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



fi tipærite în numærul lunii mai al revis-
telor Ensign øi Liahona. Væ îndemn sæ
studiafli aceste mesaje, sæ meditafli asu-
pra învæflæturilor lor øi, apoi, sæ le pu-
nefli în practicæ în viafla dumneavoastræ.

Øtiu cæ væ alæturafli mie în a ne expri-
ma recunoøtinfla faflæ de acei frafli øi su-
rori care au fost eliberafli din chemærile
lor în cadrul acestei conferinfle. Dânøii
au slujit bine øi au adus o contribuflie
semnificativæ lucrærii Domnului.
Devotamentul dânøilor a fost total. Le
mulflumim din adâncul inimii noastre.

De asemenea, în cadrul acestei con-
ferinfle, am susflinut prin ridicarea mâi-
nii, frafli øi surori care au fost chemafli
sæ slujeascæ în chemæri noi. Dorim ca
dânøii sæ øtie cæ aøteptæm cu neræbdare
sæ lucræm alæturi de ei în cauza
Învæflætorului.

Dragii mei frafli øi dragile mele su-
rori, astæzi, dacæ ne uitæm la lumea în
care træim, vedem cæ ne confruntæm
cu probleme grave care ne preocupæ
foarte mult. Lumea pare sæ se fi dezle-
gat de parâmele siguranflei øi sæ fi fost
dusæ de ape din portul pæcii.

Toleranfla, imoralitatea, pornografia,
necinstea øi multe alte rele îi fac pe
mulfli sæ fie azvârlifli într-o mare a pæca-
tului øi zdrobifli de crestele recifelor
oportunitæflilor øi binecuvântærilor pier-
dute, precum øi ale viselor spulberate.

Sfatul meu pentru noi, tofli este de a
ne uita spre farul Domnului. Nu existæ
ceaflæ atât de deasæ, nici noapte atât de
întunecatæ, nici vânt atât de puternic øi
nici marinar atât de pierdut încât sæ nu
poatæ fi salvat de semnalul luminos al
acestui far. El lumineazæ prin furtunile
vieflii. Farul Domnului trimite semnale
uøor de recunoscut øi care nu duc ni-
ciodatæ la eøec.

Îndrægesc cuvintele din Psalmii:
„Doamne, Tu eøti stânca mea, cetæfluia
mea, izbævitorul meu! Dumnezeule, Tu
eøti stânca mea, în care mæ ascund…
Eu strig: «Læudat sæ fie Domnul!» øi
[voi fi] izbævit de vræjmaøii mei”3.

Domnul ne iubeøte, dragii mei frafli
øi dragile mele surori, øi ne va binecu-
vânta atunci când Îl strigæm.

Cât de recunoscætori suntem pen-
tru Evanghelia restauratæ a lui Isus
Hristos øi pentru tot binele pe care ea
îl aduce în viafla noastræ! Domnul Øi-a
reværsat binecuvântærile asupra noas-
træ, ca grup. Eu îmi depun mærturia în
fafla dumneavoastræ cæ aceastæ lucrare
este adeværatæ, cæ Salvatorul nostru
træieøte øi cæ El îndrumæ øi conduce
Biserica Sa aici pe pæmânt.

Acum, când ne apropiem de sfârøi-
tul acestei conferinfle, inima mea este
plinæ de emoflii, iar sentimentele mele
sunt unele de tandrefle. Îmi exprim

dragostea øi recunoøtinfla faflæ de dum-
neavoastræ. Væ mulflumesc pentru ru-
gæciunile dumneavoastræ spuse pentru
mine øi pentru toate autoritæflile gene-
rale ale Bisericii. Domnul væ aude ru-
gæciunile øi ne binecuvânteazæ øi ne
conduce în treburile împæræfliei Sale de
aici de pe pæmânt. Pentru aceasta noi
suntem profund recunoscætori.

Acum, când încheiem aceastæ con-
ferinflæ, invoc binecuvântærile cerului
asupra fiecæruia dintre dumneavoastræ.
Când væ întoarcefli la casele dumnea-
voastræ, oriunde v-afli afla în lume, mæ
rog Tatælui nostru Ceresc sæ væ binecu-
vânteze pe dumneavoastræ øi pe fami-
liile dumneavoastræ. Fie ca mesajele øi
spiritul acestei conferinfle sæ-øi gæseas-
cæ aplicabilitate în tot ceea ce facefli –
în cæminele dumneavoastræ, la locul
dumneavoastræ de muncæ, în adunærile
dumneavoastræ øi în tot ceea ce între-
prindefli.

Væ iubesc. Mæ rog pentru dumnea-
voastræ. Fie ca Dumnezeu sæ væ bine-
cuvânteze. Fie ca pacea Sa promisæ sæ
fie cu dumneavoastræ acum øi întot-
deauna, în numele lui Isus Hristos,
amin. ■

NOTE
1. Proverbele 3:5-6.
2. Doctrinæ øi legæminte 25:12.
3. Psalmii 18:2-3.
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