sigure precum
ræsæritul soarelui. Numele Lui fie prea-
mærit pentru totdeauna43. În numele
sfânt al lui Isus Hristos, amin. ■

NOTE
1. Thomas S. Monson, „Adeværuri constante

pentru timpuri schimbætoare”, Liahona,
mai 2005, p. 19.

2. Thomas S. Monson, „Fie ca voi sæ avefli 
curaj”, Liahona, mai 2009, p. 123-127.

3. Thomas S. Monson, „Exemple de neprihæni-
re”, Liahona, mai 2008, p. 65.

4. Thomas S. Monson, „Cuvânt de încheiere”,
Liahona, noiembrie 2009, p. 109.

5. Thomas S. Monson, „Pânæ ce ne vom reve-
dea”, Liahona, mai 2009, p. 113.

6. „Tell Me the Stories of Jesus”, Children’s
Songbook, p. 57.

7. Alma 1:25.
8. Ioan 14:6.
9. Vezi Avraam 3:2-28.

10. Avraam 3:27.
11. Vezi Luca 2.
12. Vezi Luca 2:7.
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A ceasta a fost o sesiune de în-
cheiere minunatæ. Rareori am
auzit cuvântæri atât de bune ex-

primate în atât de pufline cuvinte cum
s-a întâmplat astæzi. Cu toflii suntem
aici pentru cæ Îl iubim pe Domnul.
Dorim sæ-I slujim. Tatæl nostru Ceresc
ne cunoaøte. Eu mærturisesc despre
acest lucru. Recunosc mâna Lui în toa-
te lucrurile.

Câteva versete scurte:
„Încrede-te în Domnul din toatæ ini-

ma ta øi nu te bizui pe înflelepciunea ta!
Recunoaøte-L în toate cæile tale øi El

îfli va netezi cærærile”1.
Dragii mei frafli øi dragile mele su-

rori, ne aflæm la finalul uneia dintre ce-
le mai înælflætoare øi pline de inspiraflie

conferinfle. Dupæ ce am ascultat sfatul
øi mærturiile celor care ni s-au adresat,
cred cæ am fost foarte binecuvântafli øi
cæ suntem cu toflii mai hotærâfli sæ træim
conform principiilor Evangheliei lui
Isus Hristos. A fost bine sæ fim aici. Ne
exprimæm recunoøtinfla faflæ de fiecare
dintre cei care ni s-au adresat, precum
øi faflæ de cei care au rostit rugæciuni.

Muzica a fost magnificæ. Îmi aduc
aminte de un verset din Doctrinæ øi 
legæminte: „Pentru cæ sufletul Meu 
se bucuræ în cântecul inimii; da, cânte-
cul drepflilor este o rugæciune pentru
Mine øi i se va ræspunde cu o binecu-
vântare asupra capetelor lor”2.

Nu uitafli cæ mesajele pe care le-am
ascultat în timpul acestei conferinfle vor

Preøedintele Thomas S. Monson
13. 3 Nefi 27:29.
14. Vezi Luca 10:21.
15. Vezi Luca 11:2-4.
16. Vezi 3 Nefi 17:11-24.
17. Mormon 6:17.
18. Vezi Luca 4:1-13.
19. Ioan 6:67. Vorbindu-le tinerilor anul trecut,

preøedintele Monson a spus: „Vefli fi… [che-
mafli] sæ apærafli valorile în care credefli.
Dacæ rædæcinile mærturiei voastre nu sunt
adânci, væ va fi greu sæ rezistafli ridiculizærii
de cætre cei care væ pun la îndoialæ credin-
fla” (Liahona, mai 2009, p. 126).

20. Vezi Marcu 1:40-42.
21. Vezi Luca 18:35-43.
22. Vezi Marcu 6:34-44.
23. Vezi Marcu 4:35-41.
24. Vezi Ioan 11:8-53.
25. Moroni 7:37.
26. Marcu 5:36.
27. Vezi 1 Petru 2:21-25.
28. Vezi Luca 22:47-48; 23:32-46.
29. Vezi Ioan 20:11-23.
30. Vezi 3 Nefi 11-26.
31. Vezi Joseph Smith — Istorie 1:17.
32. Vezi Doctrinæ øi legæminte 88:104.
33. „Tell Me the Stories of Jesus”.
34. Mosia 3:17.
35. Vârstnicul Dallin H.Oaks a spus odatæ:

„Când eram bæiat, petreceam majoritatea
serilor citind cærfli. Una dintre cele mai 
preferate a fost Hurlbut’s Story of the
Bible…(Povestea lui Hurlbut despre
Biblie…) [o] carte [ce cuprindea] 168 de
povestiri din Biblie. Îmi plæceau acele po-
vestiri øi le citeam de multe ori” („Bible
Stories and Personal Protection”, Ensign,
noiembrie 1992, p. 37).

36. Stella Oaks, „Thy Will Be Done”, în Leon R.
Hartshorn, compilaflie, Remarkable Stories
from the Lives of Latter-day Saint Women,
2 volume (1973-1975), 2:184.

37. Alma 36:17-18.
38. În lumea de astæzi avem nevoie mai mult

decât oricând ca vorbele lui Enos despre 
tatæl sæu sæ fie cuvintele copiilor noøtri de-
spre noi: „Cuvintele pe care le-am auzit 
deseori spuse de tatæl meu despre viafla veø-
nicæ… au coborât adânc în inima mea. Øi
sufletul meu flæmânzea; øi am îngenuncheat
înaintea Fæcætorului meu” (Enos 1:3-4).

39. Preøedintele Monson le-a promis tinerilor:
„Când are rædæcini adânci, mærturia voastræ
despre Evanghelie, despre Salvator øi de-
spre Tatæl nostru Ceresc va influenfla tot ce
vefli face de-a lungul vieflii… Mærturia voas-
træ, dacæ este permanent hrænitæ, væ va 
asigura protecflia” (Liahona, mai 2009, 
p. 126).

40. Helaman 5:12.
41. Mosia 16:8.
42. Doctrinæ øi legæminte 21:5.
43. Vezi Alma 26:12.

Cuvânt de încheiere
Farul Domnului trimite semnale uøor de recunoscut 
øi care nu duc niciodatæ la eøec.




